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PICANOL GROUP: OPWAARTSE HERZIENING PROGNOSES 2021 DOOR IMPACT
AGRO-SEGMENT TESSENDERLO GROUP
Picanol Group (Euronext: PIC) verwacht dat de Adjusted EBITDA voor het volledige boekjaar 2021
ongeveer 15% hoger zal zijn dan de Adjusted EBITDA van 2020 (361,7 miljoen EUR). De eerdere
vooruitzichten gingen uit van een Adjusted EBITDA voor het boekjaar 2021 die ongeveer 10% hoger
zou liggen dan die van 2020.
Tessenderlo Group (Euronext: TESB) verwacht dat de Adjusted EBITDA voor het volledige boekjaar
2021 ongeveer 10% hoger zal zijn dan de Adjusted EBITDA van 2020 (314,6 miljoen EUR). De eerdere
vooruitzichten gingen uit van een Adjusted EBITDA voor 2021 die in lijn lag met die van 2020. Deze
herziene vooruitzichten voor het boekjaar 2021 zijn het gevolg van de aanhoudend gunstige
marktomstandigheden in het Agro-segment.
Picanol Group zal op 24 maart 2022 zijn resultaten over het volledige boekjaar 2021 bekendmaken.
Over Picanol Group
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw,
landbouw, voeding, energie, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige
industriële markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en
verbruikersmarkten. In 2020 realiseerde Picanol Group een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard EUR. 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.
De Nederlandstalige versie van dit persbericht moet als officiële versie worden beschouwd.
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.
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