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Mededeling vóór aanvang van gesloten periode 
 
Brussel, 15 december 2003 
 
 
Tijdens de eerste 11 maanden van 2003 heeft Interbrew, The World’s 
Local Brewer©, een interne volumegroei gerealiseerd van +6,2%. 
 
In West Europa nemen de volumeresultaten verder toe, in het bijzonder in het 
Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. De volumes in Amerika zijn stabiel, met groei in 
Cuba en Canada, gecompenseerd door een daling in de import in de Verenigde 
Staten, in lijn met de algemene evolutie in dat specifieke marktsegment. In de 
opkomende markten houdt de volumegroei aan, vooral in Rusland en Oekraïne. 
 
Zoals eerder aangekondigd, verwacht Interbrew in 2003 een interne groei van de 
netto-omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren die globaal in lijn ligt met de 
resultaten van de eerste negen maanden.  
 
De onderneming verwacht dat de winst per aandeel voor 2003 licht lager zal zijn dan 
de winst per aandeel 2002 van 1,51 euro vóór herstructurering, hoofdzakelijk als 
gevolg van een verdere verzwakking van Interbrew’s belangrijkste handelsvaluta 
tijdens het vierde kwartaal. 
 
 

Interbrew - The World's Local Brewer  

Interbrew, een beursgenoteerde onderneming (INTB – Euronext) met hoofdzetel in Brussel, België is 

één van de oudste brouwers ter wereld. Onze strategie, The World's Local Brewer, bestaat erin 

sterke lokale platformen uit te bouwen in de belangrijkste biermarkten ter wereld. We bezitten een 

portfolio van meer dan 200 merken en we stellen meer dan 35.000 mensen tewerk. We voeren 

bedrijfsactiviteiten in 21 landen in Amerika, Europa en Azië en we bezitten strategische 
minderheidsbelangen in verschillende brouwerijen over de wereld. In 2002 realiseerden we een 

omzet van om en bij de 7 miljard euro. 

Bezoek onze website www.interbrew.com voor meer informatie. 
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