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Ontex kondigt details aan voor de resultatenpublicatie van het tweede kwartaal 
en eerste jaarhelft van 2022 en publiceert additionele herwerkte cijfers van de 
winst- en verliesrekening voor 2021 

Aalst-Erembodegem, België, 24 juni 2022 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van 
oplossingen in persoonlijke hygiëne, zal zijn resultaten van het tweede kwartaal en eerst jaarhelft van 2022 publiceren 
om 07:00 uur CEST / 06:00 GMT op vrijdag 29 juli 2022. Het directiecomité zal op dezelfde dag een webcast voor 
investeerders en analisten opzetten om 11:00 CEST / 10:00 GMT. Klik op onderstaande link om de presentatie bij te 
wonen vanop uw laptop, tablet of mobiel apparaat. 

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20220729_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, heeft Ontex zijn rapporteringstructuur voor 2022 
aangepast 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. 

Niet-geauditeerde herwerkte omzet en recurrente EBITDA cijfers voor de kwartalen van 2021 werden eerder 
vrijgegeven. Additionele cijfers van de winst- en verliesrekening voor de halfjaren worden hieronder weergegeven. 

2021 gecondenseerde winst- & verliesrekening Herwerkt Zoals gepubliceerd 
in miljoen € Helft 1 Helft 2 Jaar Helft 1 Helft 2 Jaar 
Omzet 686,9 721,8 1408,7 980,6 1045,8 2026,4 
Kostprijs van de omzet -479,7 -529,6 -1009,3 -711,5 -798,9 -1510,4
Brutowinst 207,2 192,2 399,4 269,1 247,0 516,0 
Operationele kosten -122,6 -120,6 -243,2 -168,1 -175,7 -343,8
Recurrente EBITDA 84,6 71,6 156,3 101,0 71,3 172,2 
Recurrente EBITDA-marge 12,3% 9,9% 11,1% 10,3% 6,8% 8,5% 
Niet-recurrente inkomsten & kosten -20,1 -39,6 -59,7 -23,1 -61,6 -84,7
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -33,0 -32,7 -65,7 -43,9 -43,8 -87,7
Bedrijfsresultaat 31,5 -0,6 30,9 33,9 -34,2 -0,2
Netto financiële kosten -21,6 -20,0 -41,5 -23,7 -19,0 -42,7
Winstbelastingen 2,8 -8,4 -5,6 -3,1 -16,0 -19,0
Winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 12,8 -29,0 -16,2 7,2 -69,1 -61,9
Recurrente winst/verlies  
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

27,1 -0,2 26,9 24,2 -19,0 5,3 

Winst/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -5,6 -40,1 -45,7 0,0 0,0 0,0 
Winst/verlies van de periode 7,2 -69,1 -61,9 7,2 -69,1 -61,9
Gewone wint per aandeel (in €) 
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

0,16 -0,36 -0,20 0,09 -0,85 -0,76

Recurrente gewone wint per aandeel (in €) 
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

0,34 - 0,33 0,30 -0,23 0,07 

Gewone wint per aandeel (in €) 0,09 -0,85 -0,76 0,09 -0,85 -0,76

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20220729_1
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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. 
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