
 
 

Resultaten voor 2012: Alle doelstellingen zijn bereikt 
 

CERGY, Frankrijk, april 2013/PRNewswire / -- Ondanks de moeilijke economische 
omstandigheden in Europa heeft SPIE  in 2012 zeer bevredigende financiële 
resultaten geboekt met groei in de omzet, een gestaag tempo qua overnames en 
een verbeterde winstmarge. 
 
Om de Multimedia News Release te bekijken, klik hier: 
 
http://www.multivu.com/mnr/60649-SPIE-2012-results-targets-met 
 
De groep heeft al haar doelstellingen bereikt wat betreft winstmarges en 
transactievolumes, kasstroom en bestellingen. Deze resultaten bevestigen de 
relevantie van het bedrijfsmodel en onze sterke positionering in de markt. 
 
Volledige jaar 2012: 
 
Pro-forma omzet: € 4,217 miljard (+ 4,3%) 
 
Pro-forma EBIT: € 242,9 miljoen (+ 9,8%) 
 
Externe groei: 11 bedrijven en € 169 miljoen verworven omzet 
 
Orderportefeuille op 31-12-12: € 2.563 miljard (+ 7%) 
 
Personeelsbestand: 30.200 
 
Een geconsolideerde omzet van € 4.217 miljard, een stijging van 4,3%, geeft de 
aanhoudende autonome groei van de groep (2,1% in Frankrijk) weer en de 
verworven omzet van € 169 miljoen het nastreven van externe groei. Het aandeel 
van de omzet buiten Frankrijk bleef groeien en bereikte 35% in 2012. 
 
De EBIT (winst voor rente en belastingen) verbeterde voor het achtste 
opeenvolgende jaar tot € 242 miljoen, een stijging van 9,8%, bij een operationele 
marge van 5,8%. Dit was een van de beste resultaten voor de beroepsgroep in 
2012, dankzij het vermogen van de groep om zich op een duurzame manier te 
ontwikkelen zonder in te boeten op marges en het benadrukt de succesvolle 
positionering van de operationele budgetten van klanten (Opex), wat ervoor zorgt 
dat klanten terugkeren. 
 
Na een tweede LBO die werd gelanceerd in 2011 en een succesvolle obligatielening 



van € 375 miljoen, is SPIE haar strategische planning ver vooruit. Door een 
substantiële vrije kasstroom kon de groep meer schulden aflossen dan gepland, 
waarbij de netto-schuld-tot-EBITDA-ratio voor het volledige jaar bijna 4 bedroeg. 
     

Pro-forma omzet (€ 
mln 

2011 2012 Mutatie% 

SRM * Frankrijk  2088 2171 4,0% 

SRM Europa 998 1004 0.6% 

SPIE Nucleair 194 200 3,0% 

SPIE Communicatie 326 382 17,4% 

SPIE Olie & Gas 437 459 5,0% 

TOTAAL 4.042 4.217 4,3% 
 

 
* Regionale multi-technische dienstverlening 
 
Met vier evenwichtig gebalanceerde strategische segmenten; energie (26%), e-
fficiënt bouwen (32%), Smart city (25%) en industriële dienstverlening (17%) heeft 
de groep ondanks de crisis in Europa vooruitgang geboekt. 
 
Energie: hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, biomassa, wind, zon, etc.) 
zorgen nu voor terugkerende klanten. De ontwikkeling van deze koolstofarme 
energiebronnen, verspreid over de groep, heeft geleid tot de herconfiguratie van 
verbindingsnetwerken. De vooruitzichten in de nucleaire sector zijn positief. Dit komt 
voornamelijk door wijzigingen als gevolg van Fukushima en activiteiten die de 
levensduur van kerncentrales verlengen. 
 
In de internationale olie- en gasmarkt heeft SPIE haar omzet verhoogd met 5%, 
terwijl de prijs per vat steeg tot $110. SPIE versterkte haar activiteiten in het Midden-
Oosten, wat heeft geresulteerd in nieuwe contracten met SATORP in Saoedi-Arabië 
op het gebied van ondersteuning van bedrijfsvoering en inbedrijfstelling, en 
daarnaast de opleiding van 350 besturings- en technische medewerkers in Irak voor 
Lukoil. Met name in West-Afrika en Zuidoost-Azië valt er voortdurende sterke groei 
waar te nemen. 
 
e-fficiënt bouwen: de betrokkenheid van SPIE bij de energieprestaties van 
gebouwen heeft geleid tot aanwezigheid van SPIE bij het ontwerp en de bouw van 
zuinige gebouwen en hun functioneren en onderhoud, via ons aanbod op het gebied 
van facilitair management. SPIE had een bevredigend jaar dankzij solide 
rendementen in bijvoorbeeld de branche voor communicatiesystemen, de 
commerciële onderhoudsbranche en in de rehabilitatie van collectieve huisvesting. 
De ontwikkeling van datacenters heeft SPIE tevens in staat gesteld om een volledig 
scala aan capaciteiten en knowhow te implementeren op het gebied van elektriciteit, 
HVAC, IT- en communicatietechnologieën. Door de overname van APX door SPIE 
Communications is SPIE nu een van de belangrijkste aanbieders op het gebied van 
werkstations, netwerken en servers. 



 
Smart city: de 'intelligente' markt voor stedenbouw is gezond gebleven, dankzij de 
groeiende behoefte aan energie-efficiëntie en communicatie-infrastructuren: 
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, volksgezondheidsfaciliteiten, ultra-
breedband voor stedelijke digitale netwerken (FTTH en 4G mobiel), stedelijke 
videobeveiliging, intelligente verlichting, etc. Vier publiek-private 
samenwerkingscontracten (PPP) voor openbare verlichting en signaleringssystemen 
werden in de loop van het jaar ondertekend. Vermeldenswaardig is ook de 
overname van Van der Donk in Nederland, wat zorgt voor versterking van de positie 
van SPIE in infrastructuur voor optische communicatie. 
 
Industriële diensten: de expertise en klantvriendelijkheid waar SPIE om bekend 
staat in deze branche, hebben gezorgd voor een solide omzet, met name op het 
gebied van farmaceutische producten, cosmetica, luchtvaart en agri-food. 
 
Sterke punten in 2013 
 
Hoewel de economische omstandigheden waarschijnlijk nog steeds moeilijk zullen 
zijn in Europa, kan SPIE erop rekenen dat strategische relevantie en hoogwaardige 
arbeidskrachten de groep op koers houden in 2013: 
 
• De groep is zeer actief in kansrijke sectoren, zoals energie- en 
communicatiediensten; haar orderportefeuille voor 2013 is 10% hoger dan in 2012. 
• Door vroege intrede in de groene economie kan de groep profiteren van 
ontwikkelingen in de dienstenbranche, die betrekking hebben op de convergentie 
van energiemanagement door middel van intelligente infrastructuren. 
• SPIE is voornemens een gestaag tempo van externe groei voort te zetten 
gedurende 2013: er is nu al een omzet van meer dan € 100 miljoen verworven sinds 
het begin van het jaar. Door overname van Infrastructure Services & Projecten 
(IS&P) van telecombedrijf KPN is Nederland de tweede markt voor SPIE buiten 
Frankrijk. Acquisitie van de Plexal Group in Australië maakt uitbreiding van het olie-
dienstenaanbod van de groep naar de regio Azië-Pacific mogelijk. 
 
"In 2013 is SPIE erop ingesteld om de huidige winstgevende groeitrend en 
ontwikkeling in Noord-Europa voort te zetten. Met ondersteuning van onze financiële 
aandeelhouders wordt deze ambitie tot bloei gebracht door onze medewerkers, van 
wie de helft nu aandeelhouder van het bedrijf is," zegt Gauthier Louette, voorzitter en 
CEO van SPIE. 
 
Contactpersoon voor de media: SPIE SA, Pascal Omnès, Directeur, Tel:. + 33 (0) 1 
34 22 58 21, pascal.omnes@spie.com 
 
 


