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Royal Delft past de organisatie aan voor de toekomst en gaat niet over tot dividenduitkering
Royal Delft laat weten het personeelsbestand af te stemmen op de lagere bezoekersaantallen als gevolg
van het Coronavirus. Het aantal fte zal de komende maanden afnemen met 19, ongeveer de helft hiervan
zal via natuurlijk verloop plaatsvinden.
Gezien de onzekerheid over de gevolgen van de pandemie en om een verslechtering van onze kaspositie
te voorkomen, zien we af van het voorstel tot dividenduitkering over het boekjaar 2019.
De financiële positie van Royal Delft blijft sterk. Door de investeringen in het vastgoed blijft de solvabiliteit
goed en is de financiering gewaarborgd tot 2023.
EINDE PERSBERICHT
Over Royal Delft Group
Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder
de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen:
Royal Delft
B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere
(Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke
Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens
een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan
de Royal Delft Experience.
Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die
ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars
aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. Het bedrijf
staakt haar activiteiten per 1 september 2020.
Royal Delft Vastgoed
Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De
opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van Royal Delft.
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