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Ontex kondigt details aan voor de resultatenpublicatie van het eerste kwartaal 
2022 en publiceert herwerkte financiële cijfers voor 2021 

Aalst-Erembodegem, België, 8 april 2022 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van 
oplossingen in persoonlijke hygiëne, zal zijn resultaten van het eerste kwartaal 2022 publiceren om 07:00 uur CET / 
06:00 GMT op donderdag 12 mei 2022. Het directiecomité zal op dezelfde dag een webcast voor investeerders en 
analisten opzetten om 14:00 CET / 13:00 GMT. Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanop uw 
laptop, tablet of mobiel apparaat. 

https://channel.royalcast.com/ontexgroup/#!/ontexgroup/20220512_1 

Een herhaling van de webcast zal kort na afloop van de live presentatie op dezelfde link beschikbaar zijn en een jaar 
lang op dezelfde link beschikbaar blijven.   

 

Volgend op de strategieherziening die eind 2021 werd aangekondigd, zal Ontex zijn rapporteringstructuur in 2022 
aanpassen en heeft het de financiële cijfers van 2021 hiervoor herwerkt. De "Core Markets" omvatten Europa, Noord-
Amerika en enkele kleinere partner- en healthcare-activiteiten elders, die de kern van de Ontex’ bedrijfsactiviteiten 
vormen en als voortgezette bedrijfsactiviteiten zullen worden gerapporteerd. De "Emerging Markets" worden 
voornamelijk aangedreven door eigen merken en omvatten de bedrijfsactiviteiten in Centraal- en Zuid-Amerika, evenals 
het Midden-Oosten en Afrika. Ontex heeft aangekondigd dat het de desinvestering van deze nastreeft en zal ze 
bijgevolg rapporteren als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. 

De niet-geauditeerde omzet en recurrente EBITDA van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten voor de 
kwartalen van 2021 worden hieronder weergegeven.  
 

2021 (herwerkt) Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 Jaar 

Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 

Omzet 339,9 347,0 350,9 370,9 1.408,7 

Recurrente EBITDA 41,2 43,5 40,9 30,7 156,3 

Recurrente EBITDA-marge 12,1% 12,5% 11,7% 8,3% 11,1% 

Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactviteiten) 

Omzet 139,8 153,9 161,4 162,6 617,7 

Recurrente EBITDA 8,4 7,9 (0,9) 0,5 15,9 

Recurrente EBITDA-marge 6,0% 5,1% (0,5)% 0,3% 2,6% 

Group (totaal – onveranderd) 

Omzet 479,7 500,9 512,3 533,5 2.026,4 

Recurrente EBITDA 49,6 51,4 40,0 31,2 172,2 

Recurrente EBITDA-marge 10,3% 10,3% 7,8% 5,9% 8,5% 

Inlichtingen 
 Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote 
expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden 
verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex 
groep. Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, 
België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram 
en YouTube. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fontex.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cbd038e9005bc4717554008d9eb504ecf%7C64bafdc27e8d424f8875cb971d94ae00%7C0%7C0%7C637799552422568605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g0DWz3kdX46UNSwMkr3JGTgeEtUsW44mKH9A7RNS3cs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fontex%2F&data=04%7C01%7C%7Cbd038e9005bc4717554008d9eb504ecf%7C64bafdc27e8d424f8875cb971d94ae00%7C0%7C0%7C637799552422568605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UV7eW9q2o1zgVCOakAhCYDhQ%2BZ7bhm4V%2F4cACF6B3Hc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fontexgroup%2F&data=04%7C01%7C%7Cbd038e9005bc4717554008d9eb504ecf%7C64bafdc27e8d424f8875cb971d94ae00%7C0%7C0%7C637799552422568605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pg4rNTTkWLYEAS%2BeXYVe7QEWZf63sGuyysydfhDBTf8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fontex_group%2F&data=04%7C01%7C%7Cbd038e9005bc4717554008d9eb504ecf%7C64bafdc27e8d424f8875cb971d94ae00%7C0%7C0%7C637799552422568605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xvM1Nn7bduB4pcW9DID88kYgHirMtWV2f9DdubGEBn8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FOntexGroup&data=04%7C01%7C%7Cbd038e9005bc4717554008d9eb504ecf%7C64bafdc27e8d424f8875cb971d94ae00%7C0%7C0%7C637799552422568605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AyDCWhSW%2BvI4v4oqY7rcAGt1sCDv46UuVoMxCJ7yf2g%3D&reserved=0
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