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HyGear Beleggersbericht Q1 2018 

 

11 april 2018 – “In het eerste kwartaal hebben we onze jaarcijfers opgesteld. We hebben 

2017 afgesloten met een beter dan verwacht resultaat. EBITDA kwam uit op € 1.285.000 

en het resultaat na belasting op € 700.000.  

 

Op commercieel vlak is de stijgende trend in het afgelopen kwartaal verder versterkt. Eind vorig 

jaar sloten we al een nieuw GAAS (Gas as a Service) contract in de metaalindustrie en de 

HyGEN systemen die we daarvoor in gaan zetten zijn inmiddels in productie. In de afgelopen 

maanden zijn daarnaast nieuwe productie-orders ingezet voor vier nieuwe HyGEN systemen, 

twee HyREC-pure systemen en één HyREC-mix. De doelstelling is om al deze systemen dit 

jaar nog te verschepen.  

 

Doordat de meerderheid van de systemen via het GAAS model zullen worden ingezet, is 

financiering weer hoog op de agenda komen te staan. In overleg met onze adviseurs hebben 

we besloten om hiervoor nieuw groeikapitaal te zoeken door een nieuwe obligatielening uit te 

geven via het NPEX platform. Het gaat om een zes jarige lening met een rentepercentage van 

6,5%. De inschrijving is inmiddels geopend en inschrijven kan tot en met donderdag 24 mei 

2018 via www.npex.nl 

 

In het tweede kwartaal gaan we hard aan het werk om de systemen in productie te 

assembleren. Daarnaast staan er nog enkele installatiewerkzaamheden in het veld op de 

agenda en zullen we de commerciële organisatie verder uitbreiden om de kansen die we zien te 

verzilveren.  

 

Rest me nog om beleggers in HyGear obligaties en aandelen te wijzen op de investeerdersdag 

die we op 16 mei a.s. organiseren vanaf 14:00 bij ons bedrijf. Op de bijeenkomst zullen we de 

jaarrekening toelichten en een update geven van de voortgang op commercieel en 

technologisch gebied. Daarnaast zullen we rondleidingen verzorgen op onze nieuwe site en is 

er de mogelijkheid om nader kennis te maken met het management en medewerkers. Mocht u 

hierbij willen zijn laat het ons dan van tevoren weten middels een bericht op 

investors@hygear.com 
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