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Looptijd: 2005-XX 2 september 2018
Coupondatum: 20/jan

Rating BB+ Rentevoet: 1,600%
Prijs (ind.) 45,0% Coupures 1.000
Rendement* 2,49% ISIN FR0010154385
*: lopend rendement na 30% R.V.

CASINO

 
 

Kerncijfers 
(in miljoen euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E
Omzet 34.361 41.971 48.649 48.493 46.145 36.030 37.822 37.300
EBITDA 2.288 2.852 3.337 3.191 2.343 1.697 1.930 1.885
Nettowinst 569 1.066 859 251 -43 1.697 120 302
Eigen vermogen 6.779 7.507 7.675 7.800 5.883 8.650 8.480 8.300
Netto fin. schuld 5.379 5.451 5.416 5.822 6.070 3.367 4.120 4.800
schuld/ebitda 2,35 1,91 1,62 1,82 2,59 1,98 2,13 2,55  

 
 

Koersgrafiek obligatie versus het aandeel 
 

 

Koersgrafiek obligatie  
 

 

 
Bedrijfsomschrijving 
Casino Guichard-Perrachon, opgericht in 1898, is een van de grootste Franse groepen actief in 
de distributie van voeding. In 2017 realiseerde de groep een omzet van 37,8 miljard euro, ter 
vergelijking Carrefour had een omzet van 79 miljard euro, Ahold Delhaize van 63 miljard euro. De 
beurswaarde van Casino bedraagt vandaag afgerond 5 miljard euro (Carrefour 13,8 miljard euro, 
Ahold Delhaize 22,9 miljard euro).  
De groep baat ongeveer 12.000 winkels met verschillende formaten uit. In Frankrijk bijvoorbeeld 
is dat met buurtwinkels (o.a. Casino Shop), supermarkten (bv. Monoprix), hypermarkten (Géant 
Casino), discountwinkels (o.a. Leader Price) en via het Internet (Cdiscount, nr 2 in F). Buiten 
Frankrijk is de groep actief in Argentinië, Brazilië (nr. 1), Colombia (nr. 1), de Indische Oceaan en 
Uruguay, alsook in een tiental Afrikaanse landen. In de eerste helft van 2018 werd 52% van de 
omzet gerealiseerd in Frankrijk, 43% is afkomstig uit Latijns-Amerika, de resterende 5% betreft e-
commerce.  
Onder druk van activisten verkocht de groep in 2016 haar filialen in Thailand en Viëtnam, met de 
opbrengst ervan werden duurdere obligaties ingekocht (zie verder).  
Bij S&P heeft het een kredietrating van BB+ met negative outlook, bij Moody’s is dat Ba1 met 
stable outlook.  
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Overzicht gebeurtenissen in 2016 (herhaling uit vorige update) 
Begin 2016 kreeg de groep heel wat druk te verwerken vanwege de Amerikaanse 
beleggersactivist Muddy Waters. Die stelde dat het aandeel Casino slechts 6,91 euro waard was 
doordat de schulden in realiteit veel hoger zijn dan ze in de boeken staan. Hierdoor zou de 
waarde van hoofdaandeelhouder Rallye op nul uitkomen. Feit is dat Casino met zijn filialen een 
complexe structuur heeft, deels met minderheidsaandeelhouders. De consolidatie van dergelijk 
geheel kan tot verschillende conclusies leiden (bv. belang van 70% in filiaal, maar schuld wordt 
100% geconsolideerd). De situatie werd er niet makkelijker op doordat Casino zijn schuld de 
voorbije jaren had zien stijgen door zijn expansiepolitiek. Een gevolg hiervan was dat het 
ratingbureau S&P de rating van BBB- naar BB+ verlaagde.  
Om de druk van Muddy Waters, van het ratingbureau en van de markt in zijn geheel te 
counteren, besliste Casino over te gaan tot enkele belangrijke desinvesteringen. Zo gingen de 
belangen in het Thaise Big C Supercenter en in het Viëtnamese Big C de deur uit voor 3,1 en 1 
miljard euro. Hiermee bereikte Casino het doel om voor 4 miljard euro activa te verkopen.  
De opbrengst van die verkopen wendde Casino aan om voor 500 miljoen euro converteerbare 
obligaties op haar dochterbedrijf Monoprix terug te kopen die Crédit Agricole onderschreven had. 
Tevens kocht Casino voor 537 miljoen euro uitstaande obligaties in, van 3 verschillende 
emissies, met vervaldagen in 2023, 2025 en 2026. Tot slot deed Casino een bod op alle 
uitstaande aandelen van haar e-commerce filiaal Cnova, een uitgave van 196 miljoen USD. 
 
Resultaten eerste helft 2018  
In de eerste helft van 2018 zag Casino 
de omzet met 3,4% dalen, op organisch 
vlak bedroeg de groei 4,1%. Vooral de 
wisselkoersen in Latijns-Amerika deden 
het slecht. De omzet daalde er 9,1%, bij 
constante wisselkoersen was er een 
groei van 7,3% (EBITDA -10,6%, bij 
gelijke wisselkoersen +6,1%). In het 
zwaar concurrentiële Frankrijk kon 
Casino de omzet met 1,1% aandikken. 
De EBITDA steeg er 9,1%. In totaal 
zakte de EBITDA 3,1%, bij gelijke 
wisselkoersen was er groei (+10,3%).  

(miljoen euro) 17H1 18H1 Δ17/18
Omzet 18.439 17.816 -3,4%
EBITDA 798 773 -3,1%
REBIT 450 439 -2,4%
Netto resultaat 37 48 29,7%
Netto financiële schuld 4.314 4.019 -6,8%  
(omzet miljoen euro) 17H1 18H1 Δ17/18
Retail Frankrijk 9.208 9.310 1,1%
Cdiscount 835 876 4,9%
Totaal Frankrijk 10.043 10.186 1,4%
Retail Latijns-Amerika 8.397 7.630 -9,1%
TOTAAL 18.439 17.816 -3,4%  

Het netto resultaat steeg van 37 tot 48 miljoen euro. Het bedrijf claimt dat het een relatief goede 
prestatie neergezet heeft. In Frankrijk werd het beste semester sinds 2015 qua interne groei 
neergezet. Daarnaast was er versnelling van de interne groei in Latijns-Amerika (in lokale munt).  
De netto financiële schuld in Frankrijk daalde van 4,314 naar 4,019 miljoen euro, de 
groepsschuld zakte van 5,594 naar 5,445 miljard euro.  
Onderliggend blijft de schuld van de groep en de filialen relatief hoog. Casino heeft dan ook 
verschillende maatregelen genomen om de schuld verder af te bouwen. Tegen eind 2018 plant 
ze de schuld met 1 miljard euro te verlagen. Ze heeft een programma om voor 1,5 miljard euro 
(vooral vastgoed) te gelde te maken, de helft in 2018, de andere helft in 2019. Hiervan is al 213 
miljoen euro gerealiseerd (verkoop van 15% belang in vastgoedgroep Mercialys aan een bank, 
totaal belang is 40%), voor een ander groot deel heeft het al indicatieve biedingen ontvangen. 
Daarnaast zal het de kapitaal-intensiteit van zijn activiteiten verminderen, bijvoorbeeld door meer 
met franchisees te werken en door partnerships met andere e-commerce groepen te realiseren.  
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Koersdruk 
Na de gebeurtenissen in 2016 (zie hoger) zakte de koers van de perpetual naar 44% in het begin 
van het jaar. nadat de groep met overtuigende cijfers uitpakte en enkele desinvesteringen 
uitvoerde, herstelde de koers tot 60% eind 2016.  
In de loop van 2017 begon de markt echter in te spelen op een stijging van de langetermijnrente 
via beleggingen in schuldinstrumenten met een variabele rente. De perpetual van Casino, alsook 
deze van AXA profiteerden van deze evolutie. Zo steeg de perpetual van AXA van 66% begin 
2017 tot meer dan 90% begin 2018. De perpetual van Casino steeg van 60% naar 80%. De 10-
jarige swaprente in euro (de referentierente op 10 jaar in euro en de basis van de variabele rente 
van deze perpetuals) steeg van 0,6% begin 2017 tot 1,20% begin 2018 (zie grafiek lager). 
Sindsdien daalde ze tot 0,85% en die daling zette ook een correctie in van de koersen van de 
perpetuals. Zo daalde de perpetual van AXA van 90% naar 80%. De perpetual van Casino volgde 
die daling om uit te komen rond 70%.  
Maar vanaf juni 2018 kreeg de groep en haar effecten (aandeel, obligaties en perpetuals) weer af 
te rekenen met aanvallen en kritische commentaren van diverse partijen. Zo werd het in juni 
aangekondigde plan om de schuld te verlagen (zie hoger) in twijfel getroffen. Het beurshuis 
Bernstein bekritiseerde de akkoorden met de franchisees en stelde dat de impact naar schuld en 
winstbijdrage heel negatief is voor Casino, wat het bedrijf heel gedetailleerd weerlegde. Door die 
commentaren daalde de koers, waardoor heel wat beurshuizen hun koersdoelen verlaagden in 
lijn met de gedaalde koers, maar wat de aandelenkoers verder onder druk zetten.  
De grootste druk kreeg het aandeel (en de perpetual) te verwerken toen Muddy Water (ook al 
actief tegen Casino in 2016) via twitter meldde dat Casino de jaarrekening van haar 
financieringsfiliaal Casino Finance nog niet neergelegd had. Het bedrijf meldde dat dit zaterdag 
zou gebeuren, waarna de documenten op maandag 3 september geraadpleegd kunnen worden.  
In feite dient de druk die op Casino gezet wordt een ander doel. Meer bepaald lijkt het erop dat 
het de bedoeling is om de hoofdaandeelhouder van Casino, Rallye, in problemen te brengen. Die 
houdt 51,3% van Casino, maar heeft ook sinds jaar en dag een hoge schuldenlast. Bij de huidige 
lage koers van Casino, zou de waarde van de activa van Rallye slechts 1,9 miljard euro 
bedragen, tegenover schulden ten bedrage van 2,9 miljard euro. Voor het volgende jaar heeft 
Rallye nog kredietlijnen om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar op termijn kan er slechts een 
oplossing komen via een koersherstel van Casino.  
 
 
 
Variabele rente en andere voorwaarden  
Deze eeuwiglopende obligatie werd uitgegeven 
in januari 2005 en droeg een vaste rente van 
7,5% tot in januari 2010. Sindsdien is de rente 
variabel. De basis is de CMS-rente op 10 jaar 
+ 1% (CMS: constant maturity swap). Die CMS-
rente bedraagt vandaag 0,87%. Sinds medio 
2016 kent de CMS-rente een stijgende trend.  
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• De rente wordt viermaal per jaar betaald, te weten op 20 
januari, 20 april, 20 juli en 20 oktober.  

• Casino heeft het recht om vanaf januari 2010 op elke dag van 
betaling van de rente (4x per jaar) de obligatie tegen 100% 
terug te betalen. Gelet op de huidige lage rente die Casino 
moet betalen, gaan we niet uit van een snelle terugbetaling.  

• De maximumrente bedraagt 9%, het minimum is 1%.  
• De obligatie heeft een ‘diep’ achtergesteld karakter. Bij een 

eventueel failliet komen deze effecten net voor de aandelen.  
• Als het bedrijf in een jaar geen dividend uitkeert aan haar 

aandelen, hoeft ze ook geen rente te betalen op deze obligatie.  

 

 
 
Conclusie 
Een eeuwiglopende obligatielening houdt risico’s in die veel groter zijn dan bij een klassieke 
bedrijfsobligatie. De kwaliteit van de emittent is daarom van het grootste belang. Die problematiek 
was overduidelijk aan de orde begin 2016 door de druk die de Amerikaanse activist Muddy 
Waters zette. Casino heeft toen orde op zaken gebracht met enkele initiatieven die de 
schuldpositie ten goede kwamen. Vandaag wordt hetzelfde spel opnieuw gespeeld en de markt 
lijkt er opnieuw in mee te gaan. Opmerkelijk, want iedereen moest toegeven dat de halfjaarcijfers 
van goede kwaliteit waren en dat de aangekondigde schuldafbouw en verkoop van 
(vastgoedactiva) geloofwaardig is. Ook liggen de koersdoelen van de meeste beurshuizen nog 
steeds gevoelig hoger dan de huidige beurskoers van het aandeel.  
 
Momenteel behouden we de posities en we volgen de situatie van dag tot dag op.  
 
 
 
Gert De Mesure 


