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Persbericht 

 

Vopak geeft update over voorlopige financiële 

resultaten over HY1 2013 en indicatie voor FY 

2013  

 

 
Rotterdam, 19 juli 2013  
 
Vopak geeft de markt vandaag een update over haar voorlopige financiële resultaten voor 
het eerste halfjaar van 2013 (“HY1 2013”) en haar indicatie voor het volledige boekjaar 
2013 (“FY 2013”).  
 
Vopak verwacht over HY1 2013 een Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (“EBITDA”)  
-exclusief bijzondere posten- te realiseren van circa EUR 385 miljoen, wat in lijn is met 
dezelfde periode in 2012 (HY1 2012: EUR 380,1 miljoen

1
). De positieve bijdrage van 

uitbreidingsprojecten die in HY2 2012 en HY1 2013 in gebruik zijn genomen evenals een 
aantal positieve eenmalige posten in HY1 2013 werden door verscheidene factoren teniet 
gedaan. De belangrijkste zijn een afgenomen vraag naar de opslag van ruwe olie, diesel 
en biobrandstof in Nederland en hogere pensioenlasten ten opzichte van HY1 2012. 
Daarnaast werd de beperkte groei in EBITDA -exclusief bijzondere posten- over HY1 2013 
beïnvloed door een vertraging in de aanloopfase in Algeciras (Spanje) als gevolg van 
vergunningskwesties. Onze bezettingsgraad voor HY1 2013 bedroeg circa 88%  
(HY1 2012: 91%). 
 
Voor het resterende deel van 2013 verwacht Vopak soortgelijke marktomstandigheden als 
in het eerste halfjaar van 2013, gekenmerkt door een over het algemeen gezonde vraag 
naar opslagdiensten binnen ons terminalnetwerk in Noord-Amerika, Azië en het  
Midden-Oosten. Vopak verwacht dat de backwardation van de markt voor ruwe olie en 
diesel zal aanhouden, wat van invloed zal zijn op de Divisie Nederland, en Vopak verwacht 
voortdurende onzekerheid op de markt voor biobrandstof.  
 
Dientengevolge zal Vopak haar eerder afgegeven indicatie voor het EBITDA -exclusief 
bijzondere posten- over het volledige jaar 2013 bijstellen van EUR 760-800 miljoen naar 
EUR 730-780 miljoen

2
. 

 
De voorlopige resultaten die vandaag bekend zijn gemaakt, zijn nog niet door de 
accountant van de onderneming gereviewed. Overeenkomstig onze eerder gepubliceerde 
financiële kalender zullen de definitieve resultaten over HY1 2013 middels een persbericht 
op 23 augustus 2013 voor opening van de Amsterdamse effectenbeurs bekend worden 
gemaakt.  
 
Vooruitkijkend gelooft Vopak dat de voorspelde groei in het wereldwijde gebruik van 
energie en de toenemende geografische onbalans tussen productie en (industriële) 
consumptie blijven vragen om extra transport van energie, chemicaliën en plantaardige 
oliën. Hierdoor verwacht Vopak dat in de energie- en petrochemische sector de 
investeringen in infrastructuur aanzienlijk zullen stijgen in de komende decennia. Vopak 
gelooft dat zij goed gepositioneerd is om een belangrijke rol in deze ontwikkelingen te 
spelen en verwacht waarde te kunnen blijven creëren door haar diensten aan te bieden op 

                                                      
1
 Herzien vanwege toepassing met terugwerkende kracht van herziene standaard IAS 19 
‘Employee Benefits’. 
2
 Bij gelijkblijvende valutakoersen voor het resterende deel van het jaar 
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een veilige, duurzame en efficiënte wijze aan haar klanten. We blijven daarom vertrouwen 
houden in de lange termijn vooruitzichten voor onze onderneming. 
 
Vopak zal in 2016 haar 400-jarig bestaan vieren. Op basis van de huidige projecten in 
aanbouw en potentiële mogelijkheden voor verdere uitbreiding van Vopaks 
terminalnetwerk is het onze ambitie in 2016 een EBITDA -exclusief bijzondere posten- van 
EUR 1 miljard te realiseren. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn naast andere 
factoren de identificatie, de goedkeuring en succesvolle en tijdige uitvoering van 
additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist. Tevens zal dit vragen om ons 
continue vermogen om onze kostenbasis te blijven beheersen en de operationele 
efficiëntie op onze bestaande terminals voort te zetten. Hoewel we een scala aan 
potentiële projecten bekijken, blijven wij streven naar een gedisciplineerde uitvoering van 
onze strategie voor wat het inzetten van kapitaal betreft.  
 

Het is in deze context en volgend op de aankondigingen in het persbericht van 1 maart 

2013 inzake haar resultaten over FY 2012 en onder verwijzing naar haar Q1 Trading 

Update in het persbericht van 24 april 2013, dat Vopak vandaag bekend maakt dat zij haar 

onderzoek naar verscheidene alternatieven voor het verwerven van equity-like kapitaal ter 

ondersteuning van haar toekomstige groeiplannen heeft afgerond. Vopak zal aan haar 

aandeelhouders voorstellen een stem uit te brengen tijdens een Buitengewone Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) ten aanzien van de creatie van en autorisatie 

voor de uitgifte van een nieuwe klasse beursgenoteerde preferente aandelen die een vast 

jaarlijks dividend zullen bieden (de “C aandelen”). Vopak gelooft dat de C aandelen een 

aantrekkelijke nieuwe bron van groeikapitaal zullen vormen, die zal bijdragen aan de 

financiering van geselecteerde groei- en investeringsmogelijkheden op een tijdige, 

effectieve en kapitaalgedisciplineerde wijze. 

 

De BAVA zal plaatsvinden op 17 september 2013, waarbij de goedkeuring van 

aandeelhouders zal worden gevraagd voor een aantal voorstellen ter effectuering van de 

introductie van de C aandelen. Meer informatie over de BAVA en de C aandelen is vanaf 

vandaag beschikbaar op onze website www.vopak.com.  
 
Conference call voor analisten 

Een conference call voor analisten ter toelichting van dit persbericht zal plaatsvinden op  

19 juli 2013 vanaf 9:00 uur via een on-demand audioweergave op de corporate website 

van Vopak www.vopak.com. Het inbelnummer voor de conference call voor analisten is:  

+ 31 (0)20 531 58 71 (Q&A toegestaan) of + 31 (0)20 531 58 63 (alleen luisteren). Graag 

verwijzen wij beleggers naar de live audioweergave van de conference call voor analisten 

op www.vopak.com. Het zal mogelijk zijn deze weergave opnieuw af te spelen.  
 

--- 
Profiel 
Koninklijke Vopak N.V. is gemeten naar capaciteit ’s werelds grootste onafhankelijke 
dienstverlener in tankopslag voor vloeibare bulk, gespecialiseerd in de opslag en overslag van 
vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert 84 terminals met een 
totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze terminals 
liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. 
Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, voor wie Vopak 
een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën.  
 
 
Voor meer informatie: 
Koninklijke Vopak N.V. 
Global Communication & Investor Relations 
Gerbert van Genderen Stort 
 
Telefoon: +31 (0)10 400 27 86 
E-mail:  global.communication@vopak.com 

Website: www.vopak.com 

http://www.vopak.com/
http://www.vopak.com/
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Toekomstgerichte uitspraken  
Dit document bevat uitspraken waarin een vooruitblik wordt gegeven. Deze uitspraken zijn 
gebaseerd op de op dit moment beschikbare plannen en prognoses. Toekomstgerichte uitspraken 
brengen per definitie risico’s en onzekerheden met zich mee, omdat deze gerelateerd zijn aan 
gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die al dan niet in de toekomst zouden 
kunnen plaatsvinden. Vopak kan de juistheid en volledigheid van toekomstgerichte uitspraken niet 
garanderen.  
 
Deze risico’s en onzekerheden betreffen onder meer factoren die van invloed zijn op de realisatie 
van ambities en financiële verwachtingen, ontwikkelingen betreffende het potentieel aantrekken 
van kapitaal, bijzondere baten en lasten, bedrijfsontwikkelingen en handelscondities, economische, 
politieke en valutaontwikkelingen en mogelijke wijzigingen in IFRS verslaggevingsregels.  
 

Vopaks ambitie voor 2016 houdt geenszins een voorspelling of verwachting in van toekomstige 

resultaten of van haar financiële prestatie.  
 
De uitspraken van de onderneming waarin een vooruitblik wordt gegeven, moeten altijd worden  
beoordeeld in het kader van de gebeurtenissen, risico’s en onzekerheden op de markten en de  
omstandigheden waarin en waaronder Vopak werkzaam is. Als gevolg van deze factoren is het 
mogelijk dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de prognoses. Vopak verplicht zich er 
niet toe deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te stellen of te herzien. 


