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Beter Bed Holding: omzet stijgt met 3,3% in derde kwartaal
Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een omzet gerealiseerd van € 105,4
miljoen, een toename van € 3,4 miljoen (3,3%) ten opzichte van vorig jaar (Q3 2016:
€ 102,0 miljoen).
In Nederland stijgt de omzet in het derde kwartaal met 10,5%. De orderintake neemt toe met
15,1%. Zowel Beter Bed als Beddenreus verstevigen daarmee hun positie in de markt.
De omzet in Duitsland in het derde kwartaal daalt met 2,8%. De like-for-like omzet bedraagt
-3,6%. Deze ontwikkeling lijkt de trend in de markt te volgen.
Zweden realiseert een omzetgroei van 32,1%, België 34,4%, Oostenrijk, Zwitserland en
Spanje respectievelijk 2,0%, 1,0% en 2,5%.
De orderportefeuille van de groep bedraagt aan het eind van het derde kwartaal € 26,7
miljoen, een toename van 6,1% in vergelijking met het voorgaande jaar. De Duitse
matrassenmarkt ervaart thans de negatieve gevolgen van de schuimproblematiek bij
leveranciers. Dat weerspiegelt zich de laatste weken in dalende bezoekersaantallen bij
Matratzen Concord. Er zijn gerichte marketingmaatregelen genomen om dit te keren.
Interim-dividend
De onderneming keert een interim-dividend uit ten bedrage van € 0,34 per aandeel (2016:
€ 0,34 per aandeel). De betaalbaarstelling is voorzien op 22 november 2017 en het aandeel
zal op 7 november 2017 ex dividend noteren. De recorddatum is bepaald op 8 november
2017.
Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke
dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan
voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke
deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de
slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line.
Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.185. In 2016 behaalde de onderneming een
omzet van € 410,5 miljoen met een EBITDA van € 37,5 miljoen.
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