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SIOEN INDUSTRIES

VAN SIOEN

DE

SINDS 1960
GROEI

SIOEN INDUSTRIES NV IS EEN GEDIVERSIFIEERDE
BEURSGENOTEERDE TEXTIELGROEP MET EEN UITGEBREID
PORTFOLIO AAN PRODUCTEN EN ACTIVITEITEN: EXTRUSIE
VAN SYNTHETISCHE VEZELS EN GARENS, PRODUCENT VAN
WEEFSELS, NAALDVILT EN SCRIMS, COATER VAN TECHNISCH
TEXTIEL, PRODUCENT VAN TECHNISCHE BESCHERMKLEDIJ VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK EN PRODUCENT VAN KLEURDISPERSIES.

FAMILIEWAARDEN

TRADING UPDATE VOOR HET DERDE
KWARTAAL VAN 2020
PERSBERICHT - ARDOOIE, 13 NOVEMBER 2020 - 17U45
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
2020
IN MILJOENEN EUR

9 MAANDEN

2019

3E KWARTAAL

9 MAANDEN

Δ

3E KWARTAAL

9 MAANDEN

3E KWARTAAL

Coating divisie

244,0

76,7

240,2

71,9

+1,6%

+6,8%

Coating op
vergelijkbare basis

215,6

67,6

237,9

70,6

-9,4%

-4,3%

Apparel divisie

99,3

36,3

113,3

38,6

-12,3%

-5,9%

Chemicals divisie

30,9

10,6

32,2

10,5

-4,1%

+0,8%

Totaal netto omzet

374,2

123,6

385,7

121,0

-3,0%

+2,2%

Totale netto omzet
op vergelijkbare
basis

345,8

114,5

383,4

119,7

-9,8%

-4,4%

Op vergelijkbare basis is zonder Dickson Saint Clair, waarvan de resultaten opgenomen zijn vanaf 1 januari 2020 en Techma Coatings,
opgenomen sinds mei 2019.
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SIOEN INDUSTRIES GROEP

APPAREL DIVISIE

Sioen Industries Groep realiseerde in de eerste negen
maanden van 2020 een geconsolideerde omzet van
374,2 miljoen EUR, in vergelijking met 385,7 miljoen
EUR omzet over dezelfde periode vorig jaar, of een
daling met 3,0%. Zonder de recente overnames, op
vergelijkbare basis, merken we een daling van 9,8%.

Deze divisie staat voor ‘technische beschermkledij’.
De apparel divisie is een innoverende producent met
een breed gamma aan hoogwaardige technische
beschermkledij die voldoet aan alle Europese
normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren
waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is.
Aandacht voor de noden van de klant, een sterk
kwaliteitsbewustzijn en voortdurende inspanningen
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling,
gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten,
vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van
deze divisie.

COATING DIVISIE
De coating divisie specialiseert zich in het coaten
(het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel.
Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. We
extruderen granulaten (PET, PP, ...) in vezels en garens.
We converteren deze vezels en garens in weefsels
(geweven weefsels, technische non-wovens en scrims)
en coaten deze weefsels met diverse polymeren (PVC,
PU, siliconen, ...). De Groep beheerst, als enige speler
in de wereld, verschillende coatingtechnieken, elk met
hun eigen specifieke producten en markten.
Deze divisie realiseerde over de eerste negen maanden
van 2020 244,0 miljoen EUR externe omzet, versus
240,2 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar, of
een YTD stijging met 1,6%. De organische omzet
(zonder Dickson Saint Clair en Techma Coatings)
daalde met 9,4%.
In het derde kwartaal van 2020 realiseerde de coating
divisie 76,7 miljoen EUR omzet, in vergelijking met
71,9 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar, of een
stijging met 6,8%. Op vergelijkbare basis zien we echter
een daling met 4,3%.
In sommmige bedrijfslijnen zien we, wanneer we
het derde kwartaal van 2019 met het derde kwartaal
van 2020 vergelijken, vroege tekenen van herstel,
terwijl andere industrieën (bouw, zeilmarkt, ...)
ondermaats presteren.

Over de eerste negen maanden van 2020 realiseerde
de apparel divisie een externe omzet van 99,3 miljoen
EUR, versus 113,3 miljoen EUR over dezelfde periode
vorig jaar, of een daling met 12,3%.
In het derde kwartaal van 2020 realiseerde deze
divisie 36,3 miljoen EUR omzet, in vergelijking met
38,6 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar,
of een daling met 5,9%.
In sommige markten (professionele beschermkledij)
merkten we een verbetering in vergelijking met de
eerste kwartalen van 2020, maar het derde kwartaal
is nog steeds ver onder het niveau van voor de crisis.
CHEMICALS DIVISIE
Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen
(PVC-poeders, pigmenten, ...) tot hoog-kwalitatieve
technische halffabricaten (pigmentpasta’s en inkten)
voor tal van toepassingen.
Over de eerste negen maanden van 2020 realiseerde
de chemicals divisie een externe omzet van
30,9 miljoen EUR, versus 32,2 miljoen EUR over
dezelfde periode vorig jaar, een daling met 4,1%,
veroorzaakt door lagere productievolumes in alle
industrieën en landen (behangpapier, vloeren,
automobiel, ...).
In het derde kwartaal van 2020 realiseerde deze
divisie 10,6 miljoen EUR omzet, in vergelijking
met 10,5 miljoen EUR omzet over dezelfde periode
vorig jaar of een kleine stijging met 0,8%.
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VOORUITZICHTEN
Het inhaaleffect in het derde kwartaal is minder groot
dan gehoopt, al lijkt de daling wel te stabiliseren.
IMF-economen voorspellen een lange en moeilijke
opgang van de wereldeconomie. Een performante
organisatie die snel kan schakelen om aan de volatiele
marktvraag en volumes te voldoen, in combinatie met
strikte kostenbeheersing, zijn essentieel in de strategie
van het bedrijf om deze periode te boven te komen.

De kernwaarden van Sioen:
een sterke focus op innovatie, klantpartnerschap,
een uitgebreid productaanbod, een sterke focus op
producten met toegevoegde waarde en volgehouden
kostenefficiëntie zijn de fundamenten waarop wij aan
onze toekomst bouwen.
SIOEN INDUSTRIES GROEP
Alle informatie kan u vinden op www.sioen.com.

Het bedrijf bevestigt zijn lange termijn strategie van
diversificatie naar verschillende eindmarkten en
industrieën, de ontwikkeling van complementaire
bedrijfslijnen, gerichte overnames en een focus op
het benutten van synergieën uit die overnames.
FINANCIËLE KALENDER

3 maart 2021

Jaarresultaten 2020(2)

30 maart 2021

Jaarverslag 2020(1)
Trading update eerste kwartaal 2021(2)
Algemene vergadering van aandeelhouders
Halfjaarresultaten 2021(2)
(1)
(2)

29 april 2021
30 april 2021 - 14u
31 augustus 2021

Publicatie voor beurs
Publicatie na beurs
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