
Beuns schiet alle kanten uit
Natwee dagen vanr gfote
schommelinglen wisten de
Europese beurzen gisteren
niet welke richtin§ ze uit
moesten. Aanvankelij k leken
de noteringen op een lichte
winst af te stevenen, maar uit-
eindelijk gingen ze collectief
in het rood. In Brussel stond
de Bel-20-index bii de slotbel
op 3.346119 punten, L135 pro-
cent lager dan daagls voordien.

Bij de gïote waarden op de
Brusselse beurs l«nram Elia nog het
beste weg, met een verlies van
0,18 procent en een slotkoers van
35,91 euro. De rode lantaarn was
voor KBC en Befimmo. De finan-
ciëIe gpoep zakte L,92 procent tot
56,85 euro, de vastgoedtitel leverde
2,21 procent in om uit te komen op
54,52 euro.
Op de tweede rij kreeg Tessen-

derlo een tik van 9,89 procent bij
een slotkoeÍs van 30,30 euro. De
chemiegf,oep boekte in het eerste
halfiaar een omzet van 850,1 mil-
joen euro, een stijging met 9,6 pro-
cent in vergeliiking met dezelfde
periode vorig jaar. De nettowinst
steeg met 59,6 procent tot
4O,4 miljoen euro. Maar de
onzekerheid over de tweede jaar-
helft deed de beleggers twijfelen.
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Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert Ë

deed het verrassend go€d. roro: oiq I
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Ook CFE moest zwaar achteruit.
De bagger- en bouwgroep zakte
4,05 procent tot 116,00 euro.
Picanol daalde 1,98 proeent bij

een slotkoers van 49,50 euro. De
producent van weefgetouuren rea-
liseerde in de eerste jaarhelft een
omzet van 259,8 miJjoen euro. In
dezelfde periode van2OL4 was dat
nog 219,9 mi$oen euro. De netto-
winst verdapperde van 29,4 mil-
joen euro naar 42,O miljoen euro.
Voor de tweede jaarhelft wijst het
bedrijf op de problemen van de
opkomende markten.

Bij de winnaars stond Harnon
vooraan, maar ook Agfa-Gevaert
deed het goed met een winst van
1,93 procent bii een slotkoers van
2,64 euto. De beeldvormingsgïoep
realiseerde in het tweede kwartaal
een omzet van 691 miljoen euro,
tegenover 651 miljoen euro in
dezelfde periode van 2014. De
vooruitgang was voora.I het gevolg
van de sterke dollar. Toch ging het
om de eerste stijging in zowat drie
jaar tijd. De nettowinst kwam in
het tweede kwartaal uit op 25 mil-
joen euro. (rts)


