
 

 

 

PERSBERICHT 
Jaarresultaten 

 

Neways boekt omzet van € 478,6 mln en positieve 

kasstroom van € 37,6 mln in 2020. 
 

Son, 26 februari 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel 

de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 

2020.  

 

HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet daalt 10,3% naar € 478,6 mln door lagere vraag Automotive en automotive-

gerelateerde deel Industrial; 

• Netto kasstroom stijgt naar € 37,6 mln door focus op cash en sterke verbetering werkkapitaal, 

met name voorraden. Waarvan € 8,8 mln door uitstel van betaling belastingen en sociale 

premies. 

• Orderportefeuille neemt af t.o.v. voorgaand jaar met 22,8% naar € 225 mln door afname orders 

Automotive; orders Medical en Semiconductor stabiel tot hoger; 

• Genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 7,9 mln; daling beperkt door snelle afbouw van 200 

(flexibel inzetbare) medewerkers en strikte kostenbeheersing; 

• Eenmalige last van € 9,6 mln (bruto) voor kosten gerelateerd aan eerder aangekondigde 

reorganisatie in Duitsland en Nederland; structurele kostenbesparingen van in totaal circa € 8 

mln op jaarbasis; 

• Nettoresultaat inclusief eenmalige reorganisatielast komt uit op € -3,9 mln. 

 

KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld     2020 2019              Δ 

Netto-omzet  478,6 533,4 -10,3% 

Orderportefeuille (per ultimo)  225,0 291,4 -22,8% 

Brutomarge  175,6 196,6 -10,7% 

EBITDA  21,7 30,3 -28,4% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1)  7,9 15,9 -50,3% 

Bedrijfsresultaat  -2,5 15,1 -116,3% 

Nettoresultaat   -3,9 8,5 -146,1% 

Netto kasstroom   37,6 16,4 +129,3% 
1) Exclusief eenmalige reorganisatielast van € 9,6 mln en PPA effect van € 0,7 mln in 2020  (2019: PPA effect € 0,8 mln)  

 

BERICHT VAN DE CEO  

Eric Stodel: “2020 was een uitdagend jaar waarin de vraaguitval in Automotive door de pandemie heeft 

gezorgd voor een daling van omzet en resultaat. De goede strategische spreiding over sectoren en met 

name de sterke groei in Semiconductor heeft de omzetdaling bij Automotive deels kunnen 

compenseren. Om de scherpe en abrupte vraaguitval bij Automotive in het voorjaar te ondervangen 

hebben we destijds snel gereageerd door scherp te managen op kosten en investeringen en een sterke 

focus op cash en werkkapitaal. Daarbij hebben we onder meer betere afspraken kunnen maken met 

klanten waardoor de  voorraadpositie sterk is verbeterd en we een sterke positieve kasstroom hebben 

gerealiseerd. Ook hebben we de productiebezetting direct afgeschaald en de werktijden verkort. Met 

alle ingezette maatregelen en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers hebben we binnen de 

groep voor iedereen een veilige werkomgeving kunnen borgen zonder noemenswaardige verstoringen 

in de productie.  



 

 

 

De in november aangekondigde reorganisatie is nodig om de productiebezetting in Duitsland structureel 

aan te passen aan de lagere vraag bij Automotive. Tegelijkertijd voeren we daarmee een aantal 

aanpassingen door om de aansturing van de betreffende werkmaatschappijen beter in lijn te brengen 

met die van de groep. Daarvoor nemen we in totaal een voorziening van € 9,6 mln die ten laste komt 

van het resultaat over 2020. De structurele kostenbesparingen die daar tegenover staan bedragen circa 

€ 8 mln op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig in onze resultaten zichtbaar zijn. 

 

Als we vooruitkijken dan blijft de pandemie nog zorgen voor onzekerheid en extra waakzaamheid. Wel 

zien we de orderintake in de eerste twee maanden van het jaar aantrekken. De prioriteit voor dit jaar 

ligt op het herinrichten van de organisatie en manier van werken om deze beter te laten aansluiten op 

onze rol als System Innovator en Product Life Cycle Partner, waar klanten steeds meer om vragen. We 

zien dit als de belangrijkste voorwaarde om de winstgevendheid naar een hoger niveau te tillen. We 

zullen daarbij ook investeren in die kennisgebieden waar we kansen zien om als System Innovator 

meer hoogwaardige oplossingen aan te bieden waarmee we tegelijkertijd voorzien in de groeiende 

vraag naar complexere (box build) systemen. Het verstevigen van lange termijn partnerships met 

klanten, het standaardiseren van bedrijfsprocessen en het intensiveren van kennisuitwisseling vormen 

de basis voor een structureel meer winstgevende omzet en groei.” 

 
FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld          2020    2019               Δ 

Netto-omzet    478,6 533,4 -10,3% 

Orderportefeuille (per ultimo)    225,0 291,4 -22,8% 

Order intake      416,4 520,5 -20,0% 

Book-to-bill (ratio)         0,87 0,98 -10,9% 

De netto-omzet nam af met 10,3% naar € 478,6 mln door met name een daling van de omzet bij 
Automotive en het automotive-gerelateerde deel van Industrial. Daarnaast hebben we ook bewust 
afscheid genomen van enkele klanten met minder rendabele omzet. 

De order intake is met 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar door uitstel en vraaguitval in Automotive. 
In Semiconductor en Medical nam de order intake juist toe ten opzichte van 2019. De book-to-bill ratio 
kwam uit op 0,87. 

Netto-omzet – naar marktsector              

€ mln tenzij anders vermeld    
 2020 2019         Δ 

Industrial     
 144 163 -11,5% 

Semiconductor      162 145 +11,9% 

Automotive      114 160 -28,5% 

Medical     
 53 54 -2,3% 

Other      6 11 n.a 

Totaal      479 533 -10,3% 
1) Defence wordt vanaf 2020 niet meer apart gerapporteerd en valt onder Industrial. De vergelijkende cijfers over 2019 zijn hier  

voor aangepast. 

 

In Automotive en Industrial daalde de omzet met respectievelijk 28,5% en 11,5%. Na de tijdelijke 

sluitingen van productiefaciliteiten van grote autoproducenten en het einde van de eerste lockdowns in 

de eerste helft van het jaar volgde een voorzichtig herstel bij Automotive, waarbij de omzetniveaus wel 

ruim onder die van vorig jaar bleven. Bij Semiconductor steeg de omzet in 2020 met 11,9% terwijl de 

omzet bij Medical vrijwel stabiel bleef. 

 

 



 

 

€ mln tenzij anders vermeld       2020    2019                Δ 

Brutomarge    175,6 196,6 -10,7% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat    7,9 15,9 -50,3% 

Marge       1,6%      3,0% -44,8% 

 

De brutomarge daalde met 10,7%. Als percentage van de omzet bleef de brutomarge stabiel op 36,7%. 

De lagere vraag vanuit Automotive heeft daarbij een positieve invloed op de mix in de relatieve marge, 

dit wordt echter gecompenseerd door de stijging van de vraag naar box-build systemen.  

 

De operationele kosten (exclusief de eenmalige reorganisatielast) daalden over heel 2020 met 7,2% 

naar € 167,7 mln. Deze kostendaling wordt met name gedreven door afbouw van de flexibele schil en 

indirecte medewerkers, door de werktijdverkorting (Kurzarbeit) in Duitsland en door overige kosten 

besparingen.  

 

De personeelskosten daalden hierbij met 7,9% naar € 127,6 mln. Ten opzichte van de brutomarge 
stegen de personeelskosten van 70,4% in 2019 naar 72,7% in 2020, met name vanwege het feit dat 
de afbouw van de bezetting niet het tempo kon volgen van de scherpe en abrupte daling van vraag bij 
Automotive in het voorjaar.   
 

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam uit op € 7,9 mln, een daling van 50,3%. De getroffen 

voorziening van € 9,6 mln voor de eerder aangekondigde reorganisatie in Duitsland en Nederland 

bestaat met name uit afvloeiingskosten, kosten voor herinrichting van de organisatieprocessen en een 

afboeking op voorraden. Inclusief deze eenmalige last kwam het bedrijfsresultaat uit op € -2,5 mln.  

 

€ mln tenzij anders vermeld       2020 2019 Δ 

Financieringskosten (netto)  
 

 
 2,1 2,9 -28,6% 

Belastingdruk   
 

 
 -13,7%     30,2% -145,3% 

Nettoresultaat  
 

 
 -3,9 8,5 -146,1% 

Resultaat per aandeel (€)     -0,32 0,70 -145,7% 

 

Door strikte werkkapitaalbeheersing en de daardoor gemiddeld lagere schuldpositie daalden de 

financieringskosten met 28,6% ten opzichte van 2019. Door het verlies in Duitsland is er in 2020 sprake 

van een belastingbate waarbij de belastingvordering is toegevoegd aan de voorziening uit hoofde van 

compensabele verliezen. Het nettoresultaat kwam uit op € - 3,9 mln.  

 

DIVIDEND 

Het nettoresultaat over 2020 is negatief. In lijn met het dividendbeleid wordt aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders daarom voorgesteld om over het boekjaar 2020 geen dividend uit te 

keren. Neways heeft de intentie om in 2022 het ingetrokken dividend over boekjaar 2019 alsnog uit te 

keren, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.  

 

FINANCIËLE CONDITIE   

€ mln tenzij anders vermeld     2020 2019 Δ 

Operationele kasstroom   40,9 29,4 39,1% 

Netto werkkapitaal (ultimo jaar)   60,4 81,5 -25,9% 

Investeringen       -3,3 -13,0 -74,2% 

Netto kasstroom    37,6 16,4 129,3% 

 

Door de versterkte focus op kosten en cash na de pandemie-uitbraak nam de operationele kasstroom 

toe met 39,1% toe naar € 40,9 mln. Het werkkapitaal nam met 25,9% af, met name door een sterke 

reductie van de voorraadpositie (-18,2%). De omloopsnelheid van de voorraden, gemeten in dagen van 

de gerealiseerde omzet nam af van 72 per ultimo 2019 naar 69 per ultimo 2020. Het aantal uitstaande 



 

 

debiteurendagen verbeterde naar 35, ten opzichte van 38 in 2019 en ligt op een  laag niveau. De 

crediteurendagen daalden met 56 dagen per ultimo 2019 naar 50 dagen per ultimo 2020 door snellere 

betalingen. 

 

Neways heeft uit voorzorg een beroep gedaan op meerdere overheidsregelingen. Zo is in Duitsland 

gebruik gemaakt van Kurzarbeit en is in Nederland een beroep gedaan op de NOW regeling voor salaris 

compensatie en is uitstel van betaling van belastingen en sociale premies verkregen wat een positief 

effect heeft gehad op de kasstroom van in totaal € 8,8 mln. Omdat Neways uiteindelijk niet voldeed aan 

het criterium van minimaal 20% omzetdaling voor de NOW regeling is het verkregen voorschot in de 

eerste maanden van 2021 terugbetaald. 

 

De capex nam af met € 9,7 mln naar € 3,3 mln (0,7% van de netto-omzet) en ligt daarmee, mede door 

de tijdelijke investeringsstop als reactie op de pandemie, ruim onder het afschrijvingsniveau. 

Investeringen waren in 2020 beperkt tot noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 

 

De netto kasstroom was sterk en kwam uit op € 37,6 mln over 2020, een ruime verdubbeling ten 

opzichte van 2019.  

  

 
  Ult.2020 Ult. 2019 

Nettoschuld / EBITDA 1,5 2,2 

Rentedekking 3,8 5,4 

Solvabiliteit1   43,6% 38,2% 
1 Garantievermogen als % van het balanstotaal 

 

De nettoschuld  kwam uit op € 33,5 mln (inclusief € 30.9 mln lease verplichting) per ultimo 2020, een 

daling van 51,7% ten opzichte van ultimo 2019 als gevolg van de sterk positieve kasstroom.  

 

Per ultimo 2020 voldoet Neways aan de convenanten van haar uitstaande kredietfaciliteit. Voor de 

getroffen reorganisatievoorziening is door de banken een waiver verstrekt. De genormaliseerde 

EBITDA over de laatste twaalf maanden (LTM) lag met € 16,5 mln ruim boven de norm van minimaal  

€ 12,5 mln. Het garantievermogen kwam uit op € 102,0 mln. Het gecorrigeerde garantievermogen 

(garantievermogen minus immateriële vaste activa en uitgestelde belastingvordering) bedraagt per 

ultimo 2020 € 92,9 mln. Dit is ruim boven de gestelde norm van € 55,0 mln. De solvabiliteit  steeg van 

38,2% naar 43,6% ultimo 2020. 

 

VOORTGANG REORGANISATIE 

De reorganisatie in Nederland en Duitsland is eind 2020 gestart. Naast de reductie van 200 FTE in 

2020 wordt het aantal medewerkers middels reorganisatie verder verlaagd met 150 FTE. De structurele 

kostenbesparingen bedragen circa € 8 mln op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig zichtbaar zijn in 

de resultaten. Met deze ingreep brengen we de productiebezetting structureel in lijn met de verwachte 

Automotive vraag en harmoniseren we werkprocessen. Zo creëren we een sterker fundament voor 

toekomstige groei en maken we capaciteit vrij voor klanten die beter aansluiten bij onze rol als System 

Innovator. Naar verwachting zal de reorganisatie in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond. 

 

VOORUITZICHTEN 
In 2021 start Neways met een lagere orderportefeuille dan begin 2020. Wel trekt de order intake in 

eerste maanden van 2021 over de hele linie aan en zien we dat ook de interesse en vraag naar System 

Innovator oplossingen toeneemt. Als we kijken naar de sectoren dan blijft Semiconductor onverminderd 

sterk. Medical en Industrial klanten zijn positiever in hun planningen en projecties. Automotive laat een 

voorzichtig herstel zien, maar daarbij blijft de e-mobility markt grillig vooral omdat deze zich nog moet 

zetten. In combinatie met de recent ontstane schaarste aan componenten in Automotive leidt dit tot 

beperkte zichtbaarheid voor dit deel van onze activiteiten. We volgen de ontwikkelingen rond corona 

op de voet en blijven scherp op onze kostenniveaus en kasstroom. 



 

 

 

In de eerste helft van 2021 verwachten we de reorganisatie af te ronden. Parallel hieraan richten we 

ons op versterking van de orderportefeuille en de versnelde invoering van het ONE Neways-

programma. Als we verder vooruitkijken dan zien we dat Neways uitstekend gepositioneerd is in 

strategische groeisectoren, met een toenemende vraag naar steeds complexere systemen. Als System 

Innovator anticiperen we op deze trends en kunnen we de winstgevendheid van Neways in de komende 

jaren structureel naar een hoger niveau tillen. 

 
EINDE 

 
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-build) 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 sectoren Semiconductor, Medical, Automotive en Industrial. De 
onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de 
Verenigde State met per ultimo 2020 in totaal 2.598 medewerkers. In 2020 werd een netto-omzet 
gerealiseerd van € 478,6 mln. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: 
NEWAY).   
www.newayselectronics.com 
 
 
  

http://www.newayselectronics.com/


 

 

Contactgegevens niet voor publicatie 

 
VOOR MEER INFORMATIE 

Eric Stodel (CEO) / Paul de Koning (CFO) 
Tel: + 31 (0)40-2679201 
 
Neways Electronics International N.V. 
Postbus 69, 5690 AB  SON  
www.newayselectronics.com. 
 

PERS / ANALISTEN SESSIE  

Vandaag, vrijdag 26 februari 2021, start om 10.30 uur een teams-webinar voor pers en analisten. De 

presentatie wordt beschikbaar gesteld op www.newayselectronics.com. 

 

BELANGRIJKE DATA 

26 februari 2021 (vandaag) Publicatie jaarcijfers 2020 

26 februari 2021 (vandaag) Publicatie jaarverslag 2020 

19 april 2021 Publicatie trading update  

19 april 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

25 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021  

 
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. 
 

ADDENDA:  

- Geconsolideerde verlies-en-winstrekening 

- Geconsolideerde balans  

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht   

- Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij  

- Aanvullende gegevens  

  

http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/


 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening       

 

      

Bedragen x € mln. 2020     2019 

      
Netto-omzet 478,6   533,4 

      

Kosten van grond- en hulpstoffen -303,0   

-
336,8 

        

Brutomarge 175,6   196,6 

      
Bedrijfslasten     
Personeelskosten 127,6   138,5 

Afschrijvingen en amortisatie op      
materiële en immateriële vaste activa 13,8   14,4 

Overige lasten 26,3   27,8 

Som bedrijfslasten 167,7   180,7 

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat   7,9   15,9 

      
Financiële lasten -2,1   -2,9 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     

voor belastingen 5,8   13,0 

      
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2,3   -3,9 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     

na belastingen 3,5   9,1 

      
Bijzondere lasten -10,3   -0,8 

Belastingen over bijzonder resultaat 2,9   0,2 

      

Nettoresultaat   -3,9   8,5 
 

  



 

 

Geconsolideerde balans         

        

Bedragen x € mln.  31/12/2020     31/12/2019 

     

Activa     

     

Vaste activa 83,2   90,3 

Materiële vaste activa 69,4   78,3 

Immateriële vaste activa 6,9   8,5 

Uitgestelde belastingvorderingen 6,9   3,5 

     

Vlottende activa 151,0   187,4 

Voorraden 82,3   100,7 

Vorderingen 66,7   84,5 

Geldmiddelen 2,0   2,2 

     

Totaal activa 234,2   277,7 

     

Passiva     

     

Eigen vermogen 102,0   106,1 

     

Langlopende verplichtingen 32,6   36,9 

Leaseverplichtingen 25,8   29,5 

Voorzieningen 0,0   0,6 

Pensioen- en jubileumverplichtingen 5,6   5,4 

Uitgestelde belastingverplichtingen 1,2   1,4 

      

Kortlopende verplichtingen 99,6   134,7 

Rekening courant kredieten 4,6   36,5 

Leaseverplichtingen 5,1   5,4 

Handelsschulden en overige te betalen posten 68,7   82,9 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9,4   7,2 

Vennootschapsbelasting 3,2   1,6 

Voorzieningen 8,6   1,1 

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 234,2   277,7 
 

  



 

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht           

        

        

Bedragen x € mln.   2020   2019   

      
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      
Resultaat voor belastingen  -4,5  12,2  
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie  14,5  14,4  
Kosten toegekende aandelenopties  0,0  0,1  
Kosten toegekende prestatieaandelen  -0,1  0,4  
Financieringskosten  2,1  2,9  
Betaalde rente  -1,6  -2,6  
Mutatie voorzieningen  7,0  -0,8  
Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting  -1,3  -3,9  
Mutaties in het werkkapitaal *)  24,8  6,7  

Totaal **)  40,9  29,4 

      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in immateriële vaste activa  0,0  -0,1  
Investeringen in materiële vaste activa  -3,3  -12,9  

Totaal **)  -3,3  -13,0 

      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen  -5,8  -4,8  
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten  -31,9  -5,3  
Ontvangsten uit uitoefening van opties  0,0  0,5  
Dividenden betaald aan aandeelhouders  0,0  -5,8  

Totaal   -37,6  -15,4 

      
Mutatie in geldmiddelen   -0,1  1,0 

      
Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta   -0,1  0,1 
Geldmiddelen per 1 januari   2,2  1,1 

      
Geldmiddelen per 31 december   2,0  2,2 

      

      
*) Mutaties in het werkkapitaal       
Voorraden  18,4  13,6  
Vorderingen  17,8  -9,5  
Handelsschulden en overige te betalen posten  -11,4  2,6  

  24,8  6,7  

      
      
**) Netto cashflow   37,6  16,4 

  



 

 

Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij 
       

       

Bedragen x € mln. 2020     2019 

     

     
Saldo per 1 januari 106,1   101,6 

     
Niet-gerealiseerde resultaten -0,1   -0,3 

Nettoresultaat -3,9   8,5 

Uitgeoefende aandelenopties 0,0   0,5 

Uitgifte van prestatieaandelen -0,1   0,5 

Uitgifte aandelen door conversie van leningen 0,0   1,1 

Dividenden 0,0   -5,8 

     
Saldo per 31 december 102,0   106,1 

     

     

Aanvullende gegevens         

     

     
Bedragen x € mln. 31/12/2020     31/12/2019 

         

Bedrijfsresultaat in % van de omzet *) 1,7%   3,0% 

Nettoresultaat in % van de omzet -0,8%   1,6% 

     
Garantievermogen in % van balanstotaal 43,6%   38,2% 

     
Gemiddeld aantal medewerkers 2.705   2.940 

     
Per gewoon aandeel in €     
Bedrijfsresultaat *) 0,65   1,31 

Nettoresultaat *) 0,29   0,75 

Nettoresultaat -0,32   0,70 

Eigen vermogen  8,38   8,84 

Dividend 0,00   0,28 

     
Aantal uitstaande aandelen x 1.000 12.174   12.150 

     
*) Exclusief bijzondere lasten en PPA     

     

     
 


