Persbericht
SABCA boekt positief resultaat 2018
Brussel, 10 april 2019. De Raad van Bestuur van SABCA kondigt posiAeve resultaten aan en is uitermate
tevreden met de sterke verbetering van de operaAonele prestaAes.

Het jaarlijks communiqué van 2018, gepubliceerd op 10 april 2019, bevesAgt dat SABCA herstelt van
een aantal moeilijke jaren. Heb bedrijf behaalt weer posiAeve resultaten en boekte sterke winsten op
operaAoneel niveau.
Dankzij belangrijke inspanningen van iedereen bij SABCA en dankzij de moAvaAe en de professionele
inzet van het voltallige personeel, kunnen we spreken van een stabiel en solide herstel. De posiAeve
ﬁnanciële resultaten van 2018 zijn daarvan het bewijs.
SABCA plukt vandaag de vruchten van een diepgaand transformaAeproces dat meer dan twee jaar
geleden begon. Het bedrijf is weer winstgevend, het klantenvertrouwen sAjgt en een nieuwe
strategische en commerciële aanpak versterkt haar posiAe in haar experAsedomeinen en opent nieuwe
markten, zoals die van de drones.
De Raad van Bestuur van SABCA werd ook op de hoogte gebracht van de beslissing van Dassault
Belgique AviaAon - een volle dochteronderneming van de Groupe Industriel Marcel Dassault - om de
parAcipaAe van 96,85% in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verkopen.

Groupe Industriel Marcel Dassault engageert zich om erg zorgvuldig te zijn bij de keuze van een
overnemer, zodat de industriële toekomst van SABCA onder de beste voorwaarden van start kan gaan.
We verwachten geen gevolgen voor de lopende programma's en evenmin voor andere contracten en
vooruitzichten. Het behoud van conAnuïteit van de strategie, het transformaAeproces en de industriële
dynamiek van SABCA zijn essenAële elementen bij de keuze van een toekomsAge aandeelhouder.
Thibauld Jongen, CEO van de SABCA Groep: "De beslissing van Dassault Groep –
meerderheidsaandeelhouder sinds meer dan 50 jaar - kadert in een meer globale strategie van de
groep, die overigens lof hee` voor het feit dat we de afgelopen jaren veel vooruitgang hebben geboekt
met onze inspanningen om SABCA weer robuust, winstgevend en compeAAef te maken. SABCA en
Dassault Groep blijven ook partner in verschillende grote programma’s waaronder de producAe van
onderdelen voor de F6X business-jet. "
"Onze sterkte ligt in ons engagement om het potenAeel van het bedrijf volledig te benuden. Dankzij
onze onafgebroken inspanningen blijven we onze toekomst zelf bepalen en geven we een sterk signaal
aan elke nieuwe aandeelhouder. SABCA is een bedrijf dat resoluut voor de toekomst kiest", zegt
Thibauld Jongen nog.
Over SABCA
De SABCA-Groep, bestaande uit SABCA (Société Anonyme Belge de ConstrucAons AéronauAques) en
haar dochterondernemingen SABCA Limburg en SABCA Maroc is acAef in de drie Belgische gewesten
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Charleroi in Wallonië en Lummen Vlaanderen) evenals in Casablanca,
Marokko. SABCA beschikt over een rijke en gevarieerde knowhow, gebaseerd op bijna 100 jaar
ervaring in het ontwerp, de fabricage, het onderhoud en de modernisering van zwaar belaste, complexe
en grote onderdelen voor vliegtuigen en draagrakeden. Haar klanten en partners behoren tot de elite
van de lucht- en ruimtevaarAndustrie. SABCA biedt een volledige dienstenaanbod aan voor de burger-,
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ruimte- en militaire luchtvaartmarkten. Het hee` haar acAviteiten recent ook uitgebreid tot de
commerciële drone-markt, met het ontwerpen en vervaardigen van plaiormen. SABCA is daarmee ook
leverancier en integrator van commerciële drone-oplossingen voor de industrie.
Contact: Bjorn Boon, CommunicaAon Manager (bjorn.boon@sabca.be - Tel +32 477 97 57 62)

