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HyGear, de leverancier van industriële gassen middels productie op locatie, publiceert 

haar jaarcijfers over 2018. EBITDA groeit met 15% naar 1.445.000 met constante omzet 

maar toegenomen investering in de bouw van eigen activa voor lange-termijn productie 

van waterstof op locatie. 

 

Op 23 april hebben de aandeelhouders van Green Vision Holding (HyGear) op basis van een 

goedkeurende verklaring van Flynth Audit en een positief advies van de Raad van 

Commissarissen, de jaarcijfers over 2018 goedgekeurd. Tevens is decharge verleend aan 

commissarissen en het bestuur van de vennootschap. Het rapport is gepubliceerd op 

www.npex.nl/hygear 

 

De jaarcijfers laten een toename zien in de activiteiten voor Gas-as-a-Service contracten 

hetgeen tezamen met de totale “install base”, een van de belangrijkste parameters is voor het 

analyseren van de groei van de onderneming. Doordat deze investeringen op korte termijn geen 

bijdrage leveren aan de winstgevendheid, is het niet te verwachten dat EBITDA toeneemt. In dit 

geval was dit wel het geval door de grotere marge op turn-key leveringsprojecten, die deels 

weer teniet werd gedaan door lagere subsidies op loonkosten voor onderzoek. 

 

Tijdens de vergadering hebben de aandeelhouders uitgesproken dat indien de marktkansen 

aanwezig zijn, de vennootschap zich nog meer moet richten op groei en de daarmee gepaard 

gaande investeringen in productie-assets, in plaats van korte termijn winstgevendheid. Het 

gevolg hiervan is dat het niet gewenst is om in dit stadium dividenden uit te keren. Het netto 

resultaat wordt dus volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

Op 23 mei 2019 wordt een beleggersdag georganiseerd bij HyGear tussen 10:00 en 12:30 aan 

de Westervoortsedijk 73 te Arnhem. Investeerders in obligaties en certificaten van aandelen 

worden uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Aanmelden kan via de web-site van NPEX of 

door een e-mail bericht te sturen aan investors@hygear.com 
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