FOR IMMEDIATE RELEASE

(Euronext Brussel) Emakina :
84% groei van de halfjaarlijkse omzet
BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2006 - Emakina publiceert vandaag de resultaten voor het
eerste semester van 2006. Een bestendige groei die zijn positie van eerste onafhankelijk
interactief agentschap in België bevestigt.

Voor het eerste semester van 2006, registreerde Emakina (Euronext Brussel: ALEMK) een totaal
verkoopcijfer van 4.089.338 EUR, tegenover 2.225.660 EUR gedurende dezelfde periode in
2005. Het betreft hier dus een toename van 84% ten opzichte van verleden jaar.

Deze uitstekende cijfers zijn vooral te wijten aan de aanwinst van nieuwe contracten, alsook aan
de sterk toegenomen vraag van onze bestaande klanten. Voor het eerste semester van 2006
bedraagt de operationele winst voor afschrijvingen (EBITDA) 804.212 EUR tegenover 135.299
EUR voor 2005. De nettowinst voor dezelfde periode was 403.148,46 EUR, tegenover -15.830
EUR in 2005.

Sterke punten van het eerste semester

Het eerste semester eindigde met dit zeer positief cijfer dankzij de gunstige conjunctuur van de
markt en de het vermogen van het agentschap om efficiënt te voldoen aan de vraag. De
operationele marge voor het eerste semester bedraagt 20%, tegenover 6% voor dezelfde periode
verleden jaar.

"Deze stijging van onze marges is het gevolg van een beter beheer van onze vaste kosten en
een sterk verbeterde bezetting”, legt Denis Steisel, CEO, uit. “Onze politiek inzake prognose van
de verkoop en optimalisatie van de planning van de medewerkers draagt zijn vruchten."

Emakina is eveneens gelukkig nieuwe klanten te tellen op zoek naar een "full service"
agentschap om hun Internet-projecten te ontwikkelen: Petercam, Fédérauto, Keytrade, Touring
Assurances, Glaxo Smith Kline, Boek, Vacature, ...

De eerste zes maanden waren ook gekenmerkt door vooraanstaande technologische en
creatieve vernieuwingen. Emakina ligt met name aan de oorsprong van VW Escape TV
(www.vwescape.tv), een project dat een première betekent op het gebied van de interactieve
communicatie.

"VW Escape TV is het eerste televisienet dat u kunt bekijken op uw iPod, uw mobiele telefoon of
uw draagbare PlayStation. Een dergelijk project biedt nieuwe mogelijkheden aan adverteerders",
onderstreept Brice Le Blévennec, voorzitter raad van bestuur van Emakina.

Vooruitzichten tot het einde van het jaar

Wij blijven vertrouwen hebben in de evolutie van onze activiteiten voor het tweede semester.
Gezien ons huidig orderboek, denken wij het groeipercentage van de verkoop te kunnen
behouden op meer dan 80% ten opzichte van het tweede semester van 2005.

Rapport van de commissaris

Wij hebben de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het halfjaarlijks communiqué van
Emakina Group NV vergeleken met de geconsolideerde staat van activa en passiva alsook de
resultatenrekening per 30 juni 2006, die afsluiten met een balanstotaal van € 4.115.740 en met
een netto winst (aandeel van de groep) over het semester van € 403.148,46. Wij bevestigen dat
deze boekhoudkundige gegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de
tussentijdse geconsolideerde rekeningen.

Bij deze tussentijdse geconsolideerde rekeningen hebben wij een verslag van beperkt nazicht
afgeleverd waarin wij verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat deze
tussentijdse geconsolideerde rekeningen niet in alle materiële opzichten zijn opgesteld in
overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Brussel, 13 september 2006.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV
Commissaris
vertegenwoordigd door Eric Golenvaux

Kerncijfers EMAKINA GROUP NV
GECONSOLIDEERDE RESULTAATREKENING (x 000 EUR)

30/06/2006

30/06/2005

TOTALE INKOMSTEN

4.089,338

2.225,660

Netto inkomsten

4.018,32

2.209,46

Andere inkomsten uit bedrijfsvoering

71,305

16,613

OPERATIONELE KOSTEN
(voor afschrijvingen)

-3.285,126

-2.090,360

Aankopen van materialen en diensten gerelateerd aan de verkoop

-1.709,269

-1.259,747

Personeelskosten

-1.569,642

-828,494

Andere exploitatiekosten

-6,214

-2119

OPERATIONELE WINST voor afschrijvingen
(EBITDA)

804,212

135,299

AFSCHRIJVINGEN

-74.,424

-53,904

Afschrijvingen op immateriële en materiële activa

-70,424

-53,904

Waardeverminderingen op commerciële vorderingen

-4,000

-

EBIT

729,788

81,395

NETTO FINANCIEEL RESULTAAT

-80,253

-73,875

Financiële opbrengsten

0,048

0,010

Afschrijvingen / consolidatieverschillen

-57,659

-56,084

Financiële kosten

-22,642

-17,801

WINST VOOR BELASTINGEN

649,534

7,519

BELASTINGEN

-243,574

-23,350

NETTO WINST

405,960

-15,830

A. deel derden
B. deel groep

2,811
403,148

0,018
(15,848)

Niet recurrente inkomsten
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Over Emakina
Emakina is een interactief agentschap dat zijn Belgische en internationale klanten helpt om Internet te integreren in het
geheel van hun activiteiten. Emakina heeft een portefeuille van diensten ontwikkeld rond de vier volgende kernactiviteiten
: deskundig advies geven, interactieve marketing, informatieve websites en transactionele toepassingen en e-commerce.
Dankzij een sterke ploeg van meer dan 80 medewerkers, is Emakina leider op de Belgische markt voor interactieve
marketing en nummer 2 op de markt van "full service" agentschappen. Emakina is sinds 7 juli 2006 genoteerd op
Alternext Brussel (ALEMK).
Koers aandeel op 22 september 2006:
- Koers van het aandeel:

10 euros

- Prijsevolutie van het aandeel :

+16,95% sinds de introductie op Alternext in juli 2006

- Kapitalisatie :

34.354,088 M€

- Aantal aandelen :

3.435.409

