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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, of thermisch beheer in het algemeen. Dit wordt belangrijker naarmate 
decarbonisering en elektrificatie meer ingang vinden.  
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. 
De groep telt 1.433 werknemers, 7 productiecentra (5 in Duitsland, een in V.S. en een in China), 
evenals 10 centra voor verkoop- en diensten wereldwijd. Luxempart is met 15% de grootste 
aandeelhouder.  
De omzet wordt onderverdeeld in technologie (74% van omzet in 2020) en diensten (26%). 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 
enkele activiteitsdomeinen. De eerste 4 vormen de strategische, goed voor 72,8% van de omzet: 
de drukindustrie (34,3% van omzet in 2021), de sector plastiekverwerking (25,4%), energiebeheer 
(4,7%) en healthcare & analytics (8,4%). Laser- en werktuigmachines stonden in 2021 voor 21,3% 
van de omzet. Technische documentatie, voor derden, vertegenwoordigde 3,3% van de omzet, de 
andere vullen de resterende 2,6% aan. Energiebeheer bestaat bijvoorbeeld uit oplossingen voor 
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.  

(in miljoen EUR) FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22E
Bedrijfsopbrengsten 205,095 216,286 207,927 190,454 211,102 224,000
Groei in % 35,1% 5,5% -3,9% -8,4% 10,8% 6,1%
EBIT 17,438 17,351 8,338 6,780 11,030 12,800
EBIT% 8,5% 8,0% 4,0% 3,6% 5,2% 5,7%
EBITDA 22,654 22,599 16,008 13,849 18,068 19,800

Koers 23,00 EBITDA% 11,0% 10,4% 7,7% 7,3% 8,6% 8,8%
Aantal aandelen (m) 6,91 Financieel resultaat -0,475 -0,440 -0,133 -0,660 -0,618 -0,600

Marktkapitalisatie (m) 158,9 Netto resultaat 12,270 12,383 6,089 4,957 7,020 8,300

Eigen vermogen FY21 84,78 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22E
Netto fin. schuld FY21 12,82 Winst per aandeel 1,76 1,79 0,88 0,72 1,02 1,20

Bruto dividend 0,88 0,88 0,44 0,36 0,51 0,60
ROE '21 8,3% Koers/winstverhouding * 25,17 13,69 21,22 34,85 22,64 19,15

Dividendrendement * 2,0% 3,6% 2,4% 1,4% 2,2% 2,6%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2021 en 2022E de huidige koers
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Resultaten 2021 
In 2021 realiseerde Technotrans een omzet van 
211,1 miljoen euro, 10,8% meer dan in 2020 en 
iets meer dan de 9,8% groei na 6 maanden in 
2021. Het bedrijf stelt dat zijn strategisch 
transformatieplan Future Ready 2025 (zie 
verder) in zijn eerste jaar al vruchten heeft 
afgeworpen, wat tot betere marges heeft geleid. 
Geleidelijk aan wint thermisch beheer van 
machines aan belang op wereldvlak, wat de 
omzetevolutie ten goede komt. De EBITDA 
steeg 30,5% tot 18,1 miljoen euro, de bedrijfs-
winst nam 62,7% toe tot 11 miljoen euro. Een 
daling van de R&D-kosten van 7,3 miljoen euro 
in 2020 naar 5 miljoen euro in 2021 
ondersteunde ook het resultaat. 

 

Het financieel resultaat stabiliseerde, de belastingen stegen door een hogere winst voor 
belastingen. In totaal nam de netto winst 41,6% toe tot 7 miljoen euro, per aandeel kwam de winst 
uit op 1,02 euro.  
De netto financiële schuld daalde van 21,5 miljoen euro eind 2020 naar 20,8 miljoen euro juni 2021.  
 
Voor 2022 verwacht het management een omzet tussen 220 en 230 miljoen euro met een 
bedrijfswinstmarge tussen 5% en 6%, goed voor een bedrijfswinst van 11 tot 13,8 miljoen euro.  
Het orderboek eind 2021 kwam uit op 78 miljoen euro, of 65% meer dan een jaar eerder.  
Het management bevestigde opnieuw 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%.  
 
Wat de verschillende eindsectoren betreft, noteerde de groep goede prestaties in machines voor 
plastiekverwerking, in healthcare & analytics en in lasertoepassingen.  
 

 
 
In machines voor plastiekverwerking (25,% van de omzet) noteerde de groep 14,2% omzetgroei. 
In de eerste 4 maanden van 2021 stegen de orders met 92% door een hoge vraag naar 
verpakkingsmateriaal en naar medische wegwerpproducten. Ook is er een hoge vraag vanuit de 
bouwsector. De groep verwacht een sterke groei van dit segment in 2022.  
Healthcare & analytics (8,4% van de omzet) zette de sterkste prestatie neer (omzet +19%). De 
vraag naar koelsystemen voor analysetechnologie steeg in belangrijke mate, een nieuwe 
toepassing voor bloedkoeling vond snel de weg naar de markt. Meer algemeen profiteert het bedrijf 
van de groei in operatie- en behandelingsapparatuur. Een andere toepassing betreft de koeling 
van bagagescanners op vliegvelden. Door de beperkte trafiek investeerden verschillende 
luchthavens in nieuwe scanners.  

(miljoen euro) 2020 2021 Δ20/21
Omzet 190,454 211,102 10,8%

Technologie 137,716 156,890 13,9%
Diensten 52,738 54,212 2,8%

EBITDA 13,849 18,068 30,5%
Bedrijfswinst 6,780 11,030 62,7%

Technologie 0,067 3,086 n.r.
Diensten 6,756 8,140 20,5%

Niet-toegewezen -0,043 -0,196 n.r.
Financieel resultaat -0,660 -0,618 n.r.
Belastingen -1,163 -3,391 n.r.
Netto winst 4,957 7,020 41,6%
Idem per aandeel 0,72 1,02 42,3%

(miljoen euro) 2020 2021 Δ20/21 % totaal
Drukmachines 67,414 72,356 7,3% 34,3%
Laser 39,116 44,913 14,8% 21,3%
Plastiekverwerking 46,967 53,655 14,2% 25,4%
Healthcare & analytics 14,913 17,741 19,0% 8,4%
Energiebeheer 9,137 9,826 7,5% 4,7%
Technische documentatie 6,739 6,913 2,6% 3,3%
Andere domeinen 6,168 5,698 -7,6% 2,7%
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Energiebeheer (4,7% van de omzet) viel met een omzetgroei van slechts 7,5% wat uit de toon. De 
nabije toekomst kondigt zich veel beter aan, bijvoorbeeld door een sterke vraag naar BTMS-
systemen voor treinen (battery thermal management systems) in het kader van elektrificatie. Meer 
elektrische auto’s en meer elektrisch openbaar vervoer en elektrische nutsvoertuigen zullen dit 
segment ondersteunen. Technotrans voorziet ook toepassingen voor de koeling van data centers. 
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.  
In het segment laser & machinewerktuigen heeft de groep de aandacht verlegd naar meer 
specialisatie, de markt voor standaardlasers is immers heel competitief. Die specialisatie richt zich 
bijvoorbeeld op EUV-toepassingen voor semiconductoren (EUV = extreme ultraviolet). Die 
strategie wierp vruchten af met een groei van 14,8%. De orders stegen 58% door het ophalen van 
de achterstand van 2020. Wel is er het probleem van de vertraging bij levering van onderdelen.  
Het kleinste segment technische documentatie (3,3% van de omzet) zag de omzet dalen. In de 
eerste plaats wordt er gewerkt voor de eigen klanten die de toepassingen van de groep kopen, 
maar Technotrans richt zich ook in beperkte mate op dienstverlening aan derden.  
 
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.  
 
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.  
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Conclusie 
Na het tegenvallende jaar 2019 door vooral interne problemen en na het corona-jaar 2020, is 2021 
het jaar van de wederopstanding. Ondanks mogelijke problemen bij de levering van onderdelen, 
zette het bedrijf een goed resultaat neer in 2021. De vooruitzichten voor 2022 zijn ook bemoedigend 
gelet op de minder evidente marktomstandigheden. Op basis van de winstschattingen voor 2022 
noteert het aandeel met een koers/winstverhouding van 18.  
Belangrijker zijn misschien de doelstellingen voor 2025, die blijven behouden. Als we deze 
doorrekenen, dan bekomen we 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 en de lasertoepassingen ook heel goed. Ondanks het realiseren 
van de verwachtingen voor 2021 noteert het aandeel in belangrijke mate onder het koersniveau 
van enkele maanden geleden, de markt lijkt zich voorzichtiger op te stapelen.  
 
 
Gert De Mesure 
 
 
 
 


