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Tussentijdse mededeling1 
Betreffende het 2de semester 2009 

_________________ 
 

   
 
De moeilijke context waarin de meststofindustrie vooral in Europa sinds meer dan een jaar verkeert, 
heeft zich in de loop van het 3de kwartaal 2009 voortgezet. 
 
Hoewel de opbrengsten over het geheel genomen bevredigend zijn, liggen de prijzen van de 
landbouwproducten historisch laag. Dit geldt voor graangewassen, melk en de meeste producties van 
de sector. Deze ongunstige context weegt op het gedrag van de landbouwers die hun herfstfertilisatie 
hebben verminderd en een afwachtende houding aannemen voor hun lentebemesting. 
 
Deze factoren wegen zwaar op de activiteiten en de resultaten van de Groep Rosier : 
 
De omzet van het 3de kwartaal 2009 bedraagt 32,3 miljoen €, te vergelijken met die van dezelfde 
periode van 2008 die 83,5 miljoen € bedroeg. 
Gedurende de eerste negen maanden van 2009 bedraagt de omzet 90,4 miljoen €.  Dit is een daling 
met 65% vergeleken met die van dezelfde periode van 2008 die 255,1 miljoen € bedroeg. 
 
Het bedrijfsresultaat van het 3de kwartaal 2009 toont een verbetering t.o.v. de twee voorafgaande 
kwartalen. Het komt echter negatief uit op 0,4 miljoen €, tegen een winst van 4,9 miljoen € in 2008. 
Gecumuleerd sinds 1 januari 2009 bedraagt het bedrijfsverlies 5,9 miljoen €, voor een winst van 18,0 
miljoen € gedurende dezelfde periode van 2008. 
 
Geconfronteerd met een onzeker lenteverbruik in 2010 en meststofprijzen die de verdelers te onzeker 
achten, stellen deze hun aankopen voor voorseizoenopslag uit. Het bedrijfsresultaat van het 4de 
kwartaal 2009 zou negatief moeten zijn. 
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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. 
 


