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Evolutie orderboek in miljard euro 

 
 
Bedrijfsomschrijving 
BAM is een Nederlandse bouwgroep met een belangrijke activiteit in concessies, sterk 
vergelijkbaar met het Franse Eiffage. Ze telt 19.500 werknemers in 10 operationele filialen en heeft 
vijf landen als thuismarkten aangeduid, met name Nederland (44% van omzet), België/Luxemburg 
(8% van omzet), Ierland (7% van omzet), Groot-Brittannië (27% van omzet) en 
Duitsland/Zwitserland (12% van omzet). Daarnaast is de groep actief in nichemarkten wereldwijd 
(2% van omzet).  
De groep rapporteert volgens 3 segmenten: 

- Bouw & vastgoed: residentiële bouw in Nederland en België, niet-residentieel in de 5 
thuislanden aangevuld met Zwitserland en Denemarken, alsook met niet-residentiële 
projecten in het Midden-Oosten en Indonesië 

- Infrastructuur: in België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië en internationaal, o.a. 
wegen- en waterbouw, het boren van tunnels, leggen van telecomkabels, … .  

- PPS-projecten: de groep heeft belangen in 40 projecten en verzorgt het beheer van 4 
andere projecten. Tevens heeft het een joint-venture met het pensioenfonds PGGM.  

Na de verliezen in 2015 implementeerde de groep een herstelplan en dat bestond in een eerste 
fase uit het afstoten van enkele activiteiten, zoals de verkoop van de afdeling waterbehandeling en 
van een Belgisch filiaal actief in electrische installaties. Daarnaast werd een groot aantal 
vastgoedontwikkelingsprojecten in Nederland verkocht. In 2020 werden opnieuw belangrijke 
verliezen geleden, vooral bij BAM International. Er werd besloten om BAM International tegen 2021 
volledig te ontmantelen.   

(in miljoen EUR) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Bedrijfsopbrengsten 6.976 6.604 7.208 7.209 6.768 6.600
Groei in % -6,0% -5,3% 9,1% 0,0% -6,1% -2,5%
EBIT 32,9 28,6 105,2 52,3 -221,3 57,0
EBIT% 0,5% 0,4% 1,5% 0,7% -3,3% 0,9%
EBITDA 181,5 120,0 198,9 233,1 10,5 210,0

Koers 2,50 EBITDA% 2,6% 1,8% 2,8% 3,2% 0,2% 3,2%
Aantal aandelen (m) 278,70 Financieel resultaat 7,3 9,6 9,3 -1,7 -15,6 n.b.

Marktkapitalisatie (m) 696,75 Netto resultaat 46,8 12,5 23,8 11,8 -122,2 50,0
    

Eigen vermogen FY20 583,4 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Netto fin. schuld FY20 -1.154,8 Winst per aandeel 0,17 0,05 0,09 0,04 -0,41 0,17

Bruto dividend 0,09 0,10 0,14 0,02 0,00 0,00
ROE '20 -20,9% Koers/winstverhouding * 25,82 82,63 28,06 68,42 n.r. 14,95

Dividendrendement * 2,1% 2,6% 5,7% 0,7% 0,0% 0,0%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E de huidige koers
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Trading update eerste kwartaal 2021 
Vooraleer de bespreking van het eerste kwartaal van 2021 aan te vatten, is het nuttig om terug te 
blikken op de tegenvallende prestaties in 2020. We sommen diverse elementen op: 
- Verlies van 122,2 miljoen euro na een heel slechte eerste jaarhelft 
- Vooral BAM International zette een slechte prestatie neer met een verlies van 110 miljoen euro.  
- Daarnaast werden er voor 45 miljoen euro herstructureringskosten geboekt en werd een 

afwaardering (vooral op goodwill) van 75 miljoen euro doorgevoerd.  
- Door een gedeeltelijke verkoop van BAM PPP aan het pensioenfonds PGGM werd een 

meerwaarde van 118 miljoen euro geboekt.  
- Er werd een kostenreductieplan uitgewerkt dat moet toelaten om 100 miljoen euro te besparen.  
- Er werd een strategisch plan 2021/23 voorgesteld dat een omzet van 5,5 miljard euro voorziet 

tegen 2023, gecombineerd met een aangepaste EBITDA-marge van 5%.  
 
Dankzij een goede prestatie in Nederland door 
een hogere woningverkoop (890 versus 515) en 
Groot-Brittannië (overheidsinvesteringen in 
infrastructuur) zette BAM een relatief goede 
prestatie neer in het eerste kwartaal van 2021. 

 

Bij een 3% omzetstijging verbeterde de aangepaste EBITDA 27,8% tot 53,3 miljoen euro, of een 
verbetering van de marge van 2,6% tot 3,2%. BAM International blijft wel nog verlieslatend met een 
EBITDA van -12,9 miljoen euro. Tegen eind 2021 zouden deze activiteiten volledig afgebouwd 
moeten zijn. Het Indonesische filiaal werd reeds verkocht.  
In België en Duitsland blijft de focus op operationele verbeteringen en een vermindering van de 
risico’s. Ook werden er twee kleinere dochterondernemingen van BAM Deutschland verkocht. 
Daarnaast werd enerzijds verder gewerkt aan een algemeen kostenreductieprogramma, anderzijds 
verrichtte het in Nederland een overname die de positie van de groep versterkt in duurzaamheid 
en in geïndustrialiseerde bouwactiviteiten. 
 
 
Conclusie 
De voorbije jaren werden we om de haverklap geconfronteerd met tegenvallende resultaten door 
slechte projectuitvoeringen. De diverse initiatieven die vanaf 2019 gelanceerd brachten weinig 
zoden aan de dijk, met als gevolg een meer diepgaande ingreep nu die er in bestaat BAM 
International te ontmantelen. Na dit eerste kwartaal in 2021 lijkt het bedrijf eindelijk op de goede 
weg en is er wat licht aan het eind van de tunnel. Dit heeft ertoe geleid dat alle shortposities werden 
teruggekocht, op 14 april 2021 waren er geen shortposities meer. Begin februari 2021 was dat nog 
2%. Van die kant zal er dus geen koopsteun meer te verwachten vallen. Wat koopsteun betreft 
door de verbetering van de resultaten, zijn we wat sceptisch gelet op de winstschattingen voor 
2021 en 2022. Heel wat goed nieuws lijkt al verrekend in de koers. Aan de huidige koersen zijn we 
daarom niet onmiddellijk koper, we behouden wel onze posities.  
 
 
 
Gert De Mesure 
 

(miljoen euro) 20KW1 21KW1 Δ20/21
Omzet 1.603 1.651 3,0%
Aangepaste EBITDA 41,7 53,3 27,8%
Orderboek 12.700 14.100 11,0%


