ADDENDUM
bij het prospectus van 31 januari 2006

SIOEN INDUSTRIES NV
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht
Zetel: Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie
Ondernemingsnummer: BE 441 642 780

OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING
op een obligatielening van 100.000.000 EUR
4,75% met vervaldag op 14 maart 2016

Goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Dit addendum werd op 2 februari 2006 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen in overeenstemming met artikel 14 van de wet van 22 april 2003
betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Deze goedkeuring houdt geenszins een
beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van
de Vennootschap. Het bericht voorgeschreven door artikel 13, 1ste lid van de voornoemde wet
van 22 april 2003 is in de pers verschenen.
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TRADING UPDATE INZAKE HET BOEKJAAR 2005

PERSBERICHT, Ardooie, 01/02/2006 – na beurstijd

Organische groei omzet + 2%
Focus op diversificatie en techniciteit
Sioen Industries bestaat uit drie divisies: Coating, Apparel en Industrial Applications. Volgens de
IFRS-regels zijn de externe netto-omzetten per segment voor het jaar 2005:

Netto Omzet per Divisie in mio EUR

2004

2005

%

Coating

170.7

170.8

0.1%

Apparel

68.2

78.0

14.4%

Industrial Applications

70.9

67.2

-5.2%

309.8

316.0

2.00%

Totaal
* intersegment omzet is niet inbegrepen in deze cijfers

COATING DIVISIE
EMB en Inducolor (beide produceren kleurpigmenten) maken sinds 2005 deel uit van de Coating
divisie (1). Hierdoor is de verticale en horizontale integratie compleet. Immers, we starten bij het
extruderen van high tenacity garens die vervolgens verweven worden tot technisch gronddoek
om daarna te worden gecoat met een kleurpasta. Het zijn deze gecoate weefsels die onze
afnemers
verwerken
tot
tenten,
afdekzeilen,
zwembadcovers,
beschermkleding,
matrasbeschermers,...
De Coating divisie heeft bijzonder sterk gepresteerd in het vierde kwartaal. De lichte terugloop
van de activiteiten in het vorige kwartaal werd volledig weggewerkt en deze divisie kan dan ook
het jaar afsluiten met een lichte groei in vergelijking met vorig jaar.
Sioen beheerst 5 verschillende coating-technieken (als enig bedrijf ter wereld) en dit werpt
duidelijk vruchten af. Immers, de technische producten, vinden hun toepassing in tal van
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industrieën. Vooral daar waar de technische specificaties de doorslag geven, is de Sioen
Industries Groep dominant aanwezig. Het zijn dan ook de meest technische productlijnen die de
grootste groei voor hun rekening namen:
- Sioen investeerde het afgelopen jaar verder in haar garenextrusiefabriek (productie van
high tenacity polyester yarns, garens met hoge treksterkte en lage krimpfactor) om zo
haar technische voorsprong op de concurrenten verder uit te bouwen.
(1)

De cijfers in dit persbericht werden herwerkt conform de IFRS-standaard waarbij 2004 en 2005 op
vergelijkbare basis opgesteld werden.

-

-

-

-

-

Ook in de weverijen werd verder geïnvesteerd in nieuwe getouwen (zowel lucht – als
grijper getouwen) zodat het bedrijf verder kan focussen op nichemarkten (airbagweefsel,
doek voor zeilschepen, filterdoek,.....).
Na een periode van intensief onderzoek en ontwikkelen boorde de afdeling transfer
coating, met succes, een aantal nieuwe markten aan (tapijtmousse, skizakken,
industriële kleeffolies,..).
De productlijn open structuurweefsels (versterkingsnetten, geotextiel, windbreeknetten,
publiciteitsbanieren, etc.) gebaseerd op de online coating techniek blijft zeer sterk
groeien (verviervoudigd sinds 1999). In 2005 werd er vooral geïnvesteerd in extra
capaciteit en automatisatie.
De meer traditionele productlijnen (truck en sign (publiciteitsbanieren)) hadden het
afgelopen jaar af te rekenen met een kleine tijdelijke terugval van hun activiteiten in
vergelijking met 2004, dat een uitzonderlijk jaar was.
De industriële folies geproduceerd door calandrage techniek (folies voor dashboards,
deurpanelen, zonnekleppen, muurbekleding...) blijven gestadig groeien.

De operationele cashflow (EBITDA) voor de Coating divisie over het afgelopen jaar zal rond 15%
op omzet liggen.
De historisch hoge olieprijzen en de onzekerheid over economische ontwikkeling in bepaalde
landen, zorgt er voor dat de hele sector blijft kampen met een voortdurende stijging van de
prijzen van de voornaamste grondstoffen (polyester granulaten, PVC poeders, weekmakers,
technische vulstoffen, pigmenten, ...). Vooral de polymeren, grondstoffen afgeleid van aardolie,
maken de bulk uit van de aangekochte grondstoffen.
Om de effecten van deze meerkost zoveel mogelijk te temperen, levert de groep onafgebroken
inspanningen op het gebied van efficiëntieverhogingen en kostenbesparingen. Zo werd in het
Franse Saint Frères Enduction, een nieuwe moderne coatinglijn geïnstalleerd. De nieuwe
technologieën bieden bovendien opportuniteiten voor de productlijnen textielarchitectuur en
publiciteitsbanieren.

APPAREL DIVISIE
Aan de structuur van deze divisie werd niets gewijzigd. De Apparel divisie is marktleider in
industriële beschermkledij en outdoor- en recreatieve kleding op basis van technische weefsels.
De divisie kan bogen op een jarenlange ervaring in ontwerp, design, productie en verkoop, een
doorgedreven R&D en een geavanceerd productieapparaat.
Ook in deze divisie werpen de diversiteit van het productgamma en de focus op de techniciteit
van de producten hun vruchten af. In nichemarkten voor hoogwaardige beschermkledij zoals
kogelvrije vesten, drijfpakken, vooruitstrevende militaire kledij,... is Sioen een begrip.
Dienstverlenende bedrijven, politie en leger zijn belangrijke afnemers. Ook hier worden er uiterst
strikte technische eisen gesteld waaraan de beschermkledij moet voldoen. Om een volledig
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productenpallet te kunnen aanbieden vult Sioen het hoogwaardig gamma aan met een aantal
zogenaamde “low end” producten uit het Verre Oosten.
Dankzij deze aanpak evolueerde de omzet verder positief in het 4e kwartaal, zowel voor
verkopen op de Europese markten als voor verkopen via de vestigingen in Indonesië. De omzet
steeg in totaal met 14,5 % tot 78 mio Euro. De operationele cashflow (EBITDA) over het
afgelopen jaar zal ongeveer 7% bedragen tegenover 8 % vorig jaar.

INDUSTRIAL APPLICATIONS
De divisie Industrial Applications is, in haar nieuwe constellatie, georganiseerd rond 3 grote
activiteitenpolen in wat wij de “zware confectie” noemen.
- Transportgerelateerde activiteiten.
De Sioen Groep bewerkt, via een aantal dochterondernemingen, succesvol een aantal markten in
de transportsector. Via de Nederlands-Poolse ondernemingen is de groep actief in de productie
van schuif- en afdekzeilen voor vrachtwagens en containers en is hiermee de preferente partner
van de meest gerenommeerde trailerbouwers in Europa. Via haar Franse filiaal is de groep actief
in de productie van afdekzeilen voor treinen waarbij we wederom dankzij technische innovaties
een belangrijke positie veroverd hebben op de Europese markt.
- Militaire toepassingen.
Via haar Frans filiaal is de groep ook actief in de militaire markt met zeilen voor vrachtwagens,
jeeps (al dan niet bedrukt met camouflagepatronen), camouflagenetten, tenten,.. Het is in dit
segment dat de definitieve toewijzing van een aantal, door de groep gewonnen, aanbestedingen
op zich laat wachten. Wellicht zullen deze bijdragen tot de omzet van 2006.
- Diverse industriële toepassingen.
De Sioen groep maakt haar knowhow te gelde in de meest verscheiden industriële markten met
de productie van keders voor tenten, opblaasbare silo’s en het versnijden van airbags.
Ook in de markt van filtratie is de evolutie positief en daarom werd medio 2005 beslist om in een
nieuwe productielijn te investeren. Deze zal vanaf het tweede semester 2006 operationeel zijn.
De operationele cashflow van de divisie Industrial Applications wordt voor het afgelopen jaar
begroot op 12 % tegenover 9 % vorig jaar.

ALGEMEEN
Meer algemeen kunnen we stellen dat 2005 een zeer intensief jaar geweest is:
- tal van nieuwe producten werden gelanceerd in nieuwe markten.
- tal van nieuwe investeringen werden beslist en/of uitgevoerd.
- prijzen voor grondstoffen gerelateerd aan petroleum braken alle records
- focus op techniciteit en diversificatie loonde.
- kostenefficiëntie werd meer dan ooit belangrijk.
Al deze factoren samen hebben ervoor gezorgd dat het nettoresultaat over het afgelopen jaar in
dezelfde lijn, zoniet net iets beter dan het jaar daarvoor zal liggen (13,2 mio Euro in 2004). Deze
resultaten zijn conform de nieuwe IFRS-standaard, waarbij 2004 en 2005 op vergelijkbare basis
opgesteld werden.
Inspiratie, innovatie, integratie en diversificatie, dat zijn de vier sleutels voor de toekomst. Trouw
aan een strategie waarin ‘groei’ en ‘winst’ centraal staan, wil de groep haar concurrentiële
voorsprong bestendigen en verbreden . Sioen legt zich daarom verder toe op niches met een
grote techniciteit en een geavanceerde R&D.
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FINANCIËLE KALENDER
Aankondiging jaarresultaten 2005
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Trading update eerste kwartaal 2006
Aankondiging halfjaarresultaten 2006
Trading update derde kwartaal 2006

vrijdag 31 maart 2006
vrijdag 26 mei 2006
vrijdag 26 mei 2006
donderdag 14 september 2006
woensdag 15 november 2006

Voor bijkomende inlichtingen/Financiële informatie/Investor relations
Geert Asselman, CFO Sioen Industries n.v.
Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie Tel. 051/74.09.80 Fax 051/74.09.79
E-mail: corporate@sioen.be Website: www.sioen.com
De financiële dienst wordt verzorgd door volgende bankinstellingen: KBC, Fortis, ING en
Dexia
________
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