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Lagere omzet en resultaat in eerste kwartaal
Highlights
 Omzet daalt met 7,1 % naar € 258,9 miljoen.
 Stijging omzet in Telecom Solutions, met name door glasvezelsystemen.
 Daling omzet in Industrial Solutions in lijn met aangekondigde lagere
orderintake in 2011 - orderintake in eerste kwartaal 2012 gestegen.
 EBITA daalt met 12,2% naar € 20,2 miljoen.
 Uitzonderlijk goed eerste kwartaal 2011 zorgt voor lastige
vergelijkingsbasis.

Kengetallen (in mln. € tenzij anders vermeld)
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Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
Inclusief eenmalig belastingvoordeel van € 1,0 miljoen als gevolg van toepassing innovatiebox van de
Nederlandse Belastingdienst over voorgaande perioden.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Omzet en resultaat
ontwikkelden zich in lijn met onze verwachtingen. Het bijzonder goede eerste
kwartaal 2011 maakte het lastig om omzet en resultaat te evenaren. Ten opzichte
van het vierde kwartaal 2011 steeg de omzet wel. Het kostenniveau was relatief
hoog door de lagere bezettingsgraad en het anticiperen op een hoger
activiteitenniveau in een aantal segmenten. De toegenomen orderintake binnen
Industrial Solutions biedt perspectief dat daaraan gerelateerde markten zich aan het
herstellen zijn. De marktomstandigheden binnen Building Solutions blijven naar
verwachting voor de rest van dit jaar nog uitdagend door de ongunstige
omstandigheden in de bouw- en constructiesector.

Ontwikkelingen eerste kwartaal
De omzet daalde met 7,1% naar € 258,9 miljoen (Q1 2011: € 278,6 miljoen). Van
deze daling was 1,3% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De
bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 2,5%. Autonoom daalde de omzet
per saldo 8,3%. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 nam de omzet met
€ 1,3 miljoen toe.
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De omzetdaling binnen Industrial Solutions was het sterkst met 9,2%. De omzet
binnen Building Solutions daalde met 8,5%. De omzet binnen Telecom Solutions steeg
met 5,0%.
Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met
12,2% van € 23,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2011 naar € 20,2 miljoen in het
eerste kwartaal van 2012. In Telecom en Industrial Solutions werd een stijging
gerealiseerd, het segment Building Solution liet een daling zien. Deze daling werd
voornamelijk veroorzaakt door de lagere bezettingsgraad als gevolg van de lagere
omzet.
De financiële lasten bleven met € 1,7 miljoen in het eerste kwartaal 2012 gelijk met
het eerste kwartaal 2011. De stijging als gevolg van de hogere uitstaande
rentedragende schuld, werd gecompenseerd met een voordelig valuta-effect van
€ 0,6 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011.
De belastingdruk steeg van 18,4% in het eerste kwartaal 2011 naar 23,2% in eerste
kwartaal 2012. In 2011 is een eenmalige bate geboekt in verband met het toepassen
van de innovatiebox welke betrekking had op voorgaande perioden. Genormaliseerd
was de belastingdruk in het eerste kwartaal van 2011 23,7%.
De nettowinst voor amortisatie bedroeg in het eerste kwartaal 2012 € 12,5 miljoen
(Q1 2011: € 16,3 miljoen). De nettowinst over het eerste kwartaal 2012 daalde
naar € 11,1 miljoen (Q1 2011: € 15,0 miljoen), een daling van 26,2%. Door de
eenmalige belastingbate in het eerste kwartaal 2011 daalde de nettowinst sterker
dan het bedrijfsresultaat (EBITA).
De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2011 toe met € 27,5
miljoen naar € 128,0 miljoen, voornamelijk door acquisities. De net debt/EBITDAratio kwam uit op 1,1 en de interest coverage-ratio op 13,0, waarmee TKH ruim
opereert binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.
Telecom Solutions
De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 5,0% naar € 39,0
miljoen. Deze omzetstijging betrof voornamelijk glasvezelsystemen. De markt in
zowel Europa als Azië groeide. De opstart van de uitbreidingsinvesteringen verliep
voorspoedig. De overige segmenten lieten een lichte daling van de omzet zien. De
EBITA steeg.
Building Solutions
De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 8,5% naar € 92,0
miljoen. Binnen de subsegmenten building technologies en connectivity systems
daalde de omzet terwijl security systems, mede door de acquisities, een stijging liet
zien. De ongunstige marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector evenals
de vorstperiode hadden een negatief effect op de omzet binnen connectivity
systems. De EBITA daalde.
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Industrial Solutions
De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 9,2% naar € 127,9
miljoen. Binnen connectivity systems daalde de omzet licht. De omzet binnen
manufacturing systems daalde in lijn met de lagere orderintake in de afgelopen
kwartalen. De orderintake nam in het eerste kwartaal van 2012 toe en bevestigde
daarmee de interesse vanuit de markt om de aangekondigde vernieuwings- en
uitbreidingsplannen, zij het met enige vertraging, door te zetten. De EBITA steeg
licht.

Vooruitzichten
Gezien de onzekere economische omstandigheden is het nog te vroeg om voor TKH
een winstverwachting voor 2012 uit te spreken. In lijn met eerdere jaren zal ernaar
gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2012 een prognose voor
het gehele jaar af te geven.

Haaksbergen, 9 mei 2012
Raad van Bestuur

Voor nadere informatie:

J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
voorzitter Raad van Bestuur
tel. (053) 57 32 903
Internetsite: www.tkhgroup.com
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012
Q2 en halfjaarcijfers 2012
Trading update Q3 2012

Profiel
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep
ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van
innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor
basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home
networking-toepassingen. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie
subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen.
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van
efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische
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systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden onder
andere voor de zorg-, verkeers- en security-sector. Building Solutions zijn te
onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en
connectivity systemen.
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel,
“plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van
auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee
subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.
Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en
dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met
haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azië. Over 2011 behaalde TKH met 4.062 medewerkers een
omzet van € 1,1 miljard.
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