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Beste obligatiehouders, 

Inleiding 

Het jaar 2022 is voor Bouman Industries naar verwachting verlopen. In het begin van 2022 waren de 
naweeën van Covid-19 nog goed merkbaar. In het afgelopen halfjaar heeft Bouman een positieve 
draai kunnen geven aan de omzet. Deze trend zet zich in 2023 voort. 

 

Halfjaarcijfers (x 1.000) 

Onderwerp 1 juli - 31 december 2022 
 

1 juli - 31 december 2021 

Omzet 6.900 3.850 
Kostprijs van de omzet -4.800 -2.500 
Brutomarge 2.100 1.350 
Bedrijfskosten -900 -800 
EBITDA 1.200 550 
Afschrijvingen -700 -575 
EBIT 500 -25 
Financiële baten en lasten -300 -250 
EBT 200 -275 
Belastingen +25 +115 
Nettowinst 225 -160 

 
Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar 

De omzet in het 2e halfjaar van 2022 was hoger dan prognose. Orders welke door Covid-19 waren 
uitgesteld zijn nu volop in uitvoer. Met name High Tech Machining heeft een grote bijdrage hieraan 
geleverd. Bouman zal 2022 dan ook met een positief resultaat afsluiten. 

 

Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming 

Bouman Industries heeft de organisatie eenvoudiger gestructureerd, zodat de verschillende takken 
beter aangestuurd kunnen worden. Bouman Industries bestaat uit 3 takken: 

Bouman High Tech Machining - toeleverancier voor de (hoogtechnologische) maakindustrie 
Bouman Processes  - engineering, assembleren en installeren van procesinstallaties  
Bouman Systems & Produktie  - ontwikkeling, engineering en oplevering van machinebouw  
 



 
 

 

Vooruitblik op de komende periode 

De orderportefeuille van alle 3 activiteiten is goed gevuld voor 2023. Met name klanten in de 
semiconductor en defensie industrie voor High Tech Machining en klanten in de Food en 
Environmental industrie voor Processes en Systems. 

De activiteiten en ontwikkelingen voor specifiek afvang van CO2 voor zowel op land als maritiem 
laten een behoorlijk toegenomen activiteit zien. Momenteel wordt de eerste pilot voor maritiem 
gebouwd in het Everlong project. 

Aflossing obligatielening (uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016) 

Het overleg met de investeerder voor de Sales en Leaseback van het onroerend goed is in de 
afrondende fase. We zijn tot overeenstemming gekomen en de voorlopige koopakte met 
bijbehorende huurovereenkomst wordt opgemaakt. Zoals afgesproken zal de aflossing van de 
obligatielening op 10 april 2023 plaatsvinden.  
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