Uden, 30 oktober 2014

Persbericht
Trading update Q3 2014: sterke omzetgroei in derde kwartaal
Derde kwartaal
• Netto-omzet stijgt met 10,6% naar € 95,7 miljoen (like-for-like: +12,6%).
• Brutomarge daalt met 0,3% naar 56,0%.
• Kosten stijgen met 5,3% naar € 47,4 miljoen.
• EBIT stijgt met 67,2% naar € 6,1 miljoen (Q3 2013: € 3,7 miljoen).
• Gemiddeld aantal winkels daalt met 4,1%.
Eerste negen maanden
• Netto-omzet daalt met 0,8% naar € 264,4 miljoen (like-for-like: +2,5%).
• Brutomarge stijgt met 0,4% naar 56,8%.
• Kosten dalen met 0,7% naar € 137,6 miljoen.
• EBIT stijgt met 6,5% naar € 12,5 miljoen (Q3 2013: € 11,7 miljoen).
• Gemiddeld aantal winkels daalt met 4,2%.
Beter Bed Holding heeft een positief derde kwartaal achter de rug. Vrijwel alle landen en formules
hebben hogere omzetten gerealiseerd.
In Duitsland stijgt de omzet in het derde kwartaal met 13,6% ondersteund door promoties. In
vergelijkbare winkels stijgt de omzet in Duitsland in het derde kwartaal met 14,3%.
In Nederland stijgt de omzet in het derde kwartaal met 4,5% mede als gevolg van een aantrekkende
vraag door de hogere verkoop van woningen en de herlancering van Beter Bed. In vergelijkbare winkels
neemt in het derde kwartaal de omzet toe met 7,8%.
Oostenrijk, Spanje en België laten een omzetgroei zien met een like-for-like groei van respectievelijk
32,0%, 14,4%, en 128,2% in het derde kwartaal. De omzetontwikkeling in Zwitserland blijft achter bij de
verwachting en bedraagt 2,0% negatief.
In het derde kwartaal zijn 16 winkels geopend en 27 winkels gesloten. Het totaal aantal winkels aan het
einde van het derde kwartaal bedraagt 1.138. Het gemiddeld aantal winkels ligt 4,1% lager dan in de
vergelijkbare periode vorig jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de winkelsluitingen in 2013 in Spanje
en de afbouw van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord in Nederland en België in 2014.
Brutomarge
In het derde kwartaal is de brutomarge licht gedaald naar 56,0% (Q3 2013: 56,3%) als gevolg van
tijdelijke leverancierswijzigingen en een licht hogere verkoopkorting.
Kosten
De operationele kosten stijgen in het derde kwartaal met 5,3% naar € 47,4 miljoen met name als gevolg
van hogere marketinguitgaven en personeelskosten.
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Als gevolg van de gestegen omzet stijgt het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met 67,2% van € 3,7
miljoen naar € 6,1 miljoen.

Gang van zaken
In de komende perioden zullen al onze formules in alle landen, zowel promotioneel als op het gebied
van positionering, verder worden aangescherpt. Hierbij zal de focus blijven liggen op verhoging van de
like-for-like groei en expansie, alsook op het verder verhogen van de klanttevredenheid. In het laatste
kwartaal van het jaar verwacht de onderneming, mede gesteund door het voorzichtige economische
herstel in de diverse markten, verdere resultaten van de getroffen maatregelen te zien in de omzet.
Interim-dividend
De onderneming keert een interim-dividend uit ten bedrage van € 0,28 per aandeel (2013: € 0,20 per
aandeel). De betaalbaarstelling is voorzien op 14 november 2014 en het aandeel zal op 3 november 2014
ex dividend noteren. De recorddatum is bepaald op 4 november 2014.

Profiel
Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten
detailhandel met in totaal 1.138 winkels per eind september 2014, via de ketens Beter Bed (Nederland
en België), Matratzen Concord (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), El Gigante del Colchón (Spanje),
BeddenREUS en Slaapgenoten (beide actief in Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar
dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de
slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en in het Verenigd
Koninkrijk. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2013 een netto-omzet van € 357,4 miljoen. Meer dan
67% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland gerealiseerd. Het aandeel Beter Bed
Holding is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is opgenomen in de
Amsterdam Small cap Index.
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