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Update Covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De JENSEN-GROUP verwacht een vertraging van de activiteiten door de 

verspreiding van Covid-19 in verschillende landen.  

 

Er is een nauwgezette opvolging van de bestellingen om de gevolgen van het 

uitstellen van de bestellingen in te schatten.  

 

De JENSEN-GROUP neemt maatregelen om de veiligheid van haar klanten en 

personeel te garanderen en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Daarnaast 

worden de capaciteitsbehoeften waar mogelijk aangepast en worden er 

onmiddellijk acties ondernomen om onze kostenbasis te verminderen. De groep 

houdt ook toezicht op de steun die in verschillende landen wordt verleend door 

de respectievelijke overheden en stemt het activiteitenniveau af op de 

beperkingen die door de overheden worden opgelegd.  

 

We kunnen de duur van de Covid-19-crisis op dit moment niet inschatten en 

kunnen daarom de impact op onze prestaties niet inschatten. Deze vertraging 

zal een aanzienlijke impact hebben op de omzet en de winstgevendheid van de 

onderneming in 2020. De JENSEN-GROUP stelt alles in het werk om een zo 

groot mogelijke bedrijfscontinuïteit te verzekeren en waar mogelijk de 

productie voort te zetten om de verwachte levertermijnen te garanderen. 

 

De JENSEN-GROUP is van mening dat de gevolgen van de wereldwijde 

verspreiding van het Covid-19 virus per 31 december 2019 geen materiële 

invloed hebben op de jaarrekening. De Groep is van mening dat de gevolgen 

van Covid-19 beheersbaar zijn voor de komende periode met de kennis van 

vandaag. 
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De JENSEN-GROUP zal bijkomende updates geven over deze materie naarmate 

de situatie zich verder ontwikkelt. 

 
Profiel  

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 23 landen en een distributienet in meer dan 50 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.660 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 
 


