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PERSBERICHT 

 
 

Gereglementeerde informatie  

 
Punch - trading update Q1 2013 

 
 
Ieper, België – 13 mei 2013 20.00u CET – Punch International nv ('Punch') publiceert vandaag zijn 
trading update over het eerste kwartaal van 2013.  

 
Omzetevolutie 
 
De geconsolideerde omzet tijdens de eerste drie maanden van 2013 bedraagt 27,9 mio EUR ten 
opzichte van 27,6 mio EUR over dezelfde periode in 2012. Deze omzetstijging is toe te schrijven aan 
Xeikon waar de omzet als volgt is geëvolueerd: 
 

 Per segment: de hogere omzet is vooral te danken aan de groei van Digital Printing Solutions 
(22,8 mio EUR), waar de omzet steeg met 12%. De omzet van Prepress Solutions (4,8 mio 
EUR) daalde met 30%. Per saldo steeg de geconsolideerde omzet met 1%.  
 

 Per activiteit/product: de omzet uit machineverkoop (10,3 mio EUR) steeg ten opzichte van 
het eerste kwartaal 2012 met 4,7%; de recurrente inkomsten uit consumables en 
serviceactiviteiten (17,3 mio EUR) daalden met 0,7%. 
 

 Per regio: in Europa daalde de omzet over het eerste kwartaal (-17,7%) terwijl hij in Azië en 
Amerika is toegenomen met respectievelijk 26,1% en 35,5%.  

 

Punch bevestigt betrokkenheid in gesprekken over mogelijk overnamebod op Xeikon 
 
Onder verwijzing naar het persbericht van Punch van 8 januari 2013 maakt Punch bekend dat het 
betrokken is in gesprekken met een partij die geïnteresseerd is in het uitbrengen van een openbaar 
bod op de aandelen van Xeikon. 
 
Er bestaat nog geen duidelijkheid over de mogelijke voorwaarden en modaliteiten. Indien en zodra 
ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan 
volgens de wettelijke bepalingen. 
 
De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde over de voor Punch relevante aspecten en 
gevolgen van een eventueel aanbod beraden, in het belang van zijn aandeelhouders. 
 
Xeikon bericht hierover in een eigen communiqué (http://www.xeikon.com/press).  

 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Punch wordt gehouden op donderdag 23 mei 
2013 om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap.  

 
Vooruitzichten 
 
Punch wenst geen concrete doelstellingen kenbaar te maken.  
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Financiële kalender 

 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 mei 2013 
Publicatie van de halfjaarresultaten 2013 23 augustus 2013 
Trading update derde kwartaal 2013 15 november 2013 
Publicatie van de jaarresultaten 2013 28 februari 2014 
Jaarverslag 2013 beschikbaar 18 april 2014 
 
Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website van de 
vennootschap (www.punchinternational.com) worden gemeld.  

 
Bijlage 
 
Gedetailleerde omzetevolutie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Voor meer informatie 

Kees Vlasblom, CEO 
Punch International nv – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - Tel.: +32 (0)57 221 280 - Fax: +32 (0)57 221 281 
 
Resultaten van beursgenoteerde dochter 

Voor meer informatie of persberichten over de resultaten van de beursgenoteerde dochtervennootschap wordt 
verwezen naar de website van Xeikon nv: www.xeikon.com 
 
Over Punch International 

Punch International nv is opgericht in 1982 en is met ingang van 2010 gefocust op de grafische activiteiten van 
zijn dochtermaatschappij Xeikon nv. Over 2012 realiseerde Punch een omzet van 131 miljoen euro. Sinds 1999 
noteert Punch aan Euronext Brussels (PUN). 
Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en 
www.euronext.com. 
 
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen 

Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking statements’). 
Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. Dergelijke verklaringen zijn 
gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard der zaak, een aantal bekende en 
onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen 
afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte 
verklaringen. De informatie en standpunten vervat in deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving veranderen, en Punch International nv heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de 
toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door 
enige toepasselijke wetgeving of door de regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld 
worden. 
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Gedetailleerde omzetevolutie (niet-geauditeerd) 

 
Omzet 2013 

Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden euro’s 

        Geconsolideerd 27.909       

        Xeikon 27.636       
Other 273       
        

        
        
        
        
Omzet 2012 

Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden euro’s 

        Geconsolideerd 27.566 29.394 32.174 42.203 131.336 56.960 74.377 

        Xeikon 27.290 29.079 31.918 41.940 130.227 56.369 73.858 
Other 276 315 256 263 1.110 591 519 

 
  


