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Persbericht 

 
Omzet vierde kwartaal 2020 hoger dan verwacht 
Extra trading update januari 2021 
 
Nederland, Groenlo, 7 januari 2021, 17:45 uur 
 
Nedap maakt bekend dat de omzet in het vierde kwartaal 2020 een groei van bijna 3% laat zien ten opzichte van 
de vergelijkbare periode in 2019. Daarmee heeft de kwartaalomzet zich beter ontwikkeld dan de aangegeven 
verwachting in het persbericht van 20 oktober 2020 toen nog een omzetdaling werd voorzien. Voor het gehele 
jaar 2020 blijft de omzet met 1% achter bij de in 2019 gerealiseerde € 191,5 miljoen.  
 
Evenals voorgaande kwartalen zette de omzetgroei ten opzichte van vorig jaar van de marktgroepen Healthcare 
en Livestock Management onverminderd door. Ook Security Management liet in het vierde kwartaal, hetzij 
beperkt, een omzetstijging zien ten opzichte van 2019. De marktgroepen Identification Systems en Light 
Controls lieten een met voorgaande kwartalen vergelijkbare daling zien in het vierde kwartaal, na een relatief 
hoge omzet in het vierde kwartaal van 2019. De omzetdaling in het vierde kwartaal ten opzichte van 2019 van 
de markgroepen Retail en Staffing Solutions was minder groot dan voorgaande kwartalen.   
 
Ook in het vierde kwartaal is het gelukt om klantorders tijdig uit te leveren en tegelijkertijd de voorraden verder 
af te bouwen ondanks de vaak volatiele vraag per individueel product.    
 
De omzetcijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers 2020, inclusief 
financiële resultaten, zullen op 18 februari 2021 nabeurs worden gepubliceerd. Het jaarverslag 2020 zal op 23 
februari 2021 op de website worden gepubliceerd.  
 

 
 
 
Over Nedap N.V. 
Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life: 
technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller 
kunnen werken. Nedap N.V. is met ruim 800 medewerkers wereldwijd 
actief. De onderneming is opgericht in 1929 en sinds 1947 
beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd 
in Groenlo, Nederland. 

 Voor meer informatie, 
neem contact op met: 
Daniëlle van der Sluijs 
CFO 
+31 (0)544 47 11 11 
ir@nedap.com 
nedap.com 

 
 


