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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. Oorspronkelijk 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 vergoed met nieuwe aandelen M1 Kliniken. Vandaag heeft 
MHP Healthcare een belang van 62,3% in M1 Kliniken. Van CR Capital Real Estate bezit het 
57,3%.  
- M1 Kiniken: schoonheidsbehandelingen, verkoop van cosmetica en distributie van 

geneesmiddelen via belang in Haemato, beurswaarde van 120 miljoen euro.  
- CR Capital Real Estate: vastgoedontwikkelaar: residentiële woningen en zorgvastgoed, 

beurswaarde van 148 miljoen euro.  
Naast deze 2 participaties houdt de groep ook nog voor 24 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 3 miljoen euro.  
Over 2018 keerde MPH Health Care een brutodividend uit van 0,20 euro, over 2019 was er geen 
uitkering, net als over 2020 en 2021. 
Eind 2021 bedroeg de intrinsieke waarde 44,92 euro, vandaag schatten we deze op 44,25 euro, 
goed voor een discount van 52,1%.  
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Evolutie intrinsieke waarde en discount 
Het belang in M1 Kliniken staat voor 40% 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 de grafiek merken we dat de koers van M1 Kliniken sinds 
oktober 2020 32% gedaald is, de koers van MPH Health viel daarentegen slechts 16% terug. Feit 
is dat de toenemende waarde van CR Capital een positieve impact heeft op MPH. Het belang in 
CR Capital is ondertussen al goed voor 48% van de intrinsieke waarde van MPH, dat was in 
november 2021 slechts 36%.  
 

 
 
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 bij MPH Health Care 
geleid. Die blijft rond de 50% hangen.  
Het belangrijkst van al op termijn is de groei van M1 Kliniken en Haemato enerzijds en van CR 
Capital anderzijds (zie verder). Het aantal schoonheidsklinieken van M1 Kliniken neemt opnieuw 
gestaag toe, de evolutie bij Haemato is iets minder uitgesproken, terwijl CR Capital heel sterke 
cijfers blijft neerzetten. We hebben niettemin wat vragen bij die sterke cijfers (zie verder).  
 

                   (met koersen op het eind van elke periode) 
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M1 Kliniken 

 
M1 Kliniken is een sterk groeiende groep met 2 
activiteiten. Enerzijds baat ze 40 centra (vnl. in D) 
voor schoonheidsbehandelingen uit, anderzijds 
bezit ze een belang van 68,3% in Haemato, actief 
in de distributie van geneesmiddelen.     
Zoals hoger gemeld schoof de hoofdaandeelhouder in juli 2020 zijn belang in Haemato door naar 
M1 Kliniken. In december 2020 bracht M1 Kliniken dan zijn afdeling cosmetica in bij Haemato, 
waarvoor het aandelen Haemato ontving. Het belang van M1 Kliniken is hierdoor opgelopen tot 
68,3%. De waarde van het belang in Haemato bedraagt vandaag ongeveer evenveel als de 
beurswaarde van M1 Kliniken. M.a.w. de schoonheidsklinieken krijg je er vandaag gratis bij!  
Door de verplichte sluitingen was 2020 een verloren jaar voor de schoonheidsklinieken. Sinds 
maart/april 2021 is er sprake van een normalisering en worden er opnieuw nieuwe klinieken 
geopend. Tegenover 40 schoonheidsklinieken eind juni 2021 zijn er dat vandaag 51, tegen eind 
2022 zullen er nog 12 bijkomen. Een vroegere ambitie was om tegen eind 2024 100 
schoonheidsklinieken uit te baten. In 2021 werd een omzet van 314,6 miljoen euro neergezet, niet 
te vergelijken met de 159,6 miljoen euro uit 2020, doordat Haemato nu mee geconsolideerd wordt 
enerzijds, anderzijds omdat de verkoop van esthetische producten van M1 Kliniken naar Haemato 
werd overgebracht. In het omzetcijfer van 314,6 miljoen euro is 262 miljoen euro of 83% afkomstig 
van Haemato, de klinieken staan voor de overige 17%.  
In het eerste kwartaal van 2022 werd een omzet van 63,5 miljoen euro gerealiseerd (-21%). Terwijl 
de omzet van Haemato 26% daalde, was er bij de klinieken een stijging van 6% van 13 tot 13,8 
miljoen euro. Niettegenstaande de omzetdaling nam de EBITDA toe van 4 naar 4,2 miljoen euro, 
de bedrijfswinst steeg van 2,6 naar 2,8 miljoen euro.  
M1 Kliniken houdt ook nog aandelen aan van CR Opportunities, die in 2021 een mooi dividend 
opleverden.  
 
Haemato 

 
Haemato is actief in de commercialisering van 
generische geneesmiddelen en in de parallel-
import van geneesmiddelen, alsook in de 
productie van medische toestellen. Eind 2020 
nam het M1 Aesthetics over van M1 Kliniken.   
De producten van M1 Aesthetics werden ondergebracht in het segment ‘lifestyle & aesthetics’ en 
was in 2021 goed voor 23% van de omzet. Al de andere producten worden gegroepeerd onder 
‘specialty pharma’. In 2021 werd goed ingespeeld op de coronacrisis door de distributie van 
antigeen- en PCR-testen alsook van de bijhorende apparatuur. Die producten waren goed voor 
een omzet van 25 miljoen euro in 2021. De bruto marge van ‘specialty pharma’ bedroeg in 2021 
4%, voor ‘lifestyle & aesthetics’ was dat 33,7%!  

(miljoen euro) 2018 2019 2020 2021 2022E
Omzet 65,20 77,20 159,60 314,60 290,00
EBIT 6,46 7,93 4,40 12,10 12,10
Netto winst 6,61 9,70 7,40 8,90 6,60
Winst p/a 0,39 0,56 0,37 0,45 0,33

(miljoen euro) 2018 2019 2020 2021 2022E
Omzet 274,12 197,84 238,30 285,00 262,00
EBIT 8,50 -0,02 1,60 11,20 9,10
Netto winst 6,28 -1,17 -4,80 6,50 6,10



 

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.  

 
In het eerste kwartaal van 2022 viel de omzet 26% terug tot 54,5 miljoen euro. Het bedrijf wijst op 
de sanering van de productportefeuille waarbij producten met een lage marge afgestoten worden. 
De EBITDA daalde van 2,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro, onderliggend verbeterde de marge 
wel van 3,8% naar 4,2%. Deze prestatie was zeker niet slecht, gelet op het feit dat er nog bepaalde 
herstructureringskosten geboekt zijn geweest.  
Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf een bedrijfswinst van 8 tot 10 miljoen euro.  
Haemato noteert aan 18,4 keer de verwachte winst voor 2022 en van slechts 11,7 maal op de 
verwachte winst voor 2023.  
 
 
CR Capital  

 
CR Capital is een kleine snelgroeiende 
vastgoedontwikkelaar, die zich geheroriënteerd 
heeft tot een investeringsvennootschap met 
aandacht voor innovatieve oplossingen in de 
vastgoedsector. Recent verwierf het Solartec 
(zonnepanelen op daken) en Greentec (gebruik 
van ’groen staal’ in plaats van beton) 

 

Via haar filiaal Terrabau is de groep in modulaire woningbouw met onderaannemers. Haar 
woningen zijn 15 tot 20% goedkoper dan deze van de concurrentie en de bouwtijd bedraagt slechts 
6 maanden. Na de hoge winstcijfers in 2020, zou de winst in 2021 slechts op 10 miljoen euro 
uitgekomen zijn. Daartegenover stond dat het nieuwe CR Opportunities, actief in risicokapitaal, 
waarvan CR Capital 50% bezit, een bijdrage leverde van 60 miljoen euro. Gelet op het feit dat CR 
Opportunities nog maar heel jong is, roept die hoge bijdrage vragen op. Er is ook helemaal geen 
info beschikbaar over haar participaties. We stelden vragen aan het bedrijf en aan een bankanalist 
die het aandeel opvolgt, maar we kregen nog geen antwoord.  
 
 
Conclusie 
Begin 2020 (net voor de start van de coronacrisis) werd onze interesse gewekt in M1 Kliniken na 
een interessant gesprek met de CEO. Toen bleek dat we indirect en met korting in het aandeel 
konden beleggen via  MPH Health Care, besloten we die piste te bewandelen.  
De corona-crisis heeft de zaken natuurlijk sterk bemoeilijkt, vooral bij M1 Kliniken, CR Capital heeft 
zich sindsdien heel gunstig ontwikkeld waardoor het een groter deel uitmaakt van de portefeuille 
van MPH Health Care. Zoals hoger vermeld, wensen we wel een zekere voorzichtigheid aan de 
dag te leggen naar CR Capital toe. Wat M1 Kliniken betreft, kan het alleen maar beter gaan.  
Momenteel zijn we niet direct koper van MPH Healthcare, we wachten op meer informatie vanwege 
CR Capital. We behouden wel de bestaande posities.  
 
 
 

Gert De Mesure  

(miljoen euro) 2018 2019 2020 2021E 2022E
Omzet 26,3 4,0 64,5 71,0 80,0
EBIT 11,6 91,2 51,3 68,0 77,0
Netto winst 7,8 92,5 51,3 67,0 76,0


