
11 APRIL 2016 INSIDE BELEGGEN

www.insidebeleggen.be

1 april 2016 - nr. IB 13AB 
Jaargang 45
Afgiftekantoor Antwerpen
P509535
Verschijnt 2 keer per week

Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

D it jaar werd de aanloop naar
Pasen in ons land verstoord
door de drama’s op de lucht-

haven van Zaventem en in het metro-
station Maalbeek. Onze gedachten
gaan dan ook uit naar de slachtoffers
en de nabestaanden van die tragedie.
Intussen draait de beurswereld door
en zagen we een eerste trimester van
2016 op de Europese aandelenmarkten
dat in schril contrast stond met het
openingskwartaal van vorig jaar. Dat
was vorig jaar ronduit fantastisch, nu
diende maart om de schade te beper-
ken. Want januari en februari waren
ronduit dramatisch.
Onlangs hebben de centrale banken

zich weer geroerd. Maar of hun maat-
regelen nog de
gewenste effecten
hebben, durven
we meer en meer
te betwijfelen. Die
maatregelen lijken
ons steeds meer
op vijgen na Pasen of, zoals onze noor-
derburen zeggen, op mosterd na de
maaltijd. Vijgen waren vroeger nooit
vers hier in het noorden, maar kwamen
altijd gedroogd uit Turkije op de markt.
In de veertigdaagse vastentijd mochten
de mensen geen vers fruit, maar wel
gedroogd fruit eten. Soms werden de
vijgen te laat geleverd en was Pasen
voorbij. Na Pasen wilde niemand nog
gedroogde vijgen eten. Zo was onge-
twijfeld een van de doelstellingen van
de verruiming van de monetaire ver-
soepeling (van 60 naar 80miljard EUR
per maand) om de euro te doen ver-
zwakken, maar de euro is in waarde
gestegen sinds de aankondiging van
de bijkomende maatregelen.

Terugkerend optimisme
Sinds het dieptepunt in februari kon-

den de Europese beurzen in maart een
herstel van 10 à 15% laten optekenen.
De Amerikaanse beursindexen waren
niet zo diep weggezakt en konden het
eerder opgelopen verlies al weer goed
maken. Dat heeft de bezorgdheid en
de ongerustheid weer naar de achter-
grond gedreven.
In de Verenigde Staten wordt gere-

gistreerd hoeveel beleggingsnieuws-
brieven positief en negatief gestemd
zijn voor de beurzen. Halfweg maart
steeg het aantal optimisten (‘bullish’)
in nauwelijks één week tijd weer van
39 tot 44%, het hoogste cijfer van 2016.
Het is de zevende week van de voorbije
acht weken dat er een toename is, ter-
wijl het aantal pessimisten zakte van

35 naar 30%. Het
verschil tussen
optimisten en pes-
simisten nam zo toe
tot 14%. Het hoog-
ste cijfer van het
afgelopen halfjaar

is ruim 18%, en dat was net voor de
beurzen aan hun terugval begonnen.
Logisch dat de appetijt weer toe-

neemt om aandelen bij te kopen in een
omgeving van zeer lage rente. Terwijl
we net volop bezig zijn het risico van
de portefeuille te verminderen. We
blijven de herstelbeweging op de aan-
delenmarkten zien als een kans voor
beleggers met veel aandelen om die
posities af te bouwen en een stevigere
kaspositie op te bouwen. En om te
diversifiëren naar goud (en zilver),
waarvan we denken dat we begonnen
zijn aan een nieuwe stierenmarkt
(haussemarkt of stijgende beursten-
dens), terwijl we blijven vrezen voor
een trendommekeer richting een
berenmarkt (baissemarkt of dalende
beurstrend) op de westerse aandelen-
markten. �
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BEELDVORMING

Agfa-Gevaert

Een marge van 10% op het
niveau van de recurrente
bedrijfskasstroom (rebitda zon-

der eenmalige elementen), wat op ter-
mijn een minimum is om de aandeel-
houders voldoende te vergoeden,
bleek in 2015 nog te hoog gegrepen
voor Agfa-Gevaert. Die marge
strandde vorig jaar op 9,1%, hoewel
in de loop van het jaar de doelstelling
van 10% binnen handbereik leek. Ook
de omzet daalde verder in 2015, deze
keer met 5,5%. Toch zijn die resultaten
lang niet slecht. Door verdere efficiën-
tieverbeteringen kon Agfa-Gevaert
de marges beschermen, en de aange-
haalde marge van 9,1% is beter dan
die in 2014, toen de marge nog bleef
steken op 8,5%.
Bovendien is het management

behoorlijk optimistisch gestemd voor
dit jaar, getuige twee duidelijke doel-
stellingen. Ten eerste streeft het bedrijft
opnieuw een marge van 10% na. Ten
tweede wil het bedrijf een einde
maken aan de omzeterosie. Op mid-
dellange termijn zou de omzet
opnieuw de kaap van 3miljard EUR
moeten nemen (tegenover 2,64miljard
in 2015), ondanks de aanhoudend
zwakke conjunctuur van de wereld-
economie. Overnames en een toene-
mende verkoop van inktjetprinters en
beeldtechnologie moeten daarbij de

verder dalende omzet in de traditio-
nele filmactiviteiten compenseren. Als
Agfa die 3miljard kan waarmaken bij
een marge van 10%, dan liggen nog
mooie tijden in het verschiet voor de
aandeelhouders. De kasstromen van
Agfa verdienen intussen ook aan-
dacht. Vorig jaar verdiende het bedrijf
207miljoen EUR aan de eigenlijke
bedrijfsactiviteit. Er zijn niet veel
bedrijven in België die dat kunnen
zeggen.
Agfa kampt echter met een histori-

sche handicap die niet veel bedrijven
hebben. Het bedrijf uit Mortsel torst
nog altijd een torenhoge pensioen-
schuld mee, die het bedrijf nog jaren
zal achtervolgen. Eind december
bedroeg die schuld nog 1,185miljard
EUR. Dat bedrag staat tegenover een
eigen vermogen van 268miljoen EUR.
Dat blijft een precaire verhouding. Los
van de hypotheek die de pensioen-

schulden op de balans leggen, slorpt
de naleving van deze pensioenver-
plichtingen een pak cash op. Vorig
jaar stroomde op die manier 80miljoen
EUR naar buiten. Dit jaar zou deze
uitstroom 74miljoen EUR bedragen.
Ook de volgende jaren zou de uit-
stroom schommelen rond dat bedrag.
Maar zelfs na de betaling van de pen-
sioenfactuur hield het bedrijf nog
149miljoen EUR over aan de operati-
onele activiteiten. Daarvan werd
34miljoen EUR geïnvesteerd, zodat
er een vrije kasstroom van 115miljoen
EUR overbleef, waarmee Agfa schul-
den kan aflossen en het dividend kan
financieren.
De nettoschuldpositie is intussen

gedaald tot amper 58miljoen EUR.
Uitgedrukt als percentage van de
beurskapitalisatie bedraagt de vrije
kasstroom 15%, een fraai cijfer. Daar-
tegenover staat het risico dat toekom-
stige herstructureringen een pak cash
kunnen opslorpen. �

Conclusie
Het management van Agfa-Gevaert
wil dit jaar de omzeterosie stoppen
en de marges verder aanscherpen. De
vrije kasstroom is indrukwekkend te
noemen. Het aandeel heeft een woelig
beursparcours achter de rug, maar
blijft aantrekkelijk gewaardeerd, met
een koerswinstverhouding van 7 en
met een ondernemingswaarde (ev),
met inbegrip van de pensioenschulden,
van 10 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda).

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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FARMA

Mithra
Pharmaceuticals

Aandeelhouders die intekenden
op de beursgang (IPO) van
Mithra Pharmaceuticals eind

juni 2015, hebben nog niet veel plezier
beleefd aan hun belegging. De wer-
vingsfactor Marc Coucke, die in 2015
via een private plaatsing en vervolgens
de IPO in totaal 40miljoen EUR inves-
teerde (16,5% van het kapitaal), ver-
zekerde het succes van de beursgang.
Ondanks de koersdaling van 30%
sinds de IPO loopt operationeel alles
volgens plan voor de specialist in
vruchtbaarheid en anticonceptie,
menopauze en osteoporose, vaginale
infecties en vrouwenkankers. In eerste
instantie zit alles op schema met de
ontwikkeling van de twee kandidaat-
producten op basis van Estetrol:
Estelle, een oraal contraceptiemiddel
en Donesta, een middel voor in de
menopauze.
Estetrol is een natuurlijk hormoon

dat in preklinische en fase II-studies,
vergeleken met de huidige producten,
een verlaagd risico op neveneffecten
liet zien. In de eerste jaarhelft start een
fase II-doseringsstudie met Donesta,
die tegen eind 2016 is afgerond. De
markt van hormoonvervangers voor
vrouwen in de menopauze is een
groeimarkt, en haalde in 2015 in

Europa en de Verenigde Staten samen
een omzet van 6,4miljard EUR (+6,4%
tegenover 2014). Donesta kan in 2020
of 2021 op de markt komen, maar het
middel heeft dus wel het potentieel
van een blockbuster (jaarlijkse omzet
boven 1miljard USD). De totale poten-
tiële markt voor Estelle is nog groter,
ruim 14miljard EUR.
In de tweede jaarhelft starten met

Estelle twee fase III-studies, respectie-
velijk in Europa (1500 patiënten) en in
de Verenigde Staten (1700 patiënten),
en Mithra hoopt op een marktlancering
in 2019 of 2020. Het ontwikkelt daar-
naast drie complexe generische vari-
anten van op hormonen gebaseerde
geneesmiddelen op voorschrift: Tibelia
(osteoporose en opvliegers), Zoreline
(prostaat- en borstkanker) en Myring
(contraceptie). Eind vorig jaar verwierf
Mithra 100% van de rechten op Zore-
line en Myring, dankzij de overname

van alle aandelen van Novalon (voor-
heen 50%). Tibelia werd recent goed-
gekeurd in veertien Europese landen
en kan op termijn enkele tientallen mil-
joenen euro’s omzet aanleveren.
De huidige omzet haalt Mithra uit

de verkoop van ingelicentieerde gene-
rische contraceptiemiddelen in België
en Nederland, en sinds september
2015 ook Duitsland. Dit jaar volgen
Frankrijk en Brazilië. De negatieve
impact van een algemene prijsdaling
voor generische anticonceptiemidde-
len in België in april 2015 werd gedeel-
telijk gecompenseerd door stijgende
marktaandelen: in België van 43,8 naar
45,2% en in Nederland van 27 naar
32%. Samen met de eerste licentiever-
kopen van Zoreline steeg de omzet in
2015 met 7%, tot 20,4miljoen EUR,
waarvan 8,4miljoen EUR in het eerste
semester. De hoge ontwikkelingskos-
ten duwden het nettoresultaat 9,8mil-
joen EUR negatief (-2,3miljoen EUR
in 2014). �

Conclusie
Mithra Pharmaceuticals slaagde er
nog niet in het hart van de beleggers
te veroveren. We zien nochtans heel
wat potentieel in de pijplijn. De kas-
positie eind 2015 van 96,8miljoen
EUR moet in principe volstaan om
de overbrugging tot de commerciali-
sering van Estelle te maken. We blij-
ven het aandeel aanraden, wel voor-
behouden voor de risicobewuste lan-
getermijnbelegger.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Recticel

Hét financieel nieuws van de
afgelopen twaalf maanden bij
de schuimrubberproducent

Recticel was de zware kapitaalverho-
ging voor de zomer. Die operatie hield
in dat er 23,7miljoen nieuwe aandelen
werden geplaatst tegen 3,2EUR per
aandeel (verhouding van vier nieuwe
per vijf bestaande aandelen). Daardoor
heeft Recticel 75,9miljoen EUR opge-
haald, maar het houdt wel in dat het
aantal aandelen van 29,7 naar 53,4mil-
joen is gestegen. Met de kapitaalver-
hoging heeft Recticel in de eerste plaats
de schuldenlast fors kunnen vermin-
deren. Eind vorig jaar was de gecon-
solideerde schuldgraad dan ook
gedaald van 101,3% per einde 2014
naar 39,6%. Daarnaast is er nu einde-
lijk weer ruimte om te investeren, zoals
in marketing voor het sterk groeiende
Geltex, met daarnaast de stroomlijning
van organisaties, synergie en opera-
ties.
De jaarcijfers gaven aan dat de

gecombineerde groepsomzet met
5,1% is gestegen, tot 1,03miljard EUR,
waarbij enkel de afdeling soepel-
schuim achterbleef (+1,6%) en de divi-
sie isolatie de sterkste omzettoename
liet optekenen (+8,4%) in 2015. De
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda
zonder eenmalige elementen) ging
met een fraaie 26,4% vooruit, tot

81,9miljoen EUR. Dat houdt een her-
stel van de rebitda-marge in van 5,1
naar 6,2%. De recurrente bedrijfswinst
(rebit) maakte een sprong van 50%,
tot 44,9miljoen EUR of een rebit-marge
van 3,4% (was 2,4%). Een nettoverlies
werd omgebogen in een nettowinst
van 4,5miljoen EUR (0,10EUR per aan-
deel).
De enige keer dat Recticel de jongste

jaren hoge ogen gooide op de beurs
was naar aanleiding van de schikking
in het kartelonderzoek van Europa
begin vorig jaar. De boete op groeps-
niveau werd bepaald op net geen
27miljoen EUR. Geen kleine boete,
maar een grote onzekerheid viel weg
en sommige analisten hadden met een
boete van 50miljoen EUR rekening
gehouden. Maar de euforie was van
korte duur. Die boetes en de blijvend
zwakke conjunctuur in Europa hielden
de schuimrubberproducent op een

hoge schuldpositie en daar diende de
kapitaalverhoging dus een antwoord
op te geven.
Recticel realiseert meer dan 90% van

de omzet in Europa. Het behoort met
honderd vestigingen in 28 landen tot
de top drie ter wereld onder de poly-
urethaanschuimproducenten, maar
met dus een hele sterke concentratie
op Europa. De activiteiten zijn onder-
verdeeld in vier segmenten: soepel-
schuim (43% van de groepsomzet in
2015; aanbod van schuimblokken voor
toepassingen in de meubel- en ver-
schillende andere industrieën), slaap-
comfort (20%; reeks van sterke matras-
en slaapcomfortmerken zoals Beka,
Geltex, Lattoflex, Bultex en Schlaraffia),
isolatie (17%; panelen voor thermische
isolatie van gebouwen) en automobiel
(20%; dashboardbekleding, deurpa-
nelen en zetelkussens). Voor het boek-
jaar 2015 wordt een dividend van
0,14EUR bruto per aandeel voorge-
steld (was 0,20EUR per aandeel voor
boekjaar 2014). �

Conclusie
De kapitaalverhoging was door een
zure appel bijten voor de Recticel-
aandeelhouders. Maar anderzijds
hangt de schuldenlast niet meer als
een molensteen rond de nek. We hopen
dat het de groep een nieuw elan zal
geven en dat de rendabiliteit wordt
aangepakt. De jaarcijfers lieten al
enige verbetering zien, maar er is op
termijn nog meer nodig.

INSIDE BELEGGEN 1 APRIL 20164

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Boliden

De aandeelhouders van Boliden
beleefden midden februari met
een koersdaling van 16% een

bijzonder lastige dag. Op een van de
zwakste beursdagen dit jaar kwam
deze vaste waarde in de Europese
mijnbouwindustrie met erg teleurstel-
lende resultaten op de proppen. Dat
zijn we van het Zweedse bedrijf min-
der gewoon. Wat Nyrstar probeerde
te doen, vinden ze in Zweden de nor-
maalste zaak van de wereld: de com-
binatie van mijnbouw en het verwer-
ken (smelting) en recycleren van basis-
en edelmetalen.
Boliden is een middelgrote Scandi-

navische speler met vijf mijngebieden,
waar zich negen mijnen bevinden.
Daarnaast zijn er ook vijf smeltereen-
heden. In 2014 (voor cijfers 2015 is het
wachten op jaarverslag) was de omzet-
verdeling 40% koper, 26% zink, 26%
goud en zilver en 6% lood. Vorig jaar
werd 40,9miljard Zweedse kroon
(SEK) omzet (ruim 4miljard EUR)
gerealiseerd. Dat was 9,0% beter dan
in 2014, maar blijft net onder de omzet-
piek van 2011, die 40,3miljard SEK
bedroeg. Alle productie is volledig
onderworpen aan de marktprijzen,
met uitzondering van de goudpro-
ductie. Daarvoor is er een hedging-
contract voor 48.600 ounce goud tegen
1489USD per ounce, wat bijna 50%

boven de marktprijs ligt.
Het zijn natuurlijk die lagere metaal-

prijzen die tegenwoordig op omzet
en winst wegen. Zo bedroeg het nega-
tief prijseffect in het vierde kwartaal
van vorig jaar 934miljoen SEK tegen-
over de periode oktober-december
2014. En toch is het Zweedse grond-
stoffenbedrijf een van de weinige inter-
nationale mijnbouwbedrijven die met
hogere omzetcijfers kan uitpakken.
De omzet lag in het vierde trimester
met 9,7miljard SEK 1% hoger dan in
dezelfde kwartaal van 2014. De
bedrijfswinst (ebit) zakte echter met
64%, tot 416miljoen SEK (tot 596mil-
joen SEK, als we de eenmalige afboe-
king op voorraden buiten beschou-
wing laten), met een groot overwicht
voor de smeltingactiviteiten (ebit van
420miljoen SEK) ten opzichte van de
mijnbouwactiviteiten (ebit van 31mil-
joen SEK). De negatieve impact van

de lagere metaalprijzen werd gecom-
penseerd door een positief
wisselkoers effect van 534miljoen SEK.
De inkomsten zijn vooral in Ameri-
kaanse dollar (USD), terwijl de kosten
vooral in SEK worden gemaakt.
Ondanks het zwakke en tegenval-

lende laatste kwartaal, was er op jaar-
basis toch sprake van een gestegen
ebit met 30% tot 3,59miljard SEK (na
negen maanden bedroeg de stijging
nog 98%). De winst per aandeel is
vorig jaar geklommen van 6,94 naar
9,65 SEK (analistenconsensus lag wel
in de buurt van 11 SEK). Volgens de
gemiddelde analistenverwachting zal
de jaaromzet 2016 dalen van 40,2 naar
38,2miljard SEK en de winst per aan-
deel in de buurt van 9 SEK uitkomen.
Tegen ongeveer 15 keer de verwachte
winst, 1,3 keer de boekwaarde en een
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 5,5 voor 2016 noteert het
aandeel relatief goedkoop. �

Conclusie
Het vierde kwartaal was een tegen-
valler. Maar Boliden heeft bewezen
dat beter het hoofd kan bieden aan de
crisis dan de meeste sectorgenoten.
Enig herstel van de metaalprijzen kan
ook dit aandeel weer volop in de
belangstelling brengen. Boliden is
vooral een financieel gezonder alter-
natief voor Nyrstar. Maar dit jaar
wordt nog een woelig jaar voor de
sector.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:opbouwen
3:houden
4:afbouwen
5:verkopen
A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico
D:zeer hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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GUYANA GOLDFIELDS

Het aura van Aurora

We zien flink wat kansen voor
het herstel van de goudprijs
de komende jaren. Dat moet

ook een verder herstel voor de goud-
mijnen inluiden, die de zwaarste beren-
markt in minstens een halve eeuw
beleefden. We richten deze keer onze
pijlen op Guyana Goldfields. Zoals de
naam doet vermoeden, is het een goud-
mijnbedrijf, dat actief is in Guyana.
Dat laatste is voor de risicoprofilering
geen onbelangrijk detail. Guyana, met
hoofdstad Georgetown, ligt in het
noorden van Latijns-Amerika, met als
buurlanden Suriname, Venezuela en
Brazilië. Het is het enige Engelsspre-
kende land van Zuid-Amerika en lid
van het Commonwealth. Het is een
democratisch, politiek stabiel land met
een goede wetgeving en een mijn-
bouwvriendelijk beleid, met een lange
traditie in goudproductie. Goud is
bovendien het belangrijke exportpro-
duct van het land.
Voor de groep is het afgelopen jaar

zonder de minste overdrijving histo-
risch. Guyana Goldfields werd al in
1994 opgericht door Patrick Sheridan
(vandaag nog 4,3% van de aandelen
in handen) met de bedoeling in Guy-
ana naar goud te zoeken. Hij stootte
in 1996 op het Aurora Gold-project.
Tussen 2004 en 2012 zijn er 1341 gaten
geboord of een totaal van 371.741
meter. Dat leverde 2,4miljoen ounce
bewezen goudreserves en 37,2miljoen
ounce mogelijke reserves op met res-
pectievelijk gemiddeld 3,04 en 2,74
gram goud per ton. Die laatste cijfers

laten toe om te spreken van high grade.
In 2012 werden alle licenties behaald
om een goudmijn te bouwen en die
werd vorig jaar afgerond zodat in de
tweede jaarhelft de goudproductie op
gang is gekomen. Tussen oktober en
december werd bijvoorbeeld 35.901
ounces of goud geproduceerd. Dat
blijft bescheiden.
Eigenlijk kunnen we in dat opzicht

dit jaar beschouwen als het eerste jaar
van commerciële goudproductie
(geschatte productie 2016 van 130.000
ounces), waarbij het vanaf volgend
jaar de bedoeling is om jaarlijks min-
stens 200 tot 250.000 ounce goud te
produceren. De oorspronkelijke levens-
duur van de mijn bedroeg zeventien
jaar, maar er is een nieuwe inschatting
(PEA of preliminary economic assessment)
die de duur van de exploitatie verlengt
tot 22 jaar (dus tot 2037) met 4,3miljoen
ounce, met een gemiddelde van 2,77
gram goud per ton en gemiddelde
kostprijs per ounce – alle kosten inbe-
grepen – van 779USD (was 749USD
in het oorspronkelijk plan). Dat is geen
uitzonderlijk lage kostprijs, maar op
die basis mogen we Guyana Goldfields
toch in de categorie van de lagekos-
tenproducenten indelen.
Voor potentiële investeerders is ook

een belangwekkend feit dat de belang-
rijkste aandeelhouder Baupost Group
is (19,8% van de aandelen). Achter die
institutionele belegger zit de waarde-
belegger Seth Klarman. Hij richtte in
1982 Baupost Group op en haalde
sindsdien een gemiddeld jaarlijkse
return van 20%. Een referentie die kan
tellen. Uiteraard zijn er nog risico’s
verbonden aan de exploitatie van de
mijn, maar het feit dat de productie is
opgestart en dat de kosten van de
bouw nauwelijks duurder zijn uitge-
vallen dan initieel ingeschat, bewijst

dat belangrijke mijlpalen zonder onge-
lukken zijn genomen en dat we met
een stevig management te maken heb-
ben. Om het verhaal van de vennoot-
schap compleet te maken, is er ook nog
het Sulphur Rose Project in Guyana.
Maar daar zitten we nog in het begin-
stadium van het boorprogramma en
we houden er voorlopig nog geen reke-
ning mee in de waardering. �

Conclusie
Dit jaar zal Guyana Goldfields winst
beginnen maken en voor 2017 wordt
al op 0,48 CAD per aandeel gerekend.
Een eerste bewijs dat het aandeel
ondergewaardeerd is. We herstarten
dan ook de opvolging met het advies
koopwaardig (wel C, voorbehouden
voor de risicobewuste belegger) met
een intrinsieke waarde van 6,5 CAD
per aandeel tegen 2017 op basis van
de verwachte goudproductie.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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S inds begin dit jaar is een extra
winstbelasting verschuldigd op
bepaalde financiële producten

die binnen de zes maanden na de aan-
koop weer worden verkocht. Die hef-
fing wordt in de volksmond de spe-
culatietaks genoemd. Voor aandelen
is de regel vrij duidelijk: over de gerea-
liseerde koerswinst moet een belasting
van 33% worden betaald. Houdt u de
aandelen langer dan zes maanden aan,
dan is de speculatiebelasting niet van
toepassing. Minwaarden zijn niet
aftrekbaar. Bij afgeleide producten is
de situatie voor veel beleggers iets min-
der eenvoudig, omdat niet altijd dui-
delijk is welke de onderliggende
waarde is waarin belegd wordt. Die
belasting komt boven op de andere
kosten waarmee beleggers in afgeleide
producten rekening moeten houden
zoals de beurstaks, makelaarslonen,
de roerende voorheffing op dividen-
den en de dubbele belasting op bui-
tenlandse dividenden.
Voor de meest courante producten

die in deze rubriek aan bod komen,
zetten we de kosten op een rij, en we
gaan na of ze onder de speculatiebe-
lasting vallen.

Turbo’s en aanverwante
Bij turbo’s en sprinters is de specu-

latiebelasting van 33% enkel van toe-
passing als de onderliggende waarde
een individueel aandeel of een vooraf
samengestelde aandelenkorf is. Wie
bijvoorbeeld een turbo short op het
aandeel van Tesla Motors kocht en de
winst na twee maanden wil incasseren,
zal op de meerwaarde een belasting
van 33% moeten afdragen. Wie even-
eens een turbo short kocht, maar met
de S&P500-beursindex als onderlig-
gende waarde, is geen speculatie -
belasting verschuldigd. Dat is evenmin
het geval als de onderliggende waarde
een grondstof (bijvoorbeeld turbo’s op
goud en olie) of een valutapaar is (bij-
voorbeeld de euro-dollarwisselkoers).
Voortaan zullen we bij de bespreking
van turbo’s en aanverwante producten
telkens vermelden of de speculatiebe-
lasting al dan niet van toepassing is.
Behalve de meerwaardebelasting

moeten beleggers in turbo’s ook reke-

ning houden met de financieringskos-
ten. Het basisprincipe van hefboom-
producten is dat de uitgever het groot-
ste deel van de aankoopprijs van de
onderliggende waarde voorschiet (het
financieringsniveau). Wie een turbo
koopt, betaalt enkel het verschil tussen
de prijs van de onderliggende waarde
en het financieringsniveau. Dat ver-
schil bepaalt ook de hefboom. De uit-
gever schiet dat bedrag niet gratis
voor, maar rekent daarvoor een rente
aan. Zo verdient de uitgever geld aan
die producten. Als referentie voor de
financieringskosten wordt de rente
op de daggeldmarkt gebruikt, ver-
meerderd met 2 tot 3%, naargelang
de onderliggende waarde en de uit-
gever. Het is ook belangrijk de spread
of het verschil tussen aan- en verkoop-
koers in de gaten te houden.

Bij de meest courante onderliggende
waarden hebben beleggers de keuze
uit verschillende uitgevers die als
marktmaker optreden: BNP Paribas
Markets, ING, Commerzbank, Gold-
man Sachs Markets of Binck. Voor
dezelfde onderliggende waarde kun-
nen er soms grote verschillen optre-
den, waarop we u desgevallend dan
ook zullen wijzen. De algemene beurs-
taks van 0,27% per transactie is ook
op hefboomproducten van toepassing.
Dat bedrag kan echter nooit hoger zijn
dan 800EUR per transactie.

Trackers
Naast turbo’s en andere hefboom-

producten komen in deze rubriek ook
regelmatig trackers (ETF’s, ETN’s en
aanverwante) aan bod. Het goede
nieuws is dat die zijn vrijgesteld van
speculatiebelasting. Dat neemt niet
weg dat er nog andere kosten aan ver-
bonden zijn. Net zoals bij de meeste
financiële producten moet ook per
transactie een beurstaks worden
betaald. Die verschilt naargelang het
soort tracker. Voor trackers die niet in
België geregistreerd zijn, is de normale

beurstaks van 0,27% van toepassing,
met ook hier een maximum van
800EUR. De overgrote meerderheid
van trackers die we in deze rubriek
bespreken, verkeert in dit geval.
Als een tracker wel in België is gere-

gistreerd, komt hij voor op de lijst van
de beursautoriteit FSMA. Bij die Bel-
gische trackers wordt verder nog een
onderscheid gemaakt tussen kapitali-
satietrackers (die eventuele dividenden
kapitaliseren) en distributietrackers
(die de dividenden uitkeren). Op uit-
keringstrackers is een beurstaks van
0,09% verschuldigd (maximaal 650
EUR). Bij kapitalisatietrackers is dat
1,32% (maximaal 200 EUR). Let op, ook
de dividenden die een tracker uitkeert,
worden belast. Dat geldt zowel bij Bel-
gische als bij buitenlandse trackers.
Bij uitkeringstrackers hangt de fiscale

behandeling af van het land van oor-
sprong. Als de dividenden in België
worden geïnd, wordt sinds 1 januari
27% roerende voorheffing ingehou-
den. Voor buitenlandse trackers kan
een dubbele belasting worden verme-
den, als België met dat land een ver-
drag heeft afgesloten. Dat is onder
meer het geval met Luxemburg. Beleg-
gers moeten daarnaast ook met trans-
actiekosten rekening houden. Bij 
trackers die op Euronext noteren, blij-
ven ze binnen de perken. De meeste
banken en brokers hanteren wel
hogere tarieven voor trackers die op
de Amerikaanse beurzen verhandeld
worden. Ook de totale waarde van
het order bepaalt de transactiekosten.
Ten slotte is er de jaarlijkse vergoe-

ding die de beheerders van de tracker
aanrekenen. Die kan sterk uiteenlopen
naargelang de complexiteit van de
onderliggende beleggingsstrategie.
Bij passieve varianten die enkel de
evolutie van een onderliggende index
op basis van marktkapitalisatie scha-
duwen, liggen de kosten algemeen
gesproken vrij laag. Trackers die alter-
natieve beleggingsstrategieën hante-
ren, waarbij de index door meerdere
criteria wordt samengesteld en die
frequenter de posities wijzigen, han-
teren meestal een hogere beheersver-
goeding. �

Derivaten

TRACKERS ZIJN 
VRIJGESTELD VAN 

SPECULATIEBELASTING.

Kosten en speculatiebelasting voor derivaten
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Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De Waalse groep IBA maakte sterke resultaten over
2015 bekend. De omzet steeg met 23%, tot 270miljoen
EUR bij een bedrijfswinst (ebit) die met 29% klom, tot
29,5miljoen EUR. De aandeelhouders krijgen het grootste
gedeelte van de verkoop van de dochter IBA Molecular
uitgekeerd. Dat onderdeel werd verkocht voor 62miljoen
EUR, of een meerwaarde van 30miljoen EUR. Door die
meerwaarde stijgt de nettowinst met 152%, tot 61,2mil-
joen EUR of 2,10EUR per aandeel. Het brutodividend
wordt verhoogd tot 1,39EUR per aandeel. Tegen 2018
mikt de groep op een verdubbeling van de bedrijfswinst.
De trend van het aandeel is à la hausse gericht. Op 28
en 32EUR ligt steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Bij het veel geplaagde zinkbedrijf Nyrstar stopt Julien
De Wilde na negen jaar als voorzitter van de raad van
bestuur. Tijdens die periode daalde de beurskoers van
20EUR tot minder dan 1EUR, een gevolg van de malaise
in de grondstoffensector, maar ook van ongelukkige
strategische beslissingen zoals de aankoop van dure
zinkmijnen. Nyrstar probeert die met veel verlies te ver-
kopen. In februari tankte de groep geld bij via een kapi-
taalverhoging. Om de beurskoers op te krikken voert
Nyrstar een reverse-stocksplit door, waardoor tien oude
aandelen recht geven op een nieuw aandeel. De trend
van Nyrstar is al lang à la baisse gericht, maar een bodem
lijkt in zicht.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Romozumab, het kandidaat-geneesmiddel van UCB
tegen osteoporose, doet volgens testresultaten de wer-
velkolom groeien van mannen die last hebben van broze
botten. De eerdere resultaten bij vrouwen, een veel
belangrijkere doelgroep voor osteoporose, gaven geen
onverdeeld positief beeld te zien. De onzekerheid rond
het middel wordt daarmee niet weggenomen en dat
weegt op de koers van het UCB-aandeel. Sinds begin
dit jaar gaf de koers van UCB al 20% prijs en de trend
keerde inmiddels naar dalend. Op 70EUR bevindt zich
de eerste horizontale weerstand, terwijl op 60EUR een
horizontale steunzone ligt.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Onder meer de hotel-, de toerisme- en de luchtvaart-
aandelen leverden terrein in na de terroristische aan-
slagen in Brussel. Toch bleven de verliezen alles bij
elkaar beperkt. Tot de belangrijkste verliezers behoorden
het Franse-Nederlandse Air France-KLM, het Ierse Ryan -
air Holdings, de Franse hoteleigenaar Accor en reisor-
ganisatie Thomas Cook. De trend van het luchtvaart-
aandeel blijft echter stijgend met de eerste horizontale
steunzone rond 8EUR. Begeeft die steun het, dan kan
de koers verder afglijden richting 7EUR, waar zich de
volgende steunzone bevindt. Een doorbraak boven de
weerstand op 8,80EUR zou een sterk haussesignaal
genereren. Adviesverlaging.
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Op het Duitse K+S (20,32 EUR)
bracht het Canadese Potash
Corporation of Saskatchewan

in 2015 een bod uit van 41EUR per
aandeel. Dat werd ingetrokken, omdat
het management van de Duitse zout-
en meststoffenproducent het te laag
vond. Sindsdien zijn de meststoffen-
prijzen verder gedaald en is de koers
van K+S gehalveerd. Toch maakte K+S
over 2015 nog zeer degelijke cijfers
bekend door het uitgestelde prijseffect
van twee opeenvolgende strenge win-
ters in Noord-Amerika. Daardoor
steeg de omzet bij de zoutdivisie met
8,2%, tot 1,93miljard EUR, terwijl de
bedrijfswinst (ebit) met 54% aantrok,
tot 266,3miljoen EUR. De warme win-
ter 2015-2016 had een negatieve
invloed op het gebruik van zout, maar
de potasafdeling presteerde naar beho-
ren. Op jaarbasis nam de omzet met
11% toe, tot 2,09miljard EUR, terwijl
de ebit met 11,7% in de hoogte ging,
tot 546,1miljoen EUR.
De vooruitzichten voor 2016 klinken

ronduit voorzichtig. Zo gaat K+S uit
van een lichte omzetdaling. De groep
zit wel op schema met het business-
plan Salt 2000, waarbij ze tegen 2020
mikt op een jaarlijkse ebit bij een nor-
male winter van 250miljoen EUR. Het
brutodividend per aandeel neemt toe
van 0,90 tot 1,15EUR. Door de

gedaalde prijzen bedraagt de markt-
consensus voor de ebit van K+S voor
dit jaar 568miljoen EUR, een baisse
met 28,5%. Eind dit jaar start K+S het
nieuwe project Legacy in Canada.
We vinden de koers van het aandeel

te laag, rekening houdend met de posi-
tieve vooruitzichten van potash op
lange termijn en de sterke positie van
de groep in zout. Door de recente
koersdaling verdween K+S uit de
belangrijke Duitse DAX-index, maar
van essentieel belang is dat niet.

Callspread
Koop call dec ’1620 @ 2,35EUR
Schrijf call dec ’1624 @ 1,20EUR

De premie van de call december 2016
met uitoefenprijs 20 bedraagt 235EUR,
terwijl u 120EUR kunt opstrijken voor
het schrijven (verkopen) van de call 24
met dezelfde afloopdatum. Uw inzet
bedraagt daardoor 115EUR (235 – 120)
en meer dan dat bedrag kunt u niet
verliezen. Uw break-even, het niveau
waarop u per saldo winst noch verlies
boekt, bevindt zich op 21,15EUR, 4%
boven de huidige koers. Daalt de koers
van K+S onder 20EUR, dan speelt u
uw gehele inzet kwijt. In het ideale sce-
nario stijgt de koers tot minstens
24EUR. Dan behaalt u de maximale
winst van 285EUR of bijna 2,5 maal uw
inzet. Om dat te bereiken, moet de koers

van het aandeel met 18% aantrekken.

Put schrijven
Schrijf put dec ’1620 @ 2,90EUR

Het schrijven van een ongedekte put
is vaak een winstgevende methode bij
een aandeel waarvan de koers sterk is
teruggelopen. U krijgt de royale premie
van 290EUR voor het schrijven van de
put december 2016 met uitoefenprijs
20. Dat betekent dat u veilig bent tot
17,10EUR. Alleen bij een grotere baisse
lijdt u verlies. Berekend ten opzichte
van de huidige koers betekent dat een
baissemarge van 16%. Staat de koers
van K+S op de vervaldag hoger dan
20EUR, dan kunt u de gekregen pre-
mie geheel op zak steken.

Turbo
Koop call dec ’1622 @ 1,65EUR
Schrijf put dec ’1618 @ 1,85EUR

Bij deze turbo haalt u het geld voor
de aankoop van de call december 2016
met uitoefenprijs 22 (185 EUR) uit het
schrijven van de put december 2016
met uitoefenprijs 18 (165 EUR). Initieel
haalt u 20EUR (185 – 165) uit die com-
binatie. Tussen 18 en 22EUR gebeurt
niets. Bij koersen onder 17,80EUR lijdt
u verlies, maar vanaf 22EUR behaalt
u winst en het grote voordeel, naast
de hefboom, is dat die niet wordt afge-
topt. �

Hoe moet ik de licentiedeal inschat-
ten die ThromboGenics afsloot met
Galapagos?
ThromboGenics betaalt 1miljoen

EUR aan Galapagos voor het verwer-
ven van de ontwikkelingsrechten van
een preklinisch kandidaat-medicijn,
THR-687, voor met diabetes gerela-
teerde oogziekten. De deal is niet baan-
brekend, getuige de beperkte mijlpaal-
betaling, maar past wel volledig in de
nieuwe strategie die sinds vorige
zomer wordt ontplooid. Die bestaat
er deels in de verkooporganisatie in
de Verenigde Staten fors in te krimpen,

zodat de verkoop van het oogmiddel
Jetrea bij de indicatie vetreomaculaire
adhesie (VMA) vanaf 2016 break-even
draait. In de tweede jaarhelft boekte
Jetrea een omzet van 3,1miljoen EUR

in de Verenigde Staten (4,3miljoen
EUR in de eerste jaarhelft), terwijl de
royalty-inkomsten van Alcon (ver-
koop buiten de Verenigde Staten) daal-
den van 1,8miljoen EUR in de eerste
naar 1,4miljoen EUR in de tweede jaar-

helft. Het tweede en belangrijkste
onderdeel van de nieuwe strategie is
de klemtoon op de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen voor diabetes-gere-
lateerde oogziekten: een sterke groei-
markt, met tussen 2015 en 2023 een
verwachte jaarlijkse groei met 16,1%,
tegenover 6,8% voor de totale oogge-
neesmiddelenmarkt.
ThromboGenics gaf op een recente

investeerdersdag meer toelichting bij
de pijplijn die, inclusief het zonet inge-
licentieerde preklinische THR-687,
vier kandidaat-medicijnen bevat. Met
THR-409 (Jetrea) loopt momenteel een
fase II-studie (CIRCLE) tegen diabe-
tische retinopathie (DR), met als doel
om – via maximaal drie maandelijkse
injecties – de verkleving van de retina

Opties

Haussecombinaties op K+S

Lezersvragen

DE PIJPLIJN VAN 
THROMBOGENICS 

BEVAT VIER 
KANDIDAAT-MEDICIJNEN.



met de ooggel los te maken (resultaten
tweede jaarhelft 2017), en aan te tonen
dat de losmaking verhindert dat de
ziekte verergert naar proliferatieve
DR (PDR; ziekte die tot blindheid kan
leiden; resultaten in 2018).
Een tweede middel is THR-317 (het

vroegere TB-403), een anti-PLGF-mid-
del, waarmee eind 2016 een fase
Ib/IIa-studie start bij patiënten met
PDR of diabetes maculair oedeem
(DME). THR-149 is een preklinisch
middel dat voortvloeit uit de samen-
werking met Bicycle Therapeutics,
waarvoor de opstart van een fase I-
studie is voorzien tegen eind 2017.
Volgend kwartaal start Oncurious,
een samenwerking tussen Thrombo-
Genics (meerderheidsaandeelhouder)
en het Vlaams Instituut voor Biotech-
nologie (VIB), een fase I/IIa-studie
tegen medulloblastoom, de meest
voorkomende vorm van hersenkanker
bij kinderen.
De kaspositie bedroeg eind 2015

101,4miljoen EUR, voldoende voor
nog drie jaren. Tegen dan moeten de
eerste klinische resultaten uit de pijp-
lijn overtuigen om vers kapitaal aan
te trekken. We bevestigen ons advies
houden (rating 2C), met een boven-
gemiddeld risico.

Ik heb nog steeds aandelen van
LafargeHolcim. Hoe moeten we de
jaarcijfers 2015 interpreteren?
We namen begin dit jaar in de voor-

beeldportefeuille afscheid van de fusie-
groep LafargeHolcim (verkoopkoers
43,025 EUR), gezien onze terughou-
dendheid over de wereldeconomie
voor 2016, met vooral vraagtekens
rond China. Het grootste cementbe-
drijf ter wereld boekte in het vierde
kwartaal een eenmalige afwaardering
van liefst 3miljard Zwitserse frank
(CHF). Het verwees naar de verslech-
terende marktomstandigheden in Bra-
zilië, Rusland, Irak en China, en het
stilleggen van een aantal activiteiten
als gevolg van de fusie.
De omzet daalde in het vierde kwar-

taal met 5,7%, tot 7,44miljard CHF.
Als we rekening houden met de des-
investeringen was er een stijging met
1,7%, minder dan de volumegroei van
4,8%. Op jaarbasis daalde de omzet
met 6,2%, tot 29,48miljard CHF, +0,1%
recurrent (zonder eenmalige elemen-
ten). De recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) daalde in het vierde kwartaal

met 15,3% (-8,4% op vergelijkbare
basis), en op jaarbasis met 10,7% 
(-4,6%). De marges staan dus onder
druk. Voor dit jaar wordt op een veel-
eer ontgoochelende volumegroei van
2 à 4% gemikt.
Eind 2016 zal 50% van de fusiege-

relateerde synergieën – 1,1miljard
CHF ebitda tegen eind 2017 – gerea-
liseerd zijn. Het bedrijf ligt ook op
schema voor het realiseren van min-
stens 10miljard CHF vrije kasstromen
in de periode 2016 tot 2018. De netto-
schuldpostie van 17,3miljard CHF

moet dit jaar zakken naar 13miljard
CHF, dankzij de verkoop van activa
voor minstens 3,5miljard CHF. Daar-
naast mikt de groep tegen 2018 opti-
mistisch op een toename van de ebitda
tot 8miljard CHF, te vergelijken met
5,8miljard CHF in 2015.
De analistenconsensus ligt voor 2016

op 6miljard CHF, en voor 2018 op
7,32miljard CHF, beduidend onder
de doelstelling van het bedrijf. De aan-
deelhouder wordt beloond met een
brutodividend van 1,5 CHF per aan-
deel, hoger dan het in juli 2015
beloofde 1,3 CHF per aandeel. Lafar-
geHolcim noteert aanvaardbaar, tegen
20,3 keer de verwachte winst voor

2016 en met een ondernemingswaarde
van 8 keer de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) 2016. Het aandeel her-
stelde de jongste weken van de forse
daling in januari (tot 30,33EUR), maar
is gevoelig voor het algemene beurs-
klimaat. We bevestigen daarom het
advies houden (rating 2A). �
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MAANDAG 4 APRIL
EU: werkloosheid
Frankrijk: autoverkoop
VS: industriële bestellingen

DINSDAG 5 APRIL
België: detailhandel
Duitsland: PMI (diensten)
Duitsland: industriële bestellingen
EU: PMI (diensten)
EU: detailhandel
Japan: PMI (diensten)
VK: inflatie
VS: PMI (diensten)
VS: ondernemersvertrouwen ISM

WOENSDAG 6 APRIL
EU: industriële importprijzen
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden

DONDERDAG 7 APRIL
EU: betalingsbalans
Frankrijk: handelsbalans
VS: initiële werkloosheidsaanvragen

VRIJDAG 8 APRIL
Frankrijk: industriële productie
VK: industriële productie
VK: handelsbalans

Agenda

LAFARGEHOLCIM VOERDE
EEN EENMALIGE 

AFWAARDERING VAN
LIEFST 3MILJARD 

ZWITSERSE FRANK DOOR.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be



INSIDE BELEGGEN 1 APRIL 201612

(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

De koersevolutie van PNE Wind
zit in het slop, sinds het ont-
goochelende nieuws in

november dat een belangrijke vergun-
ning onverwachts werd geweigerd
voor het Sallachy-windpark in Schot-
land, een project van 66 megawatt
(MW). Sallachy was een belangrijke
schakel in het businessplan van 2014
tot 2016. Dat mikt op een cumulatieve
bedrijfswinst (ebit) tussen 110 en
130miljoen EUR. Sallachy zou vorig
jaar 25miljoen EUR ebit aanleveren.
Aangezien de lokale overheid dat zeer
rendabele project wel genegen is,
maakt PNE het nu kleinschaliger (43
MW, er is enkel lokale goedkeuring
vereist voor projecten kleiner dan 60

MW), en mikt het op een goedkeuring
in 2017.
We waren dan ook opgelucht dat

PNE bij de presentatie van de jaar -
resultaten de ebit-doelstellingen voor
de periode 2014 tot 2016 toch heeft
bevestigd. In 2015 bedroeg de ebit
9,8miljoen EUR, tegenover 2,7miljoen
EUR in 2014, en binnen de verlaagde
vork van 5 tot 15miljoen EUR. Tegen-
over een nettoverlies van 0,22EUR per
aandeel in 2014 boekte PNE vorig jaar
een nettowinst van 0,05EUR per aan-
deel. Positief is ook dat het bruto -
dividend behouden blijft op 0,04EUR
per aandeel.
Dit jaar mikt PNE op 100miljoen

EUR ebit, waarvan 60 tot 80miljoen

EUR moet komen van de verkoop van
de windparken die al operationeel
zijn, maar nog in eigen beheer zitten
(nieuwe activiteit als Independent
Power Producer, IPP). Tegen eind 2016
moet die portfolio 140 MW bevatten
(het uiteindelijke doel is 150 MW), vol-
doende om in de tweede jaarhelft te
mikken op een verkoop, die 60miljoen
EUR ebit moet aanleveren op basis
van een rendement van 6,5%. Het
management mikt echter op meer. De
handhaving van de vooruitzichten is
een meevaller. De koersevolutie blijft
evenwel ontgoochelen, zodat PNE
Wind op de lijst blijft van de verkoop-
kandidaten voor de komende weken
en maanden (rating 2B). �

PNE Wind bevestigt vooruitzichten
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Aankoop: we hebben 175 aandelen Silver Wheaton gekocht tegen 17,98 USD (2797,9 EUR); 20 deelbewijzen SPDR Gold Shares tegen
119,73 USD (2124,6 EUR) en 150 deelbewijzen Lyxor ETF Eurostoxx50 Daily Short tegen 24,41 EUR (3676,5 EUR) 
Verkoop:we hebben 40 aandelen Solvay verkocht tegen 86,71 EUR (3453,5 EUR) en 100 aandelen Rio Tinto tegen 2006,5 pence (2562,5
EUR); we verkopen 5 aandelen Syngenta tegen minimaal 402,5 CHF
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