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Persbericht 

 
 

Trading update Q1 2022 
 
Nederland, Groenlo, 7 april 2022, 17:45 uur 
 
Kernpunten 

• Omzetgroei van 12% in Q1 2022 ten opzichte van Q1 2021 
• Groei in recurring revenue met 23%  
• Sterke vraag naar de proposities  
• Aanhoudende verstoringen in de supply chain 

 
Omzet eerste kwartaal 2022 
De omzet nam in het eerste kwartaal 2022 met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. Bij alle 
marktgroepen was sprake van een onverminderd sterke vraag naar de Nedap proposities. De omzetontwikkeling 
blijft onvoorspelbaar, met name door de aanhoudende componentenschaarste.  
 
De omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2022 laat de robuustheid van de propositieportfolio van Nedap 
zien. De marktgroep Healthcare, die niet geraakt wordt door de componentenschaarste, wist haar groeitempo 
door te zetten. Ook de marktgroepen Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions 
lieten een omzetgroei zien. De marktgroepen Identification Systems en Light Controls lieten een omzetdaling 
zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, die grotendeels te wijten is aan de componentenschaarste. De 
recurring revenue groeide in het eerste kwartaal met 23% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. 
 
Supply chain en geopolitieke onzekerheid 
Nedap verwacht dat het wereldwijde tekort aan elektronicacomponenten en grondstoffen blijft aanhouden. De 
inspanningen om deze impact te mitigeren houden onverminderd de hoogste prioriteit. Door de geopolitieke 
ontwikkelingen zullen verstoringen in de supply chain mogelijk verder toenemen. De commerciële activiteiten in 
Rusland en Wit-Rusland zijn stopgezet. De impact hiervan is beperkt.  
 
Vooruitzichten  

De verstoringen in de supply chain zullen zich ook in de rest van het jaar blijven manifesteren. Dit leidt ertoe dat 
leveringen aan klanten steeds meer inspanning vergen of vertraagd raken. Daarnaast blijft het aantrekken en 
behouden van talentvolle medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt onze volle aandacht houden. 
Op basis van de robuuste portfolio en de sterke vraag naar de proposities herhaalt Nedap de verwachting voor 
het jaar 2022 van een verdere groei van de omzet ten opzichte van 2021. 
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Ter informatie 

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 12 april 2022 in Amsterdam. 
 
Met ingang van de publicatie van de halfjaarcijfers 2022 op 21 juli 2022 zal Nedap haar reguliere financiële 
berichten voorbeurs publiceren in plaats van nabeurs. 
 
Belangrijke data met betrekking tot het dividend 

14 april 2022 - Ex-dividend date 
19 april 2022 - Record date 
25 april 2022 - Betaalbaarstelling dividend 
 
 
 

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 

 
Disclaimer 
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/of andere ontwikkelingen.  
 
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. 
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