Persbericht “tussentijdse verslaggeving 2012”

Autonome opbrengstengroei komt van vrijwel alle marktgroepen

Nedap N.V. verwacht verdere groei van opbrengsten en winst in 1e halfjaar 2012

Groenlo, 10 april 2012
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De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” verwacht voor het 1 halfjaar 2012 - onder
voorbehoud van onvoorziene omstandigheden - een verdere groei van haar opbrengsten en winst. De
verwachte duidelijke* opbrengstengroei zal worden gerealiseerd ondanks het afstoten van de klassieke
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toeleveringsactiviteiten. Deze toeleveringsactiviteiten bedroegen over het 1 halfjaar 2011 nog ruim 8%
van de totale opbrengsten. De winst na belastingen zal bij deze verwachte opbrengstengroei een sterke tot
aanzienlijke stijging laten zien ten opzichte van de eerste helft van 2011. De directie baseert deze
verwachtingen op de positieve ontwikkelingen in de eerste maanden van het huidige verslagjaar. De
opbrengstengroei in deze periode kwam van vrijwel alle marktgroepen, te weten Agri, AVI, Healthcare,
Library Solutions, Power Supplies en Retail. Alleen de marktgroep Security Management bleef enigszins
achter.
De voorspelbaarheid van opbrengsten en resultaat op korte en middellange termijn wordt niet bevorderd door
de onzekere en volatiele economische omstandigheden in een aantal regio’s en sectoren. Door te blijven
investeren in een breed productportfolio en een wereldwijde marktbewerking probeert Nedap minder
gevoelig te worden voor deze ontwikkelingen. De verwachte autonome groei gedurende de eerste helft van
2012 kan met de huidige middelen worden gefinancierd. De solvabiliteit blijft met 39% onverminderd sterk.
De marktgroep Agri (automatisering van processen in de veehouderij, die de veehouder helpt zijn
bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van het dier te verhogen) realiseerde in de eerste maanden van
2012 een fraaie groei van de opbrengsten. Dit was het gevolg van een combinatie van voortdurende
ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en een sterk toegenomen zichtbaarheid in een groeiend
aantal markten. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe bronstdetectieproducten voor melkvee en nieuwe
sorteersystemen voor vleesvarkens aan de productkant, naast, aan de marktzijde, het opzetten van nieuwe
verkoopkanalen en het verder uitbouwen van de eigen verkooporganisatie in China. Een verbeterde
marktsituatie in de melkveehouderij, vooral dankzij stabiele melkprijzen, stimuleerde daarnaast de
investeringsbereidheid in de sector.

* Nedap past in dit persbericht de schaal van Mock toe.

De marktgroep AVI (producten voor het identificeren van voertuigen en bestuurders en voor draadloze
parkeersystemen) is het jaar 2012 eveneens begonnen met een mooie stijging van de opbrengsten. Binnen
deze groep, met haar wereldwijde dealernetwerk, wordt fors geïnvesteerd in nieuwe producten en marketing.
Het marktaandeel van de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van
zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) nam in de segmenten waarbinnen ze werkzaam
is verder toe. Steeds meer zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers maken dagelijks gebruik van
toepassingen van deze groep. Het werkgebied van de marktgroep breidt zich gestaag uit van extramurale zorg
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naar intramurale, ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook het onderdeel Pep (gedigitaliseerde urenregistratie,
onder meer voor de uitzendbranche) droeg bij aan de groei van de opbrengsten.
De marktgroep Library Solutions (RFID zelfbedieningssystemen voor bibliotheken) liet de eerste maanden van
2012 weer een opbrengstengroei zien. De marktgroep richt zich niet langer op het uitvoeren van volledige
bibliotheekprojecten, waarbij zij als systeemintegrator een mix van eigen componenten en producten van
derden met elkaar combineert. Zij concentreert zich nu op het ontwikkelen en leveren van een toonaangevend
productportfolio, waarmee business partners, in een groeiend aantal landen, individuele projecten kunnen
invullen.
De marktgroep Power Supplies (elektronische besturingen gebaseerd op vermogenselektronica voor o.a. licht
en autonome energiesystemen) heeft ook de eerste maanden van 2012 een fraaie groei van haar opbrengsten
weten te realiseren. De investeringen in productontwikkeling en marketing hebben geresulteerd in een
compleet en robuust productportfolio, toegesneden op specifieke marktsegmenten, en in nieuwe
verkoopkanalen in Noord-Amerika. De omzet van de PowerRouter, die het mogelijk maakt om voor eigen huis
of erf zelfstandig en effectief energie op te wekken, op te slaan en te verbruiken, groeit gestaag.
In de eerste maanden van 2012 zag de marktgroep Retail (beveiligings-, beheer- en informatiesystemen voor
de detailhandel) in een zeer competitieve markt, haar opbrengsten verder groeien. De groep plukt nu de
vruchten van haar investeringen in productvernieuwing en marketing, van de opbouw van een uitgebreid
partnernetwerk en van het Global Label Center van Nedap in Hongkong. De opbrengsten van de marktgroep
Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding,
observatie, beheer van lockers en biometrie) bleven de eerste maanden van 2012 enigszins achter. Dit
achterblijven wordt voor een deel verklaard door het stopzetten van de activiteiten rond de presentie- en
absentieregistratie voor het onderwijs. Een ander deel van de verklaring voor het relatieve achterblijven van
de groep is te vinden in enkele grote projecten die begin 2011 konden worden geleverd. Het
activiteitenniveau binnen deze groep, zowel op het gebied van product- als marktontwikkeling, blijft
onverminderd hoog.
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De bovenstaande verwachtingen voor het 1 halfjaar 2012 zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven
van dit persbericht, bekende feiten. Door het projectmatige karakter van een groot deel van de opbrengsten
kunnen er echter nog wezenlijke afwijkingen optreden in de laatste weken van deze periode.
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Het financiële halfjaarbericht 2012 zal dinsdag 7 augustus 2012 nabeurs worden gepubliceerd.
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op dinsdag 17 april 2012, om 11.00
uur in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam. Voor informatie over de
bereikbaarheid (routebeschrijving) en toegankelijkheid van het Scheepvaartmuseum verwijzen wij u naar de
website van het museum: http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/hetmuseum/over
Parkeren jaarvergadering: Markenhoven parkeergarage, Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam

Nedap is een fabrikant van intelligente technologische oplossingen voor relevante thema’s. Voldoende voedsel voor een
groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme netwerken voor duurzame energie zijn slechts een
paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap zich mee bezighoudt. Altijd gericht op technologie die er toe doet.
De N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” is opgericht in 1929, genoteerd aan de beurs sinds 1947 en is met ruim
680 medewerkers wereldwijd actief.
Voor nadere informatie:
G.J.M. Ezendam
Financieel directeur
0031 (0)544 471102
www.nedap.com
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