
Het is toeval, maar in een 
week tijd maakte zowel 
Galapagos als argenx 

heel belangrijke klinische 
data bekend. Beide biotech-
bedrijven bespreken we uit-
voerig in dit nummer (lees 
blz. 101 en 108). De reactie op 
het nieuws van Galapagos 
was nog gemengd, maar de 
kans blijft wel reëel dat zijn 
goudhaantje filgotinib bin-
nen afzienbare tijd al voor 
twee indicaties op de markt 
is. De koersreactie bij ar-
genx was spectaculair, want 
het is nu duidelijk dat ook 
efgartigimod een goudhaan-
tje is. De gezamenlijke 
beurswaarde van beide bio-
techvaandeldragers is opge-
lopen tot 20 miljard euro. Ze 
behoren tot de Europese top 
en het einde van de klim 
lijkt nog niet in zicht.
Toen we vier jaar geleden 
beslisten in de Belgische 
 biotechnologie te beleggen, 
werd ons dat hard afgera-
den. Iedereen vond het maar 
niks. We werden volop ge-
wezen op de enorme risico’s. 
De voorbeelden van Inno-
genetics, dat rond de eeuw-
wisseling nooit een product 
op de markt kreeg, en 
ThromboGenics − het oog-
middel Jetrea haalde de 

markt wel, maar werd geen 
commercieel succes − wer-
den keer op keer aange-
haald.

1250 procent winst
Toch hebben we doorgezet, 
omdat we zagen dat niet 
naar het potentieel werd ge-
keken. Het contrast tussen 
de extreem lage waarderin-
gen in de nasleep van het 
ThromboGenics-trauma en 
de lof die overal werd ge-
zongen over de topkwaliteit 
van de biotech in België, was 
te verleidelijk om aan dat 
thema te weerstaan. We heb-
ben wel vanaf het begin dui-
delijke spelregels opgesteld 
om kans op succes te heb-
ben. Een langetermijnhori-
zon is in dit domein een 
absolute vereiste. Een medi-
cijn naar de markt brengen 
neemt al snel tien tot vijftien 
jaar in beslag. Daarnaast 
zorgden we voor een sprei-
ding over meerdere bedrij-

ven en verkopen we de 
winnaars niet bij de eerste 
verdubbeling.
Die strategie heeft vruchten 
afgeworpen. Begin 2018 
kwam het eerste succes met 
de overname van het Gentse 
biotechbedrijf Ablynx door 
Sanofi. Zo deden we een 
eerste verkoop met een aan-
tal honderden procenten 
winst. Al zeiden we er toen 
met een bij dat zo’n bod voor 
ons niet echt hoefde en we 
er gemengde gevoelens bij 
hadden.
Velen zullen de wenkbrau-
wen hebben gefronst. Maar 
het voorbeeld van  argenx, 
dat voortkomt uit  Ablynx, 
toont perfect aan wat we 
toen bedoelden. CEO Tim 
Van Hauwermeiren (op de 
foto) wist rond zich Ameri-
kaanse topinvesteerders in 
de biotech te scharen die 
mee de onafhankelijkheid 
hebben bewaakt. Daardoor 
hebben we vandaag 1250 
procent winst op ons belang 
in argenx. Omdat ook Ga-
lapagos en Mithra Pharma-
ceuticals al minstens in 
waarde zijn verdubbeld 
 tegenover onze gemiddelde 
aankoopprijs, kunnen we 
met de glimlach de zwakke 
koersprestatie van Biocar-
tis, Bone Therapeutics en 
MDxHealth erbij nemen. 
Maar ook die bedrijven 
schrijven we niet af. 
Het potentieel haalt het dus 
van het risico, op voorwaar-
de dat u uw huiswerk goed 
maakt, zodat de kanjers niet 
in uw selectie ontbreken. 
We gaan door op de ingesla-
gen weg en zijn verheugd 
dat ook op het terrein steeds 
meer wordt bewezen dat we 
wel degelijk tot de Europese 
en zelfs tot de wereldtop in 
de biotech behoren. z
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Beleggen in biotech 
werd ons steevast 
afgeraden, maar 

gelukkig hebben we 
doorgezet.

B
I

AANDELEN      98-105
Ageas

Apple

First Majestic Silver

Galapagos

GIMV

Ontex

Proximus

Recticel

MARKT IN BEELD        106
Alibaba

Bayer

Sanofi

Volkswagen  

ALTERNATIEF              107
Opties: Galapagos

Derivaten: zilver 

PORTEFEUILLE     108-109
Argenx

OBLIGATIES            110-111
Covered bonds

LEZERSVRAAG          112
Pure Circle

INHOUD



Ageas vierde onlangs de 
tiende verjaardag van 
zijn merknaam. De ver-

zekeraar heeft de voorbije 
tien jaar een mooi parcours 
afgelegd, met de groeiregio 
Azië als speerpunt. Het 
 premie-inkomen steeg er op 
een 100 procentbasis van 
335 miljoen euro in 2010 
naar 24,3 miljard vorig jaar. 
Door de jonge bevolking in 
Azië blijft het potentieel op 
lange termijn aantrekkelijk. 
Het aandeel werd in maart 
fors teruggeduwd en rea-
geerde negatief op het eer-
stekwartaalrapport. Toch lag 
de nettowinst op groepsni-
veau met 113 miljoen euro 
hoger dan de verwachte 
90 miljoen (251,4 miljoen 
vorig jaar). Inclusief een 
meerwaarde van 310 miljoen 
euro op de terugkoop van 
achtergestelde kapitaaleffec-
ten en een boekhoudkun-
dige herwaardering bedroeg 
de nettowinst 451,6 miljoen 
euro. De winst uit levensver-
zekeringen daalde met 60 
procent tot 89,1 miljoen euro 
(70 miljoen verwacht) en die 
uit niet-levensverzekeringen 
met 32 procent tot 23,9 mil-
joen.
De impact van covid-19 op 
de verzekeringsactiviteiten 
bleef beperkt. Het premie- 
inkomen daalde op 100 pro-
centbasis met 7 procent tot 
12 miljard euro. De inkom-
sten uit de levensverzeke-
ringen zakten met 9 procent 
tot 10 miljard euro, terwijl 
die uit de niet-levensverze-
keringen toenamen met 10 
procent tot 1,9 miljard. Het 
eigen aandeel van het 
premie- inkomen viel met 8 
procent terug tot 4,6 miljard, 
waarvan ongeveer de helft 
in Azië werd gerealiseerd 
(2,3 miljard euro, een daling 

met 4%). De marktpositie is 
er robuust. 90 procent van 
de premies zijn periodiek en 
het aantal polisverlengingen 
ligt er hoog.
De investeringsportefeuille 
daalde in het eerste kwartaal 
met 2,1 miljard euro tot 
82,2 miljard. De combined 
ratio, of de verhouding tus-
sen de kosten en de netto 

verdiende premies, steeg op 
groepsniveau van 98,3 naar 
99,7 procent. De onrust op 
de aandelenmarkten kostte 
37 basispunten op de marge 
op producten met een gega-
randeerde rente (tak21), die 
terugviel van 88 naar 56 ba-
sispunten. De marge voor 
tak23-producten klom van 
18 naar 28 basispunten.
Ageas paste de dividenduit-
kering van 2,65 euro bruto 
over het boekjaar 2019 aan, 
na aanbevelingen van het 
Europese verzekerings-
agentschap (EIOPA) en de 
Nationale Bank van België 
om dividendbetalingen uit te 
stellen tot minstens 1 okto-
ber 2020 vanwege de hoge 
onzekerheid door covid-19. 
Ageas betaalt op 4 juni een 
brutodividend van 0,27 euro 
per aandeel, met het voorne-
men in het vierde kwartaal 
een tussentijds brutodivi-
dend van 2,38 euro per aan-
deel uit te keren. Ageas hield 
daarbij rekening met de vrij 
beschikbare cash (1,2 mil-
jard euro) en de stevige sol-
vabiliteit (Solvency II-ratio) 
van 193 procent op 30 april 
(ruim boven het doel van 
175%).
Daarnaast loopt het inkoop-
programma van eigen aan-

delen van 200 miljoen euro 
door. Intussen zijn 4,2 mil-
joen aandelen, of 2,17 pro-
cent van de uitstaande aan-
delen, ingekocht voor 
176,5 miljoen euro. De jaar-

prognose van 850 à 950 mil-
joen euro nettowinst werd 
losgelaten door de grote on-
zekerheid door covid-19.

Conclusie
Ageas trof in 2018 een schik-
king voor 1,3 miljard euro 
met de voormalige Fortis- 
aandeel houders. Dat Ageas 
zijn Fortis-verleden defini-
tief achter zich heeft gela-
ten, werkte bevrijdend op 
het aandeel. Maar de co-
ronapaniek op de beurs 
 katapulteerde het aandeel 
eensklaps vier jaar terug in 
de tijd, zonder aanzienlijk 
herstel sinds het dieptepunt 
in maart. We vinden dat 
overdreven, gezien de on-
verminderde aanzienlijke 
blootstelling aan de groei-
regio Azië. We willen daarop 
inspelen in de voorbeeldpor-
tefeuille. Het aandeel no-
teert tegen minder dan 
0,6 keer de boekwaarde. z

AGEAS

Groei in Azië blijft intact

inside beleggen aandelen

De coronapaniek 
katapulteerde het 
aandeel eensklaps 

vier jaar terug in de 
tijd.
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Koers: 31,98 euro

Ticker: AGSN BB

ISIN-code: BE0974264930

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,3 miljard euro

K/w 2019: 7,5

Verwachte k/w 2020: 6

Koersverschil 12 maanden: -26%

Koersverschil sinds jaarbegin: -40%
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op 28 mei



Apple moest in het eerste 
kwartaal wereldwijd 
winkels sluiten door de 

coronacrisis. Het manage-
ment trok al snel zijn eer-
dere prognoses in. Toch 
kwamen de definitieve cij-
fers nog ruim boven de ver-
wachtingen uit. Aanvanke-
lijk was voor de periode van 

januari tot maart, het 
tweede kwartaal van het fis-
cale boekjaar 2020, een om-
zet tussen 63 en 67 miljard 
dollar vooropgesteld. Maar 
een groot deel van de pro-
ductverkoop verloopt via de 
 Apple Stores. De groei van 
de onlineverkoop en de 
diensten kon de sluiting van 
de fysieke winkels niet hele-
maal compenseren. Toch lag 
de omzet met 58,3 miljard 
dollar een fractie boven die 
van een jaar eerder (+0,5%), 
maar vooral 3,7 miljard dol-
lar boven de consensusprog-
nose. De Chinese winkels 
zijn bijna allemaal weer 
open, maar ook elders zal de 
 impact wegen op de  omzet 
van het lopende derde kwar-
taal.
Apple boekte een nettowinst 
van 11,2 miljard dollar, of 
2,55 dollar per aandeel, een 
stuk boven de verwachte 
2,26 dollar. De omzet uit de 
verkoop van iPhones daalde 
op jaarbasis met 7 procent 
naar 29 miljard dollar, net 
iets minder dan de helft van 
de groepsomzet, tegenover 
nog 61 procent in het vorige 

kwartaal. Voor het lopende 
kwartaal wordt een verdere 
daling verwacht.
China startte vorig jaar met 
het 5G-netwerk. 5G-toestel-
len zullen dit jaar naar ver-
wachting 40 procent van de 
smartphoneverkopen in 
China uitmaken. De lokale 
producten Huawei en Xia-
omi hebben al zulke toestel-
len, Apple nog niet. De in-
troductie gebeurt ten 
vroegste dit najaar. Apple 
hoop dat die een nieuwe up-
gradecyclus in gang zet. In-
tussen probeert het de ver-
koop op te krikken met de 
lancering van een goedkope 
iPhone SE. Apple hoopt zo 
nieuwe klanten aan te trek-
ken, die ook andere produc-
ten en diensten afnemen.
De dienstenafdeling is uitge-
groeid tot de op één na 
grootste van de groep, met 
een omzet van 13,3 miljard 
dollar, of 17 procent meer 
dan een jaar eerder. Dat is 
goed nieuws, want de bruto-
marge van die af deling be-
draagt 65 procent, tegenover 
het groepsgemiddelde van 
38 procent. Apple Music telt 
meer dan 60 miljoen klanten 
en Apple TV+ ruim 35 mil-
joen. Klanten die het voor-
bije jaar een nieuw toestel 

kochten, kregen een jaar-
abonnement van Apple TV+ 
gratis. De groep hoopt dat 
velen betalende klanten 
worden. Wearables, Home 
en Accessoires is de derde 
afdeling, met een groei van 
ruim een vijfde op jaarbasis 
naar 6,1 miljard dollar.
Apple had na het tweede 
kwartaal 192,8 miljard dollar 

liquiditeiten. Daar stond een 
langetermijnschuld van 
bijna 110 miljard dollar 
 tegenover. Begin mei haalde 
Apple voor 8,5 miljard dollar 
kapitaal op via een obligatie-
lening. Het trok zijn kwar-
taaldividend op van 77 naar 
82 dollarcent. Tussen janu-
ari en maart kocht het voor 
18,5 miljard dollar eigen 
aandelen. Het budget daar-
voor bedraagt nu 90 miljard 
dollar. Apple wil op termijn 
zijn volledige cashpositie 
uitkeren. Het spendeerde 
sinds 2012 al 450 miljard 
dollar, waarvan 345 miljard 
dollar aan aandeleninkopen 
en de rest aan dividenden. 
Daardoor daalt het aantal 
uitstaande aandelen jaarlijks 
met gemiddeld 5 procent. 
Met een vrije kasstroom van 
65 miljard dollar op jaarba-
sis kan Apple dat tempo nog 
een tijd aanhouden.

Conclusie
De omzet evolueert al sinds 
2018 vlak. De groei van de 
winst per aandeel is nage-
noeg volledig toe te schrij-
ven aan de inkoop van eigen 
aandelen. Tegelijk noteert 
het aandeel ver boven de 
historisch gemiddelde 
koers-winstverhouding van 
15 en zelfs boven het huidige 
marktgemiddelde van 20. De 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde en de be-
drijfswinst was nooit zo 
hoog. Ondanks de steun van 
de aandeleninkoop komen 
er ongetwijfeld nog betere 
instapmomenten voor deze 
kasstroommachine. z

APPLE

Impact covid-19 blijft beperkt

De groei van de winst 
per aandeel is 

nagenoeg volledig 
toe te schrijven aan 

inkoop van eigen 
aandelen.
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inside beleggen aandelen

2020 was een investe-
ringsjaar voor First Ma-
jestic Silver, maar het 

coronavirus gooit dat plan 
overhoop. De mijnen Santa 
Elena en La Encantada kre-
gen al een nieuwe verwer-
kingsinstallatie, die de hoe-
veelheid edelmetaal dat uit 
de ertsen kan worden gere-
cupereerd, doet toenemen. 
Dit jaar was het de beurt aan 
de San Dimas-mijn. Die 
 timing is nu onzeker, net als 
de opstart van Tayoltita. 
Waarschijnlijk zal ook het 
Ermitaño-uitbreidingspro-
ject bij La Encantada vertra-
ging oplopen. Dat moest 
 begin 2021 operationeel zijn.

De kapitaaluitgaven werden 
begroot op 171 miljoen dol-
lar, een flinke toename te-
genover de 124 miljoen in 
2019. Om cash te besparen 
wordt een deel van de uitga-
ven uitgesteld. De drie ope-
rationele mijnen van First 
Majestic bevinden zich alle-
maal in Mexico. Dat is een 
nadeel, want Mexico trad 
erg voortvarend op met 
mijnsluitingen. First Majes-
tic besliste daarom de ver-
wachtingen voor 2020 in te 
trekken. Het management 
belooft in juli nieuwe prog-
noses voor de productie, de 
kosten en de kapitaaluitga-
ven.
Tot april ging First Majestic 
uit van een output tussen 
21,5 en 24 miljoen troy oun-

ce zilverequivalent tegen 
productiekosten tussen 13,37 
en 15,46 dollar per troy oun-
ce. De zilver- en gouddelver 
concentreert zich vanaf dit 
jaar op de grootste en meest 
winstgevende drie mijnen. 
San Martin, La Parrilla en 
Del Toro staan voorlopig op 
non-actief, maar kunnen 
weer worden opgestart.
Het eerste kwartaal was 
operationeel nog erg goed, 
met een output van 6,2 mil-
joen troy ounce zilverequi-
valent, waarvan 3,2 miljoen 
troy ounce zilver en 32.200 
troy ounce goud. De produc-
tiekosten kwamen uit op 
12,99 dollar per troy ounce. 
De winst uit mijnbouwacti-
viteiten lag met 21,1 miljoen 
dollar ruim dubbel zo hoog 
als een jaar eerder. Netto 
was er een verlies van 
32 miljoen dollar door een 
afboeking op een exploratie-
actief en verliezen op de 
 derivatenpositie die het 
 valutarisico afdekt. Dat zijn 
boekhoudkundige verliezen 
zonder impact op de kas-
stromen. De aangepaste net-
towinst bedroeg 8,2 miljoen 
dollar.
In het eerste kwartaal werd 
de verkoop van 292.000 troy 
ounce zilver en 700 troy 

ounce goud uitgesteld in af-
wachting van hogere prij-
zen. Dat was een slimme zet, 
want de zilverprijs zit in de 
lift en bereikte het hoogste 
niveau sinds februari. De 
groep zit op ongeveer 1 mil-
joen troy ounce zilver en 
1500 troy ounce goud aan 
onverkochte voorraden. Op 
het dieptepunt van maart 

kostte een troy ounce zilver 
minder dan 12 dollar. Niet de 
industriële vraag, maar de 
investeringsvraag is de drij-
vende kracht achter die 
prijsstijging. De hoeveelheid 
zilver die wordt beheerd 
door trackers die in het fy-
sieke metaal investeren, was 
nooit eerder zo groot.
First Majestic sloot het eer-
ste kwartaal af met een 
cashpositie van 145 miljoen 
dollar. Aan de schuldzijde is 
er een converteerbare obli-
gatielening van 137,4 miljoen 
dollar die uitstaat tegen een 
rentevoet van 1,875 procent 
en volgend jaar afloopt. First 
Majestic heeft ook een ar-
bitrageprocedure gestart 
 tegen de Mexicaanse belas-
tingautoriteit. Het bedrijf is 
van mening dat bepaalde 
dubbelbelastingverdragen 
niet zijn uitgevoerd.

Conclusie
De evolutie van de zilver-
prijs is veel belangrijker dan 
de operationele ontwikke-
lingen op korte termijn. Ter-
wijl er nagenoeg geen 
mijnbouwactiviteiten zijn, is 
het aandeel verdubbeld 
sinds het dieptepunt. Het 
tweede kwartaal wordt een 
maat voor niets, maar begin 
juli moeten alle mijnbouw-
activiteiten weer zijn opge-
start. De klim van de 
zil verprijs is nog niet ten 
einde. Daarom blijft het ad-
vies voor First Majestic heel 
positief. z

FIRST MAJESTIC SILVER

Mee omhoog met de zilverprijs

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 29 mei

Koers: 9,17 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 1,9 miljard dollar

K/w 2019: -

Verwachte k/w 2020: -

Koersverschil 12 maanden: +62%

Koersverschil sinds jaarbegin: -25%

Dividendrendement: -

First Majestic deed 
een slimme zet  

door de verkoop  
van goud en zilver  

in het eerste kwartaal 
uit te stellen.
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Galapagos heeft zijn eer-
ste belangrijke afspraak 
met de beleggers in 

2020 niet gemist. Al sugge-
reert de koersdaling met 7 
procent na de bekendma-
king van de resultaten van 
Selection, de fase IIb/III- 
studie met het kroonjuweel 
filgotinib op patiënten met 
de ernstige darmziekte coli-
tis ulcerosa, het tegendeel. 
De markt koesterde hoge 
verwachtingen, waaraan 
niet helemaal werd voldaan.
De studie rekruteerde 1348 

patiënten met een matige tot 
ernstige vorm van de ziekte 
die nog niet of zonder suc-
ces waren behandeld met 
biologische geneesmiddelen. 
De studie bestond uit twee 
inductiestudies en een on-
derhoudsstudie, met telkens 
twee dosissen (100 en 200 
milligram) en een placebo-
arm. In de inductiestudies 
haalde alleen de hoge dosis 
het primaire eindpunt (kli-
nische remissie). In het deel 
met patiënten die nog geen 
biologische middelen had-
den genomen, haalde 26,1 
procent van de patiënten de 
klinische remissie, tegen-
over 15,3 procent bij de 
placebogroep, terwijl in het 
deel met eerder behandelde 
patiënten de cijfers respec-
tievelijk op 11,5 en 4,2 pro-
cent uitkwamen. Dat de 
populatie veel moeilijk te 
behandelen patiënten bevat-
te en een ander primair 

eindpunt had, maakt de data 
moeilijk vergelijkbaar met 
andere studies. In de onder-
houdsstudie behaalde zowel 
de dosis met 100 milligram 
(23,8 versus 13,5% voor 
placebo) als die met 200 
milligram (37,2 versus 11,2%) 
het primaire eindpunt.
Belangrijk is dat het superi-
eure veiligheidsprofiel van 

filgotinib tegenover de con-
currerende JAK-remmers 
werd bevestigd. Beide dosis-
sen lieten geen bijkomende 
veiligheidsproblemen zien 
vergeleken met de placebo-
groep. De data moeten nog 
verder worden geanaly-
seerd, maar alles wijst erop 
dat Galapagos met colitis ul-
cerosa een tweede indicatie 
voor filgotinib in handen 
heeft.
De komende maanden is het 
uitkijken naar de goedkeu-
ringsbeslissingen in de Ver-
enigde Staten, Europa en 
Japan voor filgotinib tegen 
reuma. Ondanks covid-19, 
die noopte tot de voorlopige 
opschorting van de rekrute-
ring van nieuwe patiënten in 
de andere lopende studies 
met filgotinib, blijft de ver-
wachting dat de komende 
vier jaar telkens een nieuwe 
indicatie op de markt kan 
komen. In de tweede jaar-
helft start normaal nog een 
fase III-studie tegen spon-
dyloartritis of de ziekte van 
Bechterew. Nog in de twee-
de jaarhelft volgen drie kli-
nische studieresultaten. In 
de fibrosefranchise zijn er 
de dubbele fase II-studie-
resultaten met GLPG1205 
tegen de dodelijke longziek-

te IPF en met GLPG1690 te-
gen sclerose. De rekrutering 
van de twee fase III-studies 
met GLPG1690 tegen IPF 
loopt wel door, met als be-
langrijke volgende stap de 
gedetailleerde update in de 
eerste helft van 2021.
Tegen het jaareinde krijgen 
we de belangrijke fase IIb- 
studieresultaten met 
GLPG1972 tegen artrose, 
een risicovol maar mogelijk 
heel waardevol programma. 
In het Toledo-onderzoeks-
programma, de volgende 
klasse kandidaat-genees-
middelen met een mogelijke 
nieuwe werkzaamheidsstan-
daard in immuniteitsziek-
ten, zijn de fase I-studies 
met de eerste twee molecu-
len, GLPG3312 en 
GLPG3970, afgerond. 
GLPG3312 wordt niet verder 
ontwikkeld, maar met 
GLPG3970 starten in de 
tweede jaarhelft meerdere 
kleine fase II-studies, met 
voorziene proof-of-concept-
resultaten begin 2021.

Conclusie
Beleggers velden een streng 
oordeel over de fase III-stu-
die naar colitis ulcerosa, die 
een mooie zeven op tien ver-
dient in plaats van het ver-
hoopte perfecte rapport. Op 
die indicatie kleven analis-
ten een waarde van 15 euro 
per aandeel. We verwachten 
dat de blik snel weer rich-
ting de goedkeuring voor 
reuma zal draaien. Het aan-
deel blijft koopwaardig en 
we behouden onze positie in 
de voorbeeldportefeuille. z

GALAPAGOS

Tweede indicatie voor filgotinib

De blik zal snel  
weer richting de 

goedkeuring voor 
reuma draaien.
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Koers: 188,10 euro

Ticker: GLPG NL

ISIN-code: BE0003818359

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 12,2 miljard euro

K/w 2019: 72

Verwachte k/w 2020: -

Koersverschil 12 maanden: +78%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: -

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 27 mei



De resultaten van Gimv 
struikelden in het zicht 
van de finish. Tot begin 

maart deed de portefeuille 
van de investeringsmaat-
schappij het nog heel goed. 
In 2019 boekten de aange-
houden bedrijven een om-
zetstijging van 12 procent en 
een stijging van de bedrijfs-
cashflow van 9 procent. In 
de eerste twee maanden van 
het jaar gingen ze op dat 
elan door. Toen sloeg de 
 coronacrisis toe. De implo-
sie van de beurzen in maart 
verplichtte Gimv het mes te 
zetten in de waarde van de 
portefeuille.
Aangezien Gimv het boek-
jaar 2019-2020 afsloot op 31 
maart, ongeveer op het diep-
tepunt van de beurs, sneed 
de crisis diep in de resulta-
ten. De portefeuille moest 
voor 195 miljoen euro wor-
den afgewaardeerd, een 
aderlating die maar voor 
83 miljoen euro kon worden 
gecompenseerd met gereali-
seerde meerwaarden en ont-
vangen dividenden. Per 
saldo leverde dat een nega-
tief portefeuilleresultaat van 
112 miljoen euro, of een ren-
dement van -10 procent. Het 
nettoresultaat over het 
boekjaar 2019-2020 sloot af 
met een verlies van 151 mil-
joen euro, zodat de boek-
waarde op 31 maart nog 
43,5 euro per aandeel be-
droeg.
De beurzen maakten de 
voorbije maanden een op-
merkelijke remonte, wat ook 
de marktwaarde van de por-
tefeuille van Gimv ten goede 
kwam. De huidige beurs-
koers noteert met een pre-
mie van 20 procent tegen-
over de boekwaarde van 31 
maart. De portefeuille werd 
op 31 maart gewaardeerd te-

gen 6,8 keer de bedrijfs-
cashflow. Dat is allesbehalve 
duur, zeker voor een verza-
meling bedrijven die voor de 
uitbraak van de crisis een 
fraaie groei kon voorleggen. 
De portefeuille is met een 
gemiddelde leeftijd van drie 
jaar ook jong, wat extra 
waardepotentieel toelaat. De 
impact van de crisis op die 

bedrijven is, afhankelijk van 
de sector, heel divers, maar 
als geheel zou de porte-
feuille van Gimv zich met 
beperkte schade door de cri-
sis moeten slaan. Voor het 
management is de economi-
sche onzekerheid nog te 
hoog om de impact op de 
 resultaten in te schatten. De 
vraag is ook of de beurzen 
niet te enthousiast rekenen 
op een behoorlijk econo-
misch herstel volgend jaar. 
“Ook wij waren verwonderd 
over het beursherstel. Het 
economische herstel zal 
traag verlopen”, zegt Gimv-
CEO Koen Dejonckheere.
De coronacrisis tekent rond 
de resultaten van Gimv ook 
een zilveren randje. Dankzij 
de gedaalde waarderingen 
kan het bedrijf de goed ge-
vulde oorlogskas aan het 
werk zetten. Gimv beschikt 
over een kaspositie van 
398 miljoen euro en kan nog 
voor 200 miljoen euro aan 
ongebruikte kredietlijnen in 
stelling brengen. Boden in-
vesteringsmaatschappijen 
de voorbije jaren steeds ho-
ger tegen elkaar op om inte-
ressante bedrijven binnen te 
halen, dan zijn de kaarten 
grondig door elkaar ge-
schud. “We zitten opnieuw 

in een kopersmarkt”, zegt 
Koen Dejonckheere. De 
machtsverschuiving van 
verkoper naar koper ver-
hoogt voor Gimv de kansen 
om interessante deals te 
sluiten en hogere meerwaar-
den te boeken.
De sterke balans laat Gimv 
toe haar dividend te handha-
ven op 2,5 euro per aandeel. 
Aandeelhouders krijgen de 
keuze uitbetaald te worden 
in cash of in aandelen, zodat 
voor Gimv een groter deel 
van de oorlogskas beschik-
baar blijft voor nieuwe in-
vesteringen.

Conclusie
Ook Gimv moet door de 
zure appel van de coronacri-
sis heen bijten. De porte-
feuille had zwaar te lijden 
onder de lagere waarderin-
gen op de beurs, terwijl het 
afwachten is hoe de operati-
onele prestaties van de be-
drijven in portefeuille evolu-
eren. De royale oorlogskas 
geeft Gimv de kans interes-
sante deals te sluiten. De 
koers is een faire afspiege-
ling van een gezonde porte-
feuille die correct gewaar-
deerd wordt. Het advies 
blijft houden. z

GIMV

Crisis met een zilveren randje

inside beleggen aandelen

Dankzij de gedaalde 
waarderingen  

kan Gimv  
haar goed gevulde 

oorlogskas aan  
het werk zetten.
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Koers: euro

Ticker: GIMB BB

ISIN-code: BE0003699130

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,3 miljard euro

K/w 2019: -

Verwachte k/w 2020: 12

Koersverschil 12 maanden: -5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 5%

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 27 mei



Ontex, de producent van 
luiers, tampons en in-
continentieproducten, 

zal vanaf september chirur-
gische mondmaskers produ-
ceren, om een capaciteit van 
80 miljoen per jaar uit te 
bouwen. De koersevolutie 
toont het door de corona-
paniek nog niet, maar de cij-
fers over het eerste kwartaal 
bevestigden de gunstige 
kentering van de winst-
marge in het vierde kwartaal 
van 2019. De hoop dat het 
ergste leed voor de aandeel-
houders geleden is en dat 
een einde komt aan de lange 
koersmalaise, blijft dus ge-
rechtvaardigd. Tenzij de 
 coronacrisis zo hard toeslaat 
dat de kentering teniet 
wordt gedaan.

De markt blijft daarover in 
dubio, maar voorlopig houdt 
de koersbodem van vorig 
jaar stand. Die werd uitge-
lokt door het teleurstellende 
eerste kwartaal in combina-
tie met de voorstelling van 
het plan Transform to Grow 
(T2G), waar weinigen onder 
de indruk van waren.
De terugkeer van Ontex op 
de beurs was tot nu geen 
succes. Dat had anders kun-
nen zijn, als Ontex was inge-
gaan op het opportunisti-
sche overnamebod van de 
Franse private-equityspeler 
PAI Partners, de hoofdaan-
deelhouder van onder meer 
AS Adventure en Hunke-
möl ler. De raad van bestuur 
van Ontex verwierp het bod, 
ook omdat de tweede bied-

prijs lager bleek te liggen 
dan de 27,5 euro per aandeel 
die aanvankelijk was gebo-
den.
Het eerste kwartaal toont 
een mooie omzet- en winst-
evolutie. De vergelijkbare 
omzet van Ontex steeg met 
6,8 procent (-1,0% in vierde 
kwartaal), tot 583,2 miljoen 
euro. Op basis van de gerap-
porteerde omzet is er een 
vooruitgang met 5,1 procent, 
tot 574,2 miljoen euro. Dat 
was lichtjes boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting. Opvallend was wel dat 
de grote regionale verschil-
len die we in 2019 zagen, 
verdwenen waren in de eer-
ste drie maanden van 2020. 
In Europa en op de groei-
markten Brazilië en Mexico 
was er een vergelijkbare 
omzetgroei van 7 procent.
De bedrijfskasstroom uit ge-
wone bedrijfsactiviteiten 
(rebitda) klom bij constante 
wisselkoersen met 48 pro-
cent in het eerste kwartaal, 
van 53 naar 78,4 miljoen 
euro. De rebitda-marge (re-
bitda tegenover omzet) ging 
van 9,7 naar 13,4 procent. Als 
we wel rekening houden 
met wisselkoersschomme-
lingen, steeg de winst van 53 
naar 66 miljoen euro 

(+24,6%), bij een analisten-
consensus van 64,6 miljoen. 
Dat is goed voor een toe-
name van de rebitda-marge 
van 9,7 naar 11,5 procent, ter-
wijl de analisten gemiddeld 
11,3 procent verwachtten. 
Het management gaf aan dat 
de rebitda in het eerste 
kwartaal herstelde dankzij 
de combinatie van omzet-

groei, lagere grondstoffen-
prijzen en de eerste vruch-
ten van de uitwerking van 
het plan T2G.
Door de verbeterde winst-
gevendheid daalde de netto-
schuld van 940,1 miljoen 
euro aan het eind van het 
eerste kwartaal van vorig 
jaar naar 871,3 miljoen euro 
aan het eind van het afgelo-
pen kwartaal. Daardoor 
zakte de schuldgraad (netto 
finan ciële schuld tegenover 
 rebitda) van 3,74 naar 
3,37 keer. De bedrijfsleiding 
onderstreept ook dat extra 
liquiditeiten zijn opgeno-
men en dat er voor novem-
ber 2022 geen belangrijke 
schuldaflossingen zijn, zodat 
het bedrijf financieel gezond 
is. Mede door de duidelijke 
daling van de vraag in april 
heeft Ontex zijn jaarvooruit-
zichten wel geschrapt. 
Ontex zet door met zijn 
plannen om een eerste Ame-
rikaanse productiefacilteit te 
openen en neemt daarvoor 
Amerikaanse activa in vrou-
welijke hygiëne over.

Conclusie
De koers van Ontex kon nog 
niet profiteren van twee 
kwartalen op rij waarin de 
winstgevendheid duidelijk 
beterschap vertoont. Het 
aandeel hangt nog 60 pro-
cent onder de piekkoers. 
Zonder de coronacrisis was 
de koers wellicht al geste-
gen. We zijn dan ook weer 
positiever voor het aandeel, 
dat noteert tegen één keer 
de boekwaarde. Het is uitkij-
ken naar de halfjaarcijfers, 

ONTEX

Eerste kwartaal trekt positieve lijn door

Ontex heeft geen 
belangrijke 

schuldaflossingen 
voor november 2022.
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Koers: 13,85 euro

Ticker: ONTEX BB

ISIN-code: BE0974276082

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,03 miljard euro

K/w 2019: 16

Verwachte k/w 2020: 18

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -25%

Dividendrendement: 1,0%
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Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 26 mei



P roximus noteert ruim 30 
procent lager dan begin 
2020. Na de coronadip 

op de beurzen bleef het her-
stel bijna volledig uit. Ana-
listen en beleggers konden 
de aanhoudende daling van 
de kasstromen en het voor-
uitzicht op een zware inves-
teringsronde niet smaken. 
De verlaging van het divi-
dend zette het sentiment 
nog meer onder druk. Beleg-
gers moesten lang wachten 
op vooruitzichten voor 
2020, en dan nog bleven we 
na de investeerdersdag van 
31 maart een beetje op onze 
honger zitten. Het corona-
virus is voor wel meer be-
drijven een excuus om wei-
nig concrete prognoses te 
geven, maar voor de tele-
comsector is de hinder toch 
beperkt. Proximus wil meer 
middelen vrijmaken voor 
het glasvezelnetwerk en de 
voorbereiding op 5G.
Proximus keerde vorig jaar 
nagenoeg zijn volledige vrije 
kasstroom uit. Dat is niet vol 
te houden. De dividendver-
laging van 1,5 naar 1,2 euro 
per aandeel kwam dan ook 
niet als een verrassing. De 
nieuwe CEO, Guillaume 
Boutin, maakt zich sterk dat 
dividend te kunnen uitkeren 
in 2020, 2021 en 2022. Door 
de koersdaling blijft het ren-
dement van het aandeel 
hoog. Boutin belooft dat 
Proximus vanaf 2022 weer 
aanknoopt met duurzame 
groei, en dat is alweer een 
tijdje geleden.
Om de extra investeringen 
en het dividend te kunnen 
combineren, zal de schuld-
graad toenemen. Dat is niet 
zo erg, want de verhouding 
tussen de schuld en de on-
derliggende bedrijfswinst 
(ebitda) is met 1,2 erg laag, 

vergeleken met de meeste 
sectorgenoten. Na het eerste 
kwartaal bedroeg de aange-
paste nettoschuld 2,04 mil-
jard euro, tegenover nog 
2,19 miljard eind december. 
De gemiddelde looptijd be-
draagt 5,2 jaar, de rentevoet 
1,8 procent. Proximus over-
weegt ook gebouwen te ver-
kopen, om de toekomstige 
financieringsbehoefte te 
dekken.
De CEO voorspelt voor 2020 
een vrije kasstroom tussen 
780 en 800 miljoen euro. 

Dat is een daling met 5 tot 8 
procent in vergelijking met 
de 844 miljoen euro in 2019.
De cijfers van het eerste 
kwartaal lagen grotendeels 
in lijn met de consensusver-
wachtingen. De omzet 
daalde, maar ook de kosten 
vielen lager uit, waardoor er 
toch een gunstig effect was 
op de winst. Proximus nam 
in het vierde kwartaal van 
2019 al een provisie van 
253 miljoen euro voor toe-

komstige ontslagvergoedin-
gen als onderdeel van het 
herstructureringsplan. Door 
dat bedrag in één keer door 
te slikken, hebben de kos-
tendalingen vanaf dit jaar 
een grotere impact.
De binnenlandse omzet 
daalde met 1 procent naar 
1,09 miljard euro. De consu-
mentenmarkt bleef stabiel, 

maar op de bedrijfsmarkt 
was er een daling met 2,4 
procent. De fysieke winkels 
bleven een tijd dicht en ook 
de installaties liepen vertra-
ging op. Proximus kreeg er 
in het mobiele segment wel 
30.000 klanten bij. Inclusief 
de internationale dochter 
BICS kwam de groepsomzet 
uit op 1,39 miljard euro, of 
1,5 procent lager dan in de-
zelfde periode vorig jaar. 
Door de herstructureringen 
en lagere marketinguitgaven 
daalden de kosten met 5 
procent. Dat leverde een 
ebitda van 464 miljoen euro 
op, goed voor een marge van 
33,3 procent, tegenover 32,7 
procent een jaar eerder. On-
danks de omzetdaling steeg 
de nettowinst met 14 pro-
cent op jaarbasis naar 
153 miljoen euro.

Conclusie
Proximus staat voor aan-
zienlijke investeringen. De 
belofte dat die vanaf 2022 
weer tot een duurzame groei 
leiden, ligt voor investeer-
ders nog te ver weg. De alles 
bij elkaar beperkte dividend-
verlaging levert Proximus in 
vergelijking met zijn Euro-
pese sectorgenoten nog een 
bovengemiddeld rendement 
op. De combinatie van ho-
gere investeringen en een 
interessant dividend zal wel 
een hogere schuldgraad op-
leveren. Na de te zware af-
straffing van de voorbije 
maanden krijgt het aandeel 
weer een positief advies. z

PROXIMUS

Eerst investeren, dan groeien

inside beleggen aandelen

De verlaging van het 
dividend zette het 

sentiment nog meer 
onder druk.
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Koers: 18,37 euro

Markt: Euronext Brussel

Ticker: PROX BB

ISIN-code: BE0003810273

Beurskapitalisatie: 6,2 miljard euro

K/w 2019: 15

Verwachte k/w 2020: 14

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -29%

Dividendrendement: 6,5%
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Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B 

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 29 mei



Het eerste kwartaal was 
in veel opzichten histo-
risch voor Recticel. En 

dan hebben we het niet over 
de resultaten. Het bedrijf 
heeft belangrijke strategi-
sche knopen doorgehakt in 
moeilijke marktomstandig-
heden. De markt keek al 
sinds jaar en dag uit naar de 
verkoop van de afdeling Au-
tomotive Interiors. Door de 
coronacrisis leek dat ook nu 
weer niet te lukken. Door de 
slechte situatie in de auto- 
industrie was de verwach-
ting dat niemand zou toe-
happen. Maar dat deed de 
Duitse private-equityspeler 
Admetos toch. De verkoop 
verloopt wel in twee fases. 
Admetos koopt in eerste 
 instantie 51 procent. De res-
terende 49 procent kan het 
vanaf maart 2024 verwerven 
tegen een afgesproken waar-
dering. De deal levert min-
der dan de boekwaarde op, 
maar dat was geen verras-
sing.
Recticel slaagde er boven-
dien in ook het resterende 
belang van 50 procent in de 
joint venture Eurofoam te 
verkopen. De Duitse partner 
Greiner betaalt veel meer 
dan de boekwaarde. Daar-
door brengen de deals netto 
210 miljoen euro op, terwijl 
de analisten 140 miljoen 
euro hadden verwacht en er 
een meerwaarde van 85 mil-
joen euro is.
Voor de tweede deal mag 
Recticel zijn concurrent 
Kingspan danken. De Ierse 
onderneming sloot een deal 
met Greiner voor de helft 
van Eurofoam, als onderdeel 
van een vijandig bod van 
700 miljoen euro op de divi-
sies Isolatie en Soepel-
schuim, waar Eurofoam deel 
van uitmaakt.

Kingspan is geen onbekende 
voor Recticel. In 2010 deed 
Kingspan een poging om de 
polyurethaanproducent over 
te nemen. De raad van be-
stuur wees het bod toen 
unaniem af, maar het was 
duidelijk dat Recticel niet 
kon vasthouden aan zijn 
 integratiestrategie, die al  
te zeer op de ontwikkeling 

van de omzet en de winst 
woog en de uitbouw van de 
isolatieparel afremde.
De tradingupdate bevestigde 
dat Recticel beide deals in 
het tweede kwartaal wil af-
ronden. Hij leert ons ook dat 
Recticel zich in het eerste 
kwartaal kranig heeft gedra-
gen. De gecombineerde om-
zet ging 6,2 procent lager, 
van 317,6 naar 298 miljoen 
euro. Recticel zal nu focus-
sen op de uitbouw van de af-
deling Isolatie. Het kroonju-
weel van de groep zag zijn 
omzet met 2,9 procent te-
ruglopen, van 62,5 naar 
60,7 miljoen euro. In de eer-
ste twee maanden was de 
vraag nog sterk.
Ook de divisie Slaapcomfort 

blijft nog wel even in de 
groep. Na enkele zwakke ja-
ren stabiliseerde de verkoop 
in de loop van vorig jaar. In 
het eerste kwartaal steeg de 
omzet met 1,4 procent, van 
64,3 naar 65,2 miljoen euro. 

Vooral de merken doen het 
weer beter.
Beide verkoopdeals zullen 
van Recticel zowat een 
schuldenvrij bedrijf maken, 
wat belangrijk is in crisistijd. 
Aan het eind van het eerste 
kwartaal bedroeg de finan-
ciële schuld nog 231 miljoen 
euro. Zoals verwacht, geeft 
het management geen prog-
noses meer voor de omzet- 
en winstverwachtingen voor 
het volledige boekjaar. Daar-
voor zal het wachten zijn tot 
28 augustus. Dan worden de 
halfjaarcijfers bekendge-
maakt en moeten de belang-
rijke verkopen zijn afgerond.

Conclusie
Eindelijk zijn er knopen 
doorgehakt. Het belang van 
de aangekondigde deals voor 
de toekomst van Recticel is 
moeilijk te overschatten, 
 zeker in crisistijden. Het 
 bedrijf wordt zo goed als 
schuldenvrij en krijgt dus de 
middelen en de mogelijkhe-
den om de isolatiedivisie 
voort uit te bouwen. Dat 
moet de groeiperspectieven 
verbeteren en het aandeel 
een hogere waardering ge-
ven, want die blijft tegen iets 
meer dan de boekwaarde 
aan de lage kant. Dat beves-
tigt de verhouding van 
7 keer de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de 
verlaagde bedrijfskasstroom 
(ebitda). Daarom hebben we 
onlangs ons advies ver-
hoogd. z

RECTICEL

Historische heroriëntatie

Recticel heeft 
eindelijk enkele 

strategische knopen 
doorgehakt.
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Koers: 6,77 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 375 miljoen euro

K/w 2019: 14

Verwachte k/w 2020: 26

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: -20%

Dividendrendement: 3,4%

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 26 mei



inside beleggen markt in beeld
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In het vierde kwartaal van het 
boekjaar 2019-2020 zag de 
Chinese internetreus Alibaba 
zijn omzet groeien met 22 pro-
cent. Toch daalde de netto-
winst met 88 procent door ver-
liezen op investeringen in 
andere beursgenoteerde 

bedrijven. Het aantal actieve 
mobiele gebruikers nam met 3 
procent toe tot 846 miljoen. 
Over het hele boekjaar groeide 
de omzet met 35 procent tot 
510 miljard yuan, terwijl de 
nettowinst met 70 procent 
aantrok tot 149 miljard yuan. 
Voor het lopende boekjaar ver-
wacht Alibaba een omzetgroei 
van 27,5 in plaats van 35 pro-
cent. De koers van Alibaba viel 
aanzienlijk terug door de ver-
laagde groeiverwachting voor 
het nieuwe boekjaar.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 201,05 dollar
Ticker: BABA US
ISIN-code: US4711222004

Het Duitse chemieconcern 
Bayer, dat het Amerikaanse 
Monsanto overnam, lijkt dicht 
bij een schikking te staan voor 
het grootste deel van de perso-
nen die Bayer aanklaagden 
vanwege het bestrijdingsmid-
del Roundup, dat kankerver-

wekkend zou zijn. Er werden 
125.000 strafaanklachten 
ingediend, maar Bayer zou een 
schikking hebben getroffen 
met 50.000 tot 85.000 kla-
gers. Bayer wil de Roundup- 
claims zo snel mogelijk afhan-
delen en heeft daarvoor tot 
10 miljard euro veil. Bayer 
kocht Monsanto midden 2018 
voor 53 miljard euro. De koers 
van Bayer reageerde goed op 
het nieuws en klom bijna 8 
procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 61,80 dollar
Ticker: BAYN GR
ISIN-code: DE000BAY0017

Het farmaconcern Sanofi ver-
koopt 9,8 miljoen van de 
23,2 miljoen aandelen van de 
Amerikaanse farmagroep 
Regeneron, die het aanhoudt 
voor 5 miljard dollar. Het wil 
via een beursgang 11,8 miljoen 
aandelen van Regeneron ver-

kopen tegen 515 dollar per 
aandeel. Beide transacties kun-
nen bijna 12 miljard dollar cash 
in het laatje brengen. Sanofi wil 
de opbrengst investeren in 
snelgroeiende en winstge-
vende segmenten zoals kan-
keronderzoek. Sommige ana-
listen denken dat Sanofi de 
participatie van 9,4 procent die 
L’Oréal heeft in Sanofi wil 
terugkopen. Na een stijging 
daalde de koers van het aan-
deel opnieuw. Op 93 euro ligt 
een dubbele top.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 86,18 euro
Ticker: SAN FP
ISIN-code: FR0000120578

Het hoogste gerechtshof in 
Duitsland verplicht Volks-
wagen auto’s met sjoemel-
software terug te kopen van 
wie die tweedehands heeft 
gekocht. Volkswagen moet de 
volledige aankoopprijs van de 
auto terugbetalen onder aftrek 

van de gereden kilometers. De 
uitspraak schept een belangrijk 
precedent voor tienduizenden 
andere gedupeerden, maar 
heeft geen gevolgen voor 
bezitters die al een dading had-
den getroffen. De koers van het 
aandeel reageerde met wat 
vertraging positief op de uit-
spraak. Sinds het dieptepunt 
won Volkswagen al zowat 60 
procent. Vanaf 150 euro doemt 
weerstand op.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 140,78 euro
Ticker: VOW3 GR
ISIN-code: DE0007664039



Enkele maanden geleden 
schreven we de put de-
cember op Galapagos 

met uitoefenprijs 150 euro. 
We ontvingen daarvoor een 
premie van 37,79 euro. Van-
wege het baissesentiment 
waren put opties toen duur, 
maar wij gingen ervan uit dat 
de koers van het aandeel 
weer zou stijgen. De tijds-
waarde zou dan wegsmelten 
naarmate we de vervaldag 
op 18 december naderden. 
Dat scenario voltrekt zich. 
Het contract is nog nauwe-
lijks 12 euro waard. We heb-
ben dus al 25 euro (x 100) 
winst per geschreven con-
tact. Als we nu sluiten, ste-
ken we 2500 euro op zak. 
We zouden dat doen.  
Deze week gaan we weer 
voor haussecombinaties. We 
proberen gebruik te maken 

van de correctie van de 
voorbije dagen om puts te 
schrijven en, voor wie het 
aandurft, calls te kopen.
Galapagos maakte enkele 
dagen geleden goede, maar 
geen schitterende resultaten 
bekend over de fase III-stu-
die naar filgotinib tegen de 
darmziekte colitis ulcerosa. 
De kans is groot dat het mid-
del voor die indicatie op de 
markt komt, maar de piek-
verkopen zullen misschien 
wat minder zijn dan was 
verwacht. Vandaar de nega-
tieve marktreactie. In het 
derde kwartaal krijgt 
 Gala pagos meer dan waar-
schijnlijk de goedkeuring 
voor filgotinib voor de be-
langrijkste indicatie reuma. 
Die mijlpaal kan de stem-
ming onder analisten en be-
leggers veranderen.

Geschreven put
Schrijf de put september 
Galapagos met uitoefen-
prijs 200 euro @ 26,30 euro
Met dit contract hanteren 
we de beproefde techniek 
van geschreven posities om, 
zonder begininvestering, 
vooruit te lopen op een 
koersstijging van het aan-
deel. We nemen de plicht op 
aandelen van Galapagos aan 
te kopen tegen 200 euro per 
aandeel, als de koper van de 
put dat wenst. Hij zal dan 
200 euro per aandeel ont-
vangen, verminderd met de 
premie van 26,30 euro die 
ons vooraf is uitbetaald. De 
173,37 euro per aandeel die 
de putkoper netto ontvangt, 
is minder dan wat het aan-
deel momenteel kost op de 
beurs. De kans dat we wor-
den aangewezen, is dan on-

bestaand. Dat verandert als 
de koers terugvalt. Er wacht 
pas een technische steun 
rond 140 euro.

Gekochte call
Koop de call september 
Galapagos met uitoefen-
prijs 220 euro @ 17,00 euro
Dit contract is een hausse-
strategie voor wie het risico 
aandurft en aankan. Het 
contract is bovendien out of 
the money (de uitoefenprijs 
ligt ver boven de huidige 
koers). Dit contract heeft 
dus een hogere koers van 
Galapagos nodig in de ko-
mende weken en maanden. 
De eerste weerstand ligt 
rond 249 euro. Bij dat koers-
niveau zal de calloptie ten-
minste 29 euro waard zijn. 
Dat is dan de intrinsieke 
waarde. z

De goud-zilverratio be-
draagt nu 100. Dat is on-
der de piek van 126 die 

eind maart werd bereikt, 
maar wel nog altijd erg hoog. 
De zilverprijs is sinds het 
dieptepunt van maart met de 
helft gestegen. De investe-
ringsvraag was de drijvende 
kracht achter die klim. De 
hoeveelheid zilver die wordt 
beheerd door de trackers die 
in het fysieke metaal investe-
ren, was nooit zo hoog. We 
zetten de mogelijkheden op 
een rijtje voor wie in fysieke 
zilvertrackers wil investeren.

Meest liquide
De meest liquide zilvertrac-
kers noteren in dollar. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor 
de iShares Physical Silver 
ETC van Blackrock. Het gaat 

om een fysieke tracker die 
bijna 13,1 miljoen troy ounce 
of 407 ton zilver onder be-
heer heeft. Bij fysieke trac-
kers is de onderliggende 
waarde geen termijncon-
tract, maar de spotprijs van 
zilver. In principe is er dus 
de klok rond prijsvorming. 
Niettemin beperkt de handel 
zich tot de openingsuren van 
de beurs. Voor Europese be-
leggers is de notering op de 
London Stock Exchange het 
interessantst. De tracker no-
teert in dollar met het ticker-
symbool ISLN, en in Britse 
pond met SSLN. De jaarlijkse 
beheerkosten bedragen in 
beide gevallen 0,4 procent.
De Sprott Physical Silver 
Trust is een andere fysieke 
tracker die met het ticker-
symbool PSLV op de New 

York Stock Exchange noteert 
in dollar. Die uitgever voor-
ziet in het door de Europese 
wetgeving vereiste essentiële 
informatiedocument (EID), 
maar is vreemd genoeg toch 
niet bij alle Belgische brokers 
te koop. De juridische struc-
tuur van een trust is anders 
dan die van een tracker. De 
trust kan noteren met een 
korting of met een premie 
 tegenover de intrinsieke 
waarde. Op dit moment is er 
een korting van 0,9 procent. 
De beheerkosten bedragen 
0,45 procent op jaarbasis.

Eurotrackers
Bij de fysieke trackers die in 
euro noteren, hebben we een 
voorkeur voor de Wisdom-
Tree Physical Silver ETF. 
Die noteert met het ticker-

symbool VZLC en de ISIN-
code DE000A0N62F2 op de 
Duitse Xetra-beurs. De jaar-
lijkse beheerkosten bedragen 
0,49 procent. Dezelfde trac-
ker noteert ook op Euronext 
Amsterdam met het ticker-
symbool PHAG en de ISIN-
code JE00B1VS3333.
Een alternatief voor VZLC 
en PHAG is de Xtrackers 
Physical Silver ETC. Die 
wordt uitgegeven door DWS 
Group, een onderdeel van 
Deutsche Bank en noteert 
met het tickersymbool XAD6 
en de ISIN-code 
DE000A1E0HS6 op de 
Duitse Xetra. De jaarlijkse 
beheerkosten zijn met 0,45 
procent een fractie lager dan 
die van VZLC en PHAG. 
Maar de liquiditeit ligt ook 
beduidend lager. z

DERIVATEN

Zilvertrackers winnen aan populariteit

OPTIES

Profiteren van aarzeling bij Galapagos
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inside beleggen portefeuille

K ort voor de afsluiting van 
dit nummer zag het er-
naar uit dat de voor-

beeldportefeuille door de 
sterke klim van argenx weer 
in de plus zou komen sinds 
begin dit jaar, en dat de 
corona paniek in maart al 
verteerd was. Dat is net niet 
gelukt, maar we zijn heel 
 tevreden met de geweldige 
resultaten van het biotech-
bedrijf.
Onze aankoop van langeter-
mijnfavorieten schiet goed 
op. Na AB InBev, adidas, 
Airbus, Barco, KBC An-
cora en LVMH hebben we 
ook de aankooporders van 
Alphabet, ArcelorMittal 
en Microsoft verwerkt. 
 Intussen is de limiet van 
Ageas ook bereikt. Dat or-
der wordt verwerkt in het 
volgende nummer. Dat heeft 
onze kaspositie gevoelig 
doen slinken. Ze is nog wel 
ruim genoeg om een eerste 
positie in Melexis en Umi-
core op te bouwen. Als de 
 limieten worden gehaald, 
tenminste, want die zijn 
toch wat scherper dan bij de 
andere waarden. Met Bos-
kalis, D’Ieteren en eventu-
eel Amazon, ASML, Ontex 
en Sioen zitten nog enkele 
aandelen op de reservebank. 
Het blijft drummen voor een 
plaatsje in de voorbeeldpor-
tefeuille. De kaspositie werd 
aangevuld met het dividend 
van Resilux.

Argenx: homerun voor 
efgartigimod
Argenx rapporteerde op 26 
mei sterke resultaten van de 
fase III-studie ADAPT met 
het kroonjuweel ARGX-113 
of efgartigimod tegen de 
zeldzame spierziekte gege-
neraliseerde myasthenia 
gravis (gMG). ADAPT was 
de eerste fase III-studie 
voor argenx en rekruteerde 
167 patiënten. Een mooie 
67,7 procent haalde het pri-
maire eindpunt, een verbe-
tering met minstens twee 
punten gedurende vier 
 opeenvolgende weken op  
de MG Activities of Daily 
 Living-score (MG-ADL), 
 tegenover 29,7 procent bij de 
placebogroep. Op een be-
langrijk secundair eindpunt, 
dat een vergelijkbare evolu-
tie mat op basis van een 
 objectievere maatstaf (de 
QMG-score), was het ver-
schil met de placebogroep 
nog groter: 63,1 procent 
 tegenover 14,1 procent.
Bovendien bleek de werking 
snel en duurzaam. Bij 88,6 
procent van de patiënten die 
het eindpunt haalden, hield 
de werking minstens zes 
weken aan, bij 56,8 procent 
minstens acht weken en bij 
34,1 procent minstens twaalf 
weken. Bij een tweede dose-
ring behaalde 70,6 procent 
het primaire eindpunt. De 
resultaten laten duidelijk de 
verhoopte geïndividuali-

seerde behandelingsaanpak 
toe. 80 tot 90 procent van de 
gMG-patiënten heeft AChR- 
antilichamen. ADAPT re-
kruteerde voor het eerst ook 
veertig patiënten zonder 
AChR-antilichamen. Die 
subgroep zonder medicatie 
maakte geen deel uit van het 
primaire eindpunt, maar 
 reageerde even sterk op 
 efgartigimod. Het placebo- 
effect was echter hoog en 
moet worden uitgeklaard 
vooraleer te besluiten of ef-
gartigimod die belangrijke 
subpopulatie mag bedienen.

Forse kapitaalverhoging
Het sterke profiel op het 
 gebied van veiligheid en ver-
draagbaarheid van de fase 
II-studies werd volledig be-
vestigd. De indiening van 
het goedkeuringsdossier bij 
het Amerikaanse genees-
middelenagentschap FDA 
blijft gepland voor het 
vierde kwartaal. In de eerste 
helft van 2021 volgt de indie-
ning in Japan, gevolgd door 
Europa. Daarmee kan efgar-
tigimod in de Verenigde Sta-
ten in de zomer van 2021 
een goedkeuring krijgen.
De schitterende resultaten 
werden niet onverwachts 
meteen gevolgd door een 
 kapitaalverhoging. De be-
doeling was 500 miljoen 
dollar op te halen, maar het 
werd 750 miljoen door de 
uitgifte van 2,58 miljoen 

aandelen tegen 205 dollar 
op Nasdaq en 1,07 miljoen 
aandelen tegen 186,52 euro 
op Euronext Brussel. Het 
fors hogere bedrag en de 
 beperkte korting van 3,4 
procent op de laatste slot-
koers op Nasdaq getuigt van 
de enorme interesse. De op-
tie om bijkomend in te teke-
nen op nog 548.777 aandelen 
werd de volgende dag uit-
geoefend, goed voor nog 
112,5 miljoen dollar. Het is 
de grootste Europese bio-
techfinanciering ooit. Ar-
genx beschikt nu over 2 mil-
jard om zijn pijplijn zo snel 
en breed mogelijk te blijven 
ontwikkelen.
Het bedrijf scoort met die 
resultaten een verplette-
rende homerun, die het 
blockbusterpotentieel van 
efgartigimod bezegelt. Dat is 
een onwaarschijnlijke pres-
tatie van het team onder 
 leiding van topman Tim Van 
Hauwermeiren, met een 
molecule die  zeven jaar 

Argenx maakt nieuwe koerssprong

De kapitaalverhoging 
van argenx was de 
grootste Europese 
biotechfinanciering 

ooit.

Basiswaarden en trackers
Barco won een proces tegen concurrenten met 
betrekking tot Clickshare.

Goud en metalen
McEwen Mining: om de koersval te stoppen en 
het vertrouwen in de toekomst in de goudmijn te 
bevestigen, kocht Robert McEwen 2 miljoen aan-

delen bij. Meer daarover in het volgende num-
mer.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals sloot met Mayne 
 Pharmaceuticals een deal af voor  de commer-
cialisatie in Australië van de anticonceptiepil 
Estelle.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 1 aandeel Alphabet tegen 1410,26 dollar gekocht, 

125 aandelen ArcelorMittal aan 8,84 euro en 5 aandelen Microsoft aan 

180,20 dollar; we hebben ook nog 50 aandelen Ageas gekocht tegen  

31,10 euro (verwerking in volgend nummer); we kopen 20 aandelen 

Melexis (limiet 56,65 euro) en 25 aandelen Umicore (max. 36,40 euro)

Verkoop: we verkopen 15 aandelen Argenx tegen minimaal 187,50 euro

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

152.402,56   (96,1%)      6.157,22    (3,9%)            158.559,78  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen -0,5% Bel20 -18,3%
Eurostoxx50 -18,4% MSCI World -7,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

 geleden werd ontdekt. 
 Efgartigimod kan de concur-
rentie aangaan met Soliris 
van Alexion en vergroot de 
voorsprong op de FcRn- 
remmers in ontwikkeling, 
onder meer van UCB.

Argenx is al een Europese 
topper, maar het kan de ko-
mende vijf à tien jaar door-
stoten tot de wereldtop, mee 
dankzij het productieve en 
succesvolle innovatieplat-
form (IAP). We maken met 

de voorbeeldportefeuille de 
geweldige evolutie van ar-
genx al vanaf het begin mee 
en scoren een fenomenale 
return sinds de aankoop te-
gen 13,25 euro. We zijn vast 
van plan de rit verder uit te 

zitten. We plaatsen na de 
forse stijging een gedeelte-
lijk verkooporder, om het 
gewicht in de portefeuille te 
milderen. Enkel daarom ver-
lagen we tijdelijk het advies 
naar ‘houden’ (rating 2C). z
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De centrale banken in 
heel Europa steunen de 
schuldenmarkt. Dat 

maakt covered bonds of 
pandbrieven weer interes-
sant, vindt Nordea Asset 
Management. Meer zelfs: 
die obligaties met een on-
derpand zouden nu aantrek-
kelijk zijn. Covered bonds 
worden gesteund door de 
aankopen van de Europese 
Centrale Bank (ECB). Dat 
heeft de liquiditeit verhoogd 
en de spreads verkleind.   
De ECB is van plan voor 
750 miljard euro extra obli-
gaties aan te kopen, waar-
onder − net zoals onder het 
bestaande programma − 
overheidspapier, bedrijfs-
obligaties en bankobligaties 
met een onderpand (covered 
bonds).
Al dat positieve nieuws over 
covered bonds heeft onze 
aandacht getrokken. Zeker 
in tijden zoals deze, waar 
het negativisme hoogtij 
viert, kunnen ze een stro-
halm zijn waaraan obligatie-
beleggers zich kunnen vast-
klampen.

Extra zekerheid
Een covered bond is een bij-
zondere obligatie. Ze biedt 
de houder een extra zeker-
heid. Tegenover de schuld 
die de uitgever van de obli-
gatie heeft aan de houders, 
staat een vordering op een of 
meer derde partijen. Dat kan 
bijvoorbeeld een portefeuille 
hypothecaire leningen zijn. 
Hoewel covered bonds bij 
het grote publiek weinig be-
kend zijn, is de markt ervoor 
erg groot, met meer dan 2,1 
biljoen euro.
Vaak hebben de houders van 
covered bonds een sterke 

positie. Ze ontvangen als 
eerste hun geld. Andere cre-
diteuren komen pas later 
aan de beurt. Meestal wordt 
in de leningsvoorwaarden 
van de obligatie een partij 
aangeduid die in het geval 
van een faillissement op-
treedt als vertegenwoordi-
ger van de obligatiehouders. 
Bij een niet-tijdige betaling 
van de rente of aflossing van 
de obligaties zal die trustee 
de debiteuren van de bank 
verzoeken de betalingen 
voortaan niet meer aan de 
bank, maar rechtstreeks aan 
hem, de trustee, te doen. 

Voor die debiteuren, de 
huiseigenaren, verandert er 
niets. Hun verplichtingen 
verzwaren niet.

Hogere rating
Voor de obligatiehouder 
heeft die constructie het 
voordeel dat hij geen last 
heeft van het faillissement 
van de bank. Zolang het 
 totaal van wat de huiseige-
naren aan de bank moeten 
betalen groter is dan wat  
de bank aan de obligatie- 
hou ders moet betalen, lei-
den de houders geen schade. 
Dat voordeel heeft uiteraard 

inside beleggen obligaties

Covered bonds zijn hot

* Nieuw in de selectie
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  VGP NV  2,75%  02/04/23  100,55  2,55% 1000 NR

EUR  Sappi Papier  3,125% 15/04/26  82,18  7,52% 100.000  BB

EUR  Volkswagen 3% 06/04/25  103,43  2,25%  1000 NR

USD  Ford Motor  4,346  08/12/26  84,15 7,45% 2000 BB+

USD  Schlumberger 3,9% 17/05/28  101,83  3,63% 2000 A

USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  78,76  8,90% 10.000  BBB

GBP  BMW 1,375% 1/10/24  96,56  2,20%  1000 A

NOK  Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  102,21  1,52% 10.000  BBB

RUB  IBRD 5% 28/01/25  103,13  4,24% 100.000  NR

SEK  EIB 1,375% 12/05/28  107,28  0,44% 10.000  AAA

CAD  Suncor Energy  3%  14/09/26  98,24  3,31% 1000 BBB-

AUD  Volkswagen 2,4% 28/08/24  100,35  2,31% 10.000  BBB+

NZD  Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  107,95  1,49% 2000 BBB-

ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23  108,37  4,43% 10.000  AAA

TRY  EIB 10% 07/03/22  98,05  11,21% 1000 AAA

BRL  EIB 7,25%  28/06/21  106,19  1,62% 5000 AAA

PLN  EIB 2,75%  25/08/26  110,25 1,05% 1000 AAA
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zijn prijs. Het rendement 
van de obligatie zal wat la-
ger zijn dan dat van een ver-
gelijkbare obligatie zonder 
onderpand. De betere kwa-
liteit komt vaak tot uiting in 
de hogere rating. Die zeker-
heidsconstructie wordt niet 
vaak ingeroepen, maar is er 
wel en kost een stukje ren-
dement.
Dat nadeel bereikte vier jaar 
geleden een nieuwe mijlpaal 
in de wereld van de nega-
tieve rentes: de Duitse finan- 
ciële groep BerlinHyp gaf 
toen voor het eerst covered 
bonds uit tegen een rente 
van -0,162 procent. Volgens 
Bloomberg was dat de eerste 
keer dat zulke effecten tegen 
een negatieve rente werden 
uitgegeven.

Dynamisch onderpand
Covered bonds hebben hypo- 
thecaire leningen als zeker-
heid, maar ook andere vor-
deringen komen voor, zoals 
creditcardvorderingen en 
persoonlijke leningen. In 
veel gevallen verschilt de 
looptijd van de obligatie van 
de looptijd van de vorderin-
gen. De meeste creditcard-
vorderingen worden bij-
voorbeeld na enige weken 
tot maanden betaald. De 
kwaliteit van het onderpand 
is dus dynamisch. De uitge-
vende instelling moet de 
kwaliteit van het onderpand 
onderhouden door meer 
 leningen van voldoende 

kwaliteit toe te voegen aan 
de pool op het moment dat 
de kwaliteit van de be-
staande leningen verslech-
tert.
Sinds de achttiende eeuw, 
toen in Pruisen de eerste 
pandbrief werd uitgegeven, 
is geen enkel geval bekend 
waarin een bank in gebreke 
is gebleven op covered 
bonds. De coupons en de af-
lossingen zijn altijd correct 
betaald. Door die onge-
schonden reputatie zijn 
 covered bonds altijd al een 
defensieve belegging geble-
ken. Ze zullen dat naar ver-
wachting ook blijven. In de 
meeste landen bieden cove-
red bonds een rendement 
dat ongeveer 0,5 tot 1 pro-
cent hoger is dan dat van 
overheidsobligaties.

Fondsen en trackers
Een rechtstreekse belegging 
in covered bonds is mogelijk 
via uw financiële tussenper-
soon. Kredietinstellingen die 

toestemming hebben om 
Belgische covered bonds uit 
te geven, zijn Belfius, BNP 
Paribas Fortis, ING en KBC.
Er bestaan ook beleggings-
fondsen die uitsluitend 
 beleggen in covered bonds, 
 zoals BNP Paribas Euro 
Covered Bond Privl, Gene-
rali IS Euro Covered Bond 
DX en Nordea 1 - European 
Covered Bd. Dat laatste 

fonds mocht, volgens Mor-
ningstar, tegen de trend in 
een opvallende nieuwe 
 instroom verwel komen.
Een andere manier om te 
beleggen in covered bonds 
is de aanschaf van een ex-

change-traded fund (ETF), 
ook wel een indextracker 
genoemd. Dat is een passief 
beheerd beleggingsfonds dat 
op de beurs verhandeld 
wordt. Het fonds bezit 
unieke eigenschappen: een 
wettelijke basis, strikt toe-
zicht en hoogwaardige ef-
fecten. Schommelingen in 
de waarde van de effecten 
hebben slechts een gering 
effect op de gedekte obliga-
ties. Omdat slechts 60 pro-
cent van de waarde van 
 vastgoed- en scheeps- 
hypotheken als zekerheid 
kan worden gebruikt, is er 
een voldoende buffer. De 
iBoxx Germany Covered 
Bond Swap UCITS ETF 1C 
vertegenwoordigt de hele 
Duitse markt van de gedekte 
obligaties. Enkele andere 
ETF’s zijn iShares a Cove-
red Bond UCITS ETF EUR, 
ComStage iBoxx a Grmny 
Cov Cpd Ovrll ETF en 
Deka iBoxx a Liquid Ger. 
Cov Dvrsfd ETF. z

Covid-19 dreigt almaar meer slachtoffers te 
maken op de obligatiemarkt. Diamond Offshore 
Mining was een van de eerste namen die vielen. 
De Belgische textielgroep FNG wankelt even-
eens. Hertz heeft in de Verenigde Staten en 
Canada bescherming tegen zijn schuldeisers 
gevraagd. De dollarobligatie van de autoverhuur-
der met een coupon van 7,125 procent en verval-
datum 1 augustus 2026 kost nog slechts 12 pro-
cent van de nominale waarde. Dat geeft een the-
oretisch rendement van 68 procent. Theoretisch, 
omdat het niet zeker is dat Hertz zijn verplichtin-
gen kan nakomen.
Aan de lijst met coronaslachtoffers voegen we 
drie nieuwe namen toe: SoLocal, McLaren en 
Aston Martin. SoLocal adviseert bedrijven hoe 
ze met hun digitale aanwezigheid hun verkoop 
kunnen opvoeren, McLaren en Aston Martin 
bouwen exclusieve sportwagens. De obligatie 
van SoLocal Group met vervaldatum 15 maart 
2022 kost op de secundaire markt nog 43 pro-
cent van de nominale waarde. In juni komt er 

geen kwartaalcoupon. Er worden gesprekken 
met de obligatieschuldeisers aangevat. Dan 
weten we hoe laat het is.
McLaren heeft 280 miljoen euro nodig om de 
coronacrisis te overleven. De aandeelhouders 
pasten eerder al 300 miljoen pond bij. De Britse 
overheid weigert nog meer steun te geven. Ook 
Aston Martin klopt aan die deur. Voor de obliga-
tiehouders van McLaren ziet het er niet goed uit. 
Een hele collectie auto’s is enkele jaren geleden 
al in onderpand gegeven, om oud-topman Ron 
Dennis uit te kopen. Aston Martin-eigenaar 
Lawrence Stroll deed al een kapitaalinjectie van 
een half miljard pond. Het is maar de vraag of dat 
voldoende is om het hoofd boven water te hou-
den. Standard & Poor’s heeft er niet veel vertrou-
wen in. Het geeft een rating CCC-. Aston Martin 
ging al zeven keer failliet. De dollarlening met 
een coupon van 6,5 procent en vervaldatum 15 
april 2022 gaat over de toonbank voor 78 pro-
cent van de nominale waarde. Dat levert een 
rendement van iets meer dan 20 procent op.

Een covered bond 
biedt de houder een 

extra zekerheid.
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OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers  Stand Evol. 1 j
EUR/USD  1,0975  -1,87%

EUR/GBP  0,888  +0,63%

EUR/NOK  10,892  +11,33%

EUR/SEK  10,553  -1,82%

EUR/CAD  1,5187  +0,82%

EUR/AUD  1,6536  +2,02%

EUR/NZD  1,7717  +3,36%

EUR/ZAR  19,049  +17,60%

EUR/TRY  7,3919  +8,07%

Corona maakt nog meer slachtoffers



inside beleggen lezersvraag 

Wat vinden jullie van het 
overnamebod op PureCir-
cle? Houd ik niet beter mijn 
aandelen bij?

Het aandeel van PureCircle, 
de marktleider in de produc-
tie en de verkoop van na-
tuurlijke caloriearme zoet-
stoffen uit steviabladeren, 
was geschorst van 28 okto-
ber 2019 tot 15 april 2020 
door de laattijdige aanleve-
ring van het jaarrapport 
2018-2019 (afsluitdatum 30 
juni). Er doken tijdens de 
 interne audit boekhoudkun-
dige problemen met de 
waardering van de voorraad 
op. Toen in november bijko-
mende vragen rezen over 
boekhoudkundige transac-
ties werd CEO en grootaan-
deelhouder (8,3%) Magomet 
Magsagov de laan uitge-
stuurd.
Uit de jaarcijfers die op 31 
maart verschenen, bleek dat 
de winst de voorbije jaren 
was opgesmukt door de 
waarde van de voorraden te 
hoog te houden en de daar-
aan gekoppelde kosten te 
laag. Er werd 19,7 miljoen 
dollar afgeschreven en een 
voorziening genomen voor 
14,8 miljoen dollar. De eer-
dere afwaardering van 
24,2 miljoen dollar op 31 de-
cember 2018 bleek dus een 
grove onderschatting tegen-
over de toenmalige voor-
raadwaarde van 112,2 mil-
joen. Bovendien werden de 
omzet in 2017 en 2018 met 
respectievelijk met 5,1 en 

4,5 miljoen dollar op-
gesmukt, op een gerappor-
teerd totaal van 118,9 en 
131,1 miljoen.
De cijfers voor 2019 wijzen 
nog altijd op een nulgroei 
( jaaromzet -2% tot 124 mil-
joen dollar) en dalende mar-
ges. Inclusief eenmalige af-
boekingen was er een 
nettoverlies van 79,7 miljoen 
dollar. Bovendien werden de 
bankconvenanten geschon-
den. Het nieuwe manage-
ment maakt bekend dat het 
op zoek is naar vers geld.
Op 9 april maakte PureCir-
cle bekend dat Ingredion, 
een Amerikaanse beursgeno-
teerde leverancier van voe-
dingsingrediënten, een over-
namebod lanceert om 75 
procent van de aandelen te 
verwerven. Het bod waar-
deert PureCircle op 
185,3 miljoen Britse pond. 
Beleggers moeten voor 15 
juni kiezen tussen een bod in 
cash van 100 pence per aan-
deel, of het omruilen in 
evenveel nieuwe aandelen 
van een niet-beursgeno-
teerd, op te richten dochter-
bedrijf van Ingredion, bidco. 
De operatie gaat gepaard 
met een forse kapitaalinjec-
tie van 130 miljoen dollar 
door de uitgifte van 
261,6 miljoen nieuwe aan-
delen tegen 40,12 pence per 
aandeel. De bestaande aan-
deelhouders zullen door de 
verwatering met 59 procent 
ongeveer 25 procent aan-
houden in bidco.
De raad van bestuur en de 

meerderheidsaandeelhou-
ders van PureCircle, die ge-
zamenlijk 68,1 procent van 
het aandeelhouderschap 
vertegenwoordigen, hebben 
zich unaniem achter het bod 
in aandelen geschaard. 
Wij zouden kiezen voor de 
uitkering in cash. Uiteraard 
is 100 pence per aandeel 
heel karig als je de grafiek 
van de voorbije vijf jaar be-
kijkt, maar daar staat tegen-
over dat de al zwaar ontgoo-
chelende cijfers van de 
jongste jaren werden op-
gesmukt en dat het aantal 
uitstaande aandelen maal 2,4 
gaat. Het alternatief om een 
minderheidsaandeelhouder 
van een niet-beursgenoteerd 
bedrijf te worden, vinden we 
niet aantrekkelijk. We ver-
lagen het advies naar ver-
kopen, ingaan op het bod 
(rating 3B). z

Is het bod op PureCircle niet erg krenterig?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Hebt u ook een  
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we 
een actuele vraag van een 
abonnee. Hebt u ook een 
beleggingsvraag?  
Mail die dan naar inside-
beleggen@roularta.be.  
Misschien leest u hier dan 
het antwoord.

Donderdag 28/5:  Ageas, Apple  en aandelenlijsten 
Vrijdag 29/5: First Majestic Silver, Proximus en voorwoord 

Maandag 1/6:  Argenx en lezersvraag (Pure Circle)

Dinsdag 2/6:  Boskalis, EVS; opties (Galapagos), derivaten (zilvertrackers)

Woensdag 3/6: Engie, Franco-Nevada en  pdf

Al verschenen op www.insidebeleggen.be

Ageas 98

Alibaba 106

Apple 99

Argenx 108

Bayer 106

First Majestic Silver  100

Galapagos 101, 107

GIMV 102

Ontex 103

Proximus 104

Pure Circle 112

Recticel 105

Sanofi 106

Volkswagen 106

DONDERDAG 4 JUNI
Broadcom: kwartaalresultaten

Holland Colours: kwartaalresultaten

Remy Cointreau: kwartaalresultaten

Tiffany & Co: kwartaalresultaten

VRIJDAG 5 JUNI
Campbell Soup: kwartaalresultaten

WOENSDAG 10 JUNI
Inditex: kwartaalresultaten

DONDERDAG 11 JUNI
Adobe Systems: kwartaalresultaten

VRIJDAG 19 JUNI
Carnival: kwartaalresultaten

Oracle: kwartaalresultaten

CHAT mee op DINSDAG én 
DONDERDAG van 12 tot 13 uur  
Ga voor de chatsessie naar  

http://insidebeleggen.be/chat
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