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Nederland, Groenlo, 17 maart 2021, 07:45 uur 

 

Vandaag presenteert Nedap haar nieuw strategisch plan tijdens de Capital Markets Day (CMD) die online zal 

worden gehouden. De CMD is via een live webcast te volgen en de presentaties zijn beschikbaar op de corporate 

website.  

 

Gedurende 2020 heeft Nedap gewerkt aan het ontwikkelen van haar nieuw strategisch plan ‘Step Up!’. Tijdens 

de CMD wordt deze toegelicht en wordt ingegaan op het langetermijnperspectief op gedeelde waardecreatie: 

waarde voor mens, milieu en maatschappij, in combinatie met gezonde financiële resultaten.  

Het nieuw strategisch plan heeft  de volgende financiële doelstellingen richting 2025: 

 

 

- een omzet die zich ontwikkelt richting een jaarlijkse high-single-digit autonome groei. 

 

- een operationele (EBIT) marge die groeit richting 15% (exclusief eenmalige posten). 

 

- een rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) dat harder groeit dan de winstgevendheid. 

 

 

Bovenstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de aanname dat de Covid-19 pandemie in de loop van 2021 

onder controle is gebracht en dat de wereldeconomie zich na de pandemie herstelt.  

De CMD begint om 09:00 uur en duurt tot 12:30 uur en is te volgen via een live webcast Capital Markets Day - 

Nedap.   

 

 

 

 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen van de directie op basis van huidige 

inzichten en veronderstellingen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden. De 

feitelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen hier van afwijken door veranderingen in het economische klimaat, 

ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en andere ontwikkelingen. 

 

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. 
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Nedap aanvaardt geen enkele verplichting tot, of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de 

toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden 

met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Nedap hiertoe wettelijk verplicht is. 


