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EVS PUBLICEERT EERSTE KWARTAAL 2013 RESULTATEN


Stevig 1Kw13, met een zachte start en stijgende momentum tijdens het kwartaal
o Omzet van EUR 32,8 miljoen, +9,2% (+9,4% aan ongewijzigde wisselkoers en excl. de
verhuurcontracten voor de grote sportevenementen)
o Bedrijfsmarge van 44,0%, nettowinst per aandeel van EUR 0,75 (+15,1%)

 2013 lente orderboek van EUR 32,8 miljoen op 10 mei 2013
o -39,0% vs record 2012 lente orderboek (-26,8% excl. grote sportevenementen)
o Sterkere marktcondities in APAC, stabiel in EMEA en zwakker in Amerika
o Zoals gewoonlijk, zwakke visibiliteit in een jaar zonder grote sportevenementen

 De uitvoering van de nieuwe strategie en organisatie ligt goed op schema
 Totaal bruto dividend van EUR 2,64 (dividend rendement van 5,6%)
 Ondanks een zwakkere orderinstroom in Amerika bevestigen we onze prognose voor
2013

KERN CIJFERS
EUR miljoen, behalve winst per aandeel (EUR)

Niet geauditeerd
1Kw13

Omzet
Bedrijfswinst – EBIT
Bedrijfsmarge – EBIT %

32,8

4Kw12
25,6

1Kw12

1Kw13/1Kw12

30,0

+9,2%

14,5

5,2

13,6

+6,7%

44,0%

20,3%

45,1%

N/A

Bijdrage van dcinex

-0,2

0,4

0,1

Nettowinst – deel van de groep

10,0

4,4

8,7

+15,2%

Courante nettowinst, excl. dcinex– deel van de groep (1)

10,4

5,8

8,9

+17,2%

Nettowinst per aandeel

0,75

0,32

0,65

+15,1%

Courante nettowinst per aandeel, excl. dcinex (1)

0,78

0,43

0,66

+17,0%

(1)

De courante nettowinst, excl. dcinex, is de nettowinst (deel van de groep), buiten uitzonderlijke elementen (na belasting) en de bijdrage van dcinex.

COMMENTAREN
“Het eerste kwartaal geleverd door ons bedrijf is bemoedigend,” zei Joop Janssen, Gedelegeerde bestuurder & CEO van EVS.
“In een onzekere macro-economische omgeving, hebben we weer een stevige prestatie gerealiseerd. Terwijl sommige regio's
en landen door moeilijkere tijden gaan, geven de wereldwijde dekking en EVS’ sterke merk en productpositie ons vertrouwen
om onze ambitieuze plannen te leveren. Wij zijn bijzonder trots op onze zeer goede vooruitgang in APAC, waar, naast een
sterke ontwikkeling van de markt, onze marktaandeel nog sneller lijkt te groeien in het kwartaal. Onze nieuwe strategie, die van
start is gegaan in februari van dit jaar, is nu volledig in plaats en werd door de markt zeer goed ontvangen tijdens de jaarlijkse
mondiale Media beurs (NAB) in april. Wij lanceerden een indrukwekkend aantal nieuwe producten in al onze vier doelmarkten.
De uitvoering van de nieuwe organisatie plannen ligt goed op schema. Zoals eerder aangegeven hebben we de groei van ons
personeelsbestand verder onder controle gebracht, terwijl we ons concentreren op het inzetten van onze investeringen in
nieuwe productinnovatie.”
Jacques Galloy, Bestuurder en CFO verklaarde, met betrekking tot de resultaten en vooruitzichten: “Het eerste kwartaal van
2013 is in lijn met onze verwachtingen. Omzet bereikt EUR 32,8 miljoen, wat een stijging is van 9,2% ten opzichte van vorig jaar
en van 28,4% in vergelijking met 4Q12. Deze omzet groei is hoger dan de markt. De bedrijfswinst steeg met 6,7% tot EUR 14,5
miljoen ten opzichte van 1Q12 wat zich in een stevige 44,0% operationele marge vertaalt. Dit transformatie jaar ligt op koers,
zelfs al groeien de markten maar heel zachtjes. EVS kent vandaag een sterk momentum in APAC, gedeeltelijk geannuleerd
door een zwak Amerika’s en een stabiel EMEA. De tweede helft van het jaar zal naar verwachting beter zijn dan de eerste want
het zou gesteund moeten zijn door de grote sportevenementen die in 2014 zullen plaatsvinden.”
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Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen die beschikbaar zijn in het Frans en Engels op
www.evs.com.

For more information, please contact:
Joop JANSSEN, Managing Director & CEO
Jacques GALLOY, Director & CFO
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 16 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium
Tel: +32 4 361 70 14. E-mail: corpcom@evs.tv; www.evs.com
Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen
Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (‘vooruitkijkende’ verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en resultaten van
bedrijfsactiviteiten van EVS en/of haar geaffilieerden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS
en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die er zouden kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming
wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben
betrekking op veranderingen in de technologie en marktvereisten, de aandacht van de Onderneming voor één bepaalde sector, een dalende vraag naar de
producten van de Onderneming of haar geaffilieerden, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en te
introduceren, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat er dus zou kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van
de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele
verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitkijkende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen
na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen.

Over EVS
EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun
inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, postproductiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaren en archiefbibliotheken in de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten – Sports, Entertainment, News en Media.
EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze
oplossingen, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische
innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, de Aziatisch-Pacifische regio en Noord- en ZuidAmerika. Ongeveer 465 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een
naamloze vennootschap met een notering aan de Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com.
dcinex, waarvan EVS 41,3% bezit, is de Europese leider voor digitale cinematechnologie en diensten en is actief in Europa met meer dans 5,500 gepleegde digitale
schermen in Europa, waarvan 3.700 al geïnstalleerd zijn. www.dcinex.com
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