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(in miljoen EUR)
Bedrijfsopbrengsten
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA

Koers 9,60 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 80,96 Financieel resultaat

Marktkapitalisatie (m) 777,21 Netto resultaat

Eigen vermogen FY18 668,8
Netto fin. schuld FY18 505,5 Winst per aandeel

Bruto dividend
ROE '18 -7,6% Koers/winstverhouding *

Dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018, 2019E en 2020E de huidige koers

FUGRO

11 december 2019

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E FY20E
2.363,0 1.775,9 1.497,5 1.650,0 1.750 1.860

-8,1% -24,8% -15,7% 10,2% 6,1% 6,3%
-249,9 -218,7 -51,7 8,8 60,0 100,0
-10,6% -12,3% -3,5% 0,5% 3,4% 5,4%

353,0 189,5 100,8 117,8 155,0 204,0
14,9% 10,7% 6,7% 7,1% 8,9% 11,0%

-47,0 -70,9 -70,7 -52,8 n.b n.b
-372,5 -308,9 -159,9 -51,1 2,8 62,0

   
FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E FY20E
-4,60 -3,82 -1,98 -0,63 0,03 0,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n.r. n.r. n.r. -15,24 277,58 12,54

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018, 2019E en 2020E de huidige koers  

 
 

Koersgrafiek  
 

 
 

Evolutie orderboek in miljoen euro 
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Bedrijfsomschrijving 
Het Nederlandse Fugro is ’s werelds grootste (geodata)leverancier ter ondersteuning van 
technische ontwerpen en grootschalige bouwwerken. Het capteert geografische en 
engineeringdata die infrastructuur helpen te ontwerpen, te bouwen, te repareren en te 
onderhouden. De activiteiten zijn onderverdeeld in 3 segmenten. De grootste is marine (66% van 
omzet), gevolgd door land (28% van omzet) en geowetenschap (6% van omzet). De groep werd 
opgericht in 1962 en telt 10.200 werknemers in 65 landen.  
Naar bestemming, klanten of toepassingen toe onderscheidt de groep de volgende: 

- olie- en gasexploratie en –ontwikkeling 
- energie: off/onshore windmolenparken, kernenergie, geothermie, transmissie en 

distributie van elektriciteit 
- gebouwen & infrastructuur: gebouwen en industriële installaties, spoorwegen, 

autowegen, bruggen, tunnels,… 
- kust- en hoogwaterbescherming 

Olie & gas waren in 2018 goed voor 57% van de omzet, infrastructuur voor 22%, hernieuwbare 
energie voor 10% en de andere sectoren stonden voor de resterende 11%. Op geografisch vlak 
stond Europa in 2018 voor 38% van de omzet, gevolgd door Amerika voor 23% en Azië Pacific 
voor 22%. Het Midden-Oosten en Afrika vertegenwoordigden 13% van de omzet, Afrika maakt de 
cirkel rond met 4%.  
Kiltearn Partners is de grootste aandeelhouder met een belang van 10,25%, gevolgd door NN 
Groep met 10,01%. Goldman Sachs houdt 7,10% aan, zelf bezit de groep 4,20% van de eigen 
aandelen.  
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Tegenvallende koersevolutie (herhaling juni 2019) 
Fugro heeft in de voorbije 6 jaren een heel 
tegenvallende koersontwikkeling gekend. 
Zoals geïllustreerd in de grafiek rechts 
(blauwe lijn: Brent olie, rode lijn: Fugro) ligt 
de daling van de olieprijs vanaf begin 2014 
aan de basis van de problemen bij Fugro.   
Door de te grote afhankelijkheid van de olie- en gassector werd Fugro ten volle geraakt door die 
lagere olieprijzen. Uit de grafiek kunnen we ook afleiden dat het herstel van de olieprijs sinds 
begin 2018 de koers van Fugro tot nu toe onberoerd heeft gelaten. 
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Het belang van de olie- en gassector voor Fugro is duidelijk in de grafiek links boven. Zo merken 
we een belangrijke daling van de omzet gerealiseerd voor de olie- en gassector, van 1,75 miljard 
euro in 2014 naar 940 miljoen euro in 2018. In relatieve termen was de olie- en gassector in 2014 
goed voor 78%, in 2018 was dat nog maar 57%. Infrastructuur daarentegen steeg van 12% in 
2014 tot 22% in 2018. En terwijl hernieuwbare energie (vooral offshore windmolenparken) in 
2014 helemaal niet aanwezig was in de omzetmix, was dat al 10% in 2018.  
Positief voor de nabije toekomst is dat in 2017 waarschijnlijk de bodem werd bereikt, zowel in 
omzet- als in orderboektermen. Dat is duidelijk af te leiden uit bovenstaande grafieken.  
Dat tegen de achtergrond van een sterk dalende markt, de beurskoers klappen heeft gekregen, 
zal dan ook niet verbazen. De koersdaling werd dan ook nog versterkt door shorters of beleggers 
die posities à la baisse ingenomen hebben. Op datum van 9 juni 2019 werd 20,09% van het 
kapitaal geshort! 
 
Investor day (herhaling juni 2019) 
In november 2018 organiseerde Fugro een investeerdersdag waarop het de doelstellingen voor 
2021/23 presenteerde. Deze zijn drieërlei: 

- een rendement op het aangewende vermogen van 10% tot 15% 
- een EBIT-marge (bedrijfswinst) van 8% tot 12%: 

o Deels door hogere volumes: het bedrijf verwacht een jaarlijkse samengestelde 
groei van 5% tot 10% 

o Deels door betere prijzen. In 2018 kon Fugro de eerste prijsstijgingen van 5% tot 
10% doorvoeren. In de voorbije jaren onderging het bedrijf een prijserosie van -
10% tot -50% in de verschillende specialiteiten.  

o Deels door een hogere productiviteit: 
o Wel negatieve impact door kosteninflatie 

- Een vrije cash-flow van 4% tot 7% van de omzet: 
o Door een lagere kapitaalintensiteit 
o Door lagere belastingen 
o Door een hogere EBIT 
o Door een daling van het werkkapitaal 
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Trading update derde kwartaal 2019 
In het derde kwartaal zag Fugro de omzet 
3,8% stijgen tot 444,2 miljoen euro. De groei 
werd gerealiseerd in het segment marine 
(vooral dankzij offshore windprojecten), terwijl 
de omzet in het segment land daalde. Bij de 
dochter Seabed Geosolutions (dat in de 
etalage staat voor verkoop) gingen de zaken 
er ook op vooruit.  

(miljoen euro) 18KW3 19KW3 Δ18/19
Omzet 427,9 444,2 3,8%

Marine 306,2 333,7 9,0%
Land 121,7 110,5 -9,2%

Orderboek 819,4 934,1 14,0%
Marine 556,4 639,9 15,0%
Land 263,0 294,8 12,1%  

Het bedrijf merkt op dat de groei zich vooral in de nieuwe domeinen zoals alternatieve energie, 
hydrografie en waterbeheer manifesteerde. Samen met de specialiteit infrastructuur waren deze 
domeinen goed voor de helft van de groepsomzet. De ‘land-activiteiten’ deden het, zoals 
geïllustreerd in de tabel hierboven, minder goed, maar de rendabiliteit verbetert wel dankzij de 
herstructureringsmaatregelen die eerder genomen zijn geweest.  
Over de rendabiliteit waren geen cijfers beschikbaar, maar wel werd gemeld dat de marge van 
een midden-eencijferig getal (4% tot 6%) steeg naar een hoog-eencijferig getal (8% tot 9%). Ook 
was de vrije cash-flow positief.  
De ratio schuld/EBITDA kwam uit op 2,2, een redelijk cijfer. Maar dit cijfer houdt geen rekening 
met een converteerbare obligatielening (afloop in 2021). Gezien de hoge conversiekoers van 
19,44 euro is de kans klein dat de obligatiehouders nieuwe aandelen zullen ontvangen. Worden 
er op vervaldag in 2021 geen nieuwe aandelen uitgegeven, dan zal de schuldgraad sterk stijgen 
en wordt Fugro verplicht een kapitaalverhoging te organiseren, met een belangrijke 
winstverwatering tot gevolg.  
Die hoge schuld, zonder de converteerbare obligatie, heeft ertoe geleid dat er grote posities à la 
baisse (shortposities) opgebouwd zijn geweest, om te kunnen profiteren van een mogelijke 
kapitaalverhoging.  
De voorbije maanden pakte Fugro uit met relatief goede cijfers en met de verkoop van diverse 
onderdelen. Zo verkocht Seabed Geosolutions een onderdeel voor 10 miljoen USD. GMW, 
waarvan Fugro 23,6% aanhoudt, verkocht haar belang in Huawei Marine Networks. Fugro zelf 
verkocht dan weer FAZ Technology (glasvezel).  
De relatief positieve berichtgeving heeft de koers van Fugro in de afgelopen maanden 
ondersteund, maar het lijken vooral eindkopers te zijn die optraden en niet de shorters die hun 
verkochte aandelen terugkochten. De shortposities van 19,44% van vandaag zijn slechts 
marginaal lager dan de 20,09% van begin juni 2019.  
 

 
 



                  GERT DE MESURE 

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.  

 
 

 
 
Conclusie 
In juni 2019 bij een koers van 7,20 euro startten we de opvolging van Fugro, ons baserend op de 
commentaren van het management ter gelegenheid van een investor day in november 2018. Die 
positieve winstverwachtingen vertaalden de financiële analisten in hun winstschattingen, die ons 
een goed idee gaven van wat mogelijk was in 2019, 2020 en 2021.  
Na de verliezen in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 zou een winstherstel heel 
welgekomen zijn. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, zit Fugro op koers om die shorters een hak 
te zetten. Als ze die koers kan aanhouden, dan kan de koers natuurlijk nog gevoelig hoger. We 
verwachten wel geen rechte lijn opwaarts.  
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