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Gereglementeerde informatie

Jaaromzet 2018 van Van de Velde in lijn met de verwachtingen
In het volledige boekjaar 2018 realiseerde Van de Velde volgende omzetevolutie:
• Gerapporteerde omzet (1) daalt van m€ 209,0 tot m€ 205,2 (-1,8%) en bij constante wisselkoers met -0,8%.
• Vergelijkbare omzet (2) daalt van m€ 205,6 naar m€ 203,0 (-1,2%) en met -0,2% bij constante wisselkoers.
De volledige resultaten voor het boekjaar 2018 zullen op 27 februari 2019 worden bekendgemaakt en
toegelicht.

De Raad van Bestuur van Van de Velde heeft beslist om voor de omzetcijfers vanaf 2019 niet langer een
afzonderlijke en vroegtijdige publicatie te doen van zijn omzetcijfers. De reden hiervoor is dat het afzonderlijk
en vroegtijdig bekend maken van omzet niet in lijn ligt met de gangbare markstandaard of verplichtingen.
De belangrijke data van de financiële kalender kunnen worden geraadpleegd op de website binnen de rubriek
voor investeerders.

(1) Opgesteld
(2)

volgens IFRS normen en niet geauditeerd.
Gecorrigeerd voor vergelijkbare seizoensleveringen.

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van de wereldleiders in de
lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden.
Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie,
die pasvorm, stijl en mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels,
zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal
runnen we onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op
het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel.
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