Persbericht
Uitgangspositie en kostenbeheersing verbeterd
Qurius rapporteert klein verlies over eerste kwartaal 2012
Zaltbommel, 26 april 2012 – Qurius N.V. rapporteert over het eerste kwartaal 2012 een netto-omzet
van EUR 18,2 miljoen (Q1 2011: EUR 20,9 miljoen). Het kostenniveau daalde met EUR 2,2 miljoen
van EUR 20,8 miljoen in Q1 2011 naar EUR 18,6 miljoen in Q1 2012. Dit was echter niet genoeg om
de gevolgen voor de EBIT te compenseren die EUR -0,5 miljoen bedraagt (Q1 2011: EUR 0,1 miljoen).
Vertraging van enkele grote projecten was de belangrijkste oorzaak van dit resultaat. Op het gebied
van processen, markten en marketing is Qurius’ uitgangspositie in een bevredigend tempo verbeterd.
In het eerste kwartaal van 2012 nam Qurius in alle landen extra declarabele personeelsleden aan. Zij
vervangen externe specialisten en zullen hogere marges mogelijk maken op de omzet van de rest
van het jaar.

(in EUR x 1,000)

Q1 2012

Q1 2011

18.163

20.938

EBIT (exclusief
herstructureringskosten)

-466

109

Herstructureringskosten

0

-58

EBIT

-466

51

Netto resultaat in de periode

-638

117

Winst per aandeel

-0,00

0,00

Netto-omzet

Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Qurius publiceerde haar jaarverslag 2011 op 12 april 2012. Dit verslag geeft onder meer een
overzicht van wat er na anderhalf jaar herstructureren is bereikt. Het omvat ook het geïntegreerde
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) verslag met inbegrip van de G3 standaard van het
Global Reporting Initiative, toepassingsniveau C. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AVA) zal plaats vinden op 24 mei 2012 in het Qurius Inspirience Center te Zaltbommel. De agenda
en toelichting alsmede bijkomende informatie kunnen gevonden worden op www.qurius.nl/investors.

Persbericht
Met betrekking tot de Standby Equity Distribution Agreement (‘SEDA’) met Yorkville, meldt Qurius dat
het dit jaar tot op de datum van dit persbericht, EUR 390.000 onder de SEDA heeft getrokken
(EUR 1.865.000 in totaal).

Qurius N.V.
Qurius biedt strategische bedrijfsoplossingen met behulp van IT. De integrale, organisatie-brede
benadering door Qurius resulteert in oplossingen op het gebied van ontwerp, architectuur,
infrastructuur, implementatie en systeembeheer van op Microsoft gebaseerde systemen. Vanuit een
tiental vestigingen en met het hoofdkantoor in Zaltbommel, bedient Qurius klanten door heel Europa.
Daarbij zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Tsjechië de kernlanden. Qurius richt
zich op middelgrote en grotere bedrijven en organisaties. Centraal in de visie van Qurius staat
innovatie, Het Nieuwe Zakendoen en duurzaamheid. De onderneming heeft als doel om in 2014
honderd procent duurzaam te opereren. Qurius is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam.
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