
  

  

… Van onze. economische redactie 
_ AMSTERDAM 

VAN GELDER (papier) heeft in. het 
eerste kwartaal van dit jaar veel beter 
gewerkt dan in dezelfde periode 197%. 
Het bestuur blijft dan ook van mening 
dat er in 1978 een wezenlijke verbete- 
ring van de gang van zaken zal optre- 
den, dat wil zeggen: de verliezen (vo- 
rig jaar 27,4 miljoen gulden) zullen 
worden teruggebracht. „Wij zijn niet 
meer in een mineurstemming,” aldus 
het bestuur in de jaarvergadering. 

  

De eidiaë vindt dat Van Gelder moet 
trachten minder afhankelijk van pa- 
pier te worden. „Daarom moeten nieu- 
we activiteiten worden ontwikkeld. 
Daarbij moet de nadruk liggen op 
winstgevendheid en niet op omvang,” 
aldus bestuursvoorzitter G. Provo, af- 
komstig van de Amerikaanse groot- 
aandeelhouder Crown Zellerbach. 

KNS (Springstoffen) in Muiden keert 
over 1977 een hoger dividend uit van 25 
(was-20) percent. 

BAM ee en verwacht dat   

Van Gelder ziet 
ver jes slin ken 

de resultaten over 1978 een onveran- 
derd dividend (6,25 gulden) over het 
vergrote kapitaal zal toelaten. De om- 
“zet zal dit jaar de 400 miljoen gulden 
overschrijden. De orderportefeuille 
(thans 326 miljoen gulden groot) is 
goed gevuld en vertoont een stijgende | 
lijn, zo blijkt uit het emissieprospectus. 
De concernwinst steeg vorig jaar 48 
percent tot 4,9 miljoen gulden. Het aan- 
tal werknemers daalde met 69 tot 2303 
man. 
AGORA, belegging in vastgoed, in 

Amsterdam verwacht voor dit jaar een 
hoger resultaat dan in 1977. Over vorig | 
jaar nam de winst al toe van 7,2 tot 8,3 
miljoen gulden. Dividend: 10,2 (8,8) 
percent. : 
ERIKS, te Alkmaar (afsluiters, 

kunststoffen, pakkingen) heeft vorig 
jaar de omzet met ruim 13 percent 
opgevoerd tot 116 miljoen gulden. De 
winst steeg tot 5,9 (5,2) miljoen gulden, 
hetgeen 14,1 percent van het eigen ver- 
mogen is. Als er geen verandering 
komt in de trage industriële ontwikke- | 
ling verwacht de directie voor 1978 
geen verdere winstgroei. 
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