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Bedrijfsomschrijving 
Het Duitse ABO Invest werd in 2010 door ABO Wind, een ontwikkelaar van windmolenparken, 
opgericht met als bedoeling burgers te laten participeren in windmolenprojecten. ABO Invest is 
beter bekend als Bürgerwindaktie en telt 5.000 beleggers. In augustus 2011 zette het de stap naar 
de beurs.  
Eind 2019 bezat ABO Invest 13 windmolenparken (met 67 windmolens) en een biogasinstallatie, 
goed voor een vermogen van 149,9 MW in windenergie en 0,8 MW in biogas. De jaarlijkse 
productie bedraagt ongeveer 405.000 MWh. Deze windmolenparken bevinden zich in 4 Europese 
landen, met name Frankrijk (28% van de omzet in 2019), Duitsland (27% van de omzet), Ierland 
(23% van de omzet) en Finland (22% van de omzet).  
De laatste acquisitie vond plaats in 2016 en had betrekking op windmolens in Finland. Sindsdien 
vonden geen nieuwe investeringen plaats. Als reden gaf het management aan dat ABO Wind geen 
projecten voorstelde die beantwoordden aan haar criteria. In feite was dit een voorbode van het 
doorknippen van de banden met ABO Wind, ondertussen hadden minderheidsaandeelhouders ook 
al vragen gesteld over de band tussen ABO Wind en ABO Invest. Met het ontslag van de laatste 
vertegenwoordiger van ABO Wind in de Raad van Bestuur van ABO Invest, is die band medio 2020 
volledig doorgeknipt. Toen trad ook een volledig nieuw management aan, met heel veel ervaring 
in de sector. Op korte termijn zal ook de naam veranderen in Clearvise.  
Het aandeel noteert op de Duitse regionale beurzen van Düsseldorf, Hamburg en München. 6 
aandeelhouders die 27% van de aandelen bezitten, handelen in overleg  
 

(in miljoen EUR) FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Bedrijfsopbrengsten 29,158 27,685 26,420 31,670 33,081 35,700
Groei in % -91,8% -5,1% -4,6% 19,9% 4,5% 7,9%
EBIT 4,659 4,124 3,307 4,393 5,647 8,450
EBIT% 16,0% 14,9% 12,5% 13,9% 17,1% 23,7%
EBITDA 21,670 20,307 18,993 23,373 24,899 26,900

Koers 2,26 EBITDA% 74,3% 73,4% 71,9% 73,8% 75,3% 75,4%
Aantal aandelen (m) 49,0 Financieel resultaat -8,151 -6,784 -5,914 -6,349 -5,803 -5,300

Marktkapitalisatie (m) 110,7 Netto resultaat -4,170 -3,149 -3,439 -1,250 -0,401 1,750

Eigen vermogen FY19 37,37 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Netto fin. schuld FY19 141,81 Winst per aandeel -0,10 -0,07 1,24 -0,03 -0,01 0,04

Netto dividend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
ROE '19 -1,1% Koers/winstverhouding * n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 63,28

Dividendrendement * 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,9%
*: op basis van de huidige koers
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Resultaten eerste helft 2020 
In de eerste helft van 2020 profiteerde 
ABO Invest van gunstige wind-
omstandigheden die haar windmolens 
toeliet om de elektriciteitsproductie 
met 15,1% te verhogen. Tegelijkertijd 
waarschuwde het management 
ervoor dat juli en augustus mindere 
(wind)maanden waren.   
De EBITDA nam slechts 6,4% toe tot 15,109 miljoen euro, doordat er in 2019 een meerwaarde van 
1,07 miljoen euro gerealiseerd werd op een verkoop. Door een lichte daling van de afschrijvingen 
nam de bedrijfswinst 21,3% toe.  
Door een continue daling van de netto financiële schuld, vielen de rentelasten terug. Het hogere 
resultaat voor belastingen had een toename van de belastingen tot gevolg. Het netto resultaat meer 
dan verdubbelde tot 2,324 miljoen euro.  
Voor het volledige jaar 2020 verwacht het bedrijf een EBITDA tussen 23,1 en 28 miljoen euro en 
een bedrijfswinst tussen 4,5 en 9,3 miljoen euro.  
 
Presentatie op Eigenkapitalforum Frankfurt november 2020  
We maakten kennis met ABO Invest op de jaarlijkse conferentie van Deutsche Boerse die ditmaal 
via videoconferenties plaats vond. De presentatie werd gegeven door de nieuwe CEO. Het thema 
was natuurlijk de nieuwe groeistrategie die onafhankelijk van ABO Wind uitgevoerd zal worden. 
We onthouden de volgende zaken uit de presentatie: 

- Acquisitiedoelwitten: in het 2e en 3e kwartaal werden 17 dossiers bekeken, waarvan er 13 
niet weerhouden werden. 4 dossiers worden actief onderzocht, het gaat om investeringen 
in wind- en zonne-energie. De uitbreiding van de portefeuille is een topprioriteit.  

- Soorten van acquisitie: het management onderscheidt 3 vormen: 
o clearSWITCH: inbreng in natura, waarvoor de inbrenger nieuwe aandelen ABO 

Invest ontvangt.  
o clearPARTNERS: co-ontwikkeling met kleine of middelgrote ontwikkelaars 
o clearVALUE: aankoop van bestaande projecten met de bedoeling een zekere 

toegevoegde waarde te creëren.  
- De markt van alternatieve energie verandert, in die zin dat in de volgende jaren bepaalde 

subsidiemechanismen vervallen met als gevolg meer volatiele trading in elektriciteit. ABO 
Invest voelt zich heel comfortabel in dit nieuwe marktmodel en ziet zichzelf als een winnaar. 
De verwachting is dan ook dat institutionele en meer passieve investeerders hun 
participaties van de hand zullen willen doen.  

- Het toegestane kapitaal werd verhoogd met het oog op expansie. De raad van bestuur 
verkreeg de machtiging om in de volgende 5 jaar, in een keer of in meerdere keren, voor 
24,5 miljoen euro nieuwe aandelen uit te geven. Gelet op het feit dat acquisities in 
alternatieve energie gefinanciere worden met 20% eigen vermogen en 80% vreemd 
vermogen, kan er voor 120 miljoen euro gekocht worden. De boekwaarde van de huidige 
activa bedraagt 166 miljoen euro. Ook de naam werd gewijzigd in clearvise AG, maar dit 
wordt pas officieel na registratie in het handelsregister. 

- Bestaande portefeuille: kan nog 8 jaar genieten van hoge prijzen, meer bepaald van 87 
euro/MWh. De huidige prijs ligt tussen 30 en 40 euro/MWh. Met de vrije cash kunnen de 
schulden verder afgebouwd worden of kunnen er acquisities gefinancierd worden.   

 

(in miljoen euro) 19H1 20H1 ∆19/20
Elektriciteitsproductie in MWh 199 229 15,1%

Omzet 17,203 19,503 13,4%

EBITDA 14,204 15,109 6,4%

Bedrijfswinst 4,798 5,819 21,3%

Financieel resultaat -2,971 -2,616 n.r.

Belastingen -0,561 -0,749 n.r.

Netto resultaat 1,021 2,324 127,6%

Netto financiële schuld 148,995 128,408 n.r.
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Conclusie 
ABO Invest is in zijn 10-jarig bestaan eerder een passief bedrijf geweest met een zekere stabiliteit 
van zijn portefeuille en van zijn resultaten. Dat zal in 2021 veranderen. Een nieuw management, 
een nieuwe naam en een afscheiding van ABO Wind, gecombineerd met een acquisitiestrategie, 
kondigen een nieuw leven aan.  
De bestaande activiteiten die jaarlijks een vrije cash-flow van zo’n 20 miljoen euro opleveren en dit 
gedurende nog 8 jaar, vormen de basis voor die expansie. Na deze 8 jaar zullen de bestaande 
windmolens nog zeker gedurende 10 jaar operationeel kunnen zijn zonder noemenswaardige 
kosten. De jaarlijkse vrije cash-flow kan op 10 miljoen euro geschat worden. De verdiscontering 
van deze stromen (20 miljoen euro gedurende 8 jaar en 10 miljoen euro in de volgende 10 jaren 
en dit aan 6%) levert na aftrek van de financiële schulden de huidige waarde op. De toekomstige 
waarde staat of valt dus met de te verwachten acquisities, acquisities die er zeker zullen komen.  
Los van deze beknopte DCF-waardering kunnen we ABO Invest vanuit een ander perspectief 
bekijken, met name deze van het vrije cash-flowrendement. Jaarlijks (en dit zonder acquisities) 
realiseert de groep een vrije cash-flow van ongeveer 20 miljoen euro, t.o.v. de huidige beurswaarde 
is dit een rendement van 18%! 
Een derde benadering betreft de vergelijking van de ratio 
EV/EBITDA (EV = enterprise value = beurskapitalisatie + 
vreemd vermogen) van enkele sectorgenoten. Uit dit 
overzicht blijkt dat ABO Invest het goedkoopst noteert. We 
moeten hier aan toevoegen dat in deze waardering het 
potentieel van de toekomstige acquisities geenszins 
verrekend is.   
Een laatste opmerking heeft betrekking op de verliezen die ABO Invest de voorbije jaren boekte. 
Beleggers mogen zich hier niet op blind staren, de verliezen zijn vooral het gevolg van de hoge 
afschrijvingen. Belangrijker is dus de vrije cash-flow die elk jaar gerealiseerd wordt. Deze wordt 
aangewend om de financiële schulden af te lossen (zie tabel met halfjaarresultaten).  
ABO Invest is dus een relatief aantrekkelijk bedrijf, het enige nadeel is dat niet alle financiële 
instellingen toegang hebben tot de Duitse regionale beurzen Düsseldorf, Hamburg en München. 
Bij Dierickx Leys is het alvast niet mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV/EBITDA
Albioma 10,5
EDP Renovais 12,2
Iberdrola 10,4
Grenergy 15,2
7C Solarparken 11,4
ABO Invest 9,5


