Eupen, 21 april 2022

Geachte klant,

Negen maanden zijn nu verstreken sinds de verwoestende overstromingsramp. Wij zijn
verheugd u te kunnen meedelen dat wij ons grotendeels hebben kunnen houden aan het
geplande tijdschema voor de wederopbouw van de productie-installaties en de infrastructuur.
Hoewel het huidige moeilijke klimaat met lange levertijden voor reserveonderdelen en
uitrusting deze taak nog moeilijker heeft gemaakt, heeft dit slechts in uitzonderlijke gevallen tot
kleine vertragingen geleid.
Het is ook zeer verheugend te constateren dat u ons in deze moeilijke periode trouw bent
gebleven en dat u sinds de geleidelijke hervatting van de productie steeds meer bestellingen bij
ons hebt geplaatst. Wij waarderen dit ten zeerste en zullen ons uiterste best doen om u deze
loyaliteit terug te geven met de bekende kwaliteit, service en betrouwbaarheid, ook al blijven
de beschikbaarheid van grondstoffen en de bevoorradingsketens onder druk staan en maken zij
deze taak voor ons moeilijker.
Deze week hebben we op onze jaarlijkse algemene vergadering de balans voor 2021
goedgekeurd. Het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 wordt uiteraard sterk beïnvloed door
de gevolgen van de overstromingen. Kabelwerk Eupen is er echter van overtuigd dat deze
moeilijke fase zal worden overwonnen. Dankzij de gezonde financiële situatie van de
onderneming kon zij de wederopbouw onmiddellijk aanpakken. De balansstructuur is goed,
zelfs na het jaar van de ramp. De financiële kerncijfers en het eigen vermogen blijven
overtuigend en maken het mogelijk de bedrijfsactiviteiten en de komende investeringen te
financieren.
In de divisie Eupen Foam werd de productie van schuim sinds februari geleidelijk hervat. De
helft van alle schuimkwaliteiten is nu opnieuw beschikbaar, onder meer in de productfamilies
EUCABASE®, EUCASELECT®, EUCAFEEL® en EUCAVISCO®.
Gelukkig is de normaliteit geleidelijk teruggekeerd in de divisie Eupen Cable. Er kan zeer goede
vooruitgang worden gemeld bij het herstel en wederopbouw van de installaties. De helft van
alle productie-installaties - met inbegrip van de belangrijkste - is intussen opnieuw in bedrijf
gesteld en er komen voortdurend nieuwe installaties bij.

We zijn op een zeer goede weg. Het moeilijkste deel ligt al achter ons, maar er is nog werk aan
de winkel. Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat wij deze komende taken met veel
motivatie en succes zullen kunnen volbrengen, zodat wij zo snel mogelijk onze oude krachten
zullen herwinnen.

Uw gebruikelijke contactpersonen zullen voortdurend contact met u houden en u informeren
over de specifieke details van de hervatting van de productie en beschikbaarheid van de
afzonderlijke producten.

Wij danken u voor uw steun in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groeten,

Mike Goblet
Commercieel Directeur

