Persbericht
Den Haag, 26 april 2021

Vooruitzicht genormaliseerde EBIT 2021 verhoogd naar ten minste
€ 250 miljoen door wederom sterk resultaat in eerste kwartaal
•
•
•

Totale omzet circa € 960 miljoen (Q1 2020: € 701 miljoen)
Genormaliseerde EBIT Q1 2021 circa € 130 miljoen (Q1 2020: € 15 miljoen) en vrije kasstroom circa € 160 miljoen
Vooruitzicht voor genormaliseerde EBIT over 2021 verhoogd naar ten minste € 250 miljoen; vrije kasstroom naar
verwachting ten minste € 225 miljoen

PostNL heeft vandaag de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd. Deze waren circa
€ 50 miljoen beter dan verwacht als gevolg van het effect van de lockdown, die langer duurt dan werd
aangenomen. Bij zowel Pakketten als Mail in Nederland, met een genormaliseerde EBIT van resp. circa € 90
miljoen en circa € 60 miljoen, waren de resultaten ruim hoger dan de marktverwachting.
De lockdown duurde het hele eerste kwartaal van 2021 nog voort, wat resulteerde in zeer sterke volumegroei bij
Pakketten. De inschatting is dat een aanzienlijk deel van deze extra volumes eenmalig is, maar de trend van structurele
groei van e-commerce blijft sterk.
Bij Mail in Nederland droegen eenmalige gebeurtenissen als post voor briefstemmen voor 70-plussers en de
uitnodigingen voor de coronavaccinatie bij aan een goede volumeontwikkeling. Ook de prijs/mix-verhouding liet een
positieve ontwikkeling zien.
Op basis van de sterke resultaatontwikkeling in het eerste kwartaal verhoogt PostNL het vooruitzicht voor de
genormaliseerde EBIT in heel 2021 tot ten minste € 250 miljoen (van eerder tussen € 205 miljoen en € 225 miljoen).
De vrije kasstroom komt naar verwachting uit op ten minste € 225 miljoen. De precieze gevolgen van veranderingen in
de lockdownsituatie, zoals de verdere heropening van niet-essentiële winkels in Nederland vanaf 28 april, blijven zeer
lastig te voorspellen.
Herna Verhagen, CEO PostNL: “We hebben een goed begin van 2021 gehad en de ontwikkelingen sinds het tweede
kwartaal van vorig jaar kunnen voortzetten. Uit onze resultaten blijkt ook nu weer onze veerkracht en flexibiliteit
tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden.”
Publicatie resultaten Q1 2021
PostNL publiceert zoals gepland de volledige resultaten over het eerste kwartaal 2021 op 10 mei 2021.
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Extra informatie
Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7, lid 1 van de Verordening marktmisbruik van de EU. Op de
cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd.
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