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6 mei 2019 – “De groei zet door. In het eerste kwartaal sloten we nieuwe contracten af 

voor HyGEN systemen in Turkije, Engeland en Frankrijk. Hierdoor blijft de druk op de 

operatie het komend jaar hoog maar kunnen we door blijven groeien” 

 

In 2018 hebben we onze commerciële jaardoelstellingen met 70% overschreden. Dit was reden 

om onze doelstellingen voor 2019 te verhogen en ons daarmee volledig te richten op verdere 

groei van de onderneming. In het eerste kwartaal sloten we nieuwe contracten voor levering van 

systemen in Turkije, Engeland en Frankrijk waarmee we in dat kwartaal al ruim 55% van onze 

verhoogde jaardoelstelling haalden. Het ziet er dus naar uit dat de groei doorzet en dat is zeer 

positief. 

 

Tegelijkertijd namen we nieuwe installaties in bedrijf in Spanje, Colombia en Bangladesh. Een 

groeiende “install-base” is de belangrijkste parameter voor het beoordelen van de groei van ons 

bedrijf omdat het aangeeft dat onze on-site oplossingen een bredere marktacceptatie genieten. 

Bovendien helpen meerdere referenties het verkoopteam om nieuwe klanten te overtuigen van 

de voordelen van onze aanpak.  

 

De belangrijkste vraag is hoe we de komende tijd omgaan met de verdere groei. Hierbij spelen 

zowel operationele als financiële aspecten een rol. Operationeel hebben we vooral te kampen 

met ruimte- en personeelsgebrek. Voorlopig hebben we dit kunnen oplossen door meer werk uit 

te besteden bij toeleveranciers en tijdelijke krachten in te huren voor assemblage. De komende 

tijd zullen we op zoek gaan naar structurele oplossingen, waarbij we met name de supply-chain 

willen verbeteren zowel in aantal toeleveranciers, als de hoeveelheid werkzaamheden die we 

toeleveranciers kunnen laten doen. Op financieel vlak proberen we een gebalanceerde 

verhouding te vinden tussen contracten voor turn-key levering en gas-as-a-service. De reden is 

dat de laatste contractvorm een grote voorfinanciering vergt die gedragen moet kunnen worden 

binnen de beschikbare middelen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het 

aantrekken van extra groeikapitaal om de kansen die we zien in de markt te verzilveren. 

 

Tot slot is de audit van onze jaarcijfers inmiddels afgerond. We wachten nu op goedkeuring van 

de jaarrekening door de aandeelhouders en verwachten op donderdag 9 mei onze cijfers te 

publiceren. Daarop volgend plannen we op donderdag 23 mei een beleggersdag voor zowel 

aandeelhouders als obligatiehouders. Hiervoor zullen we aparte uitnodigingen doen uitgaan in 

de komende weken.  

 


