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De opbrengsten tijdens de volledige 9 maanden bedragen 258,4 miljoen euro 

tegenover 252,0 miljoen euro voor dezelfde periode in 2017 of 2,5% hoger dan 

vorig jaar.  

 

De opbrengsten tijdens het derde kwartaal bedragen 77,4 miljoen euro, 1,4% 

lager dan in dezelfde periode in 2017. 

 

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 ontving de JENSEN-GROUP 224,8 

miljoen euro aan orders, 8,4% minder dan tijdens de eerste drie kwartalen van 

vorig jaar.  

 

Op basis hiervan verwacht het management voor 2018 jaaropbrengsten 

vergelijkbaar met vorig jaar. De belangrijkste risicofactoren blijven het 

onzekere politieke klimaat, de snelle wijzigingen in de vraag, het vermogen 

van onze klanten om financiering te vinden, volatiele wisselkoersen en de 

schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen. 

 

Financiële informatie          

In MEUR 2018 2017 

Opbrengsten tijdens Q1 86,0 82,5 

Opbrengsten tijdens Q2 95,0 91,0 

Opbrengsten tijdens Q3 77,4 78,5 

Totaal opbrengsten 258,4 252,0 

 

 



 
 

   
 
 
 

 

Overige activiteiten           

 

Op 10 oktober werd JENSEN USA getroffen door orkaan Michael. Het effect van 

de orkaan Michael op Panama City en de omliggende gebieden is verwoestend 

geweest.  

 

De belangrijkste faciliteit van JENSEN USA stond nog steeds overeind, zij het 

met grote schade. JENSEN USA beschikte over een rampenplan en voerde dit 

onmiddellijk uit. Ons lokale team en de bedrijven die zich bezighielden met het 

herstel van de ramp, werkten eraan om om de productie weer op gang te 

brengen. Vanaf maandag 29 oktober 2018 heeft JENSEN USA de normale 

capaciteit bijna bereikt. 

 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid uit te 

drukken voor de inzet en inspanningen van onze Amerikaanse collega's, die het 

mogelijk hebben gemaakt om de operationele activiteiten zo snel weer op te 

starten.  

 

De gedetailleerde financiële impact wordt momenteel geëvalueerd en er zijn 

gesprekken gaande met onze verzekeraars. Omdat de schade niet onmiddellijk 

zichtbaar is, blijven er nieuwe problemen rijzen. In het laatste gesprek met 

onze verzekeringsadviseurs kwamen we tot de conclusie dat onze 

verzekeringsdekking toereikend is en dat de meetbare verliezen tegen 

jaareinde zullen worden vastgesteld. We blijven alle maatregelen nemen die 

nodig zijn om verdere schade te beperken. 

 

Op 2 januari 2018 verwierf de JENSEN-GROUP een participatie van 30% in 

Inwatec, ApS, een Deens bedrijf dat high-end heavy-duty wasserijproducten 

vervaardigt. De JENSEN-GROUP heeft de optie om haar participatie uit te 

breiden in 2020-2023. Deze investering in wasserijrobotica en AI (Artificiële 

Intelligentie) bevestigt de visie van de Groep om voorop te lopen in innovatie 

en om alle processen in de wasserij te automatiseren. 

 

Op 10 april 2018 verhoogde de JENSEN-GROUP haar participatie in TOLON 

GLOBAL MAKINA Sanyi Ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije, met 6,33% tot 42,66%. 

De JENSEN-GROUP heeft de optie om maximaal 49% van de aandelen te 

verwerven.  

 



 
 

   
 
 
 

 

Financiële kalender  

 

Gezien de aard van de activiteiten en de beperkte zichtbaarheid van de 

toekomstige verkopen, heeft de Raad van Bestuur van JENSEN-GROUP beslist 

om de publicatie van de trading updates voor het eerste en derde kwartaal 

vanaf 2019 stop te zetten. 

 

21 februari 2019: Jaarresultaten 2018 (analistenmeeting 22 februari) 

21 mei 2019: 10.00 uur: Aandeelhoudersvergadering  

8 augustus 2019: halfjaar resultaten 2019 (analistenmeeting 9 augustus) 

 

Profiel  

 

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 24 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.675 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP: 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 


