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Holland Colours onderneemt stappen in verband met COVID-19 

pandemie 

 

Holland Colours heeft  maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te 

garanderen en de winstgevendheid en kaspositie te beschermen. 

 

Holland Colours, CEO, Coen Vinke, licht toe: 

“De gezondheid van onze medewerkers en hun naasten staat voorop. Verder hebben wij  acties ondernomen 

om de productie en business door te laten lopen en klanten te blijven beleveren. De getroffen maatregelen per 

divisie (Europa, Americas en Azië) zijn in grote mate vergelijkbaar. Vanzelfsprekend volgen alle bedrijven de 

instructies van de nationale autoriteiten nauwlettend op. Voor ‘thuiswerken’ en ‘afstand houden op de 

werkvloer’ zijn alle nodige stappen genomen. Verder is er veel extra aandacht om de  beschikbaarheid en 

aanvoer van grondstoffen zoveel als mogelijk te borgen. Ik ben ontzettend trots op onze medewerkers. De 

inzet is enorm; we passen ons snel en adequaat aan.” 

 

Nieuwe internationale maatregelen van overheidswege kunnen van invloed zijn op de business. Verder zijn 

de marktontwikkelingen moeilijk voorspelbaar. De signalen verschillen in grote mate, per divisie, per segment 

en in de tijd. De verwachte mondiale recessie zal zeer waarschijnlijk leiden tot een terugloop van de omzet, 

maar vooralsnog is de vraag in het segment Verpakkingen nog steeds op niveau. Wij verwachten wel een 

terugval in de marktsegmenten Bouw & Constructie en Coatings. De internationale beschikbaarheid van 

grondstoffen, logistiek en transport zal ook van invloed zijn op de business. 

 

Om te anticiperen op de verwachte teruggang van de omzet is besloten om met onmiddellijke ingang 

wereldwijd een zeer restrictief uitgaven- en investeringsbeleid te voeren. Afhankelijk van ontwikkelingen 

worden er aanvullende maatregelen getroffen, die per dochtermaatschappij kunnen verschillen. Het 

implementatieprogramma van de vorig jaar gepresenteerde strategie wordt deze maand bijgesteld. 

 

De onderneming houdt vast aan haar lange termijn doelstelling, gericht op borging van de zelfstandigheid en 

continuïteit van de onderneming. Het handhaven van de solide financiële structuur is daarbij een belangrijk 

uitgangspunt.   

 

Holland Colours spreekt geen concrete verwachtingen uit over omzet en resultaat voor het nieuwe boekjaar, 

dat op 1 april van start is gegaan. Vanzelfsprekend  is het de vraag of de financiële doelstellingen voor 

2020/2021 gehaald kunnen worden, maar vooralsnog zijn de effecten nog niet van een niveau dat wij tot meer 

drastische ingrepen gedwongen worden. Wel houden wij nadrukkelijk rekening met dergelijke scenario’s.  De 

onderneming is financieel gezond, heeft een sterke balans, geen leningen en beschikt over ruime 

kredietfaciliteiten. 

De omzet en resultaten van het boekjaar 2019/2020 worden vooralsnog op de geplande datum van 4 juni 

bekend gemaakt.  

 
Apeldoorn, 7 april 2020  
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

  

Voor meer informatie 

Holland Colours NV 

Coen Vinke - CEO Holland Colours  

Telefoon: + 31 (0)55 368 07 00 

 

 
Profiel  

Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, masterbatches en 

additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en constructie industrie alsook voor 

PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze wereldwijde markten, bedienen we de 

verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze technische experts ontwikkelen specifieke 

oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden.  

 

Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan Euronext 

Amsterdam en heeft vestigingen in Amerika, Europa en Azië. Middels betrokken medewerkers, die tevens 

aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal.  

 

 

Belangrijke data 
 4 juni 2020   Publicatie jaarcijfers 2019/2020  
16 juli 2020  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
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http://www.hollandcolours.com/
https://www.linkedin.com/company/holland-colours/
https://twitter.com/hollandcolours
https://www.youtube.com/watch?v=Y19VDjPnmpU
https://www.facebook.com/HollandColours/
https://www.instagram.com/holland_colours/

