Persbericht

Realco: enzymen als aanjagers van groei
2015 was voor de marktleider op het gebied van biotechnologie in Louvain-la-Neuve
net zo goed als 2014, met een opvallende winststijging van bijna 27%.
De omzet blijft stijgen met 5%, evenals de cashflow. Het Amerikaanse filiaal Realzyme
heeft goede vooruitzichten en een nieuw passief gebouw in Louvain-la-Neuve staat
gepland voor november 2016.
De grootste namen in de industrie vertrouwen inmiddels op enzymtechnologie om de
hygiëne van hun productieketens te waarborgen.

Louvain-la-Neuve, 31 mei 2016 – Realco maakt wederom zeer veelbelovende resultaten bekend, met
opnieuw een omzetstijging van 5% (+ € 403.086) en een winststijging om aan het einde van het
boekjaar € 193.065 te behalen.
Ook dit jaar is de omzetstijging voornamelijk afkomstig van de B2B-sector: de commerciële en
institutionele catering en de voedingsindustrie zijn twee van de “business units” waar
enzymtechnologie op grote schaal het best tot haar recht komt.
Deze markten ontwikkelen zich vooral dankzij verschillende contracten met mondiale marktleiders op
het gebied van de zuivelindustrie en afgeleide industrieën, de wijnbouwsector in Italië en de
voedingsindustrie in het algemeen. Onlangs is ook een nieuw assortiment op de markt gebracht dat
speciaal gericht is op de ongekend snel groeiende wereld van microbrouwerijen, waarbij zowel
milieuprestaties als de doeltreffendheid van het product centraal staan.
"Deze resultaten versterken onze positionering en de groei vertaalt zich vooral in het aannemen van
verschillende nieuwe medewerkers," aldus Gordon Blackman, CEO van Realco. "We zijn ook gestart
met de bouw van nieuwe passieve kantoren die we in november 2016 in gebruik zullen nemen en die
aansluiten bij ons milieubewuste beleid."»
De operationele marge is in overeenstemming met de omzet, aangezien deze in 2015 eveneens met
5% toenam. De cashflow is in 2015 eveneens versterkt met een toename tot € 514.943. Het is
opvallend dat het Amerikaanse filiaal Realzyme onlangs kostendekkend is geworden door een
omzetstijging van € 93.000, wat goede vooruitzichten biedt voor de toekomst.
Bovendien is het octrooi voor de behandeling van bacteriële biofilms afgegeven, wat Realco's positie
van marktleider op dat gebied bevestigt.
Tot slot werd in 2015 het filiaal OneLIFE opgericht, dat gespecialiseerd is in de ziekenhuisbranche en
de verdelging van biofilms, bijzonder resistente bacteriehaarden en overbrengers van nosocomiale
ziekten.
Naar aanleiding van deze wederom zeer positieve en veelbelovende resultaten is aan de algemene
vergadering voorgesteld meer dan een derde van de winst te herverdelen als kapitaalvergoeding.

Over Realco:

Realco, gevestigd in het wetenschapspark van Louvain-la-Neuve, beschikt over meer dan 20 jaar ervaring op vlak van
milieubiotechnologie. Dit Belgisch bedrijf verlegt de grenzen van de klassieke chemie door de ontwikkeling, productie en
distributie van reinigingsoplossingen en –procedures op basis van enzymen. Zo is Realco uitgegroeid tot de wereldleider op
het gebied van hygiëne en enzymatische ontsmetting, en effende het zo het pad naar performantere, goedkopere en
milieuvriendelijkere oplossingen. Dankzij de constante investeringen in R&D biedt Realco betrouwbare oplossingen aan voor
zowel particulieren als de agrovoedingsindustrie en de collectieve en commerciële restauratie (ziekenhuizen, scholen,
fabrieken, enz.). Het bedrijf telt meer dan 40 werknemers en kan een significante stijging van zijn zakencijfer voorleggen.
Bovendien kan het rekenen op een afdeling in de Verenigde Staten (Realzyme) om de trans-Atlantische verkoop te
dynamiseren.
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