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1 Inleiding 

Sinds 1997 organiseert EHSAL jaarlijks een seminarie over moderne waarderingstechnieken. Elk jaar wordt 
de waarde bepaald van een sector of een bedrijf. Bij dit onderzoek wordt telkens gebruik gemaakt van 
aangepaste en/of innovatieve onderzoeksmethodes. De resultaten zijn vaak verrassend en lopen meestal 
vooruit op inzichten die pas daarna tot ontwikkeling komen: 

 In 1998 stelde het seminarie vragen bij het businessplan van het reeds ter ziele gegane Citybird. 

 In 1999 en 2000 werd de overwaardering van biotechnologie- en e-commerce bedrijven, 
Innogenetics en Amazon.com, aan de kaak gesteld. Ook hier gingen we met succes in tegen 
gereputeerde beursgoeroes van Merrill Lynch en Morgan Stanley. 

 De bevindingen van het seminarie over de economische waarde van het Belgisch voetbal in 
2001 zijn nog altijd hot items: fusies, loonsmatiging, hogere uitzendrechten,…. 

 De waardering van de luxesector (2002) tijdens de recessie bleek een goede voorspeller voor 
de aandelenkoersen, Gucci en LVMH. 

 In 2003 werd de autosector wereldwijd onderzocht. 

 In 2004 werd het succes van de Belgische small caps onder de loep genomen met alweer 
accurate beursvoorspellingen. 

 2005 was het jaar waarin onderzoek gedaan werd naar Belgische voedingsaandelen. ‘Moeten 
we het product of het aandeel kopen’?, was de vraag die we ons stelden 

 De telecomsector was het onderwerp van analyse in 2006.  

De telecomsector was het onderwerp in 2006, op dat ogenblik een niet zo evidente keuze na de 
onophoudelijke koersdalingen die de telecomoperatoren te verwerken hadden gekregen. Teneinde geen te 
hoge verwachtingen te creëren, werd besloten heel conservatieve waarderingen op te maken. Van de 7 
geanalyseerde telecombedrijven kwamen Telenet, France Télécom en Vodafone er als beste uit. Voor 
Deutsche Telekom werd ook een hoge waardering bekomen, maar was er een zekere terughoudendheid 
omwille van de gevolgde strategie. De tabel hieronder toont aan dat de 3 weerhouden aandelen een 
gemiddelde return van 17,2% realiseerden, tegenover een stijging van een toonaangevende Europese index 
met slechts 6,2% en van 10,6% voor de sectorindex.  

mrt/06 mrt/07 prestatie

BELGACOM 26,14 32,3 23,6%

DEUTSCHE TELEKOM 13,98 12,54 -10,3%

FRANCE TELECOM 18,64 19,7 5,7%

KPN 9,06 11,3 24,7%

MOBISTAR 62,1 63,2 1,8%

TELENET 17,7 23,7 33,9%

VODAFONE 1,24 1,39 12,1%

DJ EURO STOXX 50 3827 4063 6,2%

DJ STOXX TELECOM 283 313,1 10,6%

Selectie 3 aandelen 17,2%  

Voor de editie 2007 werd geopteerd om een aantal aandelen genoteerd op de Vrije Markt te analyseren, 
evenals enkele algemene kenmerken van dit succesvolle marktsegment van Euronext.  
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2 Noteringsvoorwaarden Eurolist 

2.1 Inleiding 
Euronext Brussel ging in navolging van Euronext Parijs begin april 2005 van start met de ééngemaakte 
koerslijst Eurolist. Dat is de naam van de gereglementeerde markt van Euronext. Met de komst van Eurolist 
verdwenen de Eerste, de Tweede en de Nieuwe Markt.  

Op de gereglementeerde markt worden de ondernemingen naar grootte (marktkapitalisatie) ingedeeld. 
Segment A heeft betrekking op ondernemingen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard EUR (het 
gaat hier om zogenaamde Blue Chips). Segment B heeft betrekking op ondernemingen met een 
beurskapitalisatie tussen 150 miljoen EUR en 1 miljard EUR (Midcaps). Segment C heeft betrekking op 
ondernemingen met een beurskapitalisatie van minder dan 150 miljoen EUR (small caps). 

Binnen Eurolist werden ook een aantal specifieke segmenten gecreëerd voor andere producten dan 
aandelen en obligaties. Zo noteren Trackers via NextTrack. Trackers of ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn 
kort samengevat beursgenoteerde beleggingsfondsen die de beweging van de marktindex trachten te 
volgen. Verder is er ook een segment voor warrants (NextWarrants). Ten slotte is er ook nog een segment 
voor de andere producten (bv. vastgoedcertificaten). 

2.2 Algemene toelatingsvoorwaarden 
Bedrijven die een notering wensen op Eurolist, moeten voldoen aan een aantal strenge eisen die 
beschreven worden in het Rulebook I, chapter 6. Een aanvraag tot een notering moet worden ingediend 
door de aanvrager en/of de betrokken noteringsagent bij Euronext Brussels. Daarbij moet volgende 
documentatie worden verstrekt: 

• Een schriftelijke verbintenis om Euronext Brussels onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging 
van informatie die verstrekt werd in het aanvraagdossier, een belofte om de regels en hun 
wijzigingen na te leven, een verbintenis tot betalen van de kosten voor toelating van de effecten 
(listing fees = 10.000 euro) en de latere noteringskosten. 

• Een door het bedrijf ondertekende en door de noteringsagent voorgestelde noteringsovereenkomst 
indien dit vereist wordt door Euronext Brussels. Het kan echter ook dat de hiervoor vermelde 
schriftelijke verbintenis beschouwd wordt als een noteringsovereenkomst. 

• Documentatie waaruit duidelijk blijkt dat de juridische situatie en structuur van de onderneming 
overeenstemmen met de toepasselijke wetten en reglementen, zowel wat haar oprichting betreft als 
wat haar statutaire activiteiten betreft. 

• Documentatie waaruit duidelijk blijkt dat de juridische situatie van de effecten overeenstemt met de 
toepasselijke wetten en reglementen. 

• Documentatie waaruit duidelijk blijkt dat een betalende agent en/of overdrachtsagent werden 
aangesteld zodat de dienst gewaarborgd wordt zonder kosten voor de houders en de administratie 
van vennootschapsrechtelijke gebeurtenissen en dividenduitkering gewaarborgd is. 

• Een exemplaar van een door het bedrijf ondertekende prospectus (goedgekeurd door de CBFA) of 
ontwerpprospectus met betrekking tot de emissie. 

• Een verklaring van de onderneming over de waarde van de effecten of het aantal uitgegeven 
effecten op het ogenblik van de aanvraag. 

• Afschriften van de bekendgemaakte of neergelegde gecertifieerde financiële staten van de 3 
voorgaande boekjaren. Die staten moeten zijn opgesteld overeenkomstig de boekhoudnormen van 
IFRS. 
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2.3 Specifieke voorwaarden 
2.3.1 Bijkomende voorwaarden voor de toelating tot de notering van aandelen, aandelencertificaten en 

aandelen in het kapitaal. 

• Op het ogenblik van de toelating tot de notering moet een voldoende aantal effecten verspreid zijn 
onder het publiek (free float). Minstens 25% van het onderschreven kapitaal moet door die categorie 
effecten vertegenwoordigd zijn. Indien het gaat om een groot aantal effecten van dezelfde categorie, 
kan men dit percentage verlagen tot minimaal 5%. Er moet dan wel een waarde vertegenwoordigd 
zijn van minstens vijf miljoen euro berekend op basis van de aanbodprijs. 

2.3.2 Bijkomende voorwaarden voor de toelating tot de notering van bedrijfsobligaties 

• Op het ogenblik van de toelating moet het nominale bedrag van de bedrijfsobligaties minstens 
200.000 euro bedragen, behalve in het geval van doorlopende emissieprogramma’s waarvoor het 
emissiebedrag nog niet bepaald is. 

• De aanvraag tot de notering moet slaan op alle obligaties die pari passu door een bedrijf zijn 
uitgegeven. 

• Euronext Brussel kan eisen dat de betrokken bedrijfsobligaties worden beoordeeld door een 
ratingkantoor.  

2.3.3 Bijkomende voorwaarden voor de toelating tot de notering van effecten uitgegeven door 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen 

• Op het ogenblik van de toelating tot de notering moet de verwachte marktkapitalisatie van de 
effecten minstens vijf miljoen euro bedragen. 

• Er moet een voldoende aantal effecten verspreid zijn onder het publiek (free float). Minstens 25% 
van het onderschreven kapitaal  moet door die categorie effecten  vertegenwoordigd zijn. Indien het 
gaat om een groot aantal effecten van dezelfde categorie, kan men dit percentage verlagen tot 
minimaal 5%. Er moet dan wel een waarde vertegenwoordigd zijn van minstens vijf miljoen euro 
berekend op basis van de aanbodprijs. 

2.3.4 Bijkomende voorwaarden voor de toelating tot de notering van Trackers 

Toelating tot de notering van Trackers kan pas wanneer de volgende overeenkomsten worden gesloten: 

• Een “Liquidity Provision Agreement” tussen Euronext en minstens één liquiditeitsaanbrenger. 

• Een “Inclusion Agreement” met betrekking tot het NextTrack segment tussen Euronext en de 
uitgevende instelling. 

2.3.5. Bijkomende voorwaarden voor de toelating tot de notering van warrants 

• Elke uitgevende instelling die een aanvraag indient tot toelating tot de notering van warrants moet 
een kredietinstelling of beleggingsvennootschap zijn of een entiteit die is onderworpen aan een 
vergelijkbaar toezicht en controle en waarvan de uitgevende instelling het bestaan en de 
gelijkwaardigheid moet aantonen. 

• Euronext kan een liquiditeitsaanbrenger verplichten tot het afsluiten van een Liquidity Provision 
Agreement.  

• Euronext Brussels kan de toelating tot notering van warrants laten afhangen van een minimale 
hoeveelheid per emissie of van een minimale ordergrootte 

 

 

3 Noteringsvoorwaarden Vrije Markt/Alternext 

Naast de gereglementeerde markt Eurolist creëerde Euronext 2 niet-gereglementeerde markten, enerzijds 
de Vrije Markt, anderzijds Alternext. De Vrije Markt zag het licht in 1996 in Parijs, in 2004 ging de Vrije Markt 
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Brussel van start. In 2005 volgde de oprichting van Alternext. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper 
in op de noteringseisen van beide marktsegmenten.  

3.1 Noteringsvoorwaarden Alternext 
De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in de eurozone hebben behoefte aan kapitaal voor 
innovatie, acquisities en organische groei. Maar juist in deze tijd stelt de Europese Unie steeds strengere 
eisen aan de toegang tot de gereglementeerde markt. KMO’s met ambitie ervaren dit vaak als een 
beperking van hun mogelijkheden. 

Daarom creëerde Euronext een nieuwe markt op maat van KMO’s; het marktsegment ‘Alternext’. Om 
genoteerd te mogen worden op Alternext moeten de ondernemingen in kwestie voldoen aan een aantal 
vereisten. Men zou Alternext kunnen omschrijven als een semi-gereglementeerde markt. De eisen die aan 
de bedrijven worden gesteld zijn hoger dan op de Vrije Markt (niet-gereglementeerde markt), maar lager 
dan op Eurolist (gereglementeerde markt). Welke zijn deze toelatingseisen? 

De algemene kandidatuurvoorwaarde is dat het bedrijf gedurende minimum twee jaar voor de aanvraag tot 
notering financiële gegevens heeft gepubliceerd. Daarna dient de uitgevende vennootschap (emittent) de 
aanvraag tot opneming in de notering in, in samenwerking met een Listing sponsor (i.e. een instelling door 
Euronext erkend die als begeleider/ financiële specialist optreedt). Het hebben van een Listing sponsor is 
verplicht. De tot de opneming in de notering voorgestelde effecten moeten vrij verhandelbaar en 
overdraagbaar zijn. 

Vervolgens dienen verschillende documenten te worden verzameld en voorbereid. Dit doet de onderneming 
in samenwerking met de Listing sponsor. De vereiste documenten zijn afhankelijk van de twee 
mogelijkheden (i.e. IPO of onderhandse plaatsing) die de onderneming heeft gekozen voor een notering op 
Alternext. 

Mogelijkheid 1: 

Bij een IPO (Initial Public Offering) geldt een free float (vrij verhandelbare aandelen) ter waarde van 2,5 
miljoen euro. Er wordt met andere woorden via openbare inschrijving voor tenminste 2,5 miljoen euro aan 
aandelen ter vrije verhandeling aangeboden op het moment van de notering. 

Mogelijkheid 2: 

Bij de notering na onderhandse plaatsing (Private placement) moet gedurende twee jaar voorafgaand aan 
de noteringaanvraag voor tenminste 5 miljoen euro aan aandelen onderhands bij tenminste 5 verschillende 
aandeelhouders zijn. Deze onderhandse plaatsing schept waarde en liquiditeit voor de toekomst. 

Een onderneming zal in elk geval een informatiedocument dienen op te stellen bij een eerste notering. 

Bij een IPO (mogelijkheid 1) zijn dit: 

• Indien op grond van de wet vereist (aanbieding aan het publiek m.a.w niet alleen aan professionele 
beleggers); een door de toezichthouder goedgekeurde (in overeenstemming met de bepalingen 
van de prospectusrichtlijn en –verordening) prospectus. 

• Juridische documenten zoals de statuten van de onderneming etc. 

Bij een onderhandse plaatsing (mogelijkheid 2) zijn dit: 

• Indien op grond van de wet geen prospectus is vereist, een informatiememorandum op grond 
waarvan beleggers een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over een eventuele investering. 

• Juridische documenten zoals de statuten van de onderneming etc. 

Tot zover de formele stappen voor een notering op Alternext. In de praktijk zullen nog extra inspanningen 
nodig zijn, bijvoorbeeld het in samenwerking met de Listing sponsor organiseren van roadshows en 
bijeenkomsten om het aandeel onder de aandacht van de belegger te brengen.  
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3.2 Noteringsvoorwaarden Vrije Markt 
De Vrije Markt is ingericht door Euronext Brussel eind 2004 en dit naar het model van de Parijse Vrije Markt 
die opgericht werd in 1996. De toelatingseisen op deze markt zijn minder strikt dan op de 
gereglementeerde markt. Het creëren van de Vrije Markt heeft als bedoeling een structuur te maken 
waardoor de beurs gemakkelijker toegankelijk word voor KMO’s. Op deze markt worden geen specifieke 
eisen gesteld op het gebied van minimale beurskapitalisatie, risicoprofiel… . Bijvoorbeeld: de notering op 
een gereglementeerde markt vereist een beurskapitalisatie van minstens 50 miljoen euro. 

De vrije markt richt zich op ondernemingen die niet kunnen of niet willen voldoen aan de toelatingseisen 
van de gereglementeerde markt. Het is een markt die open staat voor alle ondernemingen ongeacht de 
sector waarin deze actief is, prestaties, omvang… . 

De toelatingseisen en werkingsregels op deze markt zijn sterk vereenvoudigd en veel goedkoper. Dit 
voornamelijk omdat de kosten van de beursgang lager zijn. Deze kosten zijn laag omdat de opgehaalde 
bedragen niet zo hoog zijn m.a.w. de plaatsingskosten liggen lager. De rekeningen moeten niet aangepast 
worden aan de IAS/IFRS verslaggevingnormen, ze moeten enkel voldoen aan de boekhoudkundige 
verplichtingen die hen wordt opgelegd door hun rechtsvorm. Ook met betrekking tot vorige boekjaren 
worden geen specifieke eisen opgelegd.  

De onderneming is niet verplicht haar financiële resultaten te publiceren in de gespecialiseerde pers m.a.w 
ze hebben geen verplichting tot publiceren van cijfers en andere occasionele informatie die de koers kan 
beïnvloeden. Deze ondernemingen moeten enkel informatie meedelen die hen opgelegd wordt door het 
boekhoudkundige recht en het vennootschapsrecht. De onderneming kan beter geregeld informatie 
verstrekken om zo het vertrouwen van de beleggers te krijgen. Deze verstrekking van informatie gebeurt 
dan wel op vrijwillige basis. 

Een ander voordeel is dat deze ondernemingen niet onder voortdurend toezicht van de CBFA staan. De 
controle van de onderneming beperkt zich tot het opstellen van een verplichte prospectus. De prospectus 
moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CBFA. Het geeft de financiële situatie weer en geeft de 
toekomstperspectieven van de kandidaat-onderneming weer. De cijfers van het bedrijf worden door ofwel 
de bank ofwel door de beursvennootschap die het bedrijf begeleidt bij de beursintroductie gecontroleerd. 

Op de vrije markt geldt geen minimale free float. De free float is het aantal aandelen dat niet in vaste 
handen is en dus vrij verhandelbaar is onder het publiek. Dankzij de afwezigheid van deze verplichting 
verloopt de beursgang veel soepeler. Normaal moet het minimumpercentage 25% bedragen van de 
effecten van de kandidaat-onderneming. Dit wil zeggen dat er minimaal 25% van de aandelen onder het 
publiek verspreid moet worden. Aangezien de kandidaat-onderneming hiervoor geen garantie moet geven, 
heeft ze dus ook geen verplichting om een garantie tot goede afloop te vragen aan de financiële 
bemiddelaar. Met een “best-effort”-verbintenis zal de onderneming zich al tevreden stellen. 

De ondernemingen die willen noteren op de vrije markt moeten niet uit een bepaalde activiteitensector 
komen, de vrije markt richt zich tot ondernemingen uit eender welke sector. Ze moeten natuurlijk wel 
kunnen aantonen dat ze over een bijzondere know – how beschikken, aantrekkelijke groeiperspectieven 
hebben en een mooi rentabiliteitsniveau. 

De kandidaten voor een notering op de vrije markt moeten hun corporate governance – structuren niet 
aanpassen m.a.w. ze moeten niet aansluiten aan de Lippens – code. De corporate governance – structuren 
moeten enkel in overeenstemming zijn met de voorschriften van het Vennootschapswetboek. 

Men kan besluiten dat dankzij de oprichting van de vrije markt KMO’s kans hebben om op een eenvoudigere 
manier kapitaal op te halen om zo hun groei te kunnen financieren. 



EHSAL Elfde Seminarie – 26 maart 2007 

   9 

 

3.3 Samenvatting noteringsvoorwaarden  
Eurolist Grote, middelgrote en kleine aandelen, 

compartimenten A, B en C 
Track record van 3 jaren 
Free float: 25% minimaal of 5% als de 
waarde van de aandelen onder het 
publiek groter is dan 5 miljoen euro 

Alternext Middelgrote en kleine aandelen Track record van 2 jaren 
Free float: 2,5 miljoen euro of 5 miljoen 
euro bij private plaatsing 
Noteringssponsor 

Vrije Markt Micro-caps Geen minimale track record nodig 
Geen minimum beurskapitalisatie 
Geen minimale free float 

 
 

Boekhouding Eurolist Alternext Vrije Markt 
Geauditeerde jaarresultaten Ja Ja Nee 
Niet-geauditeerde halfjaarcijfers Ja Ja Nee 
IFRS boekhouding Ja Nee Nee 
Publicaties    
Publicatie resultaten in krant Ja Nee Nee 
Publicatie prijsgevoelige info Ja Ja Nee 
Supervisie van informatie door CBFA Ja Ja Nee 
Transparantiemeldingen 5% 25/30/50/75/95% Nee 
Corporate Governance Code Ja Nee Nee 
Melding van beurstransacties management Ja Ja Nee 
Bescherming van beleggers    
Overnamewetgeving Ja Ja Ja 
Regelgeving omtrent uitkoopbod Ja Ja Ja 
Wetgeving m.b.t. insider trading Ja Ja Ja 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt heel duidelijk de afwezigheid van verplichtingen m.b.t. de boekhouding en de 
publicaties. Voor de genoteerde bedrijven vormen deze elementen onmiskenbare voordelen, voor de 
belegger daarentegen zijn dit belangrijke nadelen.  

Wat niet geïllustreerd wordt in bovenstaande tabellen, is het feit dat het uitgifteprospectus door de CBFA 
goedgekeurd dient te worden. Dit document is zonder twijfel van groot belang voor de belegger. Spijtig 
genoeg zijn de financiële gegevens en de vooruitzichten relatief snel achterhaald.  

De beleidsverantwoordelijken van Euronext Brussel hebben relatief snel begrepen dat de vrije 
noteringsvoorwaarden op de Vrije Markt de toekomst van dit beloftevolle marktsegment kunnen 
hypothekeren. Ze presenteerden daarom in november 2006 een charter waarin ze een aantal aanbevelingen 
formuleerden voor een geslaagd beurstraject op de Vrije Markt. Een aantal elementaire zaken rond 
financiële communicatie komen duidelijk op de voorgrond.  
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4 Enkele statistieken 

Euronext kent een groeiend succes. Dit is ondermeer af te leiden uit de groeiende belangstelling van de 
bedrijven om hun onderneming te introduceren op de beurs van Euronext.  

Aantal Initiële beursintroducties (4 landen)
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In bovenstaande grafiek nemen we het aantal initiële beursintroducties waar op de beurs van Euronext. Uit 
deze grafiek kunnen we afleiden dat er steeds meer bedrijven voor de eerste maal naar de beurs gaan. 
Daarnaast leiden we af dat de oprichting van de niet-gereguleerde markten van Euronext een groot succes 
is. Deze niet-gereguleerde markten bestaan enerzijds uit de Vrije Markt, gestart in 1996 op Euronext Parijs 
en in 2004 op Euronext Brussel, en anderzijds uit Alternext, gestart in 2005.  

Qua aantal noteringen kent de Vrije Markt het grootste succes met meer dan 260 noteringen in Parijs en 
reeds 17 in Brussel. De marktkapitalisatie van de Vrije Markt bedraagt meer dan 6 miljard euro in Parijs en 
meer dan 200 miljoen euro in Brussel.  

De reden van het succes moet niet ver gezocht worden. Het heeft, naast de moeilijkheid om bij banken 
risicokapitaal los te krijgen, alles te maken met de soepele noteringsvoorwaarden van Alternext en de Vrije 
Markt tegenover deze van Eurolist.  

Wanneer we dan gaan kijken naar de initiële beursintroducties op de beurs van Euronext Brussel, die we 
terugvinden in onderstaande grafiek, dan kunnen we waarnemen dat de positieve trend die we gevonden 
hebben voor de beurs van Euronext ook in Brussel doorgetrokken wordt en dat de Vrije Markt steeds meer 
belangstelling krijgt van de ondernemingen.  
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5 Communicatiebeleid Vrije Markt 

De vrije markt van Euronext is een zogenaamde niet-gereglementeerde markt. Dit betekent dat de 
informatieverplichtingen er tot het strikte minimum beperkt zijn. Hierdoor is het niet altijd duidelijk aan welke 
eisen een bedrijf op de vrije markt moet voldoen. In ieder geval gebeurt de notering aan de hand van een 
prospectus, dat de goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 
krijgt. Voorts vat de Praktische Gids van de Vrije Markt de regels samen die gelden voor een notering op de 
vrije markt. Zo zijn bedrijven er niet verplicht om periodieke financiële resultaten bekend te maken.1  

De Vrije Markt kent dus duidelijk zijn voor – en nadelen. Een belangrijk voordeel is natuurlijk de gemakkelijke 
toegankelijkheid van de vrije markt, de vrije markt is namelijk zeer soepel. Voor de investeerders betekent dit 
dan weer een groot gevaar, namelijk het risico verbonden aan minder liquide markten maar het grootste 
gevaar bestaat natuurlijk uit de volledige vrijheid van die bedrijven op het vlak van communicatie. Bedrijven 
die noteren op de vrije markt van Euronext zijn volledig vrij om hun resultaten en hun financiële toestand al 
dan niet te publiceren.  

Op de gereglementeerde markt is nochtans bewezen dat het publiceren van complete en precieze informatie 
op regelmatige basis een succesfactor is voor deze bedrijven. In de hierboven reeds vermelde praktische 
gids van de Vrije Markt wordt er toch aangeraden om toch regelmatig financiële resultaten bekend te 
maken.2 Maar de volledige vrijheid blijft gelden.  

Het is dus interessant om enkele bedrijven onder de loep te nemen en te kijken hoe ze scoren op gebied van 
communicatie, hoe en in welke mate ze hun cijfers publiek maken. Voor het onderzoek bekijken we 30 
bedrijven: 6 Belgische bedrijven die noteren op de vrije markt van Euronext Brussel en 24 Franse bedrijven 
die noteren op de Marché Libre, Parijs. Een overzicht van deze bedrijven vindt u in bijlage 1 3. Met behulp 
van een vragenlijst (die u vindt in bijlage 24) proberen we de nodige informatie te achterhalen. Onder andere 
wordt er gekeken of er een website van het bedrijf bestaat en wat daar dan wel of niet op terug te vinden is 
wat betreft de communicatie van financiële cijfers. Ook de inhoud van de persberichten wordt onderzocht.  

Eerst zullen de conclusies van de zes Belgische bedrijven weergegeven worden en daarna de besluiten van 
de Franse bedrijven. Het is belangrijk om ook de verschillen tussen de Belgische en de Franse bedrijven te 
schetsen.  

5.1 Belgische bedrijven 
Alle Belgische onderzochte ondernemingen hebben een website. Het merendeel (4 bedrijven van de zes) 
van deze bedrijven heeft op deze website een speciale sectie voor financiële informatie waar dan onder 
andere persberichten en het jaarverslag terug te vinden zijn. 
Een andere belangrijke opmerking is dat er bij al deze zes onderzochte bedrijven de persberichten ook terug 
te vinden zijn via de website van Euronext5.  

Als we dan even dieper ingaan op de inhoud van deze persberichten, zien we dat deze niet altijd even 
volledig is. Met volledig bedoelen we dan een volledige winst/verliesrekening, enkele balansgegevens, een 
cashflowtabel, voldoende uitleg bij de cijfers en prognoses voor volgende boekjaren. Vooral de 
cashflowtabel en de voorspellingen voor het nieuwe boekjaar ontbreken nogal regelmatig.  

Ook worden er meestal enkel jaarlijkse (en eventueel halfjaarlijkse) resultaten gepubliceerd. 
Kwartaalresultaten zijn er bij geen enkel bedrijf gekend.  
Wat betreft de timing van de publicatie van deze resultaten, merken we op dat deze resultaten pas 
gemiddeld drie, vier à vijf maanden na afsluiting van de periode gepubliceerd worden. In sommige gevallen 
liep deze tijd zelfs op tot 1 jaar, in andere gevallen gebeurde de bekendmaking al na 1 maand na afsluiting 
van de periode.  

                                                             
1 http://www.tijd.be/mijn_beleggingen/beleggersgids/aandelen/artikel.asp?Id=1826045 
2 La communication financière de sociétés cotées sur le Marché Libre d’Euronext Bruxelles, ENEZ-EUSSA 
3 Bijlage 1: overzicht van de onderzochte bedrijven 
4 Bijlage 2: vragenlijst 
5 www.euronext.com 
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5.2 Franse bedrijven  
Onmiddellijk merken we toch al wat verschillen op tussen de Belgische en de Franse bedrijven, er zal dus 
zeker een verschil zijn in het communicatiebeleid. 

Bij de onderzochte Franse bedrijven kunnen we vaststellen dat de meerderheid van deze bedrijven een 
eigen website heeft maar toch zijn er enkele die er nog geen hebben (bijvoorbeeld Admea en Christian 
Potier). Bij deze 24 Franse bedrijven heeft slechts ongeveer de helft een speciale sectie voor 
investeerdersinformatie. Dit is een groot verschil met de Belgische bedrijven die hier toch opmerkelijk beter 
op scoren. 

Een andere zeer belangrijke vaststelling is het feit dat op de website van Euronext bij bijna geen enkel Frans 
bedrijf de persberichten beschikbaar zijn via de website van Euronext. Bij slechts enkele bedrijven vinden we 
persberichten op deze website (bijvoorbeeld Dialzo en Rackham) en dit in tegenstelling tot de onderzochte 
Belgische bedrijven. Bij deze bedrijven zijn er namelijk steeds persberichten te vinden op de website van 
Euronext. 

Voor de inhoud van de Franse persberichten kunnen we ongeveer hetzelfde besluiten als bij de Belgische 
ondernemingen. De inhoud is zeer vaak onvolledig. 

Ook voor de periodieke publicatie van de persberichten kunnen we hetzelfde besluiten: Bijna altijd publicatie 
van jaarlijkse, soms halfjaarlijkse maar bijna nooit bekendmaking van de kwartaalresultaten. 

De timing van de publicatie gebeurt niet altijd even snel. Net zoals bij de Belgische onderzochte 
ondernemingen, is er toch een periode van enkele maanden tussen de afsluiting van de periode en de 
publicatie van de resultaten. Deze periode is meestal enkele maanden (4 à 5 maanden). 

We zien dus dat het gevoerde communicatiebeleid afhankelijk is van het land van de onderneming. Over het 
algemeen scoren de geselecteerde Belgische bedrijven op alle vlakken beter wat betreft het aspect 
communicatie. Maar toch moeten we besluiten dat het communicatiebeleid op de vrije markt nog veel beter 
kan (en moet), zowel in België als in Frankrijk. Anders zullen er te veel investeerders afhaken omwille van 
het verhoogde risico. 
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5.3 Bijlage 1: overzicht bedrijven 

BELGIE   FRANKRIJK   

Newtree Admea Hotelim Plastohm 

Propharex Asgroupe Imprimerie Chirat Proval 

Proximedia CH. Fer Departement Irene Van Ryb Rackham 

Reibel Christian Potier Lombard et Medot Roysol 

Sodiplan Compobaie Made Tecnimodern 

Val Saint Lambert Dialzo Mandriva Voltalia 

  Eurexia Nord Invest WT Trader 

  General Recyclage Parfex TFJ  

5.4 Bijlage 2: vragenlijst 
WEBSITE 

1) Heeft het bedrijf een website? 

2) Is er een speciale sectie voor investor relations/financiële informatie? 

3) Is er een jaarverslag en/of prospectus beschikbaar? 

4) Zijn er persberichten beschikbaar? 

EURONEXT 

1) Zijn de persberichten via de Euronext-website beschikbaar? 

PERSBERICHTEN 

1) Jaarresultaten: publicatie hoeveel maand na afsluiting periode? 

2) Halfjaarresultaten: publicatie hoeveel maand na afsluiting periode? 

3) Publiceert het bedrijf kwartaalresultaten of een kwartaalupdate? 

INHOUD PERSBERICHT JAARRESULTATEN 

1) Volledige winst/verliesrekening (omzet, EBIT,….)? 

2) Enkele balansgegevens (eigen vermogen, balanstotaal, schuld,…) 

3) Is er een cash-flow tabel? 

4) Geeft het bedrijf voldoende uitleg over haar resultaten? 

5) Geeft het bedrijf een prognose voor het nieuwe boekjaar?  
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6 De Vrije Markt: Corporate Governance 

Corporate Governance is een topic dat de laatste jaren niet meer weg te denken is uit de bedrijfswereld. 
Naar aanleiding van ons seminarie over de Vrije Markt leek het interessant om na te gaan wat de mening is 
van de bedrijven van de Vrije Markt. In welke mate houden ze rekening met wat er in de verschillende codes 
(Lippens en Buysse) opgenomen is. Corporate governance wordt ook wel deugdelijk bestuur genoemd, de 
voornaamste doelstellingen van de codes zijn waardecreatie op lange termijn en transparantie. De codes 
zijn principle based en berusten op het comply or explain principe. Men kan ervoor kiezen om de bepalingen 
na te leven, indien men dit niet doet moet men wel een toelichting geven waarom. 

Om op de Vrije Markt te noteren hebben de bedrijven minder verplichtingen dan op de continumarkt. Recent 
heeft Euronext een charter opgesteld, namelijk de Code of Conduct. In dat document zijn een aantal 
bepalingen opgenomen waaraan de bedrijven moeten voldoen vooraleer ze toegelaten worden.  

De doelstelling van ons onderzoek was om na te gaan of de bedrijven van de Vrije Markt al enigszins 
rekening houden met corporate governance. Initieel bestond onze opdracht erin om 25 bedrijven van de 
Vrije Markt en zijn Franse tegenhanger de Marché Libre te onderzoeken. De jaarverslagen, prospectussen 
en de websites van die bedrijven zouden ons al enigszins wijzer maken.  

De resultaten waren teleurstellend, van de 25 onderzochte bedrijven publiceerden er maar enkelen 
informatie omtrent corporate governance. Bij de bedrijven van de Marché Libre werd nog minder informatie 
bekend gemaakt dan bij de Belgische bedrijven. Sommige ondernemingen beschikten zelfs niet eens over 
een website. Dit is toch wel verrassend aangezien de Marché Libre qua omvang veel groter is en waarbij de 
bedrijven praktisch allemaal een grotere marktkapitalisatie hebben dan deze die op de nog vrij kleine en 
jonge Vrije Markt genoteerd staan.  

Slechts twee bedrijven van de Vrije Markt hebben informatie op hun website gepubliceerd in verband met 
corporate governance.  

Bij één van de twee vonden we een aparte pagina terug die betrekking had op deugdelijk bestuur. Daarop 
zijn de namen van de leden van de Raad van Bestuur met hun functie en de termijn van hun mandaat terug 
te vinden. Ook de namen van het management zijn meegedeeld. Verder maakt men ook melding van een 
remuneratiecomité dat aangesteld is door de Raad van Bestuur, samen met zijn leden. Ook de naam van de 
bedrijfsrevisor en de termijn van zijn mandaat staan op de website. Tenslotte kan men ook de statuten van 
het bedrijf bekijken. Op de andere website vonden we de namen van het management terug en de verdeling 
van het aandeelhoudersschap. 

De informatie die meegedeeld wordt op de websites is veel te schaars om tot een algemene conclusie te 
komen. Daarom hebben we beslist om contact op te nemen met het Belgian Governance Instituut in Gent. In 
overleg met hen hebben we besloten om een korte vragenlijst op te stellen waarin we nagaan hoe belangrijk 
ze deugdelijk bestuur vinden voor hun onderneming. Deze vragenlijst hebben we dan samen met een 
begeleidende brief aan alle bedrijven bezorgd die op de Vrije Markt genoteerd staan. Van alle bedrijven 
hebben er welgeteld twee gereageerd. We hebben echter maar één ingevulde vragenlijst terug gekregen, de 
reactie van het andere bedrijf bleef beperkt tot een opsomming van een aantal punten die zij belangrijk 
vinden. Beide reacties worden in de onderstaande paragrafen toegelicht. 

Volgens één van de bedrijven is corporate governance noodzakelijk om het vertrouwen van de investeerder 
te vinden en te behouden. De doelstelling is om een aandeelhouder de mogelijkheid te bieden om in 
volledige transparantie en vertrouwen zijn investeringsbeslissing te nemen. Geen van beide codes (Lippens 
en Buyse) worden gebruikt als basis voor het beleid. 
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We zijn ook nagegaan wat corporate governance voor de bedrijven betekent. De belangrijkste antwoorden 
worden hieronder opgesomd: 

• voldoende transparantie naar de belegger toe; 
• publicatie van halfjaarlijkse en jaarlijkse cijfers gecontroleerd door een auditeur; 
• voldoende persberichten geven over de evoluties; 
• de Raad van Bestuur dient een onafhankelijke bestuurder te bevatten; 
• de Raad van Bestuur dient een persoon te bevatten die de belangen van de institutionele belegger 

vertegenwoordigt; 
• het bestaan van een remuneratiecomité; 
• bekendmaking van de bezoldiging van het management en de bestuurders; 
• vermelden van tegenstrijdige belangen; 
• bestaan van regels die ervoor zorgen dat het management de belangen van de onderneming eerbiedigt. 

Ook interessant om weten is welke de aspecten zijn waaraan ze het meeste belang hechten. Vooral de 
aanwezigheid van een onafhankelijke bestuurder binnen de Raad van Bestuur, de benoeming van een 
revisor voor de controle van de cijfers en de transparantie naar de investeerders toe staan bovenaan de lijst. 
In de toekomst wil men vooral, naarmate het bedrijf groeit, het niveau van deugdelijk bestuur omhoog krijgen 
door bepaalde richtlijnen verder uit te werken. Een voorbeeld hiervan is het aanstellen van een auditcomité 
binnen de vennootschap.  

We kunnen hieruit besluiten dat de meeste bedrijven van de Vrije Markt en de Marché Libre niet echt wakker 
liggen van corporate governance. Vooral bij de ondernemingen van de Marché Libre is de publicatie van 
informatie zo goed als onbestaande. Ook in België is de informatie over deugdelijk bestuur schaars. Enkele 
bedrijven houden wel rekening met corporate governance. De vraag is hoe groot het voordeel in de 
toekomst zal zijn voor de bedrijven die momenteel al deugdelijk bestuur geïmplementeerd hebben in het 
dagelijks beleid. 
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7 Liquiditeit op de Vrije Markt 

Naast de beperkte communicatie en de afwezigheid van enige interesse voor corporate governance, is de 
beperkte liquiditeit een ander nadeel. We proberen dit te illustreren aan de hand van een aantal 
voorbeelden.  

In een eerste fase geven we een beeld van de uitstaande aan- en verkooporders van de onderzochte 
aandelen op een bepaalde dag.  We maken hiervoor gebruik van de website Boursorama, waar de eerste 
aan- en –verkooporders van de meeste aandelen die op Euronext noteren, getoond worden. We namen een 
steekproef op maandag 12 maart om 11.30 u.  

PHARCO: CARNET D'ORDRES         
 

 
  

Ordres Qté Achat   Vente Qté Ordres 
3 540 4.60   4.80 240 1 

1 384 4.45   4.99 400 1 

1 250 4.10   5.10 6 200 3 

1 250 4.04   5.25 500 1 

1 500 4.00   5.40 1 485 2 

7 1 924 TOTAL   TOTAL 8 825 8  
 
TMS: CARNET D'ORDRES         

 
 

  
Ordres Qté Achat   Vente Qté Ordres 

1 40 16.70   16.70 89 1 

1 129 16.50   16.99 150 1 

1 80 14.55   17.00 1 398 1 

1 2 000 3.00   17.10 200 1 

0 0 0   17.52 150 1 

4 2 249 TOTAL   TOTAL 1 987 5  
 
VAL ST LAMBERT: CARNET D'ORDRES         

 
 

  
Ordres Qté Achat   Vente Qté Ordres 

3 1 500 7.00   MX 229 1 

1 500 6.50   8.00 1 832 3 

0 0 0   8.10 152 1 

0 0 0   8.20 132 2 

0 0 0   8.50 1 033 4 

4 2 000 TOTAL   TOTAL 3 378 11  
 
NEWTREE: CARNET D'ORDRES         

 
 

  
Ordres Qté Achat   Vente Qté Ordres 

6 852 16.00   MX 300 1 

1 100 15.95   16.20 66 1 

1 262 15.90   16.35 25 1 

1 95 15.70   16.40 100 1 

1 200 15.65   16.50 130 2 

10 1 509 TOTAL   TOTAL 621 6  
 
PROXIMEDIA: CARNET D'ORDRES         

 
 

  
Ordres Qté Achat   Vente Qté Ordres 

1 12 MX   8.80 690 2 

1 300 8.29   8.88 1 1 
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1 603 8.28   9.00 312 1 

2 1 756 7.95   9.10 190 1 

1 500 7.00   9.13 200 1 

6 3 171 TOTAL   TOTAL 1 393 6  
 

 

Bij het overlopen van de marktposities van 6 aandelen van de Vrije Markt, kunnen we verschillende 
kanttekeningen maken:  

• Sommige orders zijn relatief klein in monetaire termen: bv. Proximedia, aankoop van 12 aandelen 
aan de koers, TMS aankoop 40 aandelen aan 16,70 euro. 

• Het verschil tussen kopers- en verkoperskoersen is soms aanzienlijk: bv. Val St. Lambert: tussen 7 
en 8 euro, Pharco: tussen 4,60 en 4,80 euro. 

• In de meeste gevallen merken we niettemin relatief grote orders, weliswaar gelimiteerd: bv. TMS: 
verkoop 1398 aandelen aan 17 euro, Pharco: verkoop 6200 aandelen aan 5,20 euro.  

Als we spreken over de liquiditeit van de aandelen van de Vrije Markt, dan is het logisch dat we concluderen 
dat de liquiditeit beperkt is. Het gaat immers om aandelen met een beperkte marktkapitalisatie (tussen 4 en 
26 miljoen euro). Dit nadeel van beperkte omvang wordt nog versterkt door de free float die bij de meeste 
bedrijven ook relatief beperkt is. Om een aantal zaken te kunnen vergelijken, maakten we een aantal 
berekeningen, die samengevat werden in onderstaande tabel. 

 Market Cap in m Price Av. Vol. 100 Day vol jan/feb 07 waarde % mkt cap ! 6m ! 12 m

EMD MUSIC S.A. 22,553 5,98 252 4227 25277 0,112% n.b. n.b.

NEWTREE 12,727 16,20 427 25811 418138 3,286% 24,90 55,71

PHARCO S.A. 4,299 4,99 367 21217 105873 2,462% 18,23 n.b.

PROPHAREX SA 9,324 6,36 356 14315 91043 0,976% -8,89 -3,48

PROXIMEDIA SA 17,556 8,80 162 13354 117515 0,669% 11,79 n.b.

REALCO SA 6,993 11,00 195 12936 142296 2,035% 11,79 n.b.

U&I LEARNING 8,283 6,50 259 13807 89746 1,084% -2,46 n.b.

VAL ST LAMBERT I 10,286 7,45 558 17251 128520 1,249% -24,21 -30,10

TMS 25,718 16,70 170 12775 213343 0,830% 6,37 -6,70

BEL 20 10,76 11,78

ARCHIMEDE & CIE 4,414 4,20 97 2692 11306 0,256% n.b. n.b.

NEWTON 21 12,946 7,85 153 3520 27632 0,213% -21,50 -8,62

OPTION TRADING 18,375 8,80 781 48783 429290 2,336% 15,49 n.b.

PNS 4,165 6,80 302 4227 22015 0,529% 33,07 n.b.

REIBEL 17,267 18,50 314 4227 16422 0,095% -11,99 23,33

SODIPLAN 4,125 5,10 414 4227 25695 0,623% 22,49 -3,51

TEAM 29,378 6,32 n.b. 4227 104 0,000% n.b. n.b.

vol jan/feb 07 waarde % mkt cap

Resilux 89,614 45,90 2144 119000 5462100 6,095%

Duvel 203,757 37,50 1838 88258 3309675 1,624%

Miko 68,633 55,00 374 18541 1019755 1,486%

Zetes 122,347 22,59 285000 6438150 5,262%

Ter Beke 116,817 67,95 29163 1981626 1,696%  

In de kolom ‘vol jan/feb 07’ telden we het verhandelde volume in aantal aandelen op in de maanden januari 
en februari 2007. Dat getal vermenigvuldigden we met de laatste koers. Het bekomen cijfer deelden we dan 
door de marktkapitalisatie. Het resultaat tonen we in de gele kolommen. Aandelen als New Tree, Realco, 
Pharco en Option Trading scoren heel goed met deze maatstaf. Wat meer is, ze scoren zelfs beter dan 
enkele welbekende Belgische small caps zoals Duvel, Miko en Ter Beke.  We merken wel op dat die goede 
score meestal samen valt met een goede beursprestatie, de hausse van 24,9% van New Tree in de voorbije 
6 maand is hier een goed voorbeeld van.  

Het moet niettemin duidelijk zijn dat elke belegger, particulier of institutioneel zijn aan- en verkooporders op 
de Vrije Markt goed zal moeten opvolgen en met limieten zal moeten werken. Beleggen in bedrijven die 
regelmatig met de markt communiceren kan de liquiditeit van het aandeel ten goede komen, maar is 
evenmin een zekerheid.  
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8 EMD MUSIC 

 Koers op 14/03/2007: 5,98 EUR 
Marktkapitalisatie: 22,55 mio EUR 
Aantal aandelen: 3.771.352 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006E 2007E 
Omzet (in ‘000) 29.991 36.884 39.350 41.585 47.577 
EBIT (in ‘000) 3.437 4.275 4.091 4.812 6.388 
EBIT-marge 11,5% 11,6% 10,4% 11,6% 13,4% 
Nettowinst (in ‘000) 1.294 2.076 1.736 2.047 3.254 
Winst per aandeel n.b. 0,58 0,48 0,54 0,86 
Netto schuld /  
EBITDA 

68,65% 129,40% 184,62% 141,97% 84,69% 

      

Conclusie 
 EMD is één van de grotere aandelen op de Vrije Markt van Brussel. Zij heeft de 

laatste jaren investeringen  gedaan, voornamelijk in Amerika en China. Dankzij 
Amerika verzekeren zij zich van een grote afzetmarkt. Door het opstarten van een 
joint-venture in China, beweegt EMD zich nu ook op het pad van de productie 
waardoor haar EBIT-marge met grote waarschijnlijkheid zal toenemen. Dankzij 
deze investeringen, een mogelijke uitbreiding naar het westen van Amerika en de 
verkoop aan de grootdistributie, lijkt EMD een goede basis te hebben gelegd om de 
beschreven groei uit de prospectus te behalen.  
EMD heeft dan ook redenen om te geloven in haar vooropgestelde positieve 
groeiscenario. Nochtans is EMD van alle bestudeerde bedrijven het meest 
ondergewaardeerd op basis van zijn eigen verwachtingen. Deze onderwaardering 
blijft hoog, zelfs wanneer we meer conservatieve parameters gebruiken. Hierbij 
gaan we uit van een lagere omzetgroei en EBIT-marge om zo een buffer in te 
bouwen indien de hoge verwachtingen niet worden ingelost. 
De  aandelen van het bedrijf kennen een lage liquiditeit. Voorzichtigheid is dus 
geboden ook al blijkt er een duidelijke onderwaardering te zijn. Op de markt is er 
voor EMD echter nog voldoende volume beschikbaar. De waardering op basis van 
de verwachtingen van het bedrijf is 28,18 euro, waardering op basis van meer 
conservatieve groeiparameters bedraagt 16,53 euro. 

 
 
 
 
 

Koersevolutie 



EHSAL Elfde Seminarie – 26 maart 2007 

   20 

8.1 Bedrijfsprofiel 

Algemeen EMD, European Music Distribution, heeft 40 jaar ervaring in de verdeling van 
muziekinstrumenten en accessoires. Hiermee is zij één van de grootste Europese 
spelers in dit segment. Tot 1995 was de hoofdactiviteit het verdelen van 
verschillende merken. Sinds 1996 hebben zij ook hun eigen merk “STAGG” 
ontwikkeld. STAGG opende voor EMD Music de deuren naar de export.  
 
Vandaag bestaat de groep uit dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en de Verenigde staten. In 2006 richtte de onderneming een 100% filiaal 
in China op. Daarnaast hebben zij daar ook een joint – venture met een plaatselijke 
leverancier. Daarenboven bezitten zij ook eigen filialen in Nederland, Duitsland en 
China. 
Dankzij hun huidige structuur zijn zij aanwezig in 20 landen, waarvan de VS en 
China de voornaamste toekomstige groeipolen zijn.  

Geschiedenis In 1963 richtten L. Baldocci en A. Davoli de vennootschap DKB op. Deze stond in 
voor de distributie van muziekinstrumenten in de Benelux. 
De eerste dochteronderneming EMD France SARL werd in 1985 geboren. Het jaar 
daarop richt L. Baldocci EMD Music S.A. op die in 1992 de naam EMD Benelux 
aanneemt. In 1993 stopt DKB met zijn activiteiten en worden deze overgenomen 
door EMD Benelux. 2 jaar later ontstond de 2de dochteronderneming in het 
Verenigd Koninkrijk “EMD International LTD”. 
 
Tot op heden bestond de hoofdactiviteit uit de distributie van verschillende merken, 
via exclusiviteitscontracten, naar Frankrijk, Duitsland, de Benelux en het Verenigd 
Koninkrijk. De eerste contacten met China werden gelegd om de groei van de groep 
te blijven verzekeren door het palet van leveranciers te vergroten. 
Om aan de eisen van het Europese netwerk te kunnen blijven voldoen, 
ontwikkelden ze bovendien hun eigen merk STAGG in 1996, de bevoorrading 
gebeurt door Chinese fabrikanten. Dit was een belangrijk jaar omdat het merk voor 
de sterke groei van de laatste 10 jaar heeft gezorgd. Het netwerk van verdelers 
breidde zich immers uit naar Spanje, Italië, Australië, Canada, Brazilië,… 
In 2002 besloot EMD om ook de Amerikaanse markt te veroveren. Daarom richten 
zij een nieuwe dochteronderneming op “EMD Music Inc”. In tegenstelling tot de 
andere landen is Amerika het enige land waar enkel hun eigen merk wordt 
verdeeld. Bovendien is deze dochteronderneming de enige die niet wordt 
bevoorraad vanuit België, zij beschikken immers over hun eigen voorraad. 
 
EMD Benelux is in 2006 veranderd in EMD Music S.A. In datzelfde jaar heeft men 
ook hun 4de dochter, die het statuut heeft van een WOFE, opgericht in China. EMD 
Music S.A. heeft daar ook een joint- venture opgericht met een plaatselijke 
leverancier. Zij leveren de know-how en de distributiemogelijkheid, terwijl de 
leverancier instaat voor het gebouw, terrein en productiebeheer.  
 
2006 is eveneens het jaar waarin zij besloten hebben om naar de Vrije Markt te 
gaan. De familie Baldocci, die tot nu toe 100% van de aandelen in handen had, 
verkoopt 180.352 van haar aandelen. Bovendien werden er evenveel nieuwe 
aandelen gecreëerd. Hiermee valt de participatie van de familie terug tot 90.44%. 
De intekenprijs bedroeg 6.82 euro, waardoor een kapitaalsverhoging van 1.23 
miljoen euro werd voorzien. De inschrijfperiode liep van 4 september tot 6 oktober. 
Op 17 oktober noteerden zij voor het eerst aan inschrijvingsprijs. 
 

Activiteiten - ontwerp van originele muziekinstrumenten en accessoires door de eigen 
creatieve afdeling. Zij maken gitaren, snaarinstrumenten, percussie, 
blaasinstrumenten, geluidsmateriaal en robuuste, maar excentrieke draagtassen.  

- verdeling over de hele wereld van muziekinstrumenten van verscheidene merken 
(inclusief hun eigen merk STAGG); 

- dienst na verkoop en herstelling van muziekinstrumenten; 
- deelneming in China in een industriële activiteit van productie van koffers voor 

muziekinstrumenten. 



EHSAL Elfde Seminarie – 26 maart 2007 

   21 

8.2 Omzetevolutie 
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De omzetevolutie van EMD Music kende gedurende de jaren 2003 tot 2006 een 
continu stijgend verloop. De gemiddelde omzetgroei over de laatste vier jaar 
bedraagt ongeveer 12%. Sinds 1995 is de omzet zelfs verviervoudigd. EMD Music 
is aanwezig in meer dan 20 landen. Van Brazilië tot Australië, van Zuid – Afrika tot 
Canada. De belangrijkste omzet wordt echter gerealiseerd in Europa en Amerika. 
In Amerika wordt enkel hun eigen merk, STAGG, verdeeld. In de andere landen 
wordt zowel hun eigen merk als andere merken verdeeld. 
 

STAGG + andere 
merken 

In de landen buiten Amerika, heeft de verkoop van het merk STAGG sinds de 
lancering een exponentiële groei gekend. STAGG staat immers garant voor design 
& ontwikkeling, waardoor zij steeds kunnen voorzien in een uitgebreid en nieuw 
gamma. Dankzij deze strategie is STAGG goed voor 87,5% van de omzet in 2005 
voor de landen buiten Amerika, waar STAGG 100% vertegenwoordigt van de 
omzet. Binnen het gamma van STAGG nemen de gitaren de eerste plaats in met 
ongeveer 28% van de omzet. Slaginstrumenten zijn goed voor 22%. 
 
Door de groei van STAGG, hebben sommige merken aan populariteit moeten 
inboeten. De merken die hen een toegevoegde waarde bieden inzake rendabiliteit, 
complementariteit en distributie blijven behouden.  
 
In Europa zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland belangrijke landen, 
voornamelijk omdat EMD er zelf gevestigd is via eigen filialen. Het Verenigd 
Koninkrijk was in 2005 de belangrijkste afzetmarkt met 24%; gevolgd door Frankrijk, 
15% en Duitsland, 12.6% 
 

V.S. EMD Music is sinds 2002 aanwezig op de Amerikaanse markt. Zij zijn gevestigd in 
Nashville, traditioneel gezien een muziekstad. De stap naar de Amerikaanse markt 
was een zeer grote stap aangezien dit een mature markt is. Bovendien is Amerika 
de nummer één in de wereld wat betreft de muzieksector. De investeringen die zij 
hebben gedaan om daar aanwezig te zijn waren zeer zwaar en beginnen nu volop 
op te brengen. Amerika zorgt voor 9% van de gerealiseerde omzet en kent 
eveneens een grote groei. De omzet groeide in deze markt van 2003 – 2004 met ± 
206 %, het jaar daarop groeide deze met ± 48%. 
Hoewel Nashville eerder in gelegen is in het midden – westen, lag de nadruk steeds 
op het meer centraal – oosten wat instaat voor 72% van de markt voor 
muziekinstrumenten. De onderneming heeft, naar de toekomst toe, ook als objectief 
het westen te veroveren.  

Toekomstige 
groei 

Naast de groei in Amerika plant EMD ook een directe verkoop in China. Andere 
groeipolen zijn de verkoop aan de grootdistributie en de oprichting van eigen filialen 
in nieuwe landen. 
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8.3 Evolutie EBIT en EBITDA 
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EBIT kent globaal een stijgende trend. Alleen in 2005 zien we een lichte daling ten 
opzichte van het vorige jaar. We zien dat in dat jaar de kosten met ongeveer 7,60% 
stijgen tegenover de omzet die “maar” 6,70% groeit. Vooral de sterkere groei bij de 
aankopen van handelsgoederen en bij waardeverminderingen zorgen ervoor dat de 
EBIT in dat jaar daalt. In het jaar 2006 verwacht de groep al een herstel van de 
EBIT-marge naar het niveau van de vorige jaren. Voor 2007-2008 verwacht het 
bedrijf een verdere toename van de EBIT-marge naar 13,4% en 15,2%. Het is 
duidelijk dat vanaf 2007 het bedrijf de vruchten begint te plukken van de 
investeringen van de afgelopen jaren.  
 

Evolutie EBITDA EBITDA kent hetzelfde verloop als EBIT. Dit is het gevolg van het feit dat de 
afschrijvingen relatief stabiel blijven doorheen de jaren. EMD heeft immers weinig 
materiële vaste activa nodig hebben voor hun business –model. Dat model bestaat 
uit de ontwikkeling en distributie van muziekinstrumenten, de productie wordt 
immers uitbesteed.  
 

Joint-venture in 
China 

Aangezien EMD slechts 49% van de joint-venture in China bezit, worden de cijfers 
ervan niet in het bedrijfsresultaat geconsolideerd. 
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8.4 De evolutie van de financiële schuld 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2003 2004 2005 2006E 2007E

x
 1

0
0
0
 E

u
r

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

Netto financiële schuld nfs/ebitda

 
 
Netto financiële 
schulden 

 
Van 2003 - 2005 kent de netto financiële schuld steeds een stijgende trend. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de toename van het werkkapitaal, zowel in absolute als 
in relatieve termen. Zo stijgt de ratio werkkapitaal/omzet van 19,5% naar 32,2% in 
de periode 2003-2005. Het bedrijf verwacht een toename van deze ratio tot 35% in 
2006 om in de jaren 2007-2008 te stabiliseren rond 32%. De toename van de ratio 
is het logische gevolg van de groei in de V.S., de muziekinstrumenten zijn immers 
langer onderweg en EMD heeft er ook een buffervoorraad opgebouwd. Vanaf 2006 
begint de netto – financiële schuld geleidelijk te dalen omdat de gerealiseerde 
cashflow hoger ligt dan de hogere nood aan bedrijfskapitaal. De investering in een 
nieuw gebouw in China heeft geen impact op de balans van EMD. Het betreft 
immers een buitenbalansverrichting, die hogere financiële lasten tot gevolg heeft.  
 

Schuld/EBITDA - 
ratio 

In 2003 bedroeg de netto financiële schuld over EBITDA 0,7. Dit impliceert dat de 
onderneming haar schulden kon terugbetalen in minder dan één jaar. De jaren 
daaropvolgend is deze ratio toegenomen tot een maximum van 1,85 in 2005. Vanaf 
2006 begint deze ratio te dalen om uit te komen op 0,4 in 2008. Met een dergelijk 
lage ratio zou EMD perfect in staat kunnen zijn om vanaf 2009 een dividend uit te 
keren. 
 

Netto financiële 
schuld/ Eigen 
Vermogen 

Door de hogere nood aan werkkapitaal is deze ratio van 0,6 in 2003 gestegen tot 
1,2 in 2005. Ten gevolge van de schuldafbouw vanaf 2006 in combinatie met een 
toenemend eigen vermogen, als gevolg van winstreservering, daalt deze ratio naar 
0,2. In 2008 bedraagt de netto financiële schuld ongeveer de helft van het eigen 
vermogen.  
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8.5 Nettowinst en winst per aandeel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto courante 
winst 

Winst per aandeel

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2003 2004 2005 2006E 2007E

E
u

r

 
De netto courante winst bedroeg 1,29 miljoen euro in 2003 en steeg naar 2,08 
miljoen in 2004. In 2005 was er echter een daling naar 1,73 miljoen als gevolg van 
een lager bedrijfsresultaat en een hogere financiële last. In 2006 groeit de winst 
opnieuw sterk tot 2,05 miljoen om tegen 2008 meer dan te verdubbelen tot 4,46 
miljoen. 
 

 
Winst per aandeel 
 

 
De winst per aandeel bedroeg 0,36 euro in 2003 en steeg naar 0,58 euro in 2004. 
In 2005 was er echter een daling naar 0,48 euro. In 2006 stijgt de winst beperkt tot 
0,54 euro als gevolg van de winstverwatering door de creatie van nieuwe aandelen. 
Maar in 2007-2008 stijgt de winst per aandeel opnieuw heel sterk om in 2008 1,18 
euro te bereiken. 
 

 
Cash flow 

 
De cash flow bedroeg 1,66 miljoen euro in 2003 en steeg naar 2,41 miljoen in 2004. 
In 2005 was er echter een daling naar 2,10 miljoen als gevolg van een lager 
bedrijfsresultaat en een hogere financiële last. In 2006 groeit de cash flow opnieuw 
sterk tot 2,36 miljoen om tegen 2008 meer dan te verdubbelen tot 4,83 miljoen. 
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8.6 SWOT-analyse 

 
Strengths • Snelle levering aan de kleinhandelaar door het aanhouden van grote voorraden 

en de mogelijkheid tot stockage 
• Grote productdifferentiatie met een sterk eigen merk STAGG 
• Efficiënte dienst na verkoop die werkt met een garantiesysteem 
• Geografische diversiteit 
• Veel en gediversifieerde klanten waardoor de afhankelijkheid en het risico daalt 
• Sterke groei, voornamelijk in de Verenigde staten 
 

Weaknesses • Geen indekking tegen een stijging van de intrest op de korte termijn schuld 
• Veel concurrentiele spelers op de markt 
• Er wordt weinig gebruik gemaakt van de financiële hefboom 
 

Opportunities • Opstarten van eigen productie in China 
• Het westen van de Amerikaanse markt betreden. Nu kent men daar een trage 

bevoorrading door het moeilijke traject via gebergtes. Om dit op te lossen wil 
men proberen te bevoorraden vanuit China. 

 
Threats 
 

• De contacten met de Chinese producenten gebeuren via exclusiviteitcontracten. 
Indien er zich problemen voordoen bij de productie, doen er zich problemen voor 
bij de toelevering.  

• In de Europese markt is een nieuwe speler aangekondigd: GUITAR CENTER, 
deze is 1 van de 2 grote spelers op de Amerikaanse markt. Wanneer deze zich 
effectief in Europa vestigt, zal de concurrentie op deze markt sterk toenemen. 
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8.7 Waardering 

Parameters De gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, de 
risicopremie, de kostprijs van het vreemd vermogen, de perpetuele groei en het 
gemiddelde belastingspercentage. 
De bèta bedraagt 1,2. 
De risicovrije rente bedraagt 4,5%. 
De risicopremie bedraagt 5%. 
De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 6%. 
Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt 30% 
 

Uitgangspunten 
1ste scenario  
adhv prospectus 

In China wordt in 2007 een nieuw gebouw opgetrokken. Het einde van de werken is 
gepland voor 2008. Dit heeft een impact op het investeringsbedrag voor het jaar 
2007 dat oploopt tot ongeveer 1 miljoen euro om daarna weer te dalen. 
De joint-venture in China draait op volle toeren in 2007. EMD werkt voor het eerst 
als producent en dat vertaalt zich ook in de cijfers. De EBIT-marge wordt namelijk 
opgetrokken van 11% in 2006 tot 13% in 2007, om de volgende jaren te stagneren 
op 15%. 
Het grootste deel van de omzet komt uit de distributie naar de Benelux, Frankrijk, 
Groot Brittannië, Duitsland en Oostenrijk. Deze landen zorgen tevens voor de 
grootste brutomarge. De USA en de verdeling vanuit China naar hun distributeurs 
kennen de grootste omzetgroei. De omzet in de USA verdubbelt bijna van 2006 
naar 2008. Door de sterke groei stijgt ook het aandeel van deze markt in de totale 
omzet. Aangezien EMD nog niet zo lang actief is op de Amerikaanse markt 
verwachten ze dat hun afzet nog verder zal vergroten. 
Het werkkapitaal neemt toe met de jaren. De reden hiervoor is de toename van de 
voorraden en de langere reistijd van de goederen. 
 

Uitkomst Voor de waardering van onze onderneming bekomen wij een koers van 28,18euro 
per aandeel.  
 

Uitgangspunten 
2de scenario 

Voor het tweede meer conservatieve groeiscenario verlagen we de verwachte 
omzetgroei, evenals de EBIT-marge. EMD heeft redenen om te geloven in een 
groeiscenario door de ontwikkelingen in China en Amerika. Toch willen we een 
buffer inbouwen voor het geval de hoge verwachtingen niet gehaald worden. 
 

Uitkomst Voor de waardering van onze onderneming bekomen wij een koers van 16,53 euro 
per aandeel.  
 

Scenario 1: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 41.403 43.887 50.031 57.035 62.168 65.277 66.582

Omzetgroei 5% 6% 14% 14% 9% 5% 2%

EBIT 4.140 4.828 6.504 8.555 9.325 9.792 9.987

EBIT-marge 10% 11% 13% 15% 15% 15% 15%  
 
Scenario 2: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 41.403 43.887 46.959 50.246 52.256 53.301 53.834

Omzetgroei 5% 6% 7% 7% 4% 2% 1%

EBIT 4.140 4.828 4.696 5.025 5.226 5.330 5.383

EBIT-marge 10% 11% 10% 10% 10% 10% 10%  
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9 NewTree 

 Koers op 14/03/2007: 16,11EUR 
Marktkapitalisatie: 12,73 mio EUR 
Aantal aandelen: 790.466 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006E 2007E 

Omzet (‘000) 810,35 1.143,70 1.995,76 3.113,72 5.293,33 
EBIT (‘000) 22,61 62,43 338,80 401,37 875,77 
EBIT-marge 2,79% 5,46% 16,98% 12,89% 16,54% 
Nettowinst (‘000) 20,83 57,86 92,32 289,55 601,15 
Winst per aandeel 0,04 0,10 

 
0,12 

 
0,37 

 
0,77 

Netto schuld / EBITDA -0,55 - 1,16 -2,90 -1,48 -0,90 
 

Conclusie 
NewTree is er in korte tijd in geslaagd een eigen marktniche te creëren: de markt van 
de functionele chocolade. Sinds haar oprichting schreef de onderneming een sterk 
groeiverhaal. Voor dit succes zijn drie factoren verantwoordelijk: een weldoordacht 
marketingconcept, een innovatief productbeleid en een internationale visie. Na zes 
jaar zijn de NewTree chocolades verkrijgbaar in meer dan 20 landen en telt NewTree 
drie dochterondernemingen in Frankrijk, de Verenigde Staten en Spanje. 
 
Bij onze waardering zijn we ervan uitgegaan dat NewTree deze groei nog enkele jaren 
kan bestendigen. Ook wordt verondersteld dat de onderneming haar positieve marges 
kan handhaven. Aldus bekomen we een koersdoel van € 16,82. Het aandeel wordt 
dus correct gewaardeerd door de markt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor 
de inkomsten uit filialen en joint-ventures conservatieve verwachtingen werden 
gehanteerd. Wanneer NewTree einde maart haar eerste geconsolideerde cijfers 
publiceert, zal duidelijk worden of deze verwachtingen dienen bijgesteld te worden. 

Koersevolutie 
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9.1 Bedrijfsprofiel 

Algemeen NewTree werd in 2001 opgericht door Benoît de Bruyn en Guillaume de Walque. Ze 
introduceerde een nieuwe benadering van de chocolademarkt door de degustatieve 
eigenschappen van chocolade te koppelen aan gezondheidseffecten. Deze worden 
verkregen door de toevoeging van natuurlijke planten- of fruitextracten. De 
chocolades worden door NewTree ontwikkeld in samenwerking met haar 
onderzoeks- en ontwikkelingsdepartement, voedingsdeskundigen, bio-ingenieurs 
en chocolatiers. De productie en verpakking wordt echter uitbesteed aan externe 
leveranciers. Een belangrijke succesfactor is de toepassing van een uitgekiende 
verkoopsstrategie en een doelgerichte marketing.  
Het productassortiment van NewTree bestaat uit een aantal verschillend smakende 
chocolades, met antioxiderende, digestieve of stimulerende werking, en twee 
chocolade-smeerpasta’s. De producten worden verkocht in warenhuizen en 
delicatessenzaken in een twintigtal landen, waaronder België, Frankrijk, Spanje, 
Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten en Japan.  
NewTree is verbonden met drie dochterondernemingen in Frankrijk, de Verenigde 
Staten en Spanje waarvan zij respectievelijk 100%, 50% en 75% van de aandelen 
aanhoudt. Deze dochterondernemingen staan in voor de commercialisatie en de 
distributie van de NewTree-producten op de Franse, Amerikaanse en Spaanstalige 
deelmarkten. 
In 2005 zette NewTree de stap naar de Vrije Markt en haalde bij haar beursgang € 
1,7 miljoen op. Het aanbod werd zes maal overschreden. Met de opgehaalde 
gelden wil NewTree de verdere internationale expansie en productontwikkeling 
financieren. 
 De oprichters de Bruyn en de Walque hebben, ook na de beursgang, 
respectievelijk 42,16% en 6,19% van de aandelen in handen. In september 2006 
nam Bank Degroof de participatie van 18,44% over van Florinvest, het 
risicokapitaalfonds van Floridienne. Dit verhoogde de free float van 26% naar 43%. 

 
Groeipotentieel NewTree begon haar producten al uit te voeren zes maanden na de oprichting. 

Momenteel worden de chocolades verkocht in meer dan 20 landen. In 2006 werd 
70% van de omzet gerealiseerd in Europa, waarvan 23% in de Benelux-landen. 
Azië en Noord-Amerika namen 30% voor hun rekening. Het belang van de 
exportmarkten in de omzet van NewTree wordt steeds groter. 
Meerdere studies tonen aan dat zowel de Europese als Amerikaanse en Aziatische 
markten nog ruime groeimogelijkheden bieden. Vooral de Amerikaanse 
‘premium’chocolademarkt is aan een grote opmars bezig. Om deze buitenlandse 
opportuniteiten ten volle te kunnen benutten, heeft de Brusselse chocolatier filialen 
opgericht in Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. 
Ook op de Belgische markt is het groeipotentieel nog lang niet bereikt. Zo kan de 
productbekendheid bij de consumenten nog aanzienlijk verbeteren. 
 

Productevolutie Na meer dan twaalf maanden onderzoek en ontwikkeling lanceerde NewTree in 
2001 haar eerste producten: de NewTree chocolades. Deze waren initieel 
beschikbaar in vijf smaken met diverse gezondheidsfuncties: chocolade met cassis 
en natuurlijke antioxidanten, kalmerende chocolade met lavendel, stimulerende 
chocolade met koffie, digestieve chocolade met citroen en de pure zwarte 
‘PurPlaisir’ chocolade. Ze werden eind 2001 in België gecommercialiseerd in de 
supermarkten van Delhaize en kenden een enorm succes. 
In 2002 breidde NewTree haar productengamma uit met de rustgevende bittere 
chocolade met gepofte rijst.  
De chocolatier lanceerde in mei 2003 een nieuw chocoladeformaat met de minibox 
of de ‘Napolitains’, een assortiment van negen chocolades die per drie verpakt 
zitten in een luxedoos. Eind 2003 innoveerde NewTree met de smeerpasta 
‘PurPlaisir’. De pasta werd ontwikkeld in samenwerking met de Belgische groep 
Orafti, een filiaal van de Tiense Raffinaderij en tevens wereldleider in functionele 
ingrediënten. De chocoladepasta bevat 70% minder vet en 40% minder calorieën 
dan een klassieke smeerpasta omdat ze niet met olie maar met melk wordt bereid. 
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In november 2004 voegde NewTree ‘PlaisirMiel’, een smeerpasta met 
melkchocolade en honing met dezelfde gezondheidseigenschappen als PurPlaisir, 
toe aan het gamma.  
Begin 2005 bracht NewTree drie nieuwe chocolades op de markt: antioxiderende 
chocolade met kersen, stimulerende chocolade met gember en chocolade met 
kaneel verrijkt met soja-isoflavonen. Op dat moment introduceerde men tevens het 
nieuwe grafische charter van de producten, met een kwalitatief hoogstaande 
verpakking en een doelgerichte marketingbenadering. Voortaan dragen de 
chocolades een naam die hun effecten op het organisme weerspiegelt: sexy, 
vivacity, young, tranquility, serenity, eternity, digest, cocoon en pleasure. 
NewTree creëert in mei 2006 een nieuw formaat: de twee chocoladerepen BIKINI 
en FREEZING. De repen zijn samengesteld op basis van vruchten en 
plantenextracten: vruchten voor het smaakgenot, natuurlijke ingrediënten voor hun 
weldadige werking. 
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9.2 Omzetevolutie 
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Evolutie van het 
werkkapitaal 

Als gevolg van de sterke omzetgroei kent het werkkapitaal een stijgend verloop. In 
2002 bedroeg het netto werkkapitaal € 117.949, ongeveer 1/3 ten opzichte van de 
omzet (€ 379.633). NewTree slaagde er in de verkopen te verdubbelen in 2003. Het 
werkkapitaal daarentegen steeg slechts met 20%. De voorraden en vordering namen 
immers toe aan hetzelfde tempo als de omzet, maar de leveranciersschulden 
groeiden met 220%. Het omgekeerde deed zich voor in 2004. NewTree zag de 
omzet stijgen met 40%, maar het bedrijfskapitaal nam toe met 77%. De 
leveranciersschulden bleven echter op eenzelfde niveau als in 2003, terwijl de 

Algemeen Sinds haar oprichting kent NewTree een sterke omzetgroei. De omzet steeg van € 
380.000 in 2002 tot € 3,1 miljoen (€ 3,5 miljoen geconsolideerd) in 2006, een 
toename van 56% ten opzichte van 2005. De chocoladespecialist verwacht in 2007 
een niet geconsolideerde omzet van € 5,3 miljoen te realiseren. 
Deze omzetstijging is het resultaat van de lancering van nieuwe 
chocoladevariëteiten en de groei van de verkoopvolumes in binnen- en buitenland. 
NewTree is de voorbije jaren steeds trouw gebleven aan een vaste 
verkoopsstrategie. In 2001 startte de onderneming haar verkoop in België met de 
lancering van haar producten in 150 warenhuizen van Delhaize. Hiervoor werd een 
gentleman’s agreement gesloten waardoor aan Delhaize het alleenrecht om de 
producten van NewTree te verdelen werd toegekend. Als wederdienst beloofden ze 
de producten van NewTree met dezelfde marketinginspanningen als haar eigen 
producten te ondersteunen. Vandaag zijn de producten van NewTree te verkrijgen 
in 375 Delhaize supermarkten. In het buitenland wordt dezelfde strategie toegepast. 
Zo worden eerst exclusieve delicatessenzaken en kwaliteitsdepartmentstores 
aangesproken en vervolgens tracht men het volume op te krikken. Zoals de 
omzetcijfers tonen, heeft deze succesvolle strategie zijn vruchten afgeworpen. 

 
België De Belgische markt maakte in 2002 nog 87% van de omzet uit. In 2006 is dit belang 

afgenomen tot 24%. NewTree tracht het aantal Belgische verkooppunten te 
verhogen ondanks de daling van het belang van de binnenlandse markt in de totale 
omzet. Sinds juli worden de NewTree-chocolades niet alleen in de Delhaize-
warenhuizen, maar ook in 56 Carrefour-hypermarkten aangeboden. 

 
VS & Azië NewTree richt zijn pijlen niet enkel tot de Europese markten. In mei 2005 werd 

NewTree America Inc. opgericht. Deze Amerikaanse joint-venture verzekert de 
commercialisatie en de verdeling van de NewTree-chocolades op de Noord-
Amerikaanse markt. In 2002 was het belang van de niet-Europese markten nog 
beperkt tot een 3%, in 2005 stijgt dit tot 1/4 van de omzet. De VS en Aziatische 
markt zorgen in dit segment voor de grootste verkoopsvolumes.  
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voorraden en de vorderingen samen 20% hoger lagen. In 2005 ligt het 
groeipercentage van het bedrijfskapitaal 20% onder de niet geconsolideerde 
omzetgroei van 77%. We verwachten eenzelfde beeld voor 2006. 
De verhouding werkkapitaal ten opzichte van de omzet bedroeg in 2002 nog 31%. In 
2005 is dit echter gedaald tot 20%. We verwachten dat deze ratio verder zal 
afnemen tot 15% in 2007. 
We dienen op te merken dat de chocoladesector getypeerd wordt door grote 
eindejaarsverkopen. Een substantieel deel van de handelsvorderingen kan dus pas 
in het volgende boekjaar geïnd worden. Zo realiseert NewTree, in normale 
omstandigheden, 40% van de omzet in het laatste kwartaal. Voor bepaalde soorten 
artisanale chocolade gaat het zelfs om 30% tijdens december. De rotatie van de 
handelsvorderingen bedraagt 100 dagen en NewTree heeft niet de bedoeling deze te 
verbeteren.  
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9.3 Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBIT  
 

De EBIT kent een stijging in absolute termen tussen 2002 en 2007E. In 2002, een 
jaar na de oprichting van NewTree is de EBIT nog negatief. In 2003 is de 
operationele winst al boven het nulpunt en vanaf 2005 kunnen we spreken van een 
uitermate gunstige EBIT.  
De EBIT als percentage van de omzet stijgt van 2002 tot 2005 tot een niveau van 
16%, een marge die NewTree wenst te handhaven naar de toekomst toe. Voor 
2006E wordt een eenmalige daling van de operationele winstmarge voorzien 
doordat de bedrijfskosten sneller stijgen dan de omzet. In 2006 worden immers 
uitgaven en investeringen voorzien die mogelijk gemaakt zijn door de beursgang. 
Het betreft hier vooral personeelskosten, afschrijvingskosten en grondstofkosten. 
De marges van NewTree zijn sterk afhankelijk van de cacaoprijs. De impact van de 
cacaoprijs is groter dan bij andere chocoladeproducenten omwille van het hogere 
cacaogehalte van de chocolade van NewTree. Het bedrijf koopt op het einde van 
het jaar chocolade of cacao aan voor het jaar nadien. Eind 2005 heeft NewTree 
deze kunnen aankopen tegen voorwaarden die vergelijkbaar waren in 2004. De 
onderneming kan de chocolade wel verkopen tegen prijzen die 10 à 40% hoger 
liggen dan de klassieke chocolade. Aangezien 40% van de omzet wordt 
gerealiseerd tijdens de laatste drie maanden van het jaar, is het bedrijf erg 
seizoensgebonden. 
 

Evolutie EBITDA De EBITDA kent een gelijkaardig verloop. Zo neemt de EBITDA vanaf 2002 elk jaar 
toe tot in 2006. Opmerkelijk voor 2002 is de positieve EBITDA en de negatieve 
EBIT. Een groot deel van de gemaakte kosten dat jaar bestaan uit afschrijvingen.  
De EBITDA in verhouding tot de omzet neemt net als de EBIT af in 2006E. De 
daling is echter minder sterk omwille van het feit dat de niet-kaskosten nog worden 
meegeteld. Naar de toekomst toe voorziet NewTree een EBITDA-marge van 20%, 
een niveau dat men denkt te bereiken in 2007.  
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9.4 De evolutie van de financiële schuld 
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Netto financiële 
schulden 

NewTree heeft als jonge groeionderneming zeer weinig financiële schulden. In 2002 
had het bedrijf een netto schuldpositie van € 91.722. Een jaar later ging men 2 
leningen aan bij CBC: € 50.000 ter financiering van het bedrijfskapitaal en € 18.700 
voor de aankoop van gespecialiseerde productiemachines die op de productie- of 
verpakkingsketens van onderaannemers kunnen worden geïnstalleerd. De 
converteerbare obligatie uit 2001 van de initiële aandeelhouders ten belope van € 
135.500, werd terugbetaald en onmiddellijk ingebracht in het kapitaal. Sinds 2003 
overstijgen de liquide middelen (€ 98.534) de financiële schulden (€ 59.538). Voor 
de oprichting en de financiering van NewTree America Inc. in 2005 nam het bedrijf 
een krediet van € 150.000 op bij Dexia. De financiële onafhankelijkheid van de 
onderneming komt hierdoor niet in gevaar. Bij de beursgang eind 2005 kon men € 
1,7 miljoen ophalen. De geldbeleggingen, onder de vorm van termijnrekeningen op 
maximum één maand, namen dan ook sterk toe tot € 1.345.083.  
In 2006 wordt een daling van liquide middelen verwacht tot een bedrag € 925.000 
ten gevolge van de voorziene investeringen in mallen, hulpproductiemachines, het 
laboratorium en de buitenlandse filialen. De kapitaalverhoging in de Amerikaanse 
joint-venture betekende een investering van $ 175.000. Bovendien heeft het 
chocoladebedrijf vorig jaar een derde filiaal opgericht in Spanje. NewTree nam 
hierbij € 90.000 startkapitaal voor haar rekening.  
Door het netto financieel overschot kan het bedrijf uitstekende solvabiliteitsratio’s 
voorleggen. Er zijn geen nieuwe schulden voorzien in het businessplan. 
 

Schuld/EBITDA-
ratio 

De netto financiële schuld van NewTree bedroeg in 2002 € 91.722, een tienvoud 
van de bedrijfscashflow van € 8.920. Vanaf 2003 is de EBITDA (€ 70.440) groter 
dan de financiële schulden (€ 59.538). Bovendien sluit de onderneming datzelfde 
jaar af met een netto financieel overschot. Eind 2005 kwamen de financiële 
schulden op een derde van de EBITDA van € 421.050. NewTree kan dus zonder 
probleem haar schulden afbetalen en haar intrestlasten voldoen met de 
operationele activiteiten. NewTree voorziet dat de bedrijfscashflows de komende 
jaren sterk stijgen en er geen nieuwe kredieten hoeven opgenomen worden. We 
gaan er dus van uit dat de onderneming ook in de toekomst haar financiële 
verplichtingen probleemloos zal kunnen nakomen. 
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9.5 Nettowinst en winst per aandeel 
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Nettowinst NewTree is winstgevend sinds 2003. In 2002 liet de onderneming nog een verlies 

van € 7.129 optekenen. In 2005 realiseerde men een nettoresultaat van € 92.319, 
41% meer dan vooropgesteld (€ 65.616), ondanks de hoger dan verwachte kosten 
voor de beursgang. De winsten van de boekjaren 2003, 2004 & 2005 laten toe de 
gecumuleerde verliezen van het tweede boekjaar (€ -81.578) aan te zuiveren. Deze 
winsten vloeien voornamelijk voort uit de verhoging van de verkoopsvolumes en het 
stabiliseren van de vaste kosten. Voor 2006 wordt een significante stijging van de 
nettowinst verwacht. 
NewTree heeft de intentie om het grootste deel van haar toekomstige winsten te 
gebruiken voor de ontwikkeling van haar activiteiten en voorziet de komende jaren 
geen betaling van een substantieel dividend. 
 

Winst per aandeel In 2002 bedroeg het aantal aandelen 528.240. Dit stijgt tot 606.766 in 2004. De 
intrede op de Vrije Markt in 2005 was goed voor 167.000 bijkomende aandelen en 
een ‘Green Shoe’ van 16.700, uitgegeven ten voordele van Leleux Associated 
brokers NV. 
NewTree kon een winst per aandeel realiseren van € 0,04 in 2003. Hoewel de 
nettowinst in 2005 groeit met 60%, zien we slechts een lichte verhoging van de 
winst per aandeel tot € 0,12 ten opzichte van € 0,10 in 2004. Dit is het gevolg van 
de beursgang en de bijhorende dilutie van de aandelen. Voor 2006 wordt er echter 
significante stijging van de winst per aandeel verwacht tot € 0,37. 
In de waardering werd ook rekening gehouden met 33.333 warrants, uitgegeven bij 
beursintroductie, aangezien de huidige koers van het aandeel hoger is dan de prijs 
van de warrants (€ 9). 
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9.6 SWOT-analyse 

 
Strengths • Reputatie van Belgische chocolade in het buitenland 

• Expertise op het vlak van O&O 
• Sterk branding- en marketingconcept 
• Geëngageerd management 
 

Weaknesses • Afhankelijk van selecte groep externe leveranciers 
• Beperkte naambekendheid 
• Marges sterk afhankelijk van de prijs van grondstoffen (cacao) 
 

Opportunities • Groeipotentieel in buitenlandse markten 
• Groeipotentieel in Belgische markt 
• Hype rond premiumchocolade in Verenigde Staten 
 

Threats • Onverwachte stijgingen van de cacaoprijs 
• De verschillende kwaliteitsdekchocolades worden gekocht bij één welbepaalde 

leverancier 
• Mogelijke nieuwe concurrenten die het concept van NewTree imiteren of 

identieke of gelijkaardige chocolades ontwikkelen 
• Afhankelijkheid van het sleutelmanagement 
• Cycliciteitsrisico van de chocolademarkt 
• Mogelijke claims in verband met de gezondheidsvoordelen (Verenigde Staten); 
• Prijsdruk door de supermarkten 
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9.7 Waardering 

 
Verklaring input Vermits NewTree nog geen gedetailleerde geconsolideerde cijfers 

publiceerde werd geopteerd voor een ‘sum of parts’ waarderingsmethode 
waarbij NewTree België en de buitenlandse dochterondernemingen apart 
werden gewaardeerd. Voor de waardering van deze 
dochterondernemingen werd uitgegaan van prognoses van NewTree zelf, 
aangevuld met eigen verwachtingen. 
 

Parameters De gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, 
het verwacht marktrendement, de kostprijs van het vreemd vermogen en 
het gemiddelde belastingspercentage. 
De bèta bedraagt 1,2 
De risicovrije rente bedraagt 4,5% 
Het verwacht marktrendement is 5% 
De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 6%  
Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt 30% 
De perpetuele groeivoet bedraagt 1%. 
Deze parameters stellen ons in staat om de gewogen gemiddelde 
kapitaalkost of het verwacht rendement te bepalen. Voor NewTree 
bedraagt dit getal 10,1%.  
 
 

Uitgangspunten 
 
 
 
 
 
 
Scenario: 
 

Voor de waardering van NewTree onderscheiden we een groeifase en een 
maturiteitsfase. De jaren met de sterkste groei zijn 2006 en 2007, waarna 
afgebouwd wordt naar de maturiteitsfase die aanvangt vanaf 2011. 
De EBIT-marge wordt conform de vooruitzichten gehandhaafd op 16% van 
de omzet en het werkkapitaal en investeringen in vaste activa op 
respectievelijk 15% en 2% van de omzet. 
 

 
Uitkomst Gegeven dit scenario bepalen wij de waarde van NewTree op € 16,82 per 

aandeel. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de inkomsten uit de 
filialen en joint-ventures werd uitgegaan van uiterst conservatieve 
verwachtingen. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 1.996 3.113 5.293 6.881 8.257 9.082 9.536

Omzetgroei 0% 56% 70% 30% 20% 10% 5%

EBIT 339 405 847 1.101 1.321 1.453 1.526

EBIT-marge 17% 13% 16% 16% 16% 16% 16%
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10 Pharco 

 Koers op 13/03/2007: 4,60 EUR 
Marktkapitalisatie: 4,12 mio EUR 
Aantal aandelen: 895.726 

Basiscijfers 
 2004 2005 2006E 2007E 
Omzet (x1000) 1.092 1.542 2.190 2.759 
EBIT (x1000) -231 90 135 303 
EBIT-marge -21,2% 5,8% 6,2% 11,0% 
Nettowinst (x1000) -238 19 223 308 
Winst per aandeel -2,10 0,08 0,25 0,34 
Netto schuld / EBITDA -0,92 3,80 -0,86 -1,37 

 
Conclusie 

 PHARCO is een distributiebedrijf dat opereert in een groeisector. Het bedrijf voldoet 
aan alle kenmerken van een groeibedrijf. Het werkkapitaal en de EBIT-marge van 
PHARCO liggen in de lijn van andere groeibedrijven uit de sector.  

Op basis van voorzichtige groeivoeten is PHARCO 4.76 euro waard. Het niet 
behalen van prognose van 2006 weegt natuurlijk wel op de waardering, maar niets 
belet het bedrijf om de achterstand van 2006 in 2007 goed te maken. Om de impact 
van dergelijke beweging in te schatten hebben we een tweede scenario uitgewerkt 
met iets hogere groeivoeten en als koersdoel komen we dan 5.21 euro uit.  

Momenteel noteert het aandeel aan 4.60 euro. We kunnen dus besluiten dat het 
aandeel van PHARCO correct gewaardeerd is op de Vrije Markt van Euronext 
Brussel. Maar gelet op de hoge gemiddelde kapitaalskost (WACC) van 8,9%, biedt 
een belegging in het aandeel een jaarlijks potentieel van 8,9%, onder de 
voorwaarde dat de groeiprognoses die we aanhouden, gerealiseerd worden.  

PHARCO is immers een jong bedrijf met een groot groeipotentieel, zowel in de 
binnenlandse als de buitenlandse markt. De laatste tijd steeg het aandeel van 
PHARCO geleidelijk. Reden hiervoor is dat het management bericht heeft over de 
positieve vooruitzichten voor 2007. 

 

Koersevolutie 
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10.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen Op 26 december 2003 werd PHARCO NV opgericht met een kapitaal van 250.000 
euro. PHARCO nam de activiteit van voorschriftvrije geneesmiddelen over van 
Pharmavision en moet hiervoor jaarlijks 2,5% van de omzet betalen en dit tot 2013. 
Daarnaast startte PHARCO zelf twee nieuwe afdelingen op: Fytotherapie en 
Nutritherapie. PHARCO concentreert zich op de ontwikkeling en verkoop van 
voorschriftvrije geneesmiddelen. De productie wordt door PHARCO uitbesteed aan 
derden. 
De onderneming telt 14 werknemers en is gespecialiseerd in voorschriftvrije 
geneesmiddelen. Het heeft momenteel zo enkele 2500 apotheken als klant.  
PHARCO kwam in juni 2006 naar de Vrije Markt via een kapitaalsverhoging aan 
4,03 euro per aandeel. De free float bedraagt 25%. De meerderheid van de 
aandelen is in handen van het management: François Motte en Guy Wyvekens en 
Vincent Leclerc. PHARCO wordt bestuurd door François Motte, algemeen directeur, 
en Joël Rikir, een externe consultant. 

PHARCO heeft zich als prioritaire doelstelling gezet haar positie in de verschillende 
sectoren te consolideren. PHARCO geniet immers al van een goede naam wegens 
haar eerste producten, haar brede programma alsook door het aantal klanten onder 
de apothekers. Het moet voordeel halen uit de constante groei die België kent in de 
marktsegmenten van de Fytotherapie en nutritherapie, die op haar beurt gedragen 
worden door de vitaliserende en relaxerende producten.  

De krachtlijnen waarop PHARCO haar ontwikkeling wil bouwen, onderstrepen 
voornamelijk vier aspecten: 

• De versterking van haar team van medische afgevaardigden in Brussel en 
in Vlaanderen. 

• De ontwikkeling van haar productenportfolio. 
• De ontwikkeling van de uitvoer (Nederland, Spanje, Portugal, …) 
• De ontwikkeling van een specifieke portfolio van kwaliteitsproducten 

bestemd voor de grootdistributie, een marktsegment in volle groei. 
 

Groeipotentieel PHARCO NV heeft als prioriteit zijn huidige positie in de sector van nutritherapie en 
fytotherapie te versterken op vlak van kwaliteit. PHARCO heeft al een goede 
reputatie opgebouwd via zijn eerste in handel gebrachte producten. 
Ze willen blijven profiteren van de constante groei die in België op de segmenten 
van fytotherapie en nutritherapie gekend zijn.  
 

Productevolutie • Nutritherapie: een therapeutische behandeling die steunt op de juiste 
combinatie van vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren. Normaal is 
de voeding de belangrijkste bron van deze elementen, maar zelden is er 
het juiste evenwicht. Op het ogenblik commercialiseert PHARCO een 
gamma van meer dan 10 voedingssupplementen. De twee belangrijkste 
producten zijn D-stress en GYNEA.  

• Fytotherapie: op basis van planten met geneeskundige krachten worden 
via verschillende productiemethoden geneesmiddelen geproduceerd.  

• Parafarmaceutische producten: samenstellingen die niet voldoen aan de 
wettelijke definitie van een geneesmiddel. PHARCO brengt met groot 
succes vermageringsproducten op de markt.  

In de toekomst zal PHARCO haar assortiment uitbreiden met eigen producten. Om 
dat te bereiken hebben ze contact opgenomen met het Belgische instituut voor de 
Fytotherapie, met de bedoeling originele producten te ontwikkelen. Ze wensen 
bovendien klinische studies uit te voeren met het Erasmus-ziekenhuis om de 
therapeutische eigenschappen van gecommercialiseerde producten op de 
voorgrond te brengen.  
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10.2. Omzetevolutie 
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Algemeen Het groeipotentieel van de bestaande producten van PHARCO blijft belangrijk, 

rekening houdend met de historische groei van 40%. Deze 40% werd behaald van 
2003 tot en met 2005. Deze positieve evolutie heeft te maken met het feit dat deze 
sector nog steeds groeit in de Belgische markt. De groei van 40% die in 2005 werd 
behaald was het gevolg van een combinatie van groei van de bestaande producten 
en van een uitbreiding van hun gamma. Aan het einde van 2006 deelde PHARCO 
mee dat de omzet in 2006 niet gegroeid was met de gebudgetteerde 60%. De 
vooropgezette verkoopscijfers van de vermageringsproducten werden immers niet 
behaald. PHARCO groeide in 2006 wel nog steeds met 40%. 
 

Productgroepen • Nutritherapie: D-Stress, het belangrijkste product, vertegenwoordigt 50% 
van de omzet van deze producttak. Omdat de klanten in deze tak steeds op 
zoek gaan naar specifieke producten kan de verkoop sterk verschillen van 
jaar tot jaar. Verder wordt hun gamma nog uitgebreid met 11 andere 
producten. In de toekomst zal D-Stress steeds belangrijker worden. In 2005 
groeide deze tak ongeveer 13%. Ze veronderstellen dat de verkoop van het 
product in de toekomst met meer dan 15% zal blijven stijgen. 

• Fytotherapie: De omzet van deze productgroep bedraagt ongeveer 10% 
van de totale omzet. De belangrijkste producten werden in de jaren 2003-
2004 op de markt gebracht en groeiden tot 2006 met iets minder dan 10%. 
Ze zal verder investeren in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 
originele producten. Hiervoor zal PHARCO contact opnemen met het 
Belgische Instituut voor de Fytotherapie. De productenportefeuille van 
PHARCO zou jaarlijks moeten aangroeien met vier nieuwe producten. De 
omzet van deze nieuwe producten zou in het begin 2,5% bedragen en 
uitgroeien tot 5% van de totale omzet.  

• Parafarmaceutische producten: Deze producten vormen een belangrijke 
bron van inkomsten. In 2004 halveerde de omzet uit afslankproducten door 
een tijdelijke vermindering van promotie. In 2005 werd de omzet verdubbeld 
door een extra promotie. Voor 2006 voorspelde PHARCO een groei van 
meer dan 100%. Deze werd niet behaald.  

 
Ontwikkelings –
strategie verloopt 
via 3 wegen 

1) België: PHARCO richt zich momenteel op haar Belgische thuismarkt. Het zal 
proberen de artsen en apothekers te blijven verleiden. De ontwikkeling van deze 
activiteit zou moeten resulteren in de creatie van 2,4 miljoen euro omzet voor 2006.  
2) Uitvoer: De ontwikkeling van partnerschappen met verschillende verdelers in de 
Europese landen zoals Nederland, Portugal en Spanje zal eveneens een 
omzetstijging met zich meebrengen. Het geografische exportpotentieel is zeer 
belangrijk aangezien Europa 25 keer meer inwoners telt dan de Belgische markt 
waarop PHARCO vandaag haar inspanningen richt. De Europese ontwikkelingen 
zouden kunnen bijdragen tot meer dan een verdubbeling van de omzet.  
3) Grootdistributie: Bovendien voorziet PHARCO een gedifferentieerd assortiment 
te ontwikkelen met het oog op de supermarkten. De omzet van deze nieuwe 
ontwikkeling zal in de toekomst ongeveer 5% van de totale omzet bedragen. 
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10.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie  
EBIT/EBITDA 

Daar het bedrijf slechts opgericht werd eind december 2003, is het niet meer dan 
normaal dat de cijfers in 2004 rood kleurden. Opmerkelijk is dat er in 2005 al bijna 
een positieve EBIT gerealiseerd werd. De EBITDA daarentegen was in 2005 echter 
al licht positief.  
De rode cijfers van 2004 werden veroorzaakt door de hoge kosten voor diensten en 
diverse goederen. Verder waren de ontwikkelingskosten voor nieuwe producten 
zeer hoog. Deze éénmalige kosten bedroegen ongeveer 100.000 euro. De 
opbrengsten waren niet voldoende om alle bedrijfskosten te dekken. Toch kan men 
deze investeringen snel terug winnen, omdat een product een levensduur heeft van 
20-40 jaar.  

De EBIT van 2005 werd behaald door een stijging van de opbrengsten van 
ongeveer 25% of 372.000 euro. De bedrijfskosten stegen ook, toch bedroeg hun 
groei maar 10%. Omdat de ontwikkelingskosten daalden, want PHARCO had al in 
2004 een grote investering gedaan. Deze lichte kostenstijging van 200.000 euro 
werd veroorzaakt door een verhoging van aankopen van handelsgoederen, grond- 
en hulpstoffen. De bezoldigingen stegen met 150.000 euro, maar dit bedrag werd 
bespaard op de diensten en diverse goederen.  

PHARCO was in 2005 een groeiend bedrijf dat nood had aan extra personeel. Ook 
de verkoop groeide, wat op zijn beurt aanleiding gaf tot extra aankopen van 
handelsgoederen, grond- en hulpstoffen. 

Vanaf 2006 kunnen we stellen dat de provisies uit prospectus niet meer opgaan, 
daar het bedrijf eind september een winstwaarschuwing gegeven heeft. Het bedrijf 
verwacht voor 2006 een nettoresultaat in evenwicht.  

De omzetgroei bedroeg in 2006 ongeveer 40%. In het waarderingsmodel hebben 
we dit percentage gebruikt samen met een EBIT-marge van 6%. Dit komt niet 
overeen met de marge die was opgenomen in hun prospectus, maar deze marge 
werd ook berekend op een omzetgroei van 60%.  

Volgens de voorspellingen van PHARCO zou de omzet in 2007 met 21% groeien. 
Dit percentage hebben we opgenomen in onze waardering omdat dit een 
voorzichtige voorspelling is. De historische groei van het bedrijf en zijn markt 
bedraagt tussen de 30% en 40%.  

De gekozen EBIT-marge voor 2007 bedraagt 11%. Na verloop van tijd gaat 
PHARCO meer marge nemen op hun verkoop van de producten. Waardoor we 
kunnen stellen dat de marge groeit tot 11%.  

In de toekomst verwacht PHARCO dat ze een EBIT-marge realiseren van 16%. 
Daarom hebben we in onze waardering gebruik gemaakt van dit streefdoel.  
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10.4. De evolutie van de financiële schuld 
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Netto financiële 
schulden 

De netto financiële schuld steeg in 2005 van 710.000 naar 1.376.000 euro door 
uitbouw van de groep. Dit geld wordt door PHARCO gebruikt in hun groeiproces. 
Investeringen zijn immers noodzakelijk om te kunnen groeien.  

Vanaf 2006 kunnen we zien dat de netto financiële schuld negatief verloop kent. De 
netto financiële schuld gaat van 1.376.000 naar 131.000 euro. Dit wil zeggen dat 
PHARCO duidelijk probeert de leningen terug te betalen met het ontvangen kapitaal 
van de beursintroductie. 

De netto financiële schuld ging wel over in een netto cash positie door de opbrengst 
van de kapitaalverhoging. Deze uitgifte van 226.700 nieuwe aandelen bracht 
913.601 euro op.  

We veronderstellen dat er op termijn geen forse toename van de schuld zal komen, 
daar de gegenereerde vrije cash net voldoende zal zijn om de groei van het bedrijf 
te ondersteunen. Bovendien zijn de grootste kosten al gemaakt bij het opstarten 
van het bedrijf. Dit betekent dat men voor de jaren 2007 en volgende zal proberen 
om een netto cash positie te blijven behouden.  

 

Schuld/EBITDA-
ratio 

Deze maatstaf vertelt ons iets meer over de terugbetalingcapaciteit van PHARCO. 
Indien de ratio als uitkomst 1 heeft, dan kan het bedrijf zijn schulden op 1 jaar 
afbetalen.  

In het jaar 2004 heeft de maatstaf weinig tot geen zin, de EBITDA is negatief en kan 
dus niet bijdragen tot het afbetalen van de schulden.  

Vanaf 2005 heeft PHARCO een positieve EBITDA. We kunnen besluiten dat de 
ratio een positieve evolutie heeft.  

In het jaar 2006 bedraagt de ratio zelf 0.33. Dit wil zeggen dat ze op 4 maanden 
hun schuld zouden kunnen terugbetalen.  

In de toekomst heeft PHARCO negatieve netto financiële schulden. Dit zorgt ervoor 
dat we geen bruikbare ratio kunnen voorleggen.  

 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

In 2004 en 2005 is de netto financiële schuld minstens 5 keer zo groot als het eigen 
vermogen. Door het toevoegen van de winst en extra kapitaal van de beursintrede 
groeit het eigen vermogen in 2006. De verhoudingen worden dan omgedraaid. Het 
eigen vermogen is vanaf dan minstens 10 keer zo groot als de netto financiële 
schuld. Dit wil zeggen dat bijna alle activiteiten gefinancierd worden met het eigen 
vermogen.  
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10.5. Nettowinst en winst per aandeel 
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Evolutie van het 
netto werkkapitaal 

Het werkkapitaal kent een stijgend verloop. De positieve cijfers zijn afkomstig van 
een verdubbeling in 2005 van de voorraden en de vorderingen op ten hoogste 1 
jaar.  

In 2006 blijft het werkkapitaal toenemen door een halvering van de schulden op 
korte termijn. Deze werden verminderd met behulp van het kapitaal dat is 
opgenomen door de beursintroductie.  

Volgens hun voorspellingen neemt het werkkapitaal in 2007 af. Deze afname wordt 
veroorzaakt door het aanhouden van een te grote cashpositie.  

Werkkapitaal/omzet bedraagt in 2004 ongeveer 6%. In 2005 stijgt deze ratio tot 
30%. In de komende jaren veronderstellen we dat deze ratio tussen de 20% en 
30% blijft. 

Netto courante 
winst 

In 2004 had het bedrijf nog een verlies van 238.000 euro. Één jaar later klom 
PHARCO uit de rode cijfers met behulp van een uitzonderlijke opbrengst.  

In 2006 behaalt PHARCO een resultaat dat in evenwicht is. Door een dalende groei 
van de omzet draait PHARCO in 2006 breakeven.  

Voor 2007 voorspelt PHARCO een winst van 308.000 euro. Deze winstcijfers 
werden mogelijk gemaakt door een omzetstijging van jaarlijks meer dan 40%. De 
kosten stegen jaarlijks maar om en bij de 13%.  

 

Cashflow In 2005 heeft PHARCO een negatieve cashflow van 767.000 euro. Dit werd 
veroorzaakt door een hoog netto werkkapitaal en een hoge investeringsuitgaven 
CAPEX.  

Ook in 2006 is de cashflow van PHARCO nog negatief. Toch blijft deze negatieve 
cashflow beperkt tot 53.000 euro, dankzij een forse daling van het netto 
werkkapitaal en de investeringsuitgaven.  

Vanaf 2007 haalt PHARCO een positieve cashflow. In ons waarderingsmodel gaan 
we er vanuit dat de cashflow blijft stijgen van 121.000 euro in 2007 tot bijna 400.000 
in 2012. We veronderstellen dat het netto werkkapitaal blijft dalen vanaf 2007 en 
dat de investeringsuitgaven lichtjes toenemen van 110.000 euro tot 150.000 euro.  
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10.6. SWOT-analyse 
 
Strengths 

 

• PHARCO beschikt over een sterk productengamma. Het gamma is zeer 
gediversifieerd met zijn +- 50 producten.  

• PHARCO heeft een belangrijk reactievermogen: haar relatief soepele 
structuur en de solide associaties met verschillende producenten stellen 
PHARCO in staat zich pro-actief op te stellen ten opzichte van haar rivalen. 

• Het bedrijf heeft ook een zeer sterke logistiek, die wordt toevertrouwd aan 
Cophana Distribution. Dit is de marktleider op het vlak van distributie in hun 
sector.  

• Ze hebben een sterke marktbenadering: de aankleding van winkeletalages 
om producten aan te prijzen, deelnames aan congressen, deelname op het 
Internet via hun site.  

• PHARCO beschikt over een sterk commercieel verkoopteam, dat het 
gehele land dekt.  

 

Weaknesses • PHARCO is nog onvoldoende aanwezig in het buitenland. Hierdoor blijven 
ze beperkt tot de Belgische markt. Deze markt biedt te weinig 
mogelijkheden om te blijven groeien.  

• Het volledige productenassortiment van PHARCO biedt weinig ruimte voor 
nieuwe producten. Het bedrijf moet dus steeds harder zoeken naar 
vernieuwende producten.  

• PHARCO blijft gebonden aan de markt van farmaceutische voorschriften. 
Deze markt wordt vandaag geconfronteerd met een belangrijke crisis. 
Daaraan kunnen we toevoegen dat het medische korps zich steeds meer 
tot een preventieve en minder agressieve gezondheidszorg wendt. Dit 
betekent dat de markt toch enkele zwakke kanten heeft.  

 

Opportunities • PHARCO heeft nog veel groeipotentieel. Het bedrijf kan nog steeds enorm 
veel groeien in het buitenland. Vooral Spanje biedt een belangrijk 
marktpotentieel met een gezondheidscentrum die 52 miljard euro weegt en 
met groeiende gezondheidsuitgaven.  

• Ook op het gebied van grootdistributie kan PHARCO nog veel groeien. 
Indien ze nog meer producten aan verschillende grootwarenhuizen kunnen 
verkopen, dan liggen hier ook nog veel mogelijkheden.  

 

Threats • PHARCO heeft een beperkt aantal leveranciers. Dit is voor elk bedrijf een 
bedreiging. Indien de leveranciers hun prijzen verhogen of de goederen niet 
leveren, dan zit het bedrijf in nood.  

• De concurrentie: PHARCO heeft een groot aantal concurrenten. Forte 
Pharma, Oméga Pharma, Arkopharma, Bayer en Sanofy-Synthélabo zijn 
hun belangrijkste concurrenten. Bij hun concurrenten zitten toch enkele 
grote (para)farmaceutische groepen.  

• Als distributiebedrijf is het belangrijk om de grip op je distributie te 
behouden. Indien het bedrijf groeit, moet je ervoor zorgen dat je de grip op 
deze distributie niet verliest. Dit zou een mogelijk gevaar kunnen zijn voor 
PHARCO.  
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10.7. Waardering 
  
Parameters Om tot onze waardering te komen hebben we cijfers uit de jaarrekeningen van 2004 

en 2005 genomen. Via de behoefte aan netto bedrijfskapitaal hebben we de mutatie 
van het geïnduceerd netto werkkapitaal berekend. Dit bedroeg voor PHARCO in 
2005 275.000 euro. De investeringsuitgaven voor 2005 waren iets lager, 247.000 
euro. De gebruikte parameters zijn: omzetgroei, EBIT-marge, werkkapitaal als 
percentage van omzet, CAPEX/omzet en WACC. 
De andere parameter die belangrijk is in het model is de WACC. Op basis van het 
belastingspercentage en de kosten voor zowel eigen vermogen als vreemd 
vermogen bekomen we voor PHARCO een WACC van 8.9%. Hierbij 
rekeninghoudend met de risicovrije rentevoet van 4,5%, de risicopremie van 5% en 
een Beta van 1,2. 
 

Uitgangspunten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitkomst 

In ons waarderingsmodel zijn we uitgegaan van twee scenario’s. Het eerste is een 
eerder voorzichtig scenario en door de uitwerking van een tweede scenario 
proberen we in te schatten wat de impact is van iets grotere groeivoeten te 
gebruiken. 

Voor de waardering van het eerste scenario zijn we uitgegaan van onderstaande 
gegevens. De omzetgroei die voor 2006 vooropgesteld was 60%, deze kon echter 
niet meer behaald worden door de inéénstorting van de markt voor 
parafarmaceutische producten. PHARCO stelde de winstprognoses bij en de 
omzetgroei werd dus neerwaarts bijgesteld naar 42%. Voor de volgende jaren, tot 
2012, hebben we de cijfers uit de prospectus genomen. Deze vormen een dalende 
lijn van 21% in 2007 tot 3% in 2012. indien Pharco het kan waarmaken om 
succesvol te zijn in het buitenland zal er een hogere omzetgroei zijn in deze en 
daaropvolgende jaren.  

In ons model hebben we gekozen voor een periode van variabele groei van 7 jaar. 
PHARCO zal na 7 jaar geen sterke groei meer kennen, wat normaal is. Dit komt 
dan ook overeen met de vooropgestelde groei in de prospectus. Vanaf dan wordt 
verwacht dat PHARCO stabiel verder groeit. 

De EBIT-marge voor 2006 bedroeg 6%. Verwacht wordt dat deze in de loop van de 
7 jaren geleidelijk stijgt tot 16%. Dit impliceert dus dat de EBIT relatief sterker gaat 
stijgen dan de omzet. Ook de EBITDA-marge kent een gelijkaardig verloop. 

Het tweede scenario kenmerkt zich door hogere groeivoeten. Zo veronderstellen we 
in 2007 een groeivoet van 26 % en een groeivoet van 16 % voor 2008 om de 
komende jaren vervolgens te dalen, zij het echter trager dan de groeivoeten van 
ons voorzichtig scenario. 

Op basis van voorzichtige groeivoeten is PHARCO 4.76 euro waard. Het niet 
behalen van prognose van 2006 weegt natuurlijk wel op de waardering, maar niets 
belet het bedrijf om de achterstand van 2006 in 2007 goed te maken. Om de impact 
van dergelijke beweging in te schatten hebben we een tweede scenario uitgewerkt 
met iets hogere groeivoeten en als koersdoel komen we dan 5.21 euro uit.  

 
Scenario 1: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omzet 1.542 2.190 2.650 2.968 3.264 3.509 3.685 3.777

Omzetgroei 0% 42% 21% 12% 10% 8% 5% 3%

EBIT 93 131 291 386 490 526 590 604

EBIT-marge 6% 6% 11% 13% 15% 15% 16% 16%  
 
Scenario 2: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omzet 1.542 2.190 2.759 3.201 3.585 3.907 4.142 4.245

Omzetgroei 0% 42% 26% 16% 12% 9% 6% 3%

EBIT 93 131 303 416 538 586 663 679

EBIT-marge 6% 6% 11% 13% 15% 15% 16% 16%  
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11. Proximedia 

 Koers op 13/03/2007: 8,80 EUR 
Marktkapitalisatie: 17,56 mio EUR 
Aantal aandelen: 1.995.000 
 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006 E 2007E 
Omzet (x1000) 13.040 13.070 14.525 15.832 17.099 
EBIT (x1000) 590 990 1.422 1.583 1.881 
EBIT-marge 4,52% 7,57% 9,79% 10,00% 11,00% 
Nettowinst (x1000) 70 460 930 1.261 1.710 
Winst per aandeel 0,04 0,23 0,47 0,63 0,86 
Netto schuld / EBITDA 0,37 1,75 1,41 1,45 1,42 

    

Conclusie 
 Voor sommige beleggers zal Proximedia misschien niet het grote groeibedrijf lijken 

daar de omzetgroei op het eerste zicht niet spectaculair oogt. Het bedrijf heeft 
echter een unieke dienstverlening uitgewerkt binnen haar ontwikkeling van een 
duurzaam business model, waardoor het neerwaartse risico beperkt wordt en de 
resultaten een stabiele evolutie kennen. Door te werken met contracten op 48 
maanden verkrijgt het bedrijf een zekere stabiliteit en verbindt ze zich ertoe om 
steeds nieuwe diensten te kunnen aanbieden aan de reeds bestaande klanten.  
De EBITDA marges zijn relatief hoog en vertonen een stijgende trend. Dit is 
ongetwijfeld het gevolg van het feit dat Proximedia de enige speler is op de 
nichemarkt van complete internet en computer services aan kleine KMO’s. 
Het business model biedt ook geografische groeimogelijkheden, waarbij Proximedia 
in een eerste fase reeds Frankrijk en Nederland heeft benaderd. Ook het feit dat het 
steeds moeilijker wordt voor concurrenten om tot de markt toe te treden door het 
groeiende marktaandeel van Proximedia biedt mooie perspectieven voor de 
toekomst. Wij zijn dan ook positief over het business model van Proximedia en 
hebben goede hoop op een mooie toekomst. 
Op basis van de groeiperspectieven van Proximedia, bekwamen we een relatief 
hoge waardering voor het aandeel. We hebben hiernaast ook een 2e scenario 
opgesteld, waarbij we een iets conservatiever groeiscenario hebben gehanteerd. 
Ook hier bekwamen we nog steeds een hogere waardering, dan de huidige koers 
van het aandeel. 

Koersevolutie 
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11.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen In 1995 werd NV Proximedia Belgium opgericht met de idee: als je niet naar het 
internet kunt gaan, laat het internet dan tot bij jou komen! Haar doel bestaat er dus 
in om alle nodige diensten aan te bieden, die nodig zijn om de wijde wereld van het 
web binnen het bereik van KMO’s te brengen. Om gunstige prijzen te kunnen 
bieden, wordt er gewerkt via abonnementscontracten van 48 maanden. Een maand 
na de oprichting van NV Proximedia Belgium, zag ook NV Proxirent het licht, die het 
beheer van de abonnementen onder haar hoede nam. De commerciële activiteit 
van Proximedia Belgium kon nu van start gaan. In december 1999 werd Proximedia 
NV opgericht, waarin de 2 reeds bestaande bedrijven werden ondergebracht. De 
maatschappelijke zetel werd in Vorst gevestigd, maar op termijn zou het 
management een verhuis overwegen. De motivatie om deze nieuwe onderneming 
op te richten bestond uit een voortgezette centralisatie en de eerste stappen binnen 
een Europese ontwikkeling. Deze ontwikkeling nam een eerste vorm aan door de 
oprichting van 2.000 filialen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Twee jaar later 
werden de activiteiten in Frankrijk opgeschort en werd besloten om er later via 
verdelers verder te werken. Ook het filiaal in Duitsland werd verkocht aangezien de 
capaciteiten van het management niet voldeden aan de normen van Proximedia. 
Dit weerhield Proximedia echter niet om verder te groeien. Ze breidde haar 
klantenportefeuille en productengamma verder uit door de overname van Horus 
BVBA en een belang van 80% in Online Internet NV. In 2005 besloot ze naar de 
beurs te trekken. Ze heeft een klantenbestand opgebouwd van 10.600 abonnees. 
 

Groeipotentieel Met de oprichting van een agentschap in Frankrijk werd daar duidelijk de nieuwe 
groeistrategie ingezet. De oprichting van andere agentschappen wordt ondertussen 
voorbereid. Het logo van Proximedia werd ook een nieuw jasje aangemeten en 
verschijnt nu ook op de truitjes van FC Brussels, waardoor zij de groei van hun 
naambekendheid hopen te bestendigen. Ook hun website werd vernieuwd en de 
aangeboden diensten werden verbeterd en uitgebreid naar Frankrijk en Nederland. 
 

Productevolutie Proximedia biedt 4 internetdiensten aan: de terbeschikkingstelling van krachtige 
computers, de ontwikkeling en hosting van internetsites, de levering van 
bijkomende internetdiensten en diverse randdiensten zoals support en opleidingen. 
Door de overname van Horus BVBA werden deze diensten ook aangeboden in 
Wallonië en uitgebreid door de ontwikkeling van internetapplicaties voor 
middelgrote en grote ondernemingen. Een belang van 80% in Online Internet NV 
leverde haar het statuut van Internet Service Provider op. Het gamma werd ook 
uitgebreid op vlak van internetverbindingen, de integratie van telefonie,… 
 

Strategie Proximedia heeft een duidelijke visie: “Het internet heeft een naam”. Er bestaat 
momenteel slechts één onderneming in België die haar klanten alle internetdiensten 
aanbiedt en zich toespitst op de sector van de handelaars, de beoefenaars van vrije 
beroepen en KMO’s. Voor Proximedia is de tevredenheid van elke klant een 
belangrijke drijfveer. De firma neemt gekwalificeerd personeel in dienst om haar 
klanten alles aan te reiken wat ze nodig hebben. Proximedia heeft bvb. eigen 
software ontworpen voor het beveiligen van gegevens op internet. Die strategie van 
constant in te spelen op de behoeften van de klant heeft een omvangrijk 
klantenbestand opgeleverd. Het aantal hernieuwde contracten blijft bovendien 
constant toenemen. Een 1ste voornemen van Proximedia is vernieuwing: diensten 
aanbieden die mee evolueren met de tijd en technologische evoluties opvolgen. Zij 
willen ook hun dynamische commerciële aanpak verder zetten. Gemotiveerde 
verkopers moeten zelf naar de ondernemer stappen om de mogelijkheden van 
Proximedia voor te stellen op het moment dat hem het best uitkomt. Zij willen 
eveneens de externe groei actief uitbouwen door overnames van ondernemingen 
die een toegevoegde waarde bieden en competitief blijven op vlak van prijzen en 
financieringsmogelijkheden. Tenslotte wil Proximedia de ontwikkeling van de groep 
in Europa verder te zetten. Via de notering op Euronext Brussels hebben zij al hun 
naambekendheid verbeterd en het merkimago versterkt. 
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11.2. Omzetevolutie 
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Algemeen De omzet groeit aan een gematigd tempo van 13,04 mio € in 2003 tot 14,52 mio € 

eind 2005.  Voor 2007 verwachten we een omzetgroei van 11% omwille van de 
kwaliteit van hun klantenbestand en het aantal hernieuwde contracten per jaar. De 
vernieuwing van de contracten is veel rendabeler dan nieuwe onderhandelde 
contracten. 
 

België De Belgische thuismarkt is nog steeds veruit de belangrijkste voor Proximedia. Ze 
slagen er nog steeds in nieuwe abonnementen te verkopen. Het toegenomen 
aantal abonnees verklaart bijgevolg ook de hogere omzet. Het grote voordeel van 
Proximedia in België is natuurlijk dat zij een van de enige zoniet de enige zijn die 
een complete internetdienst kunnen bieden aan een klantengroep die hier zeer 
gevoelig voor zijn. De meeste ondernemers die een KMO hebben zijn zeer sterk 
gemotiveerd voor het verkopen van hun product maar zijn niet altijd op de hoogte of 
hebben niet de financiële middelen om een volledige ICT-omkadering op te 
bouwen. Daarom blijven complete pakketen van dienstverlening zeer in trek. In 
België probeert men verder ook nog te groeien door strategische overnames uit te 
voeren. Zo werd in 2005 bv. Horus overgenomen om voet aan grond te krijgen in 
Wallonië, en via de overname van Online internet heeft men het status van ISP 
verkregen. 
 

Nederland Men probeert nog steeds door te breken op de Nederlandse markt via een lokaal 
kantoor. Stilaan begint Proximedia toch vat te krijgen op Nederlandse markt. 
Getuige hiervan is de uitbreiding van het Nederlandse kantoor dat onlangs heeft 
plaatsgevonden. Proximedia Nederland had eind 2005 1.591 klanten wat toch een 
kleine 15% van het totale klantenbestand vertegenwoordigd. 
  

Frankrijk Sinds begin 2006 is Proximedia terug aanwezig op de Franse markt na een kort 
avontuur in 2000. Ditmaal probeert men de Franse markt te veroveren via een 
concept van lokale verdelers dat zorgvuldig opgebouwd is. Om de Franse markt te 
veroveren zullen evenwel nog vele hindernissen moeten worden overwonnen. 
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11.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBIT 

De EBITDA marge neemt elk jaar gestaag toe wat er toch op wijst dat de 
onderneming een sterk financieel concept heeft. Met een marge van 27,2% in 2005 
is er zeker sprake van een mooie marge. Het is opmerkelijk dat de marges 
standhouden en zelfs verbeteren gelet op de expansie in Frankrijk en Nederland. 
Dit wijst erop dat de opstartkosten gemakkelijk terugverdiend worden. In absolute 
termen zijn de marges heel hoog. De EBITDA-marge ligt namelijk hoger dan 20%. 
Het duurzame business model dat Proximedia heeft uitgewerkt en waar ze verder 
aan sleutelt, is hier ongetwijfeld de oorzaak van deze hoge marges. 

EBIT kent hetzelfde verloop als de EBITDA. De evolutie van afschrijvingen en 
waardeverminderingen liggen dus in lijn met de evolutie van de EBIT. Proximedia 
verwacht een verdere stijging van het omzetcijfer door een verdere uitbreiding van 
haar klantenportefeuille, zowel in België, als in Frankrijk en Nederland. Het 
recurrente zakencijfer, dat in 2005 ongeveer 46% van het totale zakencijfer 
vertegenwoordigde, wordt verwacht nog verder te groeien. Het behoort namelijk tot 
het business model van Proximedia, om huidige klanten van 
abonnementscontracten op 48 maanden, te overtuigen om hun bestaande 
abonnementen te verlengen. De marges op deze verlengingen zijn logischerwijs 
ruimer dan deze op nieuwe onderhandelde contracten, waardoor een verdere 
stijging van de EBIT niet ondenkbaar is. 
Nv Online betaalde in 2005 geen belastingen op haar resultaat wegens de 
recupereerbare verliezen. Dit duidt op een succesvolle integratie van deze 
onderneming in het hart van de groep, wat eveneens de positieve verwachting 
omtrent de verdere groei van het zakencijfer drijft. 
Ook in Frankrijk wordt in 2005 opnieuw winst gerealiseerd, die een beloning 
weerspiegelt voor de nieuwe groeipolitiek van de groep in dit land. Door de 
recupereerbare verliezen werden ook hier geen belastingen betaald. Een verdere 
gunstige omzetevolutie in Frankrijk behoort dan ook binnen de verwachtingen van 
de groep. Hetzelfde geldt voor hun activiteiten in Nederland. 
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11.4. De evolutie van de financiële schuld 
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De financiële schulden stijgen niet dramatisch. We merken echter wel een sterke 
stijging op tussen 2003 en 2004. Het schuldenniveau in 2004 bedraagt 180% van 
de EBITDA. De grote toename van de netto financiële schulden wordt vooral 
veroorzaakt door een sterke stijging van de korte termijn schulden. Dit is 
hoofdzakelijk te wijten aan het groeiende klantenbestand. Proximedia gaat voor 
elke nieuwe klant een herfinanciering aan bij de bank. Deze schulden komen in de 
balans. De toekomstige kasstromen die de klanten maandelijks dienen te betalen 
om hun abonnement te vergoeden, zijn echter nog nergens in de balans 
opgenomen. Deze ogenschijnlijke grote schuldenlast is dus geen probleem. 
Proximedia zal altijd een zekere schuld behouden. Dit is eigen aan de combinatie 
van het businessmodel en de groei. Op het moment dat er geen groei meer is, zal 
de schuld snel dalen. 
In 2006 nemen de schulden toe, maar de netto financiële schuld blijft redelijk 
stabiel. Dit is een mooi scenario, aangezien het impliceert dat de liquide middelen 
en geldbeleggingen een zelfde evolutie kennen als de schulden. De nieuwe 
schulden kunnen dan ook makkelijk gefinancierd worden. 
 

Schuld/EBITDA-
ratio 
 
 
 
 
 
Evolutie van het 
nettowerkkapitaal 

De hoge financiële schulden hebben voorlopig geen grote effecten op de EBITDA. 
Sinds de sterke toename van de netto financiële schulden volstaan de EBITDA niet 
meer om deze te kunnen aflossen binnen het jaar. Het is opmerkelijk dat de netto 
financiële schuld/EBITDA daalt tot 120% in 2005 en dit ondanks de groei die dat 
jaar gerealiseerd werd. Voor de toekomst voorziet Proximedia een verdere stijging 
van de schulden, aangezien dit eigen is aan hun businessmodel. 

De evolutie van het netto werkkapitaal kent een gestage groei. Dit is het gevolg van 
het financieringsmodel zoals reeds bij de evolutie van de schulden werd vermeld 
 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

In 2003 was het eigen vermogen nog 7 keer hoger dan de schulden. Door de 
verdere investeringen in het buitenland, de uitbreiding van het klantenbestand en 
enkele overnames, deden de schulden stijgen tot ongeveer de helft van het eigen 
vermogen in 2005. 



EHSAL Elfde Seminarie – 26 maart 2007 

   50 

11.5. Nettowinst en winst per aandeel 

Winst per aandeel

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2003 2004 2005 2006E 2007E

 E
u

r

 
Netto courante 
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De netto courante winst bedroeg 0,07 miljoen euro in 2003 en steeg naar 0,46 
miljoen in 2004. Tegen 2007 verwachten we een netto courante winst van 1.710 
miljoen euro. Deze winst zal voornamelijk gerealiseerd worden door de uitbreiding 
van het klantenbestand in de vertegenwoordigde landen, waardoor de kosten 
kunnen verdeeld worden over een grotere basis. De stijging van het recurrente deel 
van de omzet, zal de opwaartse trend in de winst bestendigen, aangezien hierop 
grote marges gelden. Momenteel bedraagt de verhouding tussen nieuwe contracten 
en hernieuwde contracten nog fifty-fifty. Hoe meer contracten er worden 
aangegaan, hoe meer er ook kunnen hernieuwd worden, waardoor er mooie 
vooruitzichten gelden voor Proximedia. De kosten voor de uitbreiding in het 
buitenland, worden gemakkelijk terugverdiend, zodat ook de verdere uitbreidingen 
daar een positieve invloed zullen hebben op de winst. Door in te spelen op de 
noden van de KMO’s, verleent Proximedia zichzelf ook toegang tot meer informatie 
over deze noden, waarbij de uitbreiding van haar productengamma efficiënter kan 
worden. 
 

Winst per aandeel 
 

De winst per aandeel stijgt jaarlijks. De winst per aandeel bedroeg 0,04 euro in 
2003 en steeg naar 0,23 euro in 2004, om te eindigen op 0,86 euro in 2007. 
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11.6. SWOT-analyse 

Strengths • Uniek concept 

• Pionier in België 

• Gedreven en innovatief managementteam 

• Abonnementsmodel zorgt voor stabiele inkomstenstroom 

 

Weaknesses • Negatieve media aandacht uit het verleden 

• De kwaliteit van het product wordt soms in twijfel getrokken 

• Hoge schuldgraad 

• Krediet klant: het aantal contracten dat de vervaldatum na 48 maanden niet 
bereikt om verschillende redenen (faillissementen, stopzetting van activiteit, 
enz.) bedroeg in 2005 ongeveer 6 % per jaar. 

• Financieel risico: Wanneer de klant zijn contract tekent, moet PROXIMEDIA 
onmiddellijk het contante bedrag vrijmaken dat overeenstemt met de kostprijs 
van de installatie en de verkoopprijs. Dit vrij te maken bedrag per contract, wordt 
ofwel gefinancierd door de beschikbare contanten van Proximedia ofwel door 
een externe financieringsmaatschappij. 

 

Opportunities • Groot groeipotentieel op de Waalse en Nederlandse markt 

• Naambekendheid verder uitbreiden via de notering op Euronext en sponsoring 
van FC Brussels 

 

Threats • Opnieuw er niet in slagen voet aan grond te krijgen op de grote Franse markt 

• Toetreden van nieuwe concurrenten, wat margedruk tot gevolg zou kunnen 
hebben 
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11.7. Waardering 

Parameters De gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, 
de risicopremie, de kostprijs van het vreemd vermogen, de perpetuele 
groei en het gemiddelde belastingspercentage. 
De bèta bedraagt 1,2. 
De risicovrije rente bedraagt 4,5%. 
De risicopremie bedraagt 5%. 
De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 6%. 
De kostprijs van het eigen vermogen bedraagt 10,5%. 
Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt 30%. 
 

Uitgangspunten 
1ste scenario  
 

In een eerste scenario hebben het aandeel van Proximedia gewaardeerd 
aan de hand van de gegevens uit de prospectus. Voor 2006 laten we de 
omzet nog groeien met 9% op jaarbasis. Voor de volgende jaren laten we 
deze groei zeer geleidelijk dalen. De EBIT-marge laten we zeer geleidelijk 
toenemen. 
 

Uitkomst Voor de waardering van onze onderneming bekomen wij een koers van 
12,37 euro per aandeel voor 2007. Deze koers is toch relatief sterk hoger 
dan de huidige koersnotering op de beurs. Daarom hebben we een tweede 
scenario uitgewerkt met iets conservatievere cijfers voor de omzetgroei. 
 

Uitgangspunten 
2de scenario 

Voor het tweede scenario gaan we uit van een meer conservatief 
groeiscenario. We verlagen de verwachte omzetgroei ten opzichte van het 
eerste scenario.  
 

Uitkomst Voor de waardering van onze onderneming bekomen wij een koers van 
10,92 euro per aandeel voor 2007. Volgens dit conservatievere model 
bekomen we dus ook een hogere waardering voor het aandeel Proximedia. 
 

Scenario 1: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 14.525 15.832 17.099 18.467 19.759 21.142 22.411

Omzetgroei 0% 9% 8% 8% 7% 7% 6%

EBIT 1.422 1.583 1.881 2.031 2.272 2.537 2.689

EBIT-marge 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12%  
 
Scenario 2 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 14.525 15.832 16.940 17.957 18.855 19.609 20.197

Omzetgroei 0% 9% 7% 6% 5% 4% 3%

EBIT 1.422 1.583 1.694 1.796 1.885 1.961 2.020

EBIT-marge 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12%  
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12. Realco 

 Koers op 13/03/2007: 11,00 EUR 
Marktkapitalisatie: 6,99 mio EUR 
Aantal aandelen: 635.700 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006E 2007E 
Omzet (x1000) 4.496,01 

 
4.341,56 5.031,22 5.825,19 6.538 

EBIT (x1000) 252,81 78,07 299,67 210 392 
EBIT-marge 5,6% 1,8% 6,0% 3.6% 5.8% 
Nettowinst (x1000) 121,22 115,80 290,32 122 239 
Winst per aandeel 0,23 0,22 0,56 0,19 0,38 
Netto schuld / EBITDA 1,3 2,83 0,51 1,45 0,85 

 

Conclusie 
 In de sector waar Realco actief is, zijn er een aantal grote spelers aanwezig die tot 

op heden al een groot marktaandeel verwerft hebben. Door middel van een eigen 
R&D-afdeling tracht Realco unieke en op maat gemaakte producten te produceren 
en te verkopen, waardoor ze zich onderscheiden van de concurrentie. Daarenboven 
is men het eerste bedrijf dat schoonmaakproducten ontwikkelt op basis van 
enzymen, hierin ligt het groeipotentieel van het bedrijf. Het gebruik van 
milieuvriendelijke producten zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Dit is ook merkbaar aan de cijfers. De omzet neemt elk jaar sterk toe, dit jaar kende 
deze opnieuw een stijging van meer dan 15% en voor de komende jaren verwacht 
men een gelijkaardige trend. Momenteel licht de EBIT-marge rond de 6% (voor 2006 
ligt de marge uitzonderlijk lager), wat niet zo hoog is. Dit komt door de hoge R&D 
uitgaven (15% van de omzet). Naarmate de omzet toeneemt zullen de R&D kosten 
relatief lager uitvallen, wat tot een hogere EBIT-marge zal leiden en waardoor ook 
het nettoresultaat zal toenemen. De netto financiële schuld van de onderneming zal 
in 2007 en 2008 stabiliseren door de investeringsuitgaven, tegen 2010 zou men een 
netto cash positie kunnen bekomen. In de toekomst zal ook de gegenereerde cash 
flow toenemen door de uitbreidingsinvesteringen en de uitbreiding van de activiteiten 
naar Frankrijk. Bij onze waardering komen we een prijs uit van €12 tot €13 per 
aandeel, naargelang het gevolgde scenario. Rekening houdend met het 
groeipotentieel van de onderneming lijkt dit ons zeker haalbaar. 

Koersevolutie 
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12.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen In augustus 1968 werd Realco opgericht, de activiteiten waren gericht op de 
verkoop van detergenten, ontsmettingsmiddelen en middelen tegen kalkaanslag. 
Tien jaar na de oprichting werd besloten om ook onderzoek te verrichten naar het 
behandelen van afvalwater op basis van biologische middelen, meerbepaald door 
het gebruik van enzymen. Het eerste resultaat van dit onderzoek was het 
ontwikkelen van een activeringsmiddel voor sceptische putten.  
De heer Gordon Blackman nam het bedrijf in 1991 over en gaf het de huidige naam 
Realco. De eerste ingrijpende verandering was de oprichting van een eigen R&D 
afdeling. Deze had tot doel het onderzoek dat het bedrijf deed nog beter te 
ondersteunen. Daarnaast werkt men ook samen met een aantal universiteiten. Het 
onderzoek werd zo verder gespecialiseerd met als doel producten te vinden die 
hygiënisch, gebruiksveilig en respectvol zijn voor het milieu. 
Realco wil specialist zijn in biotechnologie toegepast in schoonmaak, in 
behandeling van afvalwater en in de bio-industrie. Hiervoor maakt men gebruik van 
enzymen. Realco is de eerste onderneming die enzymen gebruikt voor 
onderhoudsproducten om gelijktijdig met reiniging in de diepte, het zuiveringsproces 
van water te versnellen. Om het verrichte onderzoek naar enzymen te beschermen 
worden patenten aangevraagd die het volledige concept beschermen in plaats van 
enkel de formule die door concurrentie kan aangepast worden. Momenteel heeft 
Realco vier patenten neergelegd waarvan er al één is goedgekeurd. 
Het uitgebreide productengamma bestaat uit een 200-tal producten, die op te delen 
zijn in vier grote productgroepen: reinigingsproducten, producten voor zwembaden, 
enzymatische zuiveringsproducten en de “niche”-producten. 
Op 14 juni 2006 trad Realco toe tot de Vrije Markt, de IPO prijs bedroeg €8,95. 
Momenteel is 20,37% van de aandelen op de beurs genoteerd.  

Groeipotentieel Op enkele jaren tijd is het bedrijf in Europa uitgegroeid tot marktleider op het vlak 
van producten op basis van enzymen en bacteriën in het domein reiniging en 
zuivering. De belangstelling voor het gebruik van enzymen in reinigingsproducten 
zal in de toekomst sterk toenemen aangezien de wetgevingen rond de ecologie en 
het milieu alsmaar strenger worden. De concurrentie op het vlak van 
enzymengebruik is bijna onbestaande, wat een groot voordeel is voor de 
groeimogelijkheden van Realco op deze markt.  
Realco is aanwezig in de meeste Europese landen (Frankrijk, Spanje, Italië, …) en 
in de vroegere Oostbloklanden (Tsjechië, Polen, Baltische Staten,...) die veel 
groeimogelijkheden bieden. In Japan heeft men samenwerkingscontracten met de 
bedrijven Mitsui en Shikoku, die er instaan voor de verspreiding van de Realco-
producten. Men wil zich vooral vestigen in landen met een hoge ontwikkelingsgraad 
zoals China, India, VS en Japan. 
Op te merken valt dat 15% van de omzet geïnvesteerd wordt in het onderzoek, wat 
een even groot percentage is als bij de grote farmaceutische bedrijven. Volgens 
Realco is dit nodig om hun leiderspositie te behouden. 

Afdelingen Om op een efficiënte manier de klanten van dienst te zijn, werden de commerciële 
activiteiten binnen Realco in drie afdelingen opgedeeld: 

1) BtC: (Business to Consumer) Deze afdeling verzorgt de productie en 
verspreiding van de producten die bedoeld zijn voor de particulieren. Het 
gaat hier over producten voor behandeling van afvalwater, voor reiniging en 
onderhoud en de producten voor de behandeling van zwembadwater. De 
hiervoor gebruikte distributiekanalen zijn de volgende: 

a. supermarkten 
b. doe-het-zelf-ketens en tuincentra 
c. zelfstandigen (drogisterijen) 

2) BtB: (Business to Business) Deze afdeling verzorgt de productie en 
verspreiding van de producten die bedoeld zijn voor bedrijven en 
instellingen. De drie grote afnemers zijn de instellingen (zoals ziekenhuizen, 
scholen, fabrieken,…), de voedingsindustrie en waterzuiveringstations. 

3) Export: Deze afdeling zorgt voor de aanwezigheid van de Realco-producten 
in het buitenland. Ofwel gebeurt dit op een zelfstandige basis ofwel door 
middel van samenwerkingscontracten. 
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12.2. Omzetevolutie 
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Algemeen Als we de cijfers van 2003 tot en met 2005 bekijken, merken we op dat er in 2004 

een lichte daling is ten opzichte van 2003. De omzet daalde in 2004 met 3,4%. Dit is 
te wijten aan de stopzetting van het vertegenwoordigingscontract van enzymen met 
het bedrijf Novozymes. Het contract werd in 2004 op 30 april stopgezet. Het 
bedroeg dan ook maar €409.893 ten opzichte van € 1.062.815 in 2003. Alleen al 
door het wegvallen van dit contract lagen de opbrengsten € 652.922 lager in 2004.  
Deze daling was maar een éénmalige gebeurtenis want in 2005 was er voor de 
omzet een sterke stijging met 15,9% op te meten ten opzichte van 2004. Als we 
geen rekening houden met de daling in 2004, dan bedraagt de stijging nog altijd 
12,5%. Deze stijging is toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van 
enzymatische producten en producten voor zwembaden, waarvoor Realco 
marktleider is in België. Een tweede oorzaak is de verdubbeling van de verkoop van 
enzymatische producten in Japan. 
We kunnen de omzet ook opsplitsen per productgamma. In totaal zijn er 4 
verschillende productcategorieën, de onderstaande tabel geeft een mooi overzicht. 

 
Als we de eerste twee jaren met elkaar vergelijken dan zien we dat vooral de 
verkoop van de producten voor het zwembad en de enzymatische producten het 
zeer goed doen met een stijging van respectievelijk 22,9% en 17,8%. De verkoop 
van agence enzymen producten daalt met 61,5%. Voor de cijfers van 2005 ten 
opzichte van 2004 zien we een gelijkaardige trend. De verkoop van producten voor 
het zwembad stijgt met 47,8% en de enzymatische producten met 29,6%. De 
verkoop van agence enzymen is teruggevallen op nul, dit komt door de opzegging 
van het vertegenwoordigingscontract van enzymen in 2004 met Novozymes. 
Realco is actief in verschillende landen in de wereld. In 2005 realiseerde men bijna 
80% van de omzet in België, 11,7% in Frankrijk, 4,9% in Japan en 1,8% in Italië. 
Verder realiseerde men ook nog een klein gedeelte van de omzet in Tsjechië, 
Zwitserland, Portugal, Polen en Nederland.  
In een recent persbericht werd de omzet voor 2006 bekend gemaakt, deze bedraagt 
5.825.185 euro, wat een stijging is van bijna 16% ten opzichte van 2005. Voor 2007 
en 2008 gaan we uit van een groei van ongeveer 13% en 11%. In ons 
waarderingsmodel verwachten we voor de periode 2009 tot 2011 een groei van 
10% om dan per jaar met 2% af te nemen zodat we tegen 2016 aan een stabiele 
groeivoet van 1% zitten. 

"Traditioneel" Reiniging-onderhoud1.264.363 28% 1.331.004 31% 1.456.428 29%

Zwembad 911.720 20% 1.120.455 26% 1.655.575 33%

Enzymatische 1.257.114 28% 1.480.625 34% 1.919.212 38%

Agence enzymen 1.062.815 24% 409,473 9% 0 0%

TOTAAL VERKOOP 4.496.012 100% 4.341.557 100% 5.031.215 100%

2003 2004 2005
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12.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBITDA Als we naar de evolutie van de EBITDA kijken, zien we dat deze in 2004 ongeveer  

€ 200.000 lager ligt in vergelijking met 2003. In 2005 ligt deze weer op zijn normaal 
niveau. Deze plotse daling in 2004 is toe te schrijven aan een aantal factoren. De 
daling van de EBIT is evenwel de grootste boosdoener. Deze bedraagt € 78.071 in 
2004, wat een heel stuk lager is dan de € 252.809 in 2003 en de € 299.671 in 2005. 
De lage waarde van het bedrijfsresultaat in 2004 komt door een lagere omzet en 
lagere bedrijfsopbrengsten dat jaar. De reden hiervoor ligt bij het wegvallen van het 
vertegenwoordigingscontract van enzymen. Daarnaast heeft men ook een hogere 
terugname van de waardeverminderingen geboekt, namelijk € 15.780 ten opzichte 
van € 3.396 in 2003 en € 154 in 2005. De daling van de EBITDA is dus niet direct 
afhankelijk van één bepaalde oorzaak, het komt eerder door een samenloop van 
verschillende factoren. 

Als we naar de evolutie voor de komende jaren kijken, verwachten we een iets 
lagere EBIT-marge voor 2006. De cijfers die onlangs in een persbericht bekend 
gemaakt werden stellen ons in staat om de marge voor 2006 te bereken, we komen 
uit op EBIT-marge van ongeveer 3,6%. Deze daling is te wijten aan een 
vermindering van de andere bedrijfsopbrengsten, een stijging van de inkopen, 
goederen en diensten en van de bezoldigingen door de aanwerving van nieuw 
personeel.  
Vanaf 2007 zal de marge opnieuw op haar normale niveau liggen van ongeveer 
6%. De marge zal jaarlijks een lichte stijging kennen omwille van de toename van 
de omzet. De omzetgroei zal er namelijk voor zorgen dat de hoge R&D kosten (15% 
van de omzet voor 2005) in relatieve termen geleidelijk afnemen, wat tot een 
hogere EBIT-marge zal leiden. 
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12.4. De evolutie van de financiële schuld 
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Netto financiële 
schulden 

 
De fluctuaties in de netto financiële schuld kennen niet meteen een duidelijke 
oorzaak. Op het eerste zicht ligt de oorzaak bij de volatiliteit van de liquide 
middelen. Door het verbreken van een vertegenwoordigingscontract vielen deze in 
2004 terug tot €44.064, een daling van 66% ten opzichte van het vorige niveau. 
Hierdoor stegen de netto financiële schulden. In 2005 lagen de liquide middelen 
dan weer iets hoger dan €500.000, ondermeer doordat Realco een vergoeding 
kreeg voor de stopzetting van het contract. Dit had zijn invloed op Realco’s 
schuldenpositie die zakte naar €276.505. 

Om de groei van Realco te bestendigen heeft men maar een beperkte nood aan 
werkkapitaal en dit zou ongeveer 10% tot 15% van de omzet bedragen. De 
investeringen in vastgoed in 2007 en 2008 zullen de netto financiële schuld laten 
stabiliseren, vanaf 2009 kan de schuld snel dalen. Vanaf 2010 of 2011 kan een 
netto cash positie bekomen worden, zodat dan ook eventueel een dividend 
uitgekeerd dan worden. 

Schuld/EBITDA-
ratio 

De ratio vertelt ons dat Realco in 2003 haar schuldenpositie door middel van haar 
EBITDA kon aflossen na ongeveer 16 maanden. In 2004 steeg de ratio naar 2,82 
wat er op wijst het bedrijf haar schulden pas na ruim 3 jaar zal kunnen aflossen. De 
stijging van de ratio wordt wederom veroorzaakt door de stopzetting van het 
contract met Novozymes. In 2005 ontving Realco hiervoor een vergoeding in cash. 
Dit leidde tot een lage schuldenpositie enerzijds en anderzijds tot het herstel en 
zelfs een lichte vooruitgang voor de EBITDA. De ratio zakte in 2005 dan ook tot 
0,51. 
 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

Met een gearing-ratio tussen 3 à 10% kan men wel zeggen dat de Realco over een 
gezonde balansstructuur beschikt. Het eigen vermogen is groot genoeg om als 
buffer te dienen voor haar financiële verplichtingen. 

In 2007 en 2008 zal de vrije cash flow gevoelig lager liggen dan de andere jaren, dit 
komt door de aankoop van een gebouw. Doordat de vrije cash flow zoveel lager zal 
liggen gedurende die twee jaren, zullen de schulden in die periode niet 
verminderen. De jaren erna zal de vrije cash flow terug substantieel stijgen en 
zouden de schulden op een snel tempo terugbetaald kunnen worden. 
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12.5. Nettowinst en winst per aandeel 
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Evolutie van het 
netto werkkapitaal 

Het netto-werkkapitaal is de laatste drie jaar steeds positief geweest rond de 
€500.000 à €600.000. Dit wil zeggen dat Realco over een goede liquiditeitsbuffer 
beschikt om eventuele liquiditeitsproblemen met een tijdelijke karakter op te 
vangen. 

 

 

 

 

 

 

Netto courante 
winst 

Bij de berekening van de netto courante winst wordt rekening gehouden met 
uitzonderlijke resultaten. In 2003 bedraagt de NCW voor Realco €117.539 terwijl 
het nettoresultaat €121.224 is. Voor het jaar 2004 stellen we vast dat de nettowinst 
lichtjes zakte tot €115.796 terwijl het uitzonderlijk resultaat aangroeide tot €162.870. 
Hierdoor bekomen we voor de NCW een negatief bedrag van €47.074. 
Vanzelfsprekend ligt de oorzaak ervan terug bij de stopzetting van het contract van 
Novozymes. Realco heeft het pro rata deel van de vergoeding toegeschreven aan 
het jaar 2004 onder de vorm van uitzonderlijke opbrengsten. Het resterende deel 
werd geboekt in 2005 en dus is ook hier het uitzonderlijk resultaat zeer hoog 
(€216.683). De NCW is in 2005 alsnog positief (€ 73.635) doordat het nettoresultaat 
steeg tot € 290.318. 

Voor 2006 gaan we er eerder vanuit dat het uitzonderlijk resultaat zal dalen. De 
introductie van Realco op de Marché Libre bracht immers uitzonderlijke kosten met 
zich mee. 

De winst per aandeel voor 2003 en 2004 bedraagt respectievelijk €0,23 en €0,22. In 
2005 is dit bedrag meer dan verdubbeld naar €0,56. Deze stijging is toe te schrijven 
aan de uitzonderlijke opbrengst van €220.000 die men ontving van Novozymes 
voor de vroegtijdige beëindiging van een samenwerkingscontract. Als we hiermee 
rekening houden bij de berekening van de nettowinst komen we aan een winst per 
aandeel van €0,14 voor het jaar 2005. Voor 2006 wordt de nettowinst per aandeel 
op €0,19 geschat en tegen 2007 zou de nettowinst per aandeel tot €0,37 moeten 
kunnen oplopen. 

 

Cashflow We berekenden de cashflow op basis van het nettoresultaat en alle niet-kaskosten. 
De cashflows voor de jaren 2003 en 2004 kennen een min of meer stabiel verloop. 
Ze bedragen respectievelijk € 361.097 en € 326.978. In 2005 stellen we vast dat de 
cashflow oploopt tot € 531.395 wat een stijging met 62% betekent ten opzichte van 
het vorige jaar. Deze valt grotendeels toe te schrijven aan de toename van het 
nettoresultaat in dat jaar. 
Realco realiseerde gedurende de periode 2003-2005 telkens een positieve 
cashflow. Het bedrijf was dus in staat door middel van haar activiteiten voldoende 
geld te genereren. Deze cashflow houdt echter geen rekening met de in -en 
uitgaande cashflows die ontstaan door mogelijke investeringen. 
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12.6. SWOT-analyse 

Strengths • Zeer grote invloed van één persoon: de heer Gordon Blackman (grote ervaring) 

• Zeer gevarieerde en uitgebreide klantenbasis 

• Belangrijke know-how en bescherming door brevetten 

• Milieuvriendelijkheid van Realco’s producten is een sterke troef in het huidige 
klimaat 

 

Weaknesses • Grote afhankelijkheid van een leverancier van enzymen (Novozymes A/S) 

• Zeer grote invloed van één persoon: de heer Gordon Blackman (minder 
alternatieve visies)  

• Grote inspanningen die nodig zijn om de markt te overtuigen van het nut van 
Realco’s producten 

 

Opportunities • Ontwikkeling van de markten in de oud-balkanlanden 

• Samenwerking met grote industriële spelers zoals Total 

 

Threats • Grote spelers die in dit segment interesse vertonen. 

• Namaak van de producten door concurrenten 
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12.7. Waardering 

Parameters Bij onze waardering nemen we een risicovrije rente van 4,5%. De beta leggen we 
vast op 1,2 omdat de volatiliteit op de Vrije Markt hoger ligt, de risicopremie in ons 
model bedraagt 5%. Zo komen we uit op een kost van het eigen vermogen van 
10,5%. We voorzien een belastingspercentage van 30% en een kost van het 
vreemd vermogen van 6%. Aan de hand van deze parameters komen we aan een 
WACC van 9,3%. Deze berekening is gebaseerd op een totaal vermogen van 8,901 
miljoen euro, waarbij we voor het eigen vermogen de beurskapitalisatie van Realco 
nemen. 

Uitgangspunten Bij de evolutie van de omzetgroei hebben we als beginpunt het groeicijfer voor 2006 
genomen. De recent gepubliceerde cijfers van 2006 geven een groei van bijna 16% 
voor 2006. Voor 2007 en 2008 hebben we respectievelijk 13% en 11% omzetgroei 
genomen. Voor de periode 2009 tot en met 2011 voorzien we een groei van 10%. 
Voor de jaren die volgen hebben we de groei telkens 2% lager genomen, dus 8%, 
6%, 4% en 2% om tot een eeuwige groei van 1% te komen. 
De EBIT-marge halveert bijna in 2006, naar ongeveer 3,6%. Vanaf 2007 zou de 
marge opnieuw op haar normale niveau van 6% moeten zitten. Per 2 jaar laten we 
de marge met 1% toenemen. Door de stijging van de omzet zullen de R&D kosten 
relatief lager uitvallen waardoor de EBIT-marge gestaag zal toenemen van 6% in 
2007 naar 10% in 2015.  

Naast onze bovenvermelde gedachtegang hebben we ook rekening gehouden met 
een tweede scenario, zoals hieronder zichtbaar is in de tabellen. In dit scenario 
laten we de EBIT-marges iets meer toenemen. De achterliggende reden is simpel. 
Door de omzetstijging zal de EBIT-marge sowieso al toenemen. De EBIT-marge zal 
daarenboven sterker toenemen wanneer de R&D uitgaven proportioneel minder 
snel stijgen dan de omzet.  

In beide scenario’s hebben we de uitbreidingswerken aan het industriële gebouw en 
de kantoren opgenomen, die gepland zijn voor 2007 – 2008. Dit geeft aanleiding tot 
hogere investeringsuitgaven en afschrijvingen.  

 
Uitkomst Bij de waardering van het bedrijf zien we de vrije cash flow in 2007 en 2008 sterk 

terugvallen door de uitbreidingsinvesteringen. In het eerste scenario raamt het 
model deze in 2009 op ongeveer €0,46 miljoen om dan verder te stijgen naar €0,81 
miljoen in 2015. Het aandeel wordt zo gewaardeerd op €11,71.  
Door invoer van de gegevens uit het tweede scenario zien we een gelijkaardige 
trend, alleen liggen de vrije cash flows iets hoger namelijk €0,52 miljoen in 2009. 
Tegen 2015 voorspelt het model een vrije cash flow van €0,89 miljoen. De 
waardering bereikt dan een prijs van €13,14 per aandeel. 

Scenario 1 

 
Scenario 2 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Omzet 5,031 5,825 6,582 7,306 8,037 8,841 9,725 10,503 11,133 11,578 11,810

Omzetgroei 0% 16% 13% 11% 10% 10% 10% 8% 6% 4% 2%

EBIT 300 210 461 548 643 751 875 1,050 1,225 1,274 1,299

EBIT-marge 6.0% 3.6% 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 10.0% 11.0% 11.0% 11.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Omzet 5,031 5,825 6,582 7,306 8,037 8,841 9,725 10,503 11,133 11,578 11,810

Omzetgroei 0% 16% 13% 11% 10% 10% 10% 8% 6% 4% 2%

EBIT 300 210 395 511 563 707 778 945 1,002 1,158 1,181

EBIT-marge 6.0% 3.6% 6.0% 7.0% 7.0% 8.0% 8.0% 9.0% 9.0% 10.0% 10.0%
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13. TMS 

 Koers op 13/03/2007: 16,70 EUR 
Marktkapitalisatie: 25,72 mio EUR 
Aantal aandelen: 1.540.000 

Basiscijfers 
 

 2003 2004 2005 2006E 2007E 
Omzet (x1000) 21.040 24.350 26.420 36.992 42.171 
EBIT (x1000) 1.964,93 2.379,33 2.241,75 4.069 4.428 

 EBIT-marge 9,5% 9,8% 8,5% 11% 11% 
 Nettowinst (x1000) 960 1.060 1.140 1.900 2.109 

Winst per aandeel 0,62 0,69 0,74 1,22 1,37 
Netto schuld / EBITDA 317% 351% 488% 260% 240% 

 

Conclusie 
 Als we de cijfers van TMS in beschouwing nemen valt er meteen op dat TMS erin 

geslaagd is een positieve evolutie te creëren. Zowel omzet, EBIT als de nettowinst 
stegen sterk tussen 2003 en 2005. Vanaf 2006 verwachten we  een omzetgroei van 
40%, in 2007 voorspellen we dan weer een terugval tot op 14% om daarna verder 
te evolueren naar 5% in 2010.  

Voor de EBIT-marge verwachten we een positieve evolutie tot 2006. Vanaf 2007 
voorzien we dat deze marge ongewijzigd zal blijven, nl. 11%. Op basis van dit 
groeiscenario stellen we een koersdoel van € 20,56 voorop. We kunnen dan ook 
besluiten dat het TMS-aandeel op dit moment ondergewaardeerd is. 

Algemeen kunnen we stellen dat TMS de juiste niche gevonden heeft. Het bedrijf 
wordt met weinig concurrentie geconfronteerd en slaagt er dan ook in de positie als 
wereldleider in wisselstukken te bekleden. Nu komt het er voor TMS op aan om 
deze positie te verder kunnen handhaven. 

 
Koersevolutie 
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13.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen Het bedrijf TMS, wat staat voor Trading, Maintenance & Services werd in 1985 
opgericht door Alain Smets. Een jaar later stapte zijn broer Luc Smets mee in het 
bedrijf. In dat jaar besliste men ook de bedrijfsactiviteit meer te specifiëren. Bij de 
oprichting was TMS een onderneming die zich focuste op in –en uitvoer en handel 
met het Midden Oosten. Maar in 1986 besloten de broers zich te concentreren op 
het kopen en verkopen van wisselstukken bestemd voor grote, zware machines en 
uitrusting gebruikt bij grote bouwprojecten, mijnen, en dergelijke. 

TMS werd in Luik opgericht. Maar al snel vestigde het bedrijf zich ook in het 
buitenland.  Zo opende TMS In 1988 een zetel in Tunesië, in 1990 zagen 2 zetels 
het daglicht in Frankrijk en in 1998 werd er een bureau in Irak gevestigd. Tussen 
1991 en 1995 opende TMS per jaar 2 nieuwe kantoren verspreid over de wereld. 
Kortom, in haar negentienjarig bestaan vestigde TMS kantoren in een dertigtal 
landen verspreid over alle continenten uitgezonderd Australië. 

In 1996 stapte ook de heer Walter Broce mee in het bedrijf. Men kan hem wel als 
een belangrijke aanwinst voor het bedrijf beschouwen, aangezien hij een gewezen 
directeur is van een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de export van bouten en als 
dusdanig heel wat ervaring heeft opgedaan. Voortaan bestaat TMS dus uit 3 
bestuurders. 

In 2003 zette TMS een belangrijke stap. Het bedrijf besliste zich te laten noteren op 
de Vrije Markt van Euronext Parijs. Deze beursintroductie vond plaats op 12 
september 2003, waarbij 1.540.000 aandelen uitgegeven werden aan een 
uitgifteprijs van € 6,49. 

In maart 2006 fusioneerde TMS met het Amerikaanse bedrijf Raglan, gevestigd in 
Florida. Deze onderneming is actief in dezelfde branche dan TMS, maar met een 
klantenbestand gevestigd in Noord en Latijns Amerika. Deze markten zijn vanuit 
Europa moeilijk te betreden, vandaar dat deze overname dan ook erg interessant is 
voor TMS. Op die manier kan het Luikse bedrijf de Amerikaanse markt beter 
bedienen en ook zijn prijzen noteren in USD om op die manier concurrentieel te zijn 
met buitenlandse concurrenten. 

 

Groeipotentieel Zoals reeds aangehaald werd TMS opgericht te België, meer bepaald Luik. 
Aangezien de Belgische markt eigenlijk te klein was, richtte TMS zich al snel op het 
buitenland. Het continent Afrika is een heel belangrijke afzetmarkt voor TMS. 
Daarnaast zijn ook Frankrijk en Rusland omvangrijke afnemers. 

TMS kende een sterke groei. Het bedrijf opende jaarlijks ongeveer 2 nieuwe 
verkooppunten ergens ter wereld. Vandaag heeft TMS een verkoopnetwerk 
gecreëerd bestaande uit 38 verkooppunten. Daarnaast nam TMS het Amerikaanse 
bedrijf Raglan over. Vandaag is TMS dan ook de wereldleider van de markt voor 
wisselstukken voor industriële voertuigen (werktuigen). 

Productevolutie In 1985, het jaar waarin TMS werd opgericht, bestond de bedrijfsactiviteit uit in –en 
uitvoer in het algemeen. Al snel gooiden de gebroeders Smets het over een andere 
boeg en besloten ze zich toe te spitsen op de commercialisering van wisselstukken. 

Binnen de bedrijfsactiviteiten van TMS kan men 2 groepen producten 
onderscheiden. Enerzijds zijn er de wisselstukken voor werktuigen gebruikt bij 
openbare werken, zoals wisselstukken voor (hijs)kranen, boormachines, heftrucks 
en dergelijke meer. Momenteel kopen en verkopen ze wisselstukken voor meer dan 
40 verschillende merken waaronder Caterpillar, Fiat, Hitachi, Samsung, Atlas 
Copco, Volvo, Krupp,… 

Anderzijds voorziet TMS sinds 2003 ook in wisselstukken voor vrachtwagens. Op 
dit moment levert TMS wisselstukken voor de merken Mercedes, DAF,… Deze 
activiteit van TMS is nog in volle ontwikkeling, vandaar deze beperkte groep. 
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13.2. Omzetevolutie 
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Algemeen De omzet neemt jaarlijks gestaag toe. Deze toename kunnen we verklaren door de 

interne groei van TMS. In 1988 werd een verkoopkantoor gevestigd in Tunesië. 
Twee jaar later opende TMS twee kantoren te Frankrijk. Sinds 1991 werden er 
jaarlijks twee nieuwe verkoopkantoren geopend verspreid over de wereld. 
Momenteel beschikt TMS over 38 verkoopkantoren. 
Sinds 2003  heeft TMS zich ook toegelegd op de productie en verkoop van 
wisselstukken voor vrachtwagens. Deze uitbreiding is mede de oorzaak van de 
omzetstijging vanaf 2003. 
In 2006 verwacht TMS dat de omzet met 40% zal toenemen. Dit heeft te maken met 
de overname van het Amerikaanse bedrijf Raglan. Voor 2007 verwachten we een 
omzetgroei van 14%. 

België België vertegenwoordigt slechts een klein deel van de omzet. In 2005 werd er 
amper 2.5% van de omzet gerealiseerd. België is echter een onmisbare schakel in 
het netwerk van TMS. Het hoofdkantoor van TMS is namelijk gevestigd te Luik. Alle 
verkoopsactiviteiten van TMS worden hier gecentraliseerd. In 2005 kwam er 32,4% 
van de ontvangen orders binnen TMS uit West-Europa. Binnen West-Europa is 
noord en zuid Frankrijk de grootste klant, 12,9% van de orders in 2005 kwamen uit 
dit land. 

Centraal- en Oost-
Europa 

Binnen Centraal- en Oost-Europa vormt Rusland een belangrijkste afzetmarkt 
dankzij de mijnbouw. In 2005 ontving TMS 10% van de binnengekomen 
bestellingen uit Rusland. In datzelfde jaar vertegenwoordigde Centraal- en Oost-
Europa ongeveer 19% van de bestellingen.  

Afrika Sinds 2002 vertegenwoordigt Afrika een omvangrijk deel van de inkomende 
bestellingen bij TMS. Tussen 1 december 2001 en 1 december 2002 was er een 
toename in bestellingen met 101,52%. Deze trend zet zich voort waardoor Afrika 
een belangrijke afzetmarkt is voor TMS. Dit heeft te maken met de stijgende 
grondstofprijzen waardoor de mijnbouw, een belangrijke industrietak in Afrika, 
steeds aan belang inwint. In 2005 vertegenwoordigt Afrika 45,5% van de 
bestellingen van TMS. 

Verenigde Staten In 2006 wil TMS een externe groei realiseren  en vond daarbij een geschikte partner 
in Florida, Raglan. TMS en Raglan zijn actief in dezelfde sector maar de klanten 
van Raglan bevinden zich  in Noord- en Latijns- Amerika. Deze overname is dus erg 
interessant enerzijds omdat ze elkaar geografisch aanvullen, anderzijds omdat TMS 
voortaan ook prijzen in USD kan noteren. Op die manier kan TMS concurrentieel 
zijn met haar concurrenten die hun prijs reeds in USD noteren op internationale 
markten en op die manier een lagere prijs kunnen bieden dan TMS.  
Verwacht wordt dat de omzet van TMS met 40% zal stijgen ten gevolge van deze 
overname.  
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13.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBITDA 
en EBIT 

Wat de evolutie van de EBIT betreft bemerken we over het algemeen een stijgende 
trend. Enkel in het jaar 2005 is er een lichte daling.  
Globaal gezien kunnen we besluiten dat gedurende deze jaren de omzet sterker is 
toegenomen dan de kosten. Dit heeft onder meer te maken met de integratie van 
een nieuwe bedrijfsactiviteit. In 2003 besloot TMS zich ook toe te spitsen op de 
verkoop van wisselstukken voor vrachtwagens. De meerwaarde hierbij is dat er 
reeds een bestaand verkoops- en distributienetwerk voorhanden is. Dit zorgt ervoor 
dat de kosten voor deze integratie beperkt blijven en minder dan evenredig 
toenemen dan de omzet.  
In 2006 wordt er een sterke toename verwacht van de EBIT, dit heeft te maken met 
de overname van het Amerikaanse bedrijf Raglan. TMS heeft met deze overname 
een interessante investering kunnen doen omdat ze een hoge omzetstijging 
verwachten en ze dit bedrijf tegen een relatief goedkope prijs hebben kunnen 
overnemen.  
Aangezien de afschrijvingen beperkt en relatief constant blijven is er weinig verschil 
in de evolutie tussen EBIT en EBITDA. 

Indien we de jaren 2002, 2003 en 2004 met elkaar vergelijken, stellen we een 
stijging van de EBIT-marge vast. Dit komt doordat zowel de EBIT als de omzet 
blijven stijgen. Doordat in 2003 ook de verkoop van wisselstukken voor 
vrachtwagens tot de bedrijfsactiviteit van TMS behoort, steeg in dat jaar de EBIT 
met 70% en de omzet met 14%. Dit is dan meteen de verklaring van de relatief 
sterke stijging van de EBIT-marge in 2003. 
In 2005 bemerken we een lichte terugval wat de verhouding van de EBIT tot de 
omzet betreft. Hiervan is de kleine daling van de EBIT en een verdere stijging van 
de omzet de oorzaak. 
In 2006 daarentegen verwacht TMS dat ze een EBIT-marge zal kunnen realiseren 
van 11%. Deze verwachting heeft alles te maken met de overname van het 
Amerikaanse bedrijf Raglan. Deze overname zou een relatief sterke omzetstijging 
met zich meebrengen alsook een stijging van de EBIT. 
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13.4. De evolutie van de financiële schuld 

 
 
Netto financiële 
schulden 

De netto financiële schulden kennen een stijgend verloop. Dit stijgend verloop wordt 
veroorzaakt door zowel een toename van de lange termijn financiële schulden als 
van de korte termijn financiële schulden. De korte termijn financiële schulden 
bestaan vooral uit schulden aan kredietinstellingen. Deze gaan ze aan om de 
periode tussen het aantal dagen leverancierskrediet en het aantal dagen 
klantenkrediet te overbruggen. Het aantal dagen leverancierskrediet blijft ongeveer 
gelijk doorheen de jaren, terwijl het aantal dagen klantenkrediet sinds 2002 met 80 
dagen is toegenomen.  
Wat de lange termijn financiële schulden betreft, stellen we een opmerkelijke 
stijging vast. Deze gaan van € 5.000 naar € 1.938.000. Dit kan men verklaren door 
de hoge nood aan werkkapitaal.  
Enerzijds is TMS genoodzaakt grote voorraden aan te houden, zodat ze haar 
klanten snel en goed kan bedienen. De debiteuren alsook de nood aan grote 
voorraden resulteren in een hoge nood aan werkkapitaal. Hoge nood aan 
werkkapitaal betekent op zijn beurt een hoge nood aan financiële middelen. We 
kunnen dus besluiten dat de grote nood aan werkkapitaal de oorzaak is van de 
toename van de netto financiële schulden.  
 

Schuld/EBITDA-
ratio 

Wat deze ratio betreft, stellen we een toenemende trend vast. Deze ratio geeft aan 
hoeveel keer de netto financiële schulden groter zijn dan de EBITDA. In 2003 
bedroeg deze 3,17; in 2004 3,51 en in 2005 4,88. 
De stijging van 2003 naar 2004 is te verklaren door een meer dan proportionele 
stijging van de netto financiële schulden ten opzichte van de stijging van de 
EBITDA.  
Van 2004 naar 2005 is de ratio toegenomen 1,37. Dit komt doordat de netto 
financiële schulden hun stijgend verloop zijn blijven aanhouden. Hiervoor zijn 
hoofdzakelijk de korte termijn financiële schulden de verklaring. De EBITDA 
daarentegen kende een zeer lichte terugval. Waardoor de ratio sterker toeneemt. 
We kunnen stellen dat dit geen gunstige evolutie is. 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

Deze verhouding neemt af van 2002 naar 2003, meer bepaald van 4,81 naar 3,76. 
De verklaring hiervoor is een verhoudingsgewijs sterkere stijging van de netto 
financiële schulden ten opzichte van de stijging van het eigen vermogen. Het te 
bestemmen winstsaldo van TMS kende in 2003 een stijging ten opzichte 2002. 
Daardoor stegen de reserves met ongeveer € 500.000, waardoor ook het eigen 
vermogen toenam. Vanaf 2003 zien we dat het eigen vermogen blijft aangroeien 
met ongeveer € 500.000. 
Vanaf 2004 zien we een verdere toename van deze verhouding. Dit is te verklaren 
door een meer dan proportionele toename van de netto financiële schulden ten 
aanzien van de toename van het eigen vermogen.  
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13.5. Nettowinst en winst per aandeel 
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Evolutie van het 
netto werkkapitaal 

Over de beschouwde periode kent het netto werkkapitaal een stijgende evolutie. In 
2003 stellen we een stijging vast van 15,4%. Dit komt door de stijging in de 
vlottende activa samen met de stijging van de financiële schulden die op korte 
termijn vervallen, dit wordt deels gecompenseerd door de schulden op korte termijn. 
In 2004 stijgt het netto werkkapitaal met 34% ten gevolge van een meer dan 
proportionele stijging van de vlottende activa ten opzichte van de schulden op korte 
termijn. Deze trend zet zich voort in 2005, hier wordt de stijging veroorzaakt door 
een verhoging van de vlottende activa en de schulden op korte termijn. Dit jaar 
wordt echter ook gekenmerkt door een gelijkaardige verhoging van de financiële 
schulden die op korte termijn vervallen.  
Dat TMS jaar na jaar een positief netto werkkapitaal kent, toont aan dat het bedrijf 
op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is echter geen 
positieve evolutie dat het netto werkkapitaal jaar na jaar blijft toenemen. Men kan 
het werkkapitaal ook omschrijven als het bedrag dat het bedrijf nodig heeft om haar 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Een jaarlijks steeds groter wordende behoefte aan 
netto werkkapitaal betekent dus ook een nood aan bijkomende financiële middelen. 
Het feit dat TMS een grote behoefte heeft aan werkkapitaal blijkt ook uit de ratio 
werkkapitaal/omzet. Deze ratio relateert het bedrag van het werkkapitaal aan de 
jaaromzet. In 2002 en 2003 bedroeg deze ratio 37%, in 2004 43,3% en in 2005 
zelfs 52%. Deze hoge ratio kan simpelweg verklaard worden door de lange 
betalingsvoorwaarden die TMS aan haar klanten toestaat. Het risico op wanbetaling 
wordt ingedekt bij Delcredere. Een verkorting van het klantenkrediet op termijn kan 
tot een belangrijke cash-creatie leiden.  
 

Netto courante 
winst 

In 2003 heeft TMS beslist ook vrachtwagenonderdelen te verdelen via hun 
bestaande netwerk van verkooppunten. Dit was een grote opportuniteit voor TMS 
om hun actieterrein uit te breiden. In de cijfers uit zich dit in een sterke stijging van 
hun omzet en slechts een beperkte stijging van de bedrijfskosten. Hierdoor slaagt 
TMS erin jaarlijks meer winst te creëren.  

Winst per aandeel Aangezien het aantal aandelen sinds 2003 constant is gebleven wordt de positieve 
winstevolutie weerspiegeld in de evolutie van de winst per aandeel.  

Cash flow Algemeen is er een stijgende trend waar te nemen. De grootste stijging situeert zich 
van 2002 naar 2003, hier verdrievoudigt de cashflow. Ook bij het resultaat na 
belastingen bemerken we over deze jaren dezelfde trend. Deze kent in 2003 een 
verviervoudiging ten opzichte van het resultaat uit 2002. 
Het verschil tussen de cash flow en het resultaat na belastingen bestaat uit de 
afschrijvingen. Hierover is echter weinig informatie terug te vinden in de 
jaarrekening. 
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13.6. SWOT-analyse 

Strengths • Ondanks de geografische spreiding, hanteert TMS eenzelfde structuur, 
benadering en filosofie. 

• De contactpersonen van TMS zijn veeltalig, zodat de klant in zijn eigen taal 
kan geholpen worden. 

• TMS beschikt over een eigen up-to-date gegevensbank met details van 
meer dan 40 miljoen wisselstukken (�  relatief snelle analyse van 
prijsaanvragen + mogelijkheid om de klant de laagste prijs te bieden) 

• TMS beschikt over ISO 9001:2000 certificaat. 

• TMS werkt samen met transportondernemers en leveranciers om een 
snelle levering mogelijk te maken. 

• TMS biedt financieringsmogelijkheden aan zijn klanten. 

• TMS heeft een groot, geografisch gespreid verkoopnetwerk uitgebouwd. 

• TMS voorziet in wisselstukken voor een dertigtal merken. 

Weaknesses • TMS zal er steeds voor moeten zorgen dat zijn communicatiekanaal 
optimaal is (gezien de geografische spreiding) 

• Het updaten van de databanken. 

• Het hele businessmodel stoelt op één informaticasysteem en één 
callcenter. 

• Hoge voorraden zijn noodzakelijk, maar deze slorpen veel bedrijfskapitaal 
op. 

• Beperkte liquiditeit van de voorraad. 

 
Opportunities • Sinds 2003 behoort de voorziening van wisselstukken voor vrachtwagens 

tot de bedrijfsactiviteit van TMS. Deze uitbreiding is nog steeds in volle 
ontwikkeling en zal nog voor heel wat (uitgroei)mogelijkheden zorgen. 

• Een verdere geografische expansie zoals bijvoorbeeld in China, alsook de 
voormalige Sovjet Republieken. 

• Verdere overnames van bedrijven actief in dezelfde branche. 

Threats • Het bestuur is in handen van slechts 3 personen nl. de gebroeders Smets 
en de heer Brose. 

• Politieke ontwikkelingen in een land waar TMS actief is kunnen een verdere 
groei in gevaar brengen. 

• Een instorting van de grondstofprijzen waardoor het gebruik van zware 
machines kan verminderen. 

• Grote fabrikanten van vrachtwagens nemen de distributie van 
wisselstukken op zich. 
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13.7. Waardering 

Parameters De gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, de 
risicopremie, de kostprijs van het vreemd vermogen, de perpetuele groei en het 
gemiddelde belastingspercentage. 

De bèta bedraagt 1,2. 

De risicovrije rente bedraagt 4,5%. 

De risicopremie bedraagt 5%. 

De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 6%. 

Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt  

Uitgangspunten 
eerste scenario 

Voor het eerste scenario baseren we ons op de exacte cijfers van 2005. Door de 
strategische en goedkope overname van Raglan in 2006 verwachten we in 2006 
een omzetgroei van 40%. Daarna zien we de omzetgroei terugvallen tot op 14% om 
dan verder te evolueren naar 5% in 2010.  
De EBIT-marge zien we stijgen tot 11% in 2006 en we verwacht dat deze constant 
in de volgende jaren.  
 

Uitkomst Voor de waardering van TMS bekomen we een waarde van € 20,56 per aandeel 

Scenario: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Omzet 26.423 36.992 42.171 46.810 50.555 53.082

Omzetgroei 0% 40% 14% 11% 8% 5%  

 
 

EBIT 1.657 4.069 4.428 4.915 5.308 5.574

EBIT-marge 6% 11% 11% 11% 11% 11%
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14. Val Saint Lambert 

 Koers op 13/03/2007: 7,20 EUR 
Marktkapitalisatie: 10,29 mio EUR 
Aantal aandelen: 1.428.572 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006E 2007E 

Omzet (x1000) 4.403,11 4.872,49 4.102 6.235 8.604 
EBIT (x1000) -35,13 14,24 -80 249 860 
EBIT-marge -0,8% 0,3% -2% 4% 

 
10% 

Nettowinst (x1000) -27,12 7,30 -161 175 680 
Winst per aandeel -0,03 0,01 -0,11 0,12 0,42 
Netto schuld / EBITDA -1,33 2,65 4,83 1,91 2,19 

 

Conclusie 
 Sinds de oprichting van Val Saint Lambert International in 2005 door Sylvie 

Henquin is het bedrijf aan een opmars bezig. Haar strategische commerciële drive 
vertaalde zich in de opening van nieuwe boetieks. Momenteel zijn er al twee 
nieuwe winkels geopend in Brussel en Parijs. In de nabije toekomst zijn ze van 
plan om nog zeker zeven winkels te openen. Deze winkels zullen zich bevinden in 
de belangrijkste hoofdsteden van de wereld. Hierdoor verwachten we een 
aanzienlijke toename van de omzet doorheen de volgende jaren.  
Naast de versterking van hun positie in het buitenland, zorgen ook de 
modernisering van het productgamma en een terugkeer naar de luxe voor de 
verwachte omzetgroei. 
Op basis van de groeiperspectieven van het bedrijf kwamen we tot een hoge 
waardering. Hierdoor hebben we een tweede scenario opgesteld met iets 
conservatievere parameters. Ook dit tweede model toont nog een aanzienlijk 
opwaarts potentieel. 
 

Koersevolutie 
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14.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen Val-Saint-Lambert is een kristal- en glasfabriek te Seraing nabij Luik, die sierglas, 
glazen en kristallen kunst- en gebruiksvoorwerpen produceert. De fabriek is 
gevestigd in de site van de vroegere cisterciënzerabdij. 

Het bedrijf is vandaag in handen van Mevrouw Sylvie Henquin, tevens gedelegeerd 
bestuurder van Val Saint Lambert International. 
Val-Saint-Lambert heeft momenteel 207 verkooppunten en is daarmee aanwezig in 
meer dan veertig landen, van de USA tot Saoedi-Arabië, van Spanje tot Japan. De 
kristalfabriek heeft ook al twee eigen winkels geopend, namelijk in november 2005 
in Brussel en op 1 juni 2006 in Parijs. De volgende jaren wil de groep nog boetieks 
openen in New York, Tokyo, Londen, Dubai, Milaan, Toronto en Berlijn. 
 

Historiek Het bedrijf werd opgericht in 1826, in de cisterciënzerabdij van Sint Lambertus 
(patroonheilige van Luik) in Seraing. De kristalfabriek boerde goed: het 
personeelsbestand groeide van zo'n honderd mensen bij de oprichting tot 
zesduizend werknemers. Val Saint Lambert produceerde in deze periode naast 
kristal, ook glas voor koplampen voor de opkomende autosector. 

Net voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, kwam de kristal- en glasfabriek in 
handen van de Generale Maatschappij, maar daarna ging het stilaan bergaf. De 
Generale Maatschappij verkocht in 1971 het bedrijf aan de Nationale 
Investeringsmaatschappij, een holding in handen van de Belgische staat. Door de 
regionalisering kwam het bedrijf dan terecht bij de Waalse Overheid. 

De verliezen bleven zich echter opstapelen totdat de crisismanager Patrick Depuydt 
in 1987 het actief van het fel afgeslankte bedrijf (slechts 200 werknemers) overnam. 
Het Waalse Gewest investeerde in 1992 miljoenen en werd 
minderheidsaandeelhouder met een participatie van 40%. In 1995 gebeurde dan 
toch een vrijwillige liquidatie. Het Waals Gewest werd opnieuw volledige eigenaar, 
maar zag zich in 2002 toch opnieuw verplicht om de vereffening aan te kondigen. 

Er werd een nieuwe onderneming opgestart onder leiding van Sylvie Henquin, “la 
Cristallerie Val Saint Lambert” genoemd. In juli 2003 werd Interagora de moeder 
van de kristallerie Val Saint Lambert met een participatie van 100% van de 1 
miljoen aandelen. Interagora is de holding van de familie Féard en Henquin.  

In oktober 2005 werd ten slotte Val Saint Lambert International opgericht. VSLI 
werd eigenaar van alle merken en ontwerpen. Die werden aangekocht voor 0,7 
miljoen EUR van het Waals Gewest. In december 2005 werd VSLI geïntroduceerd 
op de vrije markt van Euronext. De introductieprijs bedroeg 5,68 euro. Er werden 
428 572 nieuwe aandelen uitgegeven waardoor Interagora nu 70% in handen heeft 
en 30% publiek bezit is. 
 

Commerciële 
strategie 

Sinds de overname focust Henquin zich op twee zaken: de modernisering van het 
productengamma en een terugkeer naar de luxe. 
Het klassieke productengamma van vazen, glazen en dierenfiguren werd 
aangevuld met een collectie juwelen en interieurspullen (kranen, luchters, stoelen 
en lampen). 
Dochter Juliette Féard tekende een nieuwe collectie juwelen, de ontwerper Philippe 
Starck een kristallen stoel en de ontwerper Luc Deshayes verwerkte kristal in een 
lingeriecollectie. 
Terwijl het productengamma verbreedt, wordt de prijspositionering behouden. Het 
maken van democratischere producten is namelijk gedoemd om te mislukken, 
vermits de productiekosten zeer hoog liggen.  
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14.2. Omzetevolutie 
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Omzetevolutie: 
2003 tot 2005 

Van 2003 tot 2005 kent de omzet een schommelend verloop. Van 2003 naar 2004 
neemt de omzet toe met een kleine 500 000 EUR. Uit de weinige gegevens die 
beschikbaar zijn, kunnen we afleiden dat de groei in 2004 vooral gerealiseerd werd 
door de hoofdzetel en niet door de luxeketens en de kleinhandel. Die groei werd 
ook voornamelijk gerealiseerd in België, dat goed was voor 58% van de omzet. 
In 2005 kent de omzet een daling van een kleine 800.000 EUR. De omzet in 2005 
is dan gelijk aan 2, 75 miljoen euro. De reden voor deze daling is onduidelijk, maar 
heeft waarschijnlijk te maken met reorganisatie en de nieuwe juridische structuur. 
 

Omzetevolutie: 
toekomst 

In 2006 verwacht Val Saint Lambert International een enorme omzetstijging. Vanaf 
2007 blijft de omzet stijgen maar in afnemende mate. 
We stellen vast dat de omzet in 2006 ook daadwerkelijk is gestegen, namelijk tot 
6,25 miljoen euro. Deze stijging is te danken aan een aantal belangrijke nieuwe 
klanten. Enerzijds een Franse klant met een bestelling ter waarde van 500 000 EUR 
en anderzijds klanten in de Verenigde Staten en Japan, samen goed voor 2 miljoen 
EUR. De toename van de omzet in 2006 is ook nog te wijten aan de opening van 
nieuwe boetieks in Brussel en Parijs (1 juni). Omdat de omzet sterker aandikt dan 
verwacht in Brussel en Parijs openden ze dit jaar geen nieuwe boetieks in New 
York en Tokyo, dit ook omdat het te investeren budget op is.  
Val Saint Lambert International heeft het budget onderschat dat nodig is om een 
boetiek te openen, vooral de 6 maanden huur die op voorhand dienen betaald te 
worden. De opening in een nieuw land vergt ook meer energie dan gedacht, omdat 
telkens een nieuwe onderneming moet worden opgestart.  
Een bijkomende reden waarom VSLI de openingen in New York en Tokyo uitstelt, is 
dat de banken nog altijd maar moeizaan volgen. 
Het uitstel betekent dat de hele planning van de opening van nieuwe winkels wordt 
verschoven. Normaal gezien was er gepland om in 2007 eigen winkels te openen in 
Londen, Dubaï, Milaan en in 2008 in Toronto, Berlijn en Riyad. 
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14.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBIT 
 

In 2004 stijgt de EBIT doordat de bedrijfsopbrengsten meer stijgen dan de kosten. 
De opbrengsten in 2004 stijgen door het groter aantal goederen in bewerking en 
afgewerkte producten. De variatie in de voorraden is het positief gevolg van de 
verandering in waarderingsregels voor deze voorraden. Men hanteert nu een 
waardering die dichter aanleunt bij de economische werkelijkheid. De bedrijfskosten 
nemen eveneens toe door de stijging van de kosten van de voorraden. Bovendien 
zijn de kosten voor diensten en goederen ook meer gestegen dan de verkopen. Dit 
is een gevolg van de stijging van de kosten voor energie, gas en elektriciteit. 
Doordat in 2005 de omzet en goederen in bewerking en de afgewerkte producten 
zorgen voor een sterkere daling van de opbrengsten dan de daling van de kosten, 
doet er zich een daling voor van EBIT. Dit is het gevolg van een onstabiel 
management en het naderende faillissement.  
In 2006 zien we een heropleving van Val Saint Lambert International, dankzij het 
aantreden van Sylvie Henquin. Er werden nieuwe winkels geopend in Brussel en 
Parijs wat zich vertaalde in een toename van de omzet. De bedrijfskosten stegen in 
mindere mate waardoor de EBIT toenam met 1 200 000 EUR. Hierdoor is de EBIT 
uit de rode cijfers geklommen tot een kleine 1 miljoen EUR. Ook de marge is 
toegenomen doordat er meer in eigen winkels wordt verkocht.  
In 2007 wordt er weer verwacht dat de bedrijfsopbrengsten meer zullen toenemen 
dan de bedrijfskosten. Dit verloop is ook in dit jaar te wijten aan de omzetstijging 
door de opening van nog meer nieuwe boetieks. Val Saint Lambert International 
voorziet dat de EBIT in 2008 een zelfde evolutie zal kennen als in 2006 en 2007. 
De reden hiervoor is dat er ook in 2008 gepland is om nieuwe boetieks te openen 
waardoor de omzet weer zal toenemen.   
 

Evolutie EBITDA 
 

De evolutie van de niet – kaskosten kennen een gelijk verloop met EBIT, waardoor 
EBITDA dezelfde trend vertoont als EBIT. De niet-kaskosten bestaan voor Val Saint 
Lambert International enkel uit afschrijvingen. Aangezien Val Saint Lambert 
International vanaf 2006 gepland heeft om elk jaar nieuwe winkels te openen stijgen 
bijgevolg de afschrijvingen. 
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14.4. De evolutie van de financiële schuld 
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Netto financiële 
schulden 

In 2003 heeft Val Saint Lambert International weinig financiële schulden, het bedrijf 
heeft zelfs een netto cashpositie. Hoewel in 2004 de LT-schulden ineens volledig 
zijn afgelost – zij bestonden uit een leasing die door de curatele teruggenomen is – 
is er wel een netto financiële schuld omdat onder meer de liquide middelen gedaald 
zijn en de KT-schulden serieus toegenomen zijn. Deze KT-schulden bestaan uit 
straight loans van 535 600 EUR bij Van Breda en 125 000 EUR bij ING. In 2005 zijn 
er niet veel veranderingen waar te nemen, bijgevolg blijft de netto financiële schuld 
ongeveer gelijk. Vervolgens stellen we in 2006 een verdubbeling vast van de netto 
financiële schuld. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het aangaan van de 
nieuwe schuld van 700 000 EUR voor de opening van de nieuwe boetieks in 
Brussel en Parijs. In 2007 verwacht Val Saint Lambert International een nieuwe 
lening waardoor de totale schuld zal stijgen tot ongeveer 4 miljoen EUR. Deze 
nieuwe schuld zal worden aangegaan om de opening van de nieuwe boetieks in 
Londen, Milaan en Dubaï te financieren. Van 2007 naar 2008 verwachten we dat de 
schulden opnieuw zullen stijgen tot 2 340 000 door het aangaan van een 
bijkomende lening. Deze lening zal dienen ter financiering van de opening van 
nieuwe winkels in Toronto, Berlijn en Riyadh.  
 

Schuld/EBITDA-
ratio 

De netto financiële schulden over EBITDA geven een maatstaf voor de 
terugbetalingscapaciteit van Val Saint Lambert International. In 2003 en 2005 is 
deze ratio negatief door het verlies dat in die jaren geboekt werd, bijgevolg kon in 
2005 de schulden niet afgelost worden door de EBITDA. Omdat de financiële 
schuld in 2003 negatief was diende EBITDA in ieder geval niet aangesproken te 
worden. In 2004 is de ratio wel positief maar zal niet alleen de EBITDA moeten 
aangesproken worden om de financiële schulden terug te betalen. Vanaf 2006 
wordt er elk jaar winst verwacht maar zullen ook de financiële schulden stijgen door 
de investeringen in nieuwe boetieks. Enkel in 2006 wordt verwacht dat de EBITDA 
groot genoeg zal zijn om de financiële schulden terug te betalen. 
 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

De verhouding netto financiële schulden tot het eigen vermogen is ongeveer 1 tot 3. 
Het grootste deel van het eigen vermogen is vooral afkomstig van het kapitaal. In 
2006 is de winst ongeveer 15% van het eigen vermogen en er wordt verwacht dat 
dit aandeel elk jaar zal groeien.  
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14.5. Nettowinst en winst per aandeel 
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Evolutie van het 
netto werkkapitaal 

Het werkkapitaal kent een stijgend verloop met uitzondering van het jaar 2005. Altijd 
positieve cijfers dus die duiden op een goede liquiditeit. Het netto werkkapitaal is 
hier het deel van de vlottende activa dat met lang vermogen is gefinancierd. De 
vlottende activa verdrievoudigen op 4 jaar tijd. De schulden op korte termijn stijgen 
tot 2005 en nemen in 2006 terug af. 
Een negatief nettowerkkapitaal zou betekenen dat een stuk van de vaste activa met 
kortlopen vermogen is gefinancierd. Er wordt binnen Val Saint Lambert International 
verwacht dat ook in 2007 en 2008 de KT-schulden constant zullen blijven en dat het 
vlottend actief nog zal stijgen. Bijgevolg zal dus ook het netto werkkapitaal nog 
verder toenemen. 
Het (netto-)werkkapitaal is een kengetal voor de liquiditeit. Het is het verschil tussen 
vlottende activa en vlottende passiva. Het werkkapitaal geeft een indicatie van de 
hoeveelheid middelen die het bedrijf op korte termijn beschikbaar heeft om, ook als 
alle kortlopende schulden worden afgelost, de nodige uitgaven te doen om het 
bedrijf draaiende te houden. Als vuistregel geldt dat een bedrijf op dit punt gezond 
is als het netto-werkkapitaal positief is. 

 

Netto courante 
winst 

In 2003 kocht Sylvie Henquin Val Saint Lambert. De kosten voor het terugkopen 
van de merknaam en het terug opstarten van het bedrijf liepen op. Dat eerste jaar 
was dan ook geen bijster succes als we spreken over winst. Het bedrijf kende een 
verlies van 27 123 EUR. Het jaar daarop waren ze nipt uit de rode cijfers. Er was 
voor het eerst sinds Sylvie Henquin het roer had overgenomen sprake van winst 
namelijk iets meer dan 7000 EUR. In 2005 steeg de schuld aanzienlijk wat weer 
resulteerde in een verlies. Voor het einde van 2006 verwacht men een stijging van 
de winst tot 400 000 EUR. Ook in 2007 en 2008 verwacht Val Saint Lambert 
International een stijging van de winst van respectievelijk 780 000 EUR en 970 000 
EUR.  
 

Cash flow De cash flow stijgt gedurende 4 jaar. De belangrijkste investeringen zijn gepland 
tussen 2005 en 2007. De jaren nadien houdt men een minder belangrijk 
investeringsniveau aan. Er worden dan vooral investeringen gedaan om de 
infrastructuur te behouden. Men voorspelt dat er tot 2008 geen dividenden zullen 
worden uitbetaald. 
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14.6. SWOT-analyse 

Strengths • Handgemaakt luxe – product. Bestaande uit kwalitatief hoogstaande 
grondstoffen. Gecreëerd door ontwerpers, wat zorgt voor een artistieke waarde. 

• Snelle leveringstijd. 

• Exclusieve, gelimiteerde collecties 

• Door exclusiviteit kleine voorraden. 

• Weinig concurrentie in de nichemarkt 

• Grote winstmarges. 

 
Weaknesses • Beperkt tot enkel welstellend publiek. 

• Hoge productiekost. 

• Lange introductie van de productlevenscyclus. 

 

Opportunities • Sector van de luxeproducten kent een expansie van ongeveer 7% per jaar. 

• Diversificatie met een nieuwe productielijn in juwelen. 

 

Threats • Juwelenmarkt kent vertraagde groei van 15%. 
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14.7. Waardering 

Parameters De gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, het 
verwachte marktrendement, de kostprijs van het vreemd vermogen en het 
gemiddelde belastingspercentage.  
De bèta bedraagt 1,2 
De risicovrije rente bedraagt 4,5% 
Het verwacht marktrendement is 10% 
De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 5% 
Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt 30% 
 

Uitgangspunten 
scenario 1 

In dit scenario gaan we uit van de groeiperspectieven van de prospectus mits een 
kleine aanpassing. Deze aanpassing is nodig, vermits Val Saint Lambert 
International al een achterstand heeft opgelopen bij het openen van hun nieuwe 
boetieks. 
Van 2006 tot en met 2008 verwachten we een sterke stijging van de omzet van 
respectievelijk 52%, 38% en 24%. Dit is te danken aan de opening van de nieuwe 
winkels. Door het uitstel verwachten we ook in 2009 nog een aanzienlijke groei van 
18%. Vanaf 2010 laten we de groei dan geleidelijk aan afnemen tot een 3% in 2013. 
 

Uitgangspunten 
scenario 2 
 

We hebben ook een conservatiever scenario opgesteld, waar we een lagere 
omzetgroei en EBIT-marge veronderstellen. Vanaf 2007 tot en met 2011 hebben we 
de groei laten dalen met respectievelijk 13%, 7%, 6%, 4% en 2%. Vanaf 2012 
hebben we steeds de omzetgroei verminderd met 1%. Ook de EBIT-marge hebben 
we vanaf 2008 lichtjes verminderd. 
 

Uitkomst Voor de waardering van onze onderneming in scenario 1 bekomen wij een koers 
van 15,41 euro per aandeel. Door een voorzichtiger scenario 2 toe te passen, 
bekomen wij uiteraard een lagere koers, namelijk 9, 84 euro per aandeel. 
 

Scenario 1: 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Omzet 4.102 6.235 8.604 10.669 12.590 14.101 15.229 15.990 16.470 

Omzetgroei 0% 52% 38% 24% 18% 12% 8% 5% 3% 

EBIT -80 249 860 1.600 2.140 2.397 2.589 2.878 3.129 

EBIT-marge -2% 4% 10% 15% 17% 17% 17% 18% 19%  

Scenario 2: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Omzet 4.102 6.235 7.731 9.046 10.131 10.942 11.598 12.062 12.303

Omzetgroei 0% 52% 24% 17% 12% 8% 6% 4% 2%

EBIT -80 249 773 1.176 1.418 1.532 1.624 1.809 1.969

EBIT-marge -2% 4% 10% 13% 14% 14% 14% 15% 16%
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15. U&I Learning 

 
 Koers op 13/03/2007: 6,73 EUR 

Marktkapitalisatie: 8,28 mio EUR 
Aantal aandelen: 1.230.700 

Basiscijfers 
 2003 2004 2005 2006 2007E 
Omzet (x1000) 1.430 3.780 4.620 5.890 9.500 

 EBIT 14.19 402.61 364.19 841.73 
' 

1.235 
 
 

EBIT-marge 1,0% 10,6% 1,4% 14,3% 13%  
Nettowinst (x1000) 7 240 130 440 685 
Winst per aandeel 1,42 24,53 13,77 0,36 0,56 
Netto schuld /  
EBITDA 

2,01 0,57 0,82 0,42 3,69 

Conclusie 
 U&I Learning is nog een zeer jong bedrijf, maar wanneer we de cijfers van de 

voorbije jaren in beschouwing nemen, kunnen we stellen dat het zeker een 
succesverhaal is. Zowel de omzet als de EBIT kenden een positieve trend. Dit 
bereikte de onderneming door zich niet enkel te concentreren op interne groei, 
maar zeker ook op externe groei door middel van overnames en fusies. 
In 2006 behaalde U&I Learning resultaten die boven alle verwachtingen lagen. Zo 
bereikten ze een EBIT van € 841.730, beduidend hoger dan de verwachte € 
488.322. Er werden ook veel hogere bedrijfsopbrengsten gerealiseerd, namelijk € 
5.890.369 in plaats van de vooropgestelde € 5.580.000. De toename van de omzet 
was vooral een gevolg van het succes van de op maat ontwikkelde e-learning 
projecten. De meer dan proportionele toename van de EBIT en EBITDA kan men 
toeschrijven aan een betere en optimale capaciteitsbezetting van het personeel. 
De toekomstverwachtingen voor U&I Learning zien er positief uit. Door de recente 
overname van FSR zal de omzet de komende jaren een hoge vlucht nemen. 
Daarenboven mogen we er ook van uit gaan dat de e-learningmarkt nog in volle 
ontwikkeling is en dat er dus nog meer dan voldoende opportuniteiten te vinden zijn 
in deze markt. Doordat de informatica markt een snel evoluerende en competitieve 
markt is, is het belangrijk voor U&I Learning dat zij snel kunnen anticiperen op 
veranderingen, en dat ze vooral veel belang hechten aan innovatie en creativiteit. 
 
 
 

 
 
 

Koersevolutie 
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15.1. Bedrijfsprofiel 

Algemeen In 1997 zag U&I Learning het levenslicht, een bedrijf gespecialiseerd in e-learning. 
E-learning is het volgen van een cursus of opleiding op een eigen personal 
computer via internet.  
U&I levert e-learningdiensten aan ondernemingen, overheidsinstellingen en 
bankverzekeraars. Tot de eerste grote klanten behoorden Elsevier Training & 
Opleidingen groep, Fortis en VDAB. Vervolgens voegden ook Bekaert, 
bankverzekeraars Dexia en KBC en Belgacom. 
Een belangrijke stap in de geschiedenis van U&I Learning is de intrede van 
partners@venture in 2002, een Belgische durfkapitaalfonds.  
In 2004 is er een fusie tot stand gekomen met het Gentse bedrijf Atek. De 
activiteiten van dit bedrijf zijn complementair met deze van U&I learning. De 
bedrijfsactiviteit van Atek bestond uit het ontwerpen van documentatie, 
documentatieprocessen en leerinhouden voor het internet. De gefuseerde 
onderneming behield de naam U&I Learning en werd een belangrijke speler rond e-
learning oplossingen en -content in de Belgische markt. Door de fusie werden 
bedrijven zoals Agfa-Gevaert, de Post en Picanol aan het klantenbestand 
toegevoegd. In ditzelfde jaar richtte U&I een afdeling op in Nederland. Deze stap 
resulteerde in projecten bij onder andere de Nederlandse politie academie, de 
Nederlandse landmacht en de verzekeraar Interpolis. 
In augustus 2006 trok U&I Learning naar de Vrije Markt Brussel en bood 384.500 
aandelen aan, aan een introductieprijs van € 6,5. 
De missie van U&I is het grootste “pure play” e-learning bedrijf te worden in de 
Benelux. Om deze doelstelling te bereiken focust het bedrijf zich op het leveren van 
kwaliteitsvolle content en e-learning oplossingen en diensten aan organisaties en 
bedrijven uit verschillende sectoren.  
 

Groeipotentieel In de Verenigde Staten verwacht men dat de markt voor e-learning jaarlijks zal 
groeien met 30%. Hieruit blijkt dat er een enorme markt is voor dit product. 
Momenteel komt deze trend ook overwaaien naar onze contreien, zo maken 
momenteel reeds 20% van de grote bedrijven gebruik van e-learning. Buiten deze 
interne groei wil U&I ook groeien door middel van een actieve overname strategie. 
Een voorbeeld van deze overnamestrategie is de recente acquisitie met het 
Nederlandse bedrijf FSR. Het doel van deze externe strategie is niet enkel het 
marktaandeel vergroten, maar ook het verbeteren van de expertise en technische 
knowhow. 
 

Productevolutie U&I Learning biedt bedrijven en organisaties oplossingen aan om op een 
productieve en efficiënte manier kennis te ontwikkelen en te verspreiden bij hun 
personeel en klanten. Hun motto is ‘the right knowledge for the right audience’.  

U&I Learning startte in 1997 met het aanbieden van online educatieve diensten. 
Kort daarop ontwikkelden ze samen met Fortis een online coaching systeem. Een 
volgend product zijn de e-learning cursussen, waarvan onder andere V.D.A.B. 
verschillende pakketten per jaar bestelt. Verder concentreren ze zich vooral op het 
verbeteren en verder ontwikkelen van hun producten. 

Een laatste nieuwe rage zijn momenteel de edugames. 

De onderneming biedt haar producten aan aan verschillende industrieën en 
sectoren, zo zijn daar onder andere: de bank- en verzekeringssector, 
farmaceutische sector, de publieke sector,… 
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15.2. Omzetevolutie 
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Algemeen In de beschouwde periode stellen we een stijgende trend vast in de omzet, het 

gevolg van de groeistrategie van U&I Learning. Deze is tweeledig, namelijk intern 
door de groei van de e-learning markt en klantenwerving, en extern door middel van 
fusies en overnames. Deze laatste leidt tot de grootste stijgingen in het 
omzetverloop. De interne strategie garandeert dan weer de continue omzetgroei. 

België Een belangrijk voorbeeld van de externe groeistrategie binnen België is de fusie 
met Atek in 2004. De firma Atek was gevestigd in Gent en was actief sinds 1989. 
Atek was toonaangevend in het ontwerpen van documentatie en 
documentatieprocessen volgens de Information-Mapping theorie. Dit is een 
internationale informatiestandaard voor het analyseren, structureren en presenteren 
van informatie. De integratie van de opgedane expertise en de opgebouwde 
klantenportefeuille van beide ondernemingen leidde tot schaalvergroting. Hierdoor 
beschikt de nieuwe onderneming over een uitgebreider marktaanbod en een 
sterkere marktpositie. Dit komt tot uiting in de sterke omzetgroei van 2004. 

Nederland Ook in Nederland realiseerde U&I externe groei, het nam namelijk in oktober 2004 
een belangrijke strategische stap met de start van een afdeling in Nederland. 
‘Denkk bv’, een Nederlandse e-learning onderneming, stapte over naar U&I 
Learning. Dit resulteerde in een aantal referentieprojecten, zoals de ontwikkeling 
van edu-games voor de Nederlandse Politie Academie van Apeldoorn en de 
Nederlandse landmacht. U&I Learning kreeg er ook nog een grote klant bij: 
Interpolis, een belangrijke verzekeraar. De omzet in Nederland in 2004 bedroeg 
255.285 EUR, of 6,75% van de totale geconsolideerde omzet. In 2005 groeide de 
omzet in Nederland tot 715.597 EUR, of 15,48% van de geconsolideerde omzet.  
Om haar activiteiten in Nederland verder te kunnen ontplooien nam U&I Learning in 
december 2006 het Nederlandse FSR over. 

Omzetverdeling De omzet van U&I Learning is als volgt verdeeld over de top 3 klanten (2003-05): 
• Klant 1: 23,97% - 15,73% 
• Klant 2: 19,26% - 12,87% 
• Klant 3: 17,30% - 7,97% 

De situatie is duidelijk verbeterd tegenover 2003. De omzet is nu meer verdeeld 
over de verschillende klanten. Bijgevolg is U&I Learning minder afhankelijk van haar 
klanten. Indien de belangrijkste klant U&I Learning zou verlaten, is de impact op de 
omzet kleiner dan in 2003. 

Groeiverwachting U&I Learning verwacht tot 2009 een omzetgroei van ongeveer 16%. Wat FSR 
betreft gaan we uit van een lagere omzetgroei. Door de graduele overname van 
FSR zijn we uitgegaan van een proportionele consolidatie van de omzet, namelijk 
50% in 2007,75% in 2008 en 100% in 2009. Hierdoor bekomen we in 2007 een 
omzetstijging van 61,3%. Dit komt door in 2007 50% van de omzet van FSR in 
rekening te brengen, bovenop de interne omzetgroei van 16,1% van U&I Learning. 
Daarna daalt de omzetgroei. Vanaf 2010 zien we een relatief lage omzetgroei 
omdat de consolidatie van FSR volledig is en de omzetgroei van U&I Learning naar 
een stabiele groeivoet van om en bij de 1% evolueert. 
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15.3. Evolutie EBIT en EBITDA 
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Evolutie EBITDA De evolutie van de personeelskosten als percentage van de omzet kende een 

stijgend verloop van 2003 tot 2005. Tot 2004 is er een stijging van de EBITDA 
omdat de omzetstijging beduidend sterker was dan de stijging van de 
personeelskosten. In 2005 steeg de omzet relatief gezien minder sterk dan de 
vorige jaren, terwijl de personeelskosten een zelfde stijging kenden. Hierdoor 
merken we een lichte terugval van de EBITDA in 2005. 
Voor 2006 verwachtte U&I Learning een EBITDA van € 658.348, maar ze deden 
het opmerkelijk beter en haalden een EBITDA van € 1.002.609. Deze goede 
prestatie is het gevolg van de meer dan proportionele verhoging van de 
bedrijfsopbrengsten ten opzichte van de verhoging van de bedrijfskosten. Dit laatste 
komt onder andere door een betere capaciteitsbezetting van het personeel. 
Vanaf 2007 zullen de personeelskosten stabiel blijven, aangezien een optimaal 
personeelsbestand reeds bereikt is. Verder gaat men ervan uit dat de andere 
bedrijfskosten een normale evolutie kennen. 
De recente overname van FSR zal leiden tot een omzetstijging vanaf 2007, en 
bijgevolg dus ook een stijging in EBITDA. 
 

Evolutie EBIT De EBIT kent een stijgend verloop in 2003 en 2004. De stijging in 2004 is in 
absolute termen kleiner dan de stijging van de EBITDA tengevolge een 
verdubbeling van de afschrijvingen en waardeverminderingen van € 64.159 in 2003 
naar € 120.815 in 2004. De oorzaak van deze stijging is de toename van de 
afschrijvingen en waardeverminderingen van de materiële vaste activa. 
In 2005 daalt de EBIT doordat de bedrijfskosten sterker toenamen dan de 
bedrijfsopbrengsten. Deze daling van de EBIT met € 38.424 werd bij de EBITDA 
echter gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de afschrijvingen en 
waardeverminderingen met € 29.128. 
In 2006 steeg de EBIT, net als de EBITDA, sterker dan verwacht, naar € 841.730 in 
plaats van de verwachte € 488.322. Uit deze cijfers kunnen we opmaken dat het 
bedrijf niet enkel profijt haalde uit de optimale capaciteitsbezetting, maar dat de 
afschrijvingen in 2006 ook lager lagen dan verwacht, namelijk € 160.879 in plaats 
van € 170.026. 
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15.4. De evolutie van de financiële schuld 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006E 2007E

x
 1

0
0
0
 E

u
r

0%

100%

200%

300%

400%

Netto financiële schuld nfs/ebitda

 
Netto financiële 
schulden 

De netto financiële schulden kennen een stijgend verloop. In absolute cijfers kende 
de netto financiële schuld een iets sterkere stijging van 2003 naar 2004 dan de 
stijging van 2004 naar 2005. De toename van de netto financiële schuld in 2004 is 
deels te wijten aan de kaskredieten bij KBC en Fortis waarover U&I Learning in 
2004 beschikte, waardoor de financiële schulden op korte termijn stegen. Verder 
werd deze stijging veroorzaakt door een lening verkregen van Partners@Venture 
voor €100.000 om de opstart van U&I Learning in Nederland te ondersteunen.  
Naast de stijging van de korte termijn financiële schulden was er in 2004 ook een 
sterke toename van de financiële schulden op lange termijn. In 2004 bestond deze 
schuld uit een lening van € 155.580,68 met een looptijd van vier jaar, die diende 
voor de inrichting van de kantoren in Gent. 
In 2005 daalden de lange termijn financiële schulden door de aflossing van de 
lening op vier jaar. Daarnaast loste U&I Learning de lening van Partners@Venture 
af. Toch is er in 2005 een stijging van de korte termijn financiële schulden, door een 
straight loan van KBC, samen met het opgebouwde kaskrediet bij Fortis. 
De daling van de lange termijn financiële schulden, de stijging van de korte termijn 
financiële schulden en de afname van de liquide middelen resulteerden in een iets 
minder sterke toename van de netto financiële schuld in 2005.  

Door de overname van FSR dienen we rekening te houden met een overnameprijs 
van ongeveer 5 miljoen euro. Deze overnameprijs hebben we bepaald door een 
price/sales ratio van 1,5. Dit ligt lager dan het gemiddelde van 2, aangezien FSR 
niet-beursgenoteerd is. 
Over deze overnameprijs bestaat echter onzekerheid, zowel over het bedrag, als 
over het tijdstip van betaling. 
 

Schuld/EBITDA-
ratio 

Aan de hand van deze maatstaf kunnen we de terugbetalingcapaciteit van de 
onderneming meten. In 2003 bedroeg deze 2, dit wil zeggen dat de schulden twee 
keer zo groot zijn als de earnings before intrests, taxes, depreciations and 
amortizations (EBITDA). Met andere woorden, de onderneming zou twee jaar nodig 
hebben om de netto financiële schulden af te betalen.  
In 2004 daalt deze ratio naar 0,6, wat reeds een opmerkelijke verbetering is. In 
2005 stellen we een kleine stijging vast, naar 0,8, wat nog altijd een aanvaardbaar 
niveau is. 
 

Netto financiële 
schulden in 
verhouding tot het 
eigen vermogen 

Indien we 2003 met 2004 vergelijken wat betreft de verhouding van de netto 
financiële schulden tot het eigen vermogen, stellen we in 2004 een daling vast van 
ongeveer 20%. In 2004 is er zowel een stijging van de netto financiële schulden als 
van het eigen vermogen, maar het eigen vermogen steeg sterker dan de netto 
financiële schulden. Deze sterkere toename van het eigen vermogen is deels te 
verklaren door de toename van de reserves en deels door de kapitaalverhoging. 
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Beide toenames vinden hun verklaring in de fusie met Atek.  
In 2005 had U&I niet te kampen met een verlies uit het vorige boekjaar, waardoor 
de omvang van de beschikbare reserves is toegenomen. Daarnaast zijn ook de 
wettelijke reserves toegenomen. Dit concludeert in een toename van het eigen 
vermogen. Ook de netto financiële schuld kent een toename, waardoor de 
verhouding geleidelijk verder is gestegen. 
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15.5. Nettowinst en winst per aandeel 
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Evolutie van het 
netto werkkapitaal 

Het netto werkkapitaal kent een sterke stijging van 2003 naar 2004 met 178,75%. 
Het jaar daaropvolgend, stellen we opnieuw een stijging vast, weliswaar beperkter 
in omvang, maar toch nog 63,10%. 
De sterke stijging van 2003 naar 2004 kunnen we verklaren door een sterke 
toename van de vlottende activa, een gevolg van de fusie met Atek, waardoor de 
handelsvorderingen ongeveer verdrievoudigd zijn. De schulden op ten hoogste één 
jaar verdrievoudigen van 2003 naar 2004. Deze verdrievoudiging wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de financiële schulden op korte termijn. In 2004 
werden er namelijk kaskredieten aangegaan bij Fortis en KBC, daarnaast werd er 
ook een lening afgesloten bij Partners@venture van 100 000 Euro. Deze lening 
alsook de kaskredieten werden aangegaan om hun opstart in Nederland te 
financieren. In absolute waarden is de stijging van de korte termijn schulden minder 
relevant dan de stijging van de vlottende activa, waardoor het netto werkkapitaal 
een sterke stijging vertoont. 
De toename van het netto werkkapitaal in 2005 is minder omvangrijk dan deze in 
2004. Dit komt omdat er in 2005 geen fusies plaatsvonden, waardoor de toename 
van de vlottende activa afhankelijk was van interne groei. Naast een relatief 
beperkte toename van de handelsvorderingen, bemerken we ook een geringe 
stijging in de financiële schulden op korte termijn. De lening die U&I aangegaan is 
bij Partners@venture in 2004 werd in 2005 volledig afgelost, maar het kaskrediet, 
verstrekt door Fortis en KBC werd verder opgebouwd.  
Als we het netto werkkapitaal relateren tot de omzet, bekomen we een ratio van 
18,96% in 2003. Om de omzetgroei in de komende jaren te ondersteunen dient 
deze ratio minstens 18,96% blijven bedragen. In 2004 vinden we een ratio van 
19,96%, in 2005 26,64%. We nemen dus een stijging waar, hetgeen positief is.  

 
Nettowinst De fusie tussen U&I en Atek resulteerde in een explosieve groei in 2004. Wat zich 

reflecteerde in een enorme toename van de nettowinst. Deze groei kunnen we in 
eerste instantie verklaren door een toename van het bedrijfsresultaat. In 2003 
bedroegen de bedrijfskosten ten op zicht van de bedrijfsopbrengsten 99 %, in 2004 
was dit nog 89%. De daling van deze ratio weerspiegelt zich in een toename van 
het bedrijfsresultaat. 
In 2005 kent de netto winst een daling. Ook deze kunnen we verklaren aan de hand 
van de evolutie van het bedrijfsresultaat. De bedrijfskosten bedragen ten opzichte 
van de bedrijfsopbrengsten  92%, waardoor het bedrijfsresultaat terugvalt. De 
toename van de bedrijfskosten heeft te maken met de investeringen van U&I om de 
opstart in Nederland verder te ontwikkelen.  
 

Winst per aandeel Bij de oprichting van U&I Learning werden 750 aandelen gecreëerd. Op 29 juni 
2000 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd door de creatie van 3000 extra 
aandelen. Op 13 november 2002 volgde een tweede kapitaalverhoging en werden 
2000 extra aandelen gecreëerd. Eind 2002 had U&I Learning dus een totaal van 
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5000 aandelen. 
Door de lage nettowinst in 2003 bedroeg de winst per aandeel slechts € 1,4154.  In 
2004 werden er nog eens 5.000 aandelen gecreëerd door de fusie met Atek. De 
winst per aandeel steeg alsnog naar € 24,53 door de enorme groei van de 
nettowinst dat jaar. In 2005 daalde de winst per aandeel naar € 13,77 door een 
daling van de nettowinst. In 2006 ging U&I Learning naar de beurs, hierbij 
creëerden ze 230.700 aandelen. Door de aandelensplitsing van de al bestaande 
10.000 aandelen komt men tot een totaal aantal aandelen van 1.230.700. In 2006 
bedroeg de winst per aandeel 0,36 euro. 
 

Cashflow Ten gevolge van de fusie met Atek in 2004 is het resultaat van het boekjaar na 
belastingen maar liefst met 3366 % toegenomen. Dit resulteerde op zijn beurt in 
een verviervoudiging van de cashflow van 2003 in 2004 (of procentueel een stijging 
van ongeveer  413%). 
Als we de cashflow van 2005 vergelijken met deze van 2004 stellen we een daling 
vast van ongeveer 21%. In oktober 2004 realiseerde U&I een externe groei in 
Nederland. Ten gevolge van deze opstartfase van de vestiging in Nederland, had 
U&I in 2005 te kampen met een verlies, waardoor het resultaat na het boekjaar in 
2005 terugviel tot € 137.709. Deze terugval uit zich dan ook in een daling van de 
cashflow in 2005.  

15.6. SWOT-analyse 

Strengths • Partner van meer dan 200 klanten in allerhande overheids- en 
industriesegmenten; 

• Lange termijnrelaties met kwaliteitsvolle klanten; 
• Efficiënte e-learning oplossingen in uiteenlopende domeinen; 
• “Pure play” e-learning onderneming, dit wil zeggen, U&I-learning is een 

onderneming die als hoofdactiviteit uitsluitend met e-learning en content 
oplossingen bezig is. 

• Bij U&I zijn veel pedagogen tewerkgesteld, dit is een pluspunt aangezien zij 
studies hebben genoten over opvoedkunde en dus leergericht schrijven. 

• Op maat gemaakte e-learning cursussen in plaats van “off the-shelf” cursussen 
(= standaardcursussen). 

 
Weaknesses • Beperkte geografische spreiding; 

• De e-learning markt is een sterk gefragmenteerde markt; 
• Kleinere vraag naar de producten van U&I learning en een hogere prijs door de 

sterke concurrentie van grotere organisaties. 
 

Opportunities • Verdere uitbreiding in Nederland; 
• Groeiende populariteit van e-learning; 
• Fusie met Nederlandse e-learning provider FSR. 
 

Threats • Afhankelijk van het algemeen economisch klimaat. U&I learning is afhankelijk 
van H.R.-training- en opleidingsbudgetten, als de algemene economische 
conjunctuur vertraagt, zullen ook deze budgetten dalen; 

• Het groeiprofiel hangt af van de mogelijkheid van U&I learning om nieuwe 
projecten binnen te halen of bestaande projecten te vernieuwen. Het verwerven 
van nieuwe projecten vereist echter significante inspanningen en het succes is 
niet altijd gegarandeerd; 

• Concurrentie van organisaties met een groter klantenbestand, bekendere 
merknaam, belangrijkere financiële en marketing middelen en een grotere 
operationele structuur. 
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15.7. Waardering 

Verklaring input De  gebruikte parameters zijn de bèta van het aandeel, de risicovrije rente, de  
risicopremie, de kostprijs van het vreemd vermogen, de perpetuele groei en het  
gemiddelde belastingspercentage. 
De bèta bedraagt 1,2. 
De risicovrije rente bedraagt 4,5%. 
De risicopremie bedraagt 5%. 
De kostprijs van het vreemd vermogen bedraagt 6%. 
Het gemiddelde belastingspercentage bedraagt 30% 
 

Uitgangspunten 
eerste scenario 

We hebben ons gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2005. In 2006 en 2007 
bedraagt de EBIT-marge respectievelijk 14% eb 13%, in de daaropvolgende jaren 
zal deze stijgen om te stagneren op 16%.  
We hebben rekening gehouden met een overname prijs van 5 miljoen euro voor het 
bedrijf FSR. Dit is een schatting. We hebben een waarde/omzet verhouding 
genomen van 1,5 wat 5 miljoen oplevert. 
In 2006 werd geen rekening gehouden met de gerealiseerde omzet door FSR. 
Vooral in 2007(75% van de aandelen in handen van U&I learning), maar ook nog 
2008(alle aandelen in handen van U&I learning) zal de omzet sterk toenemen 
omwille van de opname van de cijfers van FSR in de jaarrekening. Een tweede 
oorzaak van de sterke omzetstijging is de interne groei die U&I learning behaalt. 

 
Uitkomst 

Via het waarderingsmodel bekomen we een koers van € 13,86.  

Uitgangspunten 
tweede scenario 

Aangezien we niet exact kunnen voorspellen wat de overname prijs zal zijn voor 
FSR hebben we in deze berekening een hogere overname prijs genomen. We 
hebben daarom het vreemd vermogen op lange termijn laten stijgen tot 6 miljoen 
euro.. 
 

Uitkomst De koers die we via deze waardering uitkomen bedraagt € 13,05. 
 
Scenario:  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet 4.623 5.894 9.507 11.875 14.368 15.686 16.924 17.912 18.639 18.991

Omzetgroei 0% 28% 61% 25% 21% 9% 8% 6% 4% 2%

EBIT 365 841 1.236 1.734 2.299 2.510 2.708 2.866 2.982 3.039

EBIT-marge 8% 14% 13% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
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16 Conclusie 

Het grote aantal noteringen en beursintroducties op de Vrije Markt in Parijs & Brussel toont 
aan dat deze markt en haar karakteristieken voldoen aan de noden van het bedrijfsleven. De 
vraag is natuurlijk of de gunstige noteringsvoorwaarden op termijn geen negatief effect zullen 
hebben op de notering van de bedrijven zelf en op de verdere groei van dit niet-
gereglementeerde marktsegment.  

Dat brengt ons bij het standpunt van de belegger, particulier en professioneel. Is de vrijheid 
die de bedrijven die op de Vrije Markt noteren, genieten, niet te groot? M.a.w. zal de belegger 
zich interesseren voor bedrijven die weinig of niet moeten communiceren? Door een charter 
met aanbevelingen te publiceren, heeft Euronext impliciet aangegeven dat de goede werking 
van de Vrije Markt op termijn inderdaad in het gedrang kan komen door een gebrek aan 
financiële communicatie.  

Dit lijkt ons het grootste minpunt van de Vrije Markt voor beleggers. De totale afwezigheid van 
en desinteresse voor corporate governance regels is op dit ogenblik minder een probleem. 
Weinig communicatie leidt op termijn ook tot lage liquiditeit, liquiditeit die op zich al laag is 
door de beperkte omvang van de genoteerde bedrijven en de relatief lage free float. Bedrijven 
hebben er dus alle belang bij om het risico op deze vicieuze cirkel te doorbreken. In ons 
hoofdstuk over liquiditeit hebben we enkele berekeningen verricht die bij de bedrijven die hier 
laag op scoren, een belletje moet doen rinkelen. We denken hierbij aan EMD Music.  

Gelukkig zien we ook een aantal voordelen voor de beleggers. Zo gaat het in bijna alle 
gevallen om groeibedrijven met een goed onderbouwd businessplan en fantastische groei-
opportuniteiten in hun specifieke niche. Het meten van die groei en het omzetten ervan in een 
waarderingsmodel is geen sinecure. Een kleine aanpassing van een bepaalde parameter kan 
een grote impact hebben op het koersdoel. Dat is ook de reden waarom we in de analyse van 
onze bedrijven het groeiscenario illustreren. In sommige gevallen maken we gebruik van 2 
scenario’s om de gevoeligheid van één of meerdere parameters te onderzoeken. Voor de 
geïnteresseerde belegger is het dus belangrijker te kijken naar de verschillende parameters 
(omzetgroei, EBIT-marge,…), dan naar het koersdoel op zich. New Tree is hier het beste 
voorbeeld van.  

Maar zelfs als het koersdoel zich in de buurt vindt van de huidige koers, biedt het betreffende 
aandeel nog heel wat stijgingspotentieel. We gebruiken immers een relatief hoge 
kapitaalskost. In de praktijk betekent dit dat als de koers gelijk is aan het koersdoel, dat het 
aandeel elk jaar een stijging kan kennen gelijk aan de gemiddelde gewogen kapitaalskost, 
een kapitaalskost die zich bij de meeste geanalyseerde bedrijven tussen de 9% en 11% 
bevindt.  

Beleggers dienen wel te beseffen dat beleggen in aandelen van de Vrije Markt grote risico’s 
inhoudt. Het grootste deel van de waardering wordt immers gevormd door de toekomstige 
groei en een vertraging of falen van de strategie, kan dus een belangrijke negatieve impact 
hebben op de koers. Een bijkomend voordeel van de aandelen die we onderzocht hebben, is 
dat hun schuldgraad relatief laag is. Er zijn zelfs sommige bedrijven die binnen 2 à 3 jaar een 
netto cash positie zouden kunnen opbouwen. Dit creëert natuurlijk mogelijkheden tot het 
betalen van een dividend of andere scenario’s die tot de creatie van aandeelhouderswaarde 
kunnen leiden. TMS, die reeds het langst op de Vrije Markt noteert, is een mooi voorbeeld 
hiervan.  

Het antwoord op onze vraag ‘Hoe vrij is de Vrije Markt?’ is heel eenvoudig: heel vrij voor de 
genoteerde bedrijven en iets minder vrij voor de beleggers. Maar als de bedrijven een ‘beetje’ 
communiceren en goede groeicijfers neerzetten, dan zullen beleggers die mindere vrijheid er 
graag bijnemen.  

 


