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Tussentijdse verklaring
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De vraag naar meststoffen waarvan de eerste tekens van heropleving in de loop van de laatste dagen 

van 2009 zichtbaar werden, wordt in de loop van het 1
ste

 kwartaal bevestigd. 

De leveringen binnen de Europese markt zijn belangrijk geweest tengevolge van de zeer zwakke 

verkochte hoeveelheden gedurende het 4
de

 kwartaal van 2009 met het oog op het uitstrooien in de  

lente van 2010. 

Op de exportmarkten zit de vraag nu op kruissnelheid en in lijn met de historische trend.  

 

Deze context heeft een gunstige impact gehad op de activiteiten van de Groep Rosier. 

De omzet van het 1
ste

 kwartaal van 2010 bedraagt 62,7 miljoen €, een stijging met 105% vergeleken 

met dezelfde periode van 2009 waar hij 30,6 miljoen bedroeg.  

De verkoopvolumes zijn meer dan verdubbeld vergeleken met die van het vierde kwartaal 2009 en 

meer dan verdrievoudigd in vergelijking met de uitzonderlijk zwakke cijfers van het eerste kwartaal 

2009. De gemiddelde verkoopprijs is stabiel vergeleken met het 4de kwartaal 2009 maar ligt 40% 

procent onder die van het 1ste kwartaal 2009.  

Het bedrijfsresultaat is winstgevend en bedraagt 2,6 miljoen €, tegen een verlies van 1,1 miljoen 

gedurende dezelfde periode van 2009. 

 

Het 2de kwartaal dat overeenstemt met het einde van de lentecampagne in Europa is traditioneel 

zwakker dan het 1ste kwartaal. We verwachten toch een evenwichtig bedrijfsresultaat in het 2de 

kwartaal 2010. 

 

 

 

 

 

 

       Daniel RICHIR 
Afgevaardigd Bestuurder 
    Algemeen Directeur 

 

                                                
1 Dit persbericht wordt gepubliceerd krachtens KB van 14 november 2007. 

   De financiële elementen die in dit bericht staan, worden opgesteld volgens de IFRS normen en zijn niet door de 

   Commissaris geauditeerd. 

   


