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GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) .......................................................................................................................................................19,98

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  .................................................................................................................................  310 

Stemrechten (%)  ................................................................................................................................................................................................19,98

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  ..........................................................................................................................................1,61

Resultaten eerste halfjaar 2018
• De omzet in de eerste helft van 2018 bedroeg 1,1 miljard euro, 0,4% 

meer op vergelijkbare basis (2,2% zonder Brazilië door hogere 

volumes en een positieve prijs/productmix). Op gerapporteerde 

basis was de omzet 3,0% lager door wisselkoerstegenwind. Zowel 

Incontinentieproducten voor volwassenen als Dameshygiëneproducten 

kenden 5% groei op vergelijkbare basis. 

• De brutomarge eindigde in de eerste helft van 2018 op  

317 miljoen euro en de brutomarge als percentage van de omzet was 

28,0%, 52 basispunten lager dan vorig jaar. Deze daling is te wijten aan 

een lagere brutomarge in Brazilië, terwijl de rest van de activiteiten van 

Ontex veerkracht vertoonde met hogere verkoopvolumes, een positieve  

impact  op de prijs/omzetsamenstelling en aanzienlijke besparingen 

die de sterke negatieve impact van de hogere grondstofprijzen en de 

wisselkoerseffecten compenseren.

• De recurrente EBITDA daalde tot 118 miljoen euro. De recurrente 

EBITDA-marge bedroeg 10,4% (11,6% zonder Brazilië) en verbeterde 

tijdens de periode sequentieel sinds het vierde kwartaal van 2017, 

ondanks negatievere wisselkoersen en stijgende inputkosten.

• De nettoschuld bedroeg per 30 juni 2018 778 miljoen euro, met een 

netto leverage op basis van de recurrente EBITDA van de voorbije  

twaalf maanden van 3,25x.

Kerncijfers
(in miljoen euro) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Gerapporteerde omzet 1.130 2.355 1.164

Recurrente EBITDA 118 266 145

Recurrente winst 57 131 72

Winst (deel van de groep) 51 128 63

Nettoschuld 778 744 744

Note:  De gerapporteerde omzet van Ontex Group omvat de omzet voor 6 maanden van Ontex Brazilië in H1 2018 
en voor 4 maanden van Ontex Brazilië in H1 2017
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