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Kalm begin van 2015 voor Brill
Koninklijke Brill meldt vlakke omzet in het eerste kwartaal
In het eerste kwartaal heeft de omzet van Brill zich naar verwachting ontwikkeld en bleef iets achter bij
het voorgaande jaar. In 2014 was de onderneming het jaar voortvarend begonnen, omdat toen een groter
dan gebruikelijk aantal tijdschriftafleveringen was gepubliceerd en de verkoop van boeken duidelijk was
meegevallen. De trend waarbij bibliotheken voor tijdschriften de combinatie van print en elektronisch
inruilen voor de goedkopere optie van enkel en alleen elektronisch zet zich ook dit jaar door. Niettemin
liggen de abonnementenontvangsten tot op heden voor op vorig jaar. Voor komende jaren wordt
gewerkt aan groei in dit segment door omvorming van onregelmatige boekenseries naar tijdschriften en
de verwerving en eigen ontwikkeling van nieuwe titels. Ook wordt gerekend op groei bij de vier volledig
Open Access tijdschrifttitels die vorige zomer werden gelanceerd.
Per april is een bescheiden kantoor geopend in Singapore van waaruit een uitgezonden medewerker de
uitgeef- en verkoopactiviteiten in Azië zal ondersteunen.
Gewaarschuwd door een tegenvallende omzet tegen het einde van het vorig jaar, worden maatregelen
genomen de kosten beter te beheersen en de verkoop- en prijsmodellen te optimaliseren.
Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de verwachtingen voor heel 2015.
Aan de aandeelhouders wordt over het boekjaar 2014 een verhoogd contant dividend van
€ 1,15 voorgesteld. De AvA zal plaatsvinden op woensdag 13 mei a.s. ten kantore van de vennootschap.
Leiden, 9 april 2015, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur
pabbruwe@brill.com - ++31 (0)6 20421134
Profiel

Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in
Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim 20 vakgebieden, onder andere: Midden-Oosten en Islam Studies, Azië Studies,
Oudheid Studies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, Taalwetenschap, en Internationaal Recht.
De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire
bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 200 tijdschriften en circa 800 nieuwe boektitels en naslagwerken, beschikbaar in zowel druk als
elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren in Leiden en Boston heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en
Azië. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken.
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