
 

 

 
 

 

PERSCOMMUNIQUÉ VLISCO GROUP 
 

 

Vlisco kondigt vandaag de sluiting aan van haar fabriek in Helmond 

voor zeven weken 
 

Sinds het begin van de uitbraak van het Corona-virus heeft Vlisco drie duidelijke en voor de hand 

liggende principes gevolgd: 

 

1. volg het advies van de regering; 

2. doe al het mogelijke om de gezondheid van de collega's te beschermen; 

3. doe al het mogelijke om de gezondheid van het bedrijf te beschermen. 

 

Vlisco- collega’s werken waar mogelijk thuis, gebruiken de ter beschikking gestelde hand- 

desinfecterend middel en houden 1,5 meter afstand tot elkaar.  

 

Tot dusver is er geen geval van Covid-19 vastgesteld onder het Vlisco-personeel.  

 

De Vlisco Groep had een succesvol jaar in 2019. De voorlopige resultaten laten een stijging zien 

van de vergelijkbare EBITDA (winst voor rente, belastingen en afschrijvingen/amortisatie) tot  

€ 35,5 miljoen (+25%) bij een omzetstijging tot € 243 miljoen (+4,7%). 

2020 is goed begonnen, maar onvermijdelijk zijn de vooruitzichten zeer snel verslechterd. 

 

Zoals algemeen wordt gemeld, worden de effecten van deze pandemie ook in Afrika gevoeld. 

Ook daar treffen regeringen maatregelen om hun burgers en hun economieën te beschermen. 

 

Zo heeft bijvoorbeeld de Ghanese regering afgelopen weekend plotseling de sluiting van Tema 

afgekondigd, waar de Vlisco Group haar dochterondernemingen GTP en Woodin huisvest. De 

fabriek is nu twee weken gesloten, misschien langer. 

 

Elders in Afrika zijn de grenzen gesloten, is reizen verboden, en zijn winkels en markten gesloten. 

 

Deze maatregelen hebben al een duidelijke impact op de vraag naar Vlisco-stof. 

 

Vlisco heeft daarom vandaag aangekondigd dat het als gevolg van dalende verkopen in Afrika 

en in Europa, heeft besloten de capaciteit in Helmond te verminderen. 

 

Vanaf volgende week maandag 6 april sluiten de fabriek en de kantoren in Helmond voor een 

periode van zeven weken. Dit is nodig om de volumes aan te passen aan de verwachte vraag. 

Na vijf weken wordt opnieuw beoordeeld of de sluitingsperiode verlengd of verkort moet 

worden. 

 

Het bedrijf is met de ondernemingsraad en de vakbonden in gesprek gegaan over de 

voorwaarden van deze gedwongen sluiting, met name met betrekking tot vakantieregelingen. 

 

Er zijn veel dingen die niet kunnen worden voorspeld, waaronder onder meer de duur van de 

dalende vraag, de snelheid van het herstel van het consumentenvertrouwen, de mogelijkheid 

van Afrikaanse banken om geld over te maken. 

 

Daarom zal Vlisco met haar bank en de overheid in gesprek gaan om te onderzoeken welke 

financiële steun er in deze onzekere periode beschikbaar is. 

 

Tenslotte bedankt Vlisco zijn collega's voor hun begrip en volharding in deze periode. Ze hebben 

een goed voorbeeld gesteld. 

 

Helmond, 1 april 2020 

 

 


