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TRADING UPDATE EERSTE NEGEN MAANDEN 2017
Gecorrigeerd resultaat BAM stijgt met 18% tot € 75,1 miljoen, verwachting jaarresultaat bevestigd
 Bouw en Vastgoed: turnaround Duitsland op koers en verbetering Nederland zet door
 Infra: totaalresultaat gedreven door Britse activiteiten en teruggehouden door Nederland en België
 Pps: stabiel resultaat van de portefeuille
 Orderportefeuille toegenomen met continue aandacht voor kwaliteit
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
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* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Wij realiseren onze strategie ‘Building the present, creating the future’, waarbij de meeste van onze
bedrijven presteren in overeenstemming met onze verwachtingen. De omstandigheden in de meeste van
onze markten zijn stabiel of bewegen zich in een positieve richting. In het Verenigd Koninkrijk hebben we
slechts een beperkt Brexit-effect gezien op onze activiteiten. Wij blijven de ontwikkelingen nauwkeurig
volgen. In Nederland heeft het nieuwe kabinet plannen gepresenteerd voor extra investeringen in
infrastructuur en voor initiatieven om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren, bestaande woningen te
verbeteren en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hoewel nog te concretiseren, sluiten deze kansen
goed aan bij onze strategie.
Vorige maand namen ongeveer honderd opdrachtgevers, partners in de toeleveringsketen en BAMmedewerkers deel aan onze jaarlijkse stakeholderdialoog 'Waarde creëren door samenwerking'.
Deelnemers deelden inzichten over digitale oplossingen, innovaties en duurzame initiatieven. Het onlangs
door ABN AMRO geopende Circl-paviljoen in Amsterdam is een toonbeeld van circulair bouwen en
samenwerking tussen alle belanghebbenden. We werken dit thema verder uit met een digitale marktplaats
voor bouwmaterialen, die anders worden afgevoerd als afval of worden gerecycled na hun eerste gebruik.
Ons ambitieuze doel is om honderd procent hergebruik te realiseren.
Het resultaat voor de eerste negen maanden was ruim beter dan vorig jaar en we richten ons op een sterk
vierde kwartaal. Voor het gehele jaar 2017 verwachten wij dat de opbrengsten enigszins lager en het
gecorrigeerd resultaat vóór belastingen hoger zullen zijn dan het niveau van 2016. Wij voorzien aanzienlijk
lagere herstructureringskosten dan in 2016.’
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Live audiowebcast
Op 9 november 2017 vindt om 10.00 uur een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan
worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com).

Nadere informatie
- analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07, joost.van.galen@bam.com;
- pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com.
De volledige trading update voor de eerste negen maanden 2017, met een toelichting op de sectoren, is
verschenen in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com
Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening
marktmisbruik.

