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ABO-Group Environment, hield vandaag zijn jaarlijkse gewone algemene vergadering. De agendapunten werden
integraal goedgekeurd. De CEO en hoofdaandeelhouder Frank De Palmenaer gaf hierbij enige toelichting met
betrekking tot het effect van de covid-19 pandemie op de werking in haar verschillende thuislanden.
Dit jaar, 2020, nam ABO-Group Environment een vliegende start! Dankzij de gunstige weersomstandigheden in
januari en februari namen de financiële resultaten een voorsprong op de vooropgestelde objectieven. In maart werd
echter de COVID-19 pandemie een feit! Net zoals bij andere bedrijven had dit ook bij ABO-Group een directe impact
op de bedrijfsvoering. In de drie ABO-thuislanden, België, Frankrijk en Nederland werden door de overheid
verschillende maatregelen genomen die een economische beperking met zich meebrachten. ABO-Group kon zich
met haar jong en flexibel personeelsbestand onmiddellijk aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 85%
thuiswerk, respect voor de richtlijnen en volle inzet voor het bedrijf. Directie en personeelsleden sloegen op virtuele
manier de handen in elkaar om het bedrijf in deze crisis te handhaven. Met succes! ABO-Group beperkte de
Coronawerkloosheid tot een minimum. Waar noodzakelijk werd gebruik gemaakt van technische werkloosheid om
de tijdelijke stagnatie van sommige opdrachten te compenseren. De grote opdrachten vielen voor anderhalve
maand stil. De kleine opdrachten liepen eerst goed door. Vandaag twee maand later, stellen we het omgekeerde
vast mits in acht namen van de corona richtlijnen zijn de grote werven opnieuw geopend. Bij projecten en
ontwikkelaars stellen we enige vetraging vast. De opdrachten die bleven lopen werden aangepast zodat de
veiligheid van het personeel en de service naar de klant gegarandeerd waren.
Ene opdracht geannuleerd, andere super dringend
De corona impact heeft eigenaardige effecten, zo werd de opdracht voor geotechnisch onderzoek voor het
Olympisch zwembad in Parijs voor 2024 volledig geannuleerd. Uitstel van de Spelen en/of nieuwe
coronamaatregelen zijn hier niet vreemd aan. Anderzijds konden we dringende geofysische proeven uitvoeren in
de Mont Blanc tunnel. Danzkij de beperkte corona trafiek in de tunnel kon het verkeer in beide richtingen tot één
tunnelpijp worden gebracht, terwijl de werken in de andere pijp rustig konden uitgevoerd worden. Heridoor wordt
de inspectie en doorlichting vijf jaar eerder dan verwacht doorgevoerd, wat meer veiligheid biedt.

‘Het wegvallen van omzet heeft een vertragend effect gehad op de realisatie van de groepsobjectieven. De
opgebouwde voorsprong in de eerste twee maanden werd over maart en april afgevlakt. Evenwel lijkt de impact op
de winstgevendheid van de groep beperkt dankzij de genomen maatregelen;’ zegt Johan Reybroeck, CFO van
ABO-Group. Vandaag is het orderboek weer goed gevuld, al is het op een andere manier. ‘Vandaag zien we in
onze drie thuislanden een normalisatie van de activiteiten. In Nederland heeft het groeipad, welke zich vier jaar
gekeden bij os (na de overname van ABO Gemeot en Geosonda) ingezet had, ondertussen verder bevestigd. In
Frankrijk heeft de tijdelijke stilstand door Covid-19, evenwel een litteken achtergelaten. Het positieve ervan is dat
er een sterke toenadering tussen de verschillende directies is ontstaan, met wekelijkse conference calls en waarbij
iedereen het belang van ABO-Group en haar personeelsleden liet primeren, stelt Frank De Palmenaer, CEO van
ABO-Group.
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Andere werken, andere verplaatsingsmodi
“Als CEO van ABO-Group kan ik alleen maar fier zijn op mijn directie en 400 werknemers in onze drie landen! In
samenspraak met hen is besloten dat we als groep, gespecialiseerd in bodem, milieu- en geotechnieken, dit Corona
gegeven als nieuwe parameter een blijvende plaats willen geven in de bedrijfsvoering. Uiteraard blijft de service
naar de klant toe onze prioriteit, maar verplaatsingen zullen geëvalueerd worden op hun noodzakelijkheid. Indien
besprekingen kunnen gebeuren via digitale weg, dan zal dit gebeuren. De Group engageert zich om de
verplaatsingen te beperken, deze per trein te maximaliseren en deze per vliegtuig enkel nog bij hoofdzakelijke
verplaatsingen toe te laten.” besluit Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment.
Over ABO-Group
ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op bodemonderzoek, geotechnische en geofysische
studies, milieu en energie. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group actief in België,
Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor
een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website
(www.abo-group.eu).
Voor meer informatie:
Frank De Palmenaer
CEO ABO-Group Environment NV
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 22

Johan Reybroeck
CFO ABO-Group Environment NV
johan.reybroeck@abo-group.eu

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

2

