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PERSBERICHT 
Trading update derde kwartaal 
 

Neways omzet stabiel in derde kwartaal  
 
Son - 1 november 2016 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” 

ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal (Q3) en 
de eerste negen maanden (9M) eindigend op 30 september 2016.  
 
HOOFDPUNTEN 

 Netto-omzet € 96,5 miljoen in Q3-16; 9M-16 netto-omzet stijgt met 3,1% naar € 294,4 miljoen 
jaar-op-jaar 

 Orderintake neemt toe met 3,8% en 8,8% (jaar-op-jaar) voor respectievelijk Q3-16 en 9M-16 

 Implementatie operational excellence programma op schema 

 Vooruitzichten gehandhaafd: Neways verwacht stijging netto-omzet en bedrijfsresultaat te 
realiseren in heel 2016 ten opzichte van 2015  
 

KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld Q3-16 Q3-15 Δ 9M-16 9M-15     Δ 

Netto-omzet 96,5 96,5 +0,0% 294,4   285,6    +3,1%  

Order intake (incl. interne omzet) 107,2 103,3 +3,8% 341,4 313,8   +8,8% 

Book-to-bill (ratio) 1,00 0,99  1,06 1,02  

 
ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL 

De netto-omzet in het derde kwartaal is jaar-op-jaar met € 96.5 miljoen stabiel. De hogere omzet uit de 
sectoren Semiconductor, Automotive en Defense viel weg tegen een lagere omzet uit Medical.   
 
In de eerste negen maanden was de order intake solide met een jaar-op-jaar stijging van 8,8%. Het 
orderboek stond ultimo september 2016 op € 184,6 miljoen, in vergelijking met € 161,8 miljoen per eind 
september 2015. De book-to-bill ratio kwam ultimo september uit op 1,06. De stijging van het orderboek 
werd met name veroorzaakt door nieuw verworven orders in de sectoren Automotive, Semiconductor en 
Defense, waarbij het orderboek een langere termijn zichtbaarheid weerspiegelt. In vergelijking met ultimo 
juni 2016 lag het orderboek rond hetzelfde niveau. Net als vorig jaar is er sprake van een hogere korte 
termijn volatiliteit in het orderboek, als gevolg van strikter voorraadbeheer van klanten richting jaareinde.  
 
CEO STATEMENT 

Huub van der Vrande: “In het afgelopen kwartaal hebben we verdere voortgang geboekt met de 
implementatie van ons middellange termijn operational excellence programma waar we in de tweede helft 
van 2015 mee zijn gestart. Belangrijke stappen zijn gerealiseerd op gebieden als de verbetering van 
customer intimacy, standaardisatie van componenten inkoopprocessen en leveranciersreductie. We zien 
duidelijke verbetering in de efficiency van onze organisatie, waarbij de meeste effecten van het 
programma op de prestaties naar verwachting zichtbaar zullen worden in de loop van 2017 en de jaren 
daarna. Alles is er op gericht om de vertrouwde technologiepartner voor onze klanten te worden in elk 
fase van de product levenscyclus.  
 
Voor heel 2016 handhaven we onze verwachting van een hogere netto-omzet en hoger bedrijfsresultaat 
in vergelijking met 2015.” 
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OVER NEWAYS 

Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS 
(Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de 
complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische 
componenten als complete (box-built) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche 
van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij 
kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer 
toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming 
heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per ultimo 
september 2016 in totaal 2.654 medewerkers. In 2015 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 374 
miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). 
www.newayselectronics.com 
 
BELANGRIJKE DATA  

3 maart 2017 Publicatie jaarcijfers 2016 

18 april 2017 Publicatie trading update eerste kwartaal 2017 

18 april 2017 AVA  

29 august 2017 Publicatie halfjaarcijfers 2017 

 
VOOR MEER INFORMATIE 

Huub van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) - Tel: + 31 (0)40 – 267 9205  
 
Neways Electronics International N.V. 
Postbus 69, 5690 AB  SON 
www.newayselectronics.com 
 

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële 
resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot 
uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het 
management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke 
toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige 
gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk 
behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel 
van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of 
nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere 
marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te 
gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit 
persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of 
verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving 
of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld. 
 

 

http://www.newayselectronics.com/

