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Beleggersbericht eerste halfjaar 2020 RR Mechatronics

RR Mechatronics (RRM) heeft, ondanks Corona perikelen, in het eerste halfjaar 2020 zijn
focus goed kunnen behouden en is op koers met New Product Development.
Na een goede start van het jaar 2020, beïnvloeden Corona perikelen ons bedrijf sinds maart. Wij
hebben direct geschakeld om de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van ons bedrijf
zo veel mogelijk te garanderen. Dit betekent onder andere dat zo veel mogelijk medewerkers vanaf
huis werken en dat wij extra voorraden en maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat
de installed base aan laboratoriuminstrumenten voor bloedbezinking (Starrsed range), rode bloedcel
analyse (Lorrca) en reagents reconstitutie (RPU) kon blijven functioneren.
Daarnaast hebben wij extra voorraden aangelegd om ons te verzekeren van de benodigde
componenten om instrumenten te kunnen blijven produceren. Tevens hebben we onze cash
uitgaven stringent tegen het licht gehouden en besparingen gerealiseerd.
Al deze maatregelen, samen met doorlopende recurring business verkopen (reagents, controlebloed
en onderdelen) en, weliswaar gematigde maar ook doorlopende instrumentenverkopen, bieden ons
de benodigde mogelijkheden om ons belangrijke New Product Development programma op schema
te blijven uitvoeren.
Wij hebben speciale Corona Forecasts samengesteld. Aanvankelijk profiteerden wij ervan dat extra
huisartsenbezoeken ook extra testen betekenden. In tweede instantie werd de medische zorg veel
minder ingeroepen hetgeen minder en gedurende een aantal weken zelfs fors minder testen
betekende. Verder hebben wij een inschatting gemaakt hoelang het zou duren alvorens onze
instrumenten weer aan de laboratoria geleverd en geïnstalleerd mochten worden en wat het effect
op te boeken orders zou zijn.
De omzet over het eerste halfjaar is gering hoger dan de Corona forecast en licht lager dan over de
vergelijkbare periode 2019. Voor geheel 2020 verwachten wij boven de Corona forecast uit te
komen. Onze marges zijn fractioneel hoger en onze kosten fractioneel lager dan de Corona
Forecast. Belangrijk voor de ontwikkeling van ons bedrijf is dat in het eerste halfjaar reeds meer
Lorrca verkopen werden geboekt dan in heel 2019.
Ons New Product Development programma ligt op schema. Een upgrade van de Lorrca wordt
komend kwartaal geïntroduceerd.
Wij handhaven onze verwachting dat de RPI, de opvolger van de in 2019 gestopte RPU, in november
de eerste Pilots zal opleveren waarna de volumeproductie in 2021 kan starten. Het grote programma
voor de modernisering van de Starrsed range voor de meting van bloedbezinking ligt ook op schema.
De introductietiming daarvan is vertrouwelijk om commerciële redenen.
De derde obligatielening bij NPEX, die op 3 maart 2020 open werd gesteld, is volledig ingeschreven.
Deze obligatielening biedt ons, samen met de gerealiseerde financiële resultaten over het eerste
halfjaar 2020 en de verwachtingen voor de tweede helft 2020, de mogelijkheid onze investeringen
in New Product Development in het geplande tempo te realiseren.
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