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Bedrijfsomschrijving 
MHP Health Care is een Duitse investeringsmaatschappij (lees holding) die zich focust op het 
snelgroeiende segment van de zorgmarkt. Ze werd opgericht in november 2008 en zette in 
september 2009 de stap naar de beurs van Frankfurt. Vorig jaar had de groep 3 participaties (M1 
Kliniken, CR Capital Real Estate en Haemato), maar in juli 2020 werd de participatie in Haemato 
ingebracht in M1 Kliniken en vergoedj met nieuwe aandelen M1 Kliniken. Vandaag heeft MHP 
Healthcare een belang van 62,8% in M1 Kliniken. Van CR Capital Real Estate bezit het 57,2%.  
- M1 Kiniken: schoonheidsbehandelingen en verkoop van cosmetica, beurswaarde van 187 

miljoen euro.  
- CR Capital Real Estate: vastgoedontwikkelaar: residentiële woningen en zorgvastgoed, 

beurswaarde van 114 miljoen euro.  
Naast deze 2 participaties houdt de groep ook nog voor 14 miljoen euro kleinere participaties aan. 
Het gaat enerzijds om MPH Ventures (geen details beschikbaar) en anderzijds om een belang van 
50% in het Duitse Pharmigon. Opgericht in 2004 is dit bedrijf actief in de productie van specifieke 
geneesmiddelenbereidingen, vooral voor kankerbehandeling. Het heeft een omzet van ongeveer 
10 miljoen euro en een nettowinst van ongeveer 1 miljoen euro.  
De netto financiële schuld is ongeveer 13,4 miljoen euro.  
Over 2018 keerde MPH Health Care een brutodividend uit van 0,20 euro, over 2019 was er geen 
uitkering. Over 2020 zal er ook geen uitgekeerd worden.  
Eind 2020 bedroeg de intrinsieke waarde 470 euro, vandaag schatten we deze op 49,6 euro, goed 
voor een discount van 48%.  
 

Koers 25,80
Aantal aandelen (m) 4,3

Marktkapitalisatie (m) 110,5

Eigen vermogen 2020 201,3

MPH HEALTH CARE

13 mei 2021 M1 Kliniken
62%

CR Capital
31%

Rest
7%



 

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.  

  
Evolutie intrinsieke waarde en discount 
Het belang in M1 Kliniken staat voor 61% van de intrinsieke waarde en de koersvolatiliteit van dit 
aandeel heeft natuurlijk een grote invloed op de intrinsieke waarde van MPH Health Care. En ook 
op de evolutie van de discount. MPH Health Care is een klein en minder liquide aandeel, waardoor 
ook de discount sterk kan fluctueren.  
 

 
 
In juli 2020 ging MPH Health Care over tot de inbreng van haar belang in Haemato in M1 Kliniken 
in ruil voor nieuwe aandelen M1 Kliniken. We begrijpen de bedoeling niet echt, gelet op de beperkte 
afwezigheid van synergieën tussen beide bedrijven. M1 Kliniken is wel actief in de verkoop van 
cosmetica, terwijl Haemato ook een handelsactiviteit heeft, maar het betreft volledig verschillende 
producten. De transactie heeft ook niet echt tot een structureel lagere discount geleid. Die blijft 
rond de 50% hangen.  
Het belangrijkst van al op termijn is de groei van M1 Kliniken (zie verder). Dankzij de groei door 
een uitbreiding van het aantal schoonheidsklinieken was de koers begin 2020 gestegen tot meer 
dan 16 euro, vandaag staat de koers slechts op 10 euro. Het onderliggende potentieel van M1 
Kliniken blijft niettemin aanwezig.  
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M1 Kliniken 
 

 
M1 Kliniken is een sterk groeiende groep met 2 
activiteiten. Enerzijds baat ze 36 centra (vnl. in D) 
voor schoonheidsbehandelingen uit, anderzijds 
commercialiseert ze cosmetica. Cosmetica is 
minder strategisch en genereert lage marges.   
Zoals hoger gemeld schoof hoofdaandeelhouder zijn belang in Haemato door naar M1 Kliniken, 
een operatie die in juli 2020 plaats vond. In december 2020 bracht M1 Kliniken dan zijn afdeling 
cosmetica in bij Haemato, waarvoor het 2,467 miljoen aandelen Haemato ontving. Het belang van 
M1 Kliniken is hierdoor opgelopen tot 75,8%. 
De eerdere expansieplannen mochten door de corona-crisis opgeborgen worden. In de eerste helft 
van 2020 viel de omzet 11,5% terug, de bedrijfswinst zakte 51,3%. Over het volledige jaar 2020 
steeg de omzet wel naar 159,60 miljoen euro, de consolidatie van Haemato droeg 102,8 miljoen 
euro bij aan dit cijfer. M.a.w. de omzet van M1 Kliniken daalde van 77,2 naar 56,8 miljoen euro. De 
bedrijfswinst zakte van 7,9 naar 4,4 miljoen euro. De netto winst kwam uit op 7,4 miljoen euro.  
In 2021 zal de groep terug aanknopen met expansie door middel van de opening van nieuwe 
centra. Dit jaar werden er al 3 geopend, de opening van 2 andere is gepland voor de tweede helft 
van 2021. Tegen het eind van het jaar plant de groep 50 centra in beheer te hebben, tegen eind 
2024 moeten dat er 100 zijn.  
 
 
CR Capital Real Estate 
 

 
CR Capital is een kleine, maar snelgroeiende 
vastgoedontwikkelaar, met focus op betaalbare 
woningen, sommigen spreken zelfs van sociale 
huisvesting. Ze heeft belangrijke projecten lopen 
in Berlijn en in Leipzig.   
De pijplijn van projecten zou een waarde van 100 miljoen euro hebben, goed voor 1.000 woningen, 
die binnen de 3 jaar ontwikkeld kunnen worden. Terwijl in 2019 zo’n 100 woningen ontwikkeld en 
verkocht werden, zou het tempo moeten kunnen stijgen tot 250 à 300 per jaar. In 2019 profiteerde 
het bedrijf van een belangrijke herwaardering die het eigen vermogen deed stijgen tot 43,39 euro 
eind juni 2020 (koers 30,80 euro). Na 6 maand in 2020 kwam de netto winst uit op 37,9 miljoen 
euro of 10,2 euro per aandeel, tegenover 92,5 miljoen euro in de eerste helft van 2019.  
Per aandeel komt de verwachte winst voor 2020 uit op 12 euro, voor 2021 is dat 11 euro. Ter info: 
de huidige koers bedraagt 31,3 euro. Het aandeel noteert duidelijk heel goedkoop en heeft een 
belangrijk ontwikkelingspotentieel van nieuwe gebouwen.  
 

(miljoen euro) 2017 2018 2019 2020 2021E
Omzet 47,20 65,20 77,20 159,60 345,00
EBIT 5,71 6,46 7,93 4,40 14,40
Netto winst 5,78 6,61 9,70 7,40 11,10
Winst p/a 0,38 0,39 0,56 0,42 0,63

(miljoen euro) 2017 2018 2019 2020E 2021E
Omzet 10,4 26,3 4,0 6,5 7,7
EBIT 4,0 11,6 91,2 62,8 58,3
Netto winst 5,8 7,8 92,5 45,2 41,8
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Haemato 

 
Haemato is actief in de commercialisering van 
generische geneesmiddelen en in de parallel-
import van geneesmiddelen. Vanaf de tweede 
helft van 2018 bouwde het de verkoop van 
producten met een lage marge af en dit woog op 
de evolutie van de resultaten.  

 

De impact van die afbouw manifesteert zich ook nog in 2019, terwijl er ook zorgen waren omtrent 
de kwaliteit van ingevoerde geneesmiddelen. Zo daalde de omzet in 2019 met 28%, het 
bedrijfsresultaat belandde in het rood. In 2020 steeg de omzet dan weer met 20,5% tot 238,3 
miljoen euro. De EBITDA nam 75% toe tot 3,3 miljoen euro.  
De evolutie in 2021 ziet er veelbelovend uit door de commercialisering van corona-testen, die zou 
een omzet van 25 tot 30 miljoen euro moeten kunnen opleveren. Initieel ging de markt wel uit van 
een veel ruimere bijdrage, de reden waarom de koers na een zekere stijging, terugviel. Om die 
omzetgroei te financieren voerde de groep eind maart 2021 een kapitaalverhoging van 14,7 miljoen 
euro door aan een koers van 31 euro. Het ging om een operatie van ongeveer 10% van de waarde 
van het bedrijf op dat ogenblik.  
Over 2021 zal het bedrijf een dividend van 1 euro uitkeren.  
In tegenstelling tot vorig jaar geeft het bedrijf geen becijferde vooruitzichten voor 2021, er wordt 
gewoon gewag gemaakt van een ‘duidelijke omzet- en winstgroei’.  
 

 
Conclusie 
Na een lang en interessant telefoongesprek met de CEO van M1 Kliniken begin 2020, was onze 
interesse gewekt in deze groep. Toen bleek dat we indirect in het aandeel konden beleggen via  
MPH Health Care, waren we nog meer geïnteresseerd, te meer daar MPH nog 2 interessante 
participaties, met name Haemato en CR Capital Real Estate, bezat. De hoge discount was een 
bijkomende troef.  
De corona-crisis heeft de zaken natuurlijk sterk bemoeilijkt, maar stilaan is er licht aan de tunnel. 
We stellen met plezier vast dat de verschillende bedrijven nog steeds een mooi groeipotentieel 
bezitten en dat zal vroeg of laat de koers van MPH Health Care ten goede komen.  
 
 

Gert De Mesure  

(miljoen euro) 2017 2018 2019 2020 2021E
Omzet 289,44 274,12 197,84 238,30 289,00
EBIT 9,39 8,50 -0,02 1,60 7,00
Netto winst 6,96 6,28 -1,17 -4,80 14,00


