Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Ongunstige marktomstandigheden zullen Nyrstar’s resultaten voor Q3 2018
beïnvloeden
20 september 2018 om 18:00 CEST
Nyrstar NV (“Nyrstar” of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat een voorlopig nazicht van een
ontwerp van de niet-geauditeerde financiële managementinformatie van de Vennootschap aantoont dat, op
basis van de huidige marktomstandigheden, de Vennootschap waarschijnlijk een Onderliggend EBITDA
resultaat voor de tweede jaarhelft van 2018 zal boeken dat aanzienlijk lager is dan hetgeen bereikt werd in
de eerste jaarhelft van 2018.
De resultaten voor het derde kwartaal van 2018 van de Vennootschap zijn tot op heden negatief beïnvloed
door externe marktomstandigheden, voornamelijk zinkprijzen, des te meer door historisch lage
zinkverwerkingslonen. De huidige zinkprijs is met ongeveer 25% gedaald vergeleken met het gemiddelde
van de eerste jaarhelft van 2018 van USD 3.268 per ton.
De vooruitzichten voor het volledige jaar 2018 voor productie en investeringen blijven ongewijzigd en op
basis van de huidige marktomstandigheden herhaalt de Vennootschap haar vooruitzichten voor een
positieve Vrije Kasstroom voor het volledige jaar 2018. De belangrijkste werkkapitaalfaciliteiten van de
Vennootschap zijn betrokken en ondersteunen een sterke liquiditeit die naar verwachting eind deze maand
tussen de 620 en 650 miljoen euro zal bedragen.
De vooruitzichten voor de Vennootschap in 2019 zullen profiteren van de voortdurende opwaardering van de
Port Pirie Herontwikkeling, de heropstart van de Myra Falls mijn, die dit kwartaal het eerste concentraat
produceerde en naar verwachting haar eerste concentraat zal leveren in het vierde kwartaal van 2018, en de
hedge voor 166kt aan zink voor de mijnbouwactiviteiten van Nyrstar die werd vastgelegd aan een prijs van
ongeveer USD 3.000 per ton. De specifieke zinkverwerkingslonen, die het gevolg zijn van de betere
bevoorrading van de zinkconcentraatmarkt, zijn de voorbije twee kwartalen vooral in China gestegen. Dit zal
naar verwachting resulteren in hogere gerealiseerde verwerkingslonen voor de Vennootschap in 2019 in
vergelijking met 2018.
Nyrstar zal haar Tweede 2018 Tussentijds Managementverslag bekendmaken om 7:00 CET, op dinsdag 30
oktober 2018.
Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities
voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering
van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, Australië en
Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in
Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website
van Nyrstar: www.nyrstar.com.
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