
 

Gert De Mesure, correspondentieadres : J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde  Tel.: (02) 253 14 75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De auteur kan geenszins aansprakelijk gesteld 
worden voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gert De Mesure.  

 
 

 
Koersgrafiek  

 

 

Omzetverdeling per sector 
 

 

Bedrijfsomschrijving 
Het Duitse Technotrans is een industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in koeltechnologie en 
temperatuurcontrole, evenals in filtratie en afscheiding van vloeistoffen en in het oppompen en 
sproeien van vloeistoffen. De groep heeft 18 productielocaties wereldwijd. Technotrans werd 
opgericht in 1970, startte in 1990 met internationalisering en zette in 1998 de stap naar de Duitse 
beurs. In 2000 begon het in binnen- en buitenland bedrijven over te nemen. Het telt 1.409 
werknemers. 53% van de aandelen zijn vrij verhandelbaar. De andere aandelen zijn in handen van 
verschillende institutionele beleggers, zonder dat er een partij dominant is.  
De omzet wordt onderverdeeld in technologie (72% van omzet in 2020) en diensten (28%). De tak 
diensten omvat de levering van onderdelen, de dienst na verkoop en het nieuwere segment 
technische documentatie. Op industrieel vlak wordt een onderverdeling gemaakt op basis van 5 
activiteitsdomeinen: de drukindustrie (35,4% van omzet in 2020), de sector plastiekverwerking 
(24,1% van omzet) en laser- en werktuigmachines (20,5% van omzet in 2018). Het relatief nieuwe 
segment groeimarkten (15,9% van omzet in 2020) bestaat enerzijds uit e-mobiliteitsoplossingen 
voor bussen en treinen (hybride treinen voor regionaal transport, batterij-aangedreven 
lokomotieven, waterstofaandrijvingsystemen, enz.). Ook zorgt het voor stationaire oplossingen in 
e-mobiliteit, zoals de koeling van snelladers voor elektrische auto’s. Anderzijds maakt medische 
technologie (bv. temperatuurcontrole van bepaalde substanties en innovatieve koeloplossingen) 
deel uit van het segment groeimarkten. Het 5e onderdeel betreft technische documentatie (3,5% 
van omzet in 2020).   
 

(in miljoen EUR) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Bedrijfsopbrengsten 151,792 205,095 216,286 207,927 190,454 205,000
Groei in % 23,6% 35,1% 5,5% -3,9% -8,4% 7,6%
EBIT 9,731 17,438 17,351 8,338 6,780 10,500
EBIT% 6,4% 8,5% 8,0% 4,0% 3,6% 5,1%
EBITDA 14,045 22,654 22,599 16,008 13,849 17,600

Koers 26,30 EBITDA% 9,3% 11,0% 10,4% 7,7% 7,3% 8,6%
Aantal aandelen (m) 6,91 Financieel resultaat -0,575 -0,475 -0,440 -0,133 -0,660 -0,600

Marktkapitalisatie (m) 181,7 Netto resultaat 7,262 12,270 12,383 6,089 4,957 7,200

Eigen vermogen FY20 79,42 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Netto fin. schuld FY20 21,50 Winst per aandeel 1,09 1,76 1,79 0,88 0,72 1,04

Bruto dividend 0,55 0,88 0,88 0,44 0,36 0,40
ROE '20 6,2% Koers/winstverhouding * 21,01 25,17 13,69 21,22 26,07 17,95

Dividendrendement * 2,4% 2,0% 3,6% 2,4% 1,9% 2,1%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E de huidige koers
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Industriële strategie (herhaling januari 2020) 
Net zoals alle industriële 
bedrijven in Europa werd ook 
Technotrans zwaar getroffen 
door de financieel 
economische crisis van 
2008/09. Vooral de 
afhankelijkheid van de 
druksector woog sterk op de 
cijfers. Er werd toen besloten 
om te diversifiëren naar andere 
sectoren toe. Terwijl in 2009 
100% van de omzet afkomstig 
was van de druksector was dat 
in 2020 maar 35% meer.  

 

Wat de nabije toekomst betreft, kijken we vooral naar de evolutie van het segment groeimarkten.  
 
Resultaten eerste helft 2021 
Door het coronaherstel en de implementatie 
van het strategisch plan Future Ready 2025 
zette het bedrijf mooie resultaten neer in de 
eerste helft van 2021: de omzet steeg 9,8% tot 
104,4 miljoen euro, de EBITDA kende een 
toename van 39,2% en de bedrijfswinst 
groeide 86,8%. De nabije toekomst ziet er ook 
goed uit dankzij een hoog orderboek en een 
book-to-bill ratio van 1,2.   
Dat strategisch plan omvatte o.a. de fusie van diverse filialen, gwk met Reiner en Technotrans met 
kln. De voorbereidingen werden gestart en de afronding ervan is voorzien voor begin 2022. Met 
nieuwe namen zoals Technotrans Solutions en Technotrans Systems zullen deze activiteiten naar 
de buitenwereld toe een duidelijker profiel krijgen. De diverse initiatieven hadden een uitzonderlijke 
kost van 0,4 miljoen euro tot gevolg. Zonder deze kost was de operationele marge op 5,4% 
uitgekomen. Dit is in lijn met de doelstelling voor het volledige jaar 2021. We verwijzen naar een 
volgende paragraaf m.b.t. de details van dat strategisch plan.  
 
Wat de verschillende eindsectoren betreft, noteerde de groep goede prestaties in machines voor 
plastiekverwerking, in healthcare & analytics en in energiebeheer. Bij de andere sectoren 
(drukkerijmachines, laser & machinewerktuigen en technische documentatie) was er eerder een 
stabiele evolutie.  
In machines voor plastiekverwerking (27% van de omzet) noteerde de groep 23,6% omzetgroei. 
Ze scoort goed met eenheden voor temperatuurcontrole en koelsystemen 
Healthcare & analytics (10% van de omzet) zette de sterkste prestatie neer (omzet +35,5%). De 
vraag naar koelsystemen voor analysetechnologie steeg in belangrijke mate, een nieuwe 
toepassing voor bloedkoeling vond snel de weg naar de markt. Een andere toepassing betreft de 
koeling van bagagescanners op vliegvelden. Door de beperkte trafiek investeerden verschillende 
luchthavens in nieuwe scanners.  
 
 

(miljoen euro) 20H1 21H1 Δ20/21
Omzet 95,138 104,435 9,8%

Technologie 71,535 77,715 8,6%
Diensten 23,603 26,720 13,2%

EBITDA 6,316 8,793 39,2%
Bedrijfswinst 2,818 5,263 86,8%
Netto winst 1,781 3,459 94,2%
Idem per aandeel 0,26 0,50 92,3%
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Energiebeheer (4% van de omzet) viel met een omzetgroei van slechts 5,3% wat tegen op het 
eerste zicht, maar de tweede helft van 2021 kondigt zich veel beter aan. Ook sloot de groep diverse 
contracten die belangrijke volumes zullen genereren na 2021. Meer specifiek kende de groep een 
sterke vraag naar BTMS-systemen voor treinen (battery thermal management systems) in het 
kader van elektrificatie.  
In drukmachines, het grootste segment dat voor 33% van de omzet staat, heeft de omzet opnieuw 
het niveau van een jaar eerder bereikt. Voor de nabije toekomst wordt een stabiele evolutie 
verwacht.  
Het segment laser & machinewerktuigen (21% van de omzet) meldt dat de focus op bijzondere 
toepassingen haar vruchten afwerpt, de markt voor standaardlasers blijft daarentegen heel 
competitief.  
Het kleinste segment technische documentatie (3% van de omzet) boekte een omzet die licht 
boven het niveau van een jaar eerder lag.  
 
Naast een segmentatie per eindsector, maakt de groep ook een onderscheid tussen technologie 
en diensten. In technologie noteerde het een sterk tweede kwartaal dat geen corona-impact meer 
kende. Terwijl er vorig jaar een bedrijfsverlies was van 0,4 miljoen euro, was er in deze jaarhelft 
een bedrijfswinst van 1,4 miljoen euro. In diensten noteerde de groep dit jaar al twee goede 
kwartalen, hoger dan elk kwartaal in 2020. De rendabiliteit ging er eveneens op vooruit.  
 
De nettowinst steeg 94,2% tot 3,5 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg 0,50 euro.  
De netto financiële schuld daalde van 21,5 miljoen euro eind 2020 naar 20,8 miljoen euro eind juni 
2021.  
Voor 2021 verwacht het management een omzet tussen 195 en 205 miljoen euro met een 
bedrijfswinstmarge tussen 4,5% en 5,5%. Er wordt gewezen op de vertraging van leveringen van 
onderdelen, een probleem dat vanaf het vierde kwartaal van 2021 opgelost zou moeten zijn. Ook 
merkt de groep belangrijke prijsverhogingen voor enkele grondstoffen.  
 
Het management bevestigde de eerder aangehaalde doelstellingen voor 2025 van een omzet van 
265 tot 285 miljoen euro (zonder overnames) bij een EBIT-marge van 9% tot 12%. Voor 2021 wordt 
een omzetvork van 195 tot 205 miljoen euro voorgesteld, met een EBIT-marge van 4,5% tot 5,5%.  
 
 
Nieuwe strategie: Future Ready 2025 (herhaling maart ’21) 
Eerder in 2020 had de groep al aangegeven dat ze een nieuwe strategie voor de periode 2020/25 
had uitgewerkt. De krijtlijnen werden eind december 2020 meer in detail gepresenteerd. De groep 
zal evolueren naar een een-merk-strategie onder de naam Technotrans (vandaag 6 verschillende 
bedrijven met een eigen naam op 17 locaties) en zal naar de markt gaan met een gamma producten 
en diensten in het domein thermisch beheer. Alleen het filiaal gds, actief in technische 
documentatie, behoudt zijn eigen identiteit. Het bedient immers andere markten. 
De periode 2020/25 wordt ingedeeld in 2 fases. In de eerste fase in de jaren 2021 en 22 wordt 
stabiliteit en rendabiliteit nagestreefd. Door fusies van de onderliggende filialen  en het samen 
brengen van bepaalde functies moeten synergie-effecten gerealiseerd kunnen worden 
(aanpassing personeelsbestand, stroomlijnen groepsstructuur, operationele efficiëntie, 
standardisering en uitbreiding gedeelde diensten).  Op sectorieel vlak zullen er 5 domeinen zijn: 1) 
print, 2) plastics, 3) energiebeheer, 4) healthcare en 5) laser- en werktuigmachines.  
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In de 2e fase, vanaf 2023, zal dan werk gemaakt worden van rendabele groei, dit door een focus 
op de 5 kerndomeinen, het introduceren van nieuwe technologie en internationale expansie. We 
vermelden hoger dat in 2020 59,3% van de omzet in Duitsland werd gerealiseerd.  
Bij uitvoering van deze strategie wordt uitgegaan van een omzet van 265 tot 285 miljoen euro 
(zonder overnames) bij een EBIT-marge van 9% tot 12% tegen 2025. Daar kan nog 50 miljoen 
euro bijkomen door overnames, in nieuwe markten en in nieuwe toepassingsgebieden, of via 
geografische uitbreiding.  
Het relatieve belang van print/drukmachines zal verder dalen naar 25% tegen 2025. Dat van de 
andere sector zal toenemen, met bijzondere aandacht voor de groeimarkten. Het belang daarvan 
zal stijgen van 15,9% in 2020 naar 26% tegen 2025. Van die 26% moet 16% komen uit 
energiebeheer en 10% uit healthcare/medische toestellen.  
Energiebeheer richt zich op producenten van locomotieven, trams, electrische bussen en 
vrachtwagens en producenten van batterijen en laadinfrastructuur (laadpalen e.d.).  
In healthcare ligt de focus op producenten van medische technologie, diagnostica, geneesmiddelen 
en biologische en chemische procesapparatuur. Een recente toepassing betreft de ontwikkeling 
van speciale koelcontainers voor de vaccins van het Duitse BioNTech, de partner van Pfizer. Het 
gaat om mobiele koeltoepassingen voor transport en opslag van vaccins in containers in 2 
temperatuurzones, tot -800 C.  
 
 
Conclusie 
Na het tegenvallende jaar 2019 door vooral interne problemen en na het corona-jaar 2020, is 2021 
het jaar van de wederopstanding. Spijtig genoeg heeft de groep tijdelijk af te rekenen met 
problemen bij de levering van onderdelen, waardoor het herstel in de tweede helft (vooral in het 
derde kwartaal) vertraging zal oplopen. Dramatisch is die vertraging niet, het is natuurlijk vervelend 
en is de oorzaak van de koersdaling van de afgelopen weken. De perspectieven op langere termijn 
blijven natuurlijk overeind.  
Op basis van de winstschattingen voor 2021 noteert het aandeel met een koers/winstverhouding 
van 18. Als we de doelstellingen voor 2025 doorrekenen, dan ziet de situatie er veel beter uit. we 
bekomen een mogelijke winst per aandeel van 3,20 euro, goed voor een koers/winstverhouding 
van 8,2. Mochten er ondertussen overnames plaats vinden, dan zal het plaatje sneller verbeteren, 
maar op korte termijn lijkt niets gepland.  
 
Het kan ook geen kwaad om de sterke punten van Technotrans (zoals door het bedrijf voorgesteld) 
even op te lijsten: 
- nichespeler in hoogtechnologische toepassingen 
- hoge intredebarrière voor nieuwe spelers 
- gespreide productportefeuille 
- internationale aanwezigheid 
- groeistrategie.  
 
Wij hebben vooral oog voor het segment nieuwe markten met elektromobiliteit en de medische 
technologie die een sterke groei kennen, maar opvallend genoeg presteren de toepassingen voor 
de plastiekverwerkende industrie  heel goed.  
 
 
Gert De Mesure 
 


