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17 oktober 2017 - “Het derde kwartaal van dit jaar stond in het teken van de 
verhuizing. In Nederland werd ons nieuwe pand in Arnhem opgeleverd waarin we alle 
bedrijfsfuncties van ontwikkeling tot fabricage en het vullen van trailers verenigen. In 
Singapore betrokken we een nieuw kantoor dat ruimte geeft voor verdere groei”, 
aldus Marinus van Driel, CEO HyGear. 
 
Het derde kwartaal is altijd het lastigste kwartaal in operationele zin. De zomervakantie 
zorgt ervoor dat we minder productief zijn en daar kwam dit keer de verhuizing van de 
kantoorruimtes en de bouw van nieuwe testfaciliteiten en het laboratorium bij. Toch zijn we 
redelijk op schema gebleven met de fabricage van de installaties die we dit jaar nog moeten 
uitleveren. Voor enkele hoogtepunten van het kwartaal verwijs ik graag naar onze 
nieuwsbrief.  
 
De commerciële omzet is het afgelopen kwartaal achtergebleven bij de doelstellingen ten 
gevolge van de eerder genoemde “zomer-effecten”. Aan het eind van het derde kwartaal 
hebben we ongeveer 50% van onze jaardoelen bereikt. Daar staat tegenover dat we 
behoorlijk succesvol zijn geweest in het verkrijgen van ontwikkelingssubsidies. Het 
afgelopen kwartaal kregen we toezeggingen voor nieuwe projecten ter waarde van EUR 2,3 
M, waarmee we zowel HyGEN als HyREC en enkele meer fundamentele activiteiten de 
komende jaren kunnen financieren.  
 
Tot slot hebben we het financieel tot nu toe redelijk gedaan. Hoewel we veel incidentele 
kosten hadden voor de uitname van Abengoa en de uitgifte van certificaten op NPEX, 
hadden we ook meevallers in de vorm van vrijvallende voorzieningen en minder kosten voor 
garantiewerkzaamheden. Al met al denken we nog steeds onze jaardoelstellingen voor het 
netto resultaat en het aantal te verschepen systemen te halen. 
 
Het komende kwartaal zullen we ons concentreren op het binnenhalen van nieuwe 
commerciële contracten voor volgend jaar. Daarnaast werken we hard door aan de bouw 
van de HyGEN systemen. Onze doelstelling is om het komende nog vijf systemen te 
verschepen naar Colombia, Letland en Singapore.  
 
Het wordt een lange sprint tot de kerst! 
 
Klik hier voor meer informatie over de verschillende effecten (aandelen en obligaties). 
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