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PICANOL GROUP: VOORUITZICHTEN VOOR 2020
Op basis van de huidige situatie bevestigt Picanol Group dat het voor 2020 rekening houdt met een
Adjusted EBITDA die in lijn zal liggen met die van 2019, die eenmalig beïnvloed werd door een
voorraadherwaardering van -32,2 miljoen EUR als gevolg van de eerste consolidatie met Tessenderlo
Group.
Het huidige onzekere macro-economische klimaat als gevolg van COVID-19 (Coronavirus) zorgt voor
een afkoeling van de wereldwijde machinemarkt, en dit zal wellicht gecompenseerd worden door de
segmenten van Tessenderlo Group.
Tessenderlo Group
Op basis van de huidige situatie verwacht Tessenderlo Group dat COVID-19 geen materiële impact zal
hebben op de financiële resultaten van de groep, en verwacht als dusdanig dat de Adjusted EBITDA
voor het volledige boekjaar 2020 hoger zal zijn in vergelijking met 2019.
Picanol Group wenst te benadrukken dat het momenteel opereert in een volatiele omgeving op het
vlak van politieke, economische en financiële omstandigheden, en gezondheid.
Financiële kalender
Resultaten eerste halfjaar 2020
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Over Picanol Group
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw,
landbouw, voeding, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige industriële
markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en
verbruikersmarkten. Picanol Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd
op Euronext Brussels (PIC).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group:
www.picanolgroup.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige
gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende
risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of
geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Picanol Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien
vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen
toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Picanol Group aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door
Picanol Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door
derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
1 De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

