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Zenitel rapporteert winstgroei en houdt omzet vrij stabiel





De omzet in de eerste zes maanden van 2020 bedroeg EUR 36,8 miljoen ten
opzichte van EUR 38,1 miljoen in 2019.
EBITDA bedroeg in de eerste zes maanden van 2020 EUR 5,0 miljoen ten
opzichte van EUR 3,3 miljoen vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 3,9 miljoen ten opzichte van EUR 2,0
miljoen vorig jaar.
Het netto resultaat bedroeg EUR 3,6 miljoen ten opzichte van EUR 1,5 miljoen
in de eerste zes maanden van 2019.

Zenitel rapporteert in de eerste helft van 2020 een omzet van EUR 36,8 miljoen welke slechts
3% lager ligt dan vorig jaar, ondanks een sterk verslechterd algemeen economisch klimaat als
gevolg van COVID-19.
EBITDA voor de eerste zes maanden van 2020 bedroeg EUR 5,0 miljoen, een stijging van EUR
1,7 miljoen of 53% hoger ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019, dankzij een beter
gestroomlijnde organisatie en hogere kostenefficiëntie in combinatie met lagere kosten voor
verplaatsingen en beurzen als gevolg van de COVID-19 beperkingen.
Begin dit jaar reageerde het management zeer snel om de kosten onmiddellijk te verminderen
met behoud van het bestaande personeelsbestand.
Dit resulteert in een veel lager dan structureel OPEX-niveau vanwege de uitzonderlijke COVID19-omstandigheden.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 93 % tot EUR 3,9 miljoen in de eerste zes maanden van
2020 ten opzichte van vorig jaar. De stijging is het gevolg van een relatief stabiele omzet,
hogere marges, kostenverlagingen als gevolg van COVID-19 en de voortdurende focus op
operationele efficiëntie.
Het nettoresultaat in de eerste zes maanden van 2020 steeg tot EUR 3,6 miljoen ten opzichte
van EUR 1,5 miljoen vorig jaar.
Ondanks de grote onzekerheid als gevolg van COVID-19 blijft Zenitel investeren in
productinnovatie en in nieuwe medewerkers om haar marktpositie op de maritieme, energie- en
beveiligingsmarkt te versterken.
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Het volledige tussentijds financieel rapport, inclusief de verkorte geconsolideerde financiële
staten, kan gedownload worden van onze website: www.zenitel.com.

Voor meer informatie, contacteer:
Dhr. Koen Claerbout, CEO (*): +32 2 895 22 22
Dhr. Mark Küpers, CFO: +47 4000 2500
Dhr. Johan Meersman, Corporate Finance & Compliance (*): +32 2 895 22 22
Zenitel is een gevestigde waarde op het raakvlak van twee domeinen: communicatie enerzijds, veiligheid en beveiliging anderzijds. Zenitel, een
toonaangevende speler in real-time audio- en datacommunicatie, is de te verkiezen aanbieder in situaties waarmee de bescherming van mensenlevens of
het beheer van kritische activiteiten gemoeid is. Zenitel focust zich op het succes en de toekomstgerichte doelstellingen van haar activiteit die volledig
geïntegreerde communicatiesystemen ontwikkelt en distribueert welke intercom-, omroep- en tweerichtings-radiosystemen omvatten.
Zenitel is sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als offshore Secure Communications markt via haar wereldwijde merken Vingtor-Stentofon en
Phontech. De merken staat wereldwijd bekend om hun geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen. Vingtor-Stentofon en Phontech bieden
geïntegreerde veiligheidscommunicatiesystemen in omgevingen waarin mensenlevens, bezittingen en activa op het spel staan. De systemen zijn compatibel
met andere veiligheidsapparaten zoals camerabewaking, toegangscontrole en alarminstallaties voor een alomvattende beveiligingsoplossing. VingtorStentofon’s primaire systeemaanbod is op het gebied van omroep, intercom en radio. De belangrijkste markten zijn: beveiliging van gebouwen, openbare
veiligheid, transport, industrie, energie en scheepsvaart.
Zenitel is genoteerd op Euronext te Brussel (ZENT). Het statutaire hoofdkantoor van Zenitel bevindt zich in Zellik (Brussel) en de operaties worden geleid
vanuit Noorwegen.
(*) Representing a BV

Voor meer info: www.zenitel.com
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de plichten
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.
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