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        PERSBERICHT 

 

 

Ontex kondigt de details aan voor 

haar Q1 2015 tradingupdate en conferencecall  

 
Aalst-Erembodegem (België), 29 april 2015 – Ontex Group NV, een toonaangevend fabrikant 

van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken en retailermerken, kondigt haar 

tradingupdate voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2015 om 6.00 uur (BST) / 7.00 uur 

(CEST) aan op maandag 11 mei 2015. De aankondiging zal beschikbaar zijn op de website 

van de Vennootschap: http://www.ontexglobal.com/financial-reports. 

 

De Raad van Bestuur heeft besloten een tradingupdate van het bedrijf aan te kondigen voor het 

eerste en derde kwartaal van het financiële jaar, te beginnen met Q1 2015. Deze tradingupdate 

geeft informatie over inkomsten, onderverdeeld volgens afdeling, categorie en geografisch 

gebied, alsook over de aangepaste EBITDA en de nettoschuld, met bijbehorend commentaar. 

Dit transparantieniveau garandeert de zichtbaarheid van de bedrijfsprestatie van Ontex Group 

NV, is in lijn met de aanpak die wordt gehanteerd door vele Europese soortgelijke bedrijven en 

in overeenstemming met alle relevante voorschriften. 

 

Ontex zal de aankondiging van de volledige financiële resultaten voor halfjaarlijkse en jaarlijkse 

perioden voortzetten. 

 

Het Management organiseert een conferencecall voor beleggers en analisten op maandag 11 

mei 2015 om 8.00 uur (BST) / 9.00 uur (CEST). Er zal gedurende één week tevens een 

opname van de conferencecall beschikbaar zijn.  

 

Inbelgegevens 

 

Wij vragen dat deelnemers 5-10 vóór het begin van de conferencecall inbellen om zich te 

melden. Hieronder vindt u de inbelgegevens voor deze conferencecall: 

 

Verenigd Koninkrijk  +44 (0)20 3427 1908 

Verenigde Staten +1 718 354 1357 

België    +32 (0)2 404 0660 

Frankrijk  +33 (0)1 76 77 22 22 

Duitsland  +49 (0)69 2222 10631 

Bevestigingscode:  5591230  

 

Inbelnummers voor de herhaling 

 

Verenigd Koninkrijk  +44 (0)20 3427 0598 

Verenigde Staten +1 347 366 9565 

http://www.ontexglobal.com/financial-reports
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België    +32 (0)2 789 7487 

Frankrijk  +33 (0)1 74 20 28 00 

Duitsland  +49 (0)69 2222 2236 

Bevestigingscode:  5591230 

 

 

INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS 
 
Ontex Investor Relations 

Philip Ludwig 

+32 53333730 

investorrelations@ontexglobal.com 

 
Fairvue Partners 

+44 2076142900  

Ontex@FairvuePartners.com 
 

INFORMATIEVRAGEN VAN PERS  
 

Gaëlle Vilatte  

+32 53333708  

Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

 

Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende fabrikant van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken 
en retailermerken in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Vennootschap verkoopt haar 
producten voornamelijk aan retailers, waarbij de Vennootschap hen helpt om hun eigen merken 

op te bouwen of te versterken. Terwijl historisch gezien West-Europa de grootste geografische 
markt van de Vennootschap is in termen van verkoop (69% van de verkoop in 2014), heeft de 
Vennootschap ook een groeiende aanwezigheid in opkomende markten waar het zowel 
retailermerken als eigen merken aanbiedt, waarbij de mix varieert per productcategorie en 
geografisch gebied. De Vennootschap is ervan overtuigd dat ze een sterk en gediversifieerd 
bedrijf voert over meerdere geografische gebieden en een “blue chip”-klantenbasis bedient met 
producten van hoge kwaliteit in belangrijke, veerkrachtige en noodzakelijke productcategorieën. 
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