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Bedrijfsomschrijving 
Recticel is een producent van polyurethaanschuimproducten, half en volledig afgewerkt. De 
groep telde eind 2020 4.221 werknemers, verdeeld over 41 vestigingen in 20 landen. Deze 
bevinden zich vnl. in Europa, naast een beperkte aanwezigheid in Amerika en Azië (China en 
Indië) en Marokko. Ze is actief in 3 toepassingsdomeinen:  

- Soepelschuim (40% van omzet 2020): vnl. half-afgewerkte producten in zacht 
polyurethaanschuim. De twee deeldomeinen zijn technische schuimen (sponzen, akoestische 
isolatie, filters, e.a.) en comfort (zitmeubelen en matrassen). 

- Slaapcomfort (30% van omzet): ontwikkeling, productie en de commercialisering van volledig 
afgewerkte matrassen, latten- en beddenbodems. Dit segment werd te koop gesteld.  

- Isolatie (30% van omzet): productie van thermisch isolatiemateriaal voor de bouw. De tak 
industriële isolatie werd begin 2015 verkocht.  

De groep is ook nog actief in automobiel, via 2 minderheidsparticipaties: Recticel bezit 25% in 
Proseat (autozetels) en 49% in de nieuwe joint-venture voor automobielinterieurbekleding. Voor 
beide participaties heeft Recticel een verkooprecht.  
In november 2020 werd de overname van het Zwitserse Foampartners aangekondigd, goed voor 
een omzet van 270 miljoen euro in soepelschuim. In de loop van 2021 zal dit bedrijf geconsolideerd 
worden in de rekeningen van Recticel.   

Resultaten 2020 
2020 was een heel bewogen jaar voor Recticel en dat niet omwille van de corona-crisis. Zo werden 
er belangrijke stappen gezet in de vereenvoudiging van de groepsstructuur, in de schuldafbouw en 
in de heroriëntering van de groep. Het belangrijkste nieuwsfeit was de verkoop van Automobiel 
Interiors, een afdeling die Recticel al lang wenste te verkopen. In feite betreft het geen volledige 
verkoop, want de afdeling werd ingebracht in een 51/49 joint-venture met Admetos. Recticel houdt 
49% aan, in 2024 kan Recticel dan zijn putoptie uitoefenen. Daarnaast nam Recticel ook afscheid 
van de 50% die het bezat in Eurofoam, een joint-venture met het Oostenrijkse Greiner.  
Beide verkopen leverden in totaal een meerwaarde op van 68,8 miljoen euro, waarvan 128,2 
miljoen euro meerwaarde op Eurofoam en een minwaarde van 59,4 miljoen euro op Automobiel 
Interiors. Belangrijkst van al is dat Recticel een bedrag van 200 miljoen euro heeft ontvangen, meer 
dan voldoende om de schuld volledig af te bouwen en om in nieuwe initiatieven te investeren. Door 
deze belangrijke transacties werden de cijfers van 2019 herwerkt voor een betere 
vergelijkbaarheid.  

(in miljoen EUR) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Bedrijfsopbrengsten 1.048,3 1.135,4 1.117,7 1.038,5 828,8 1.079,0
Groei in % 1,4% 8,3% -1,6% -7,1% -20,2% 30,2%
EBIT 39,20 44,90 42,90 37,10 13,85 47,00
EBIT% 3,7% 4,0% 3,8% 3,6% 1,7% 4,4%
EBITDA 72,70 82,80 80,50 95,30 51,60 94,50

Koers 12,10 EBITDA% 6,9% 7,3% 7,2% 9,2% 6,2% 8,8%
Aantal aandelen (m) 55,227 Financieel resultaat -11,70 -4,70 -3,90 -8,20 -5,14 -4,00

Marktkapitalisatie (m) 668,2 Netto resultaat, deel groep 16,40 23,90 28,80 24,70 63,15 36,50

Eigen vermogen FY20 334,1 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Netto fin. schuld FY20 4,6 Winst per aandeel 0,31 0,44 0,53 0,45 1,14 0,66

Netto dividend 0,13 0,15 0,17 0,17 0,18 0,20
ROE '20 18,9% Koers/winstverhouding * 21,72 17,43 11,75 18,47 10,57 18,29

Dividendrendement * 1,9% 2,0% 2,7% 2,0% 1,5% 1,6%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E huidige koers

RECTICEL
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In 2020 viel de omzet 5,7% terug tot 828,8 miljoen euro na een omzetdaling van 17,5% in de eerste 
jaarhelft. Van die -5,7% was -0,3% het gevolg van negatieve wisselkoersevoluties. De grootste 
omzetdaling vond plaats in het segment soepelschuim, het segment isolatie tekende een heel 
kleine omzetgroei op. Belangrijk om weten is dat Recticel in het vierde kwartaal van 2020 een 
omzet noteerde die 11,5% hoger lag dan deze in het vierde kwartaal van 2019.  
De lagere jaaromzet resulteerde in een lagere EBITDA (-15%), de aangepaste EBITDA na niet-
recurrente elementen, ging 16,8% achteruit. De EBIT of bedrijfswinst viel 43,3% terug tot 13,850 
miljoen euro. Na 6 maanden in 2020 was er nog een verlies van -2,9 miljoen euro.  
Net als in de voorbije jaren werden er opnieuw omvangrijke (negatieve) niet-recurrente elementen 
geboekt. In 2019 ging het in totaal om 10 miljoen euro (waarvan 6,7 miljoen euro 
herstructureringskosten), in 2020 kwam die niet-recurrente elementen uit op -7,2 miljoen euro. Met 
2 miljoen euro vielen de herstructureringskosten ditmaal lager uit, maar er waren voor 4,9 miljoen 
euro kosten m.b.t. de overname van Foampartner (zie verder).  
Het financiële resultaat daalde met iets 
meer dan een miljoen euro, vooral door 
de hogere leases en hogere negatieve 
wisselkoersverschillen, terwijl de lasten 
van de actualisatie van de pensioen-
verplichtingen lager uitviel. Door de 
verkopen (zie hoger) daalde de netto 
financiële schuld van 215,6 miljoen 
euro eind 2019 naar 4,6 miljoen euro 
eind 2020. In dit laatste bedrag zitten 
nog voor 52,5 miljoen euro 
leaseverplichtingen, in principe heeft 
Recticel dus een netto cash positie van 
47,9 miljoen euro!  

 

De bijdrage van de joint-ventures was negatief ten bedrage van 11,315 miljoen euro door het 
negatieve netto resultaat van beide joint-ventures. De herwaardering van opties heeft betrekking 
op put/calls op de participaties in Proseat (25%) en in automobielinterieurbekleding (49%). De 
herwaardering was 1,103 miljoen euro positief op Proseat (put vanaf maart 2022). Op 
automobielinterieurbekleding was de herwaardering nul, de vroegste optie-uitoefening is pas in 
2024 en de transactie werd nog maar recent afgesloten.  

De belastingen stegen van -0,886 miljoen euro in 2019 naar -4,025 miljoen euro in 2020. De te 
betalen belasting steeg 0,4 miljoen euro, maar de uitgestelde belastingen (die positief waren in 
2019 voor 2,7 miljoen euro) waren bijna nihil in 2020.  
De beëindigde activiteiten leverden een mooie cent op voor Recticel. In totaal was er een plus van 
68,8 miljoen euro op de twee transacties (zie hoger voor de details).  
In totaal (beëindigde + voortgezette activiteiten) boekte Recticel een resultaat van 63,151 miljoen 
euro, per aandeel is dat 1,14 euro. Het bruto dividend wordt verhoogd van 0,24 euro naar 0,26 
euro.  
Samen met de publicatie van de resultaten over 2020 kondigde Recticel ook aan dat het segment 
slaapcomfort verkocht zal worden. Dit segment produceert en verkoopt matrassen, lattenbodems, 
bedbodems en afgewerkte bedden. Het produceert zowel merkproducten als merkloze producten. 
Het bedrijf is actief via een portefeuille bekende merken, waaronder Geltex, Schlaraffia, Superba, 
Swissflex, Sembella, Literie Bultex en Lattoflex, die het voornamelijk verkoopt in België, Duitsland, 
Nederland, Polen, Oostenrijk en Zwitserland.  
 

in miljoen euro 2019 2020 Δ19/20
Omzet 878,5 828,8 -5,7%
EBITDA 60,715 51,609 -15,0%
Aangepaste EBITDA 70,744 58,841 -16,8%
EBIT 24,417 13,850 -43,3%
Fin. resultaat -4,220 -5,144 n.r.
Bijdrage joint-ventures 0,962 -11,315 n.r.
Wijziging optiestructuren 3,762 1,103 n.r.
Belastingen -0,886 -4,025 n.r.
Resultaat beëindigde activ. 0,683 68,686 n.r.
Resultaat, deel groep 24,762 63,151 155,0%
Winst per aandeel 0,45 1,14 154,0%
Netto financiële schuld 96,7 4,6 -95,2%
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Segmentresultaten 

 
 
Soepelschuim: na een barslechte eerste jaarhelft (omzet -22,3%) kende de tweede jaarhelft een 
beperkt herstel (+1,8%), waardoor op jaarbasis de segmentomzet 10,8% terugviel. Dat leidde tot 
daling van de aangepaste EBITDA van 23,1%, vooral de daling van de volumes weegt op de 
marge. Vanaf september manifesteerde zich opnieuw een stijging van de grondstoffenprijzen, 
Recticel nam onmiddellijk maatregelen om die door te rekenen aan de klanten.  
Slaapcomfort: de winkelbeperkingen ten gevolge van de corona-crisis, zowel van de eerste als 
van de tweede lockdown, wogen op de omzet. Dankzij een heel sterk derde kwartaal (tussen de 
twee lockdowns) werd de omzetdaling op jaarbasis beperkt tot -0,2%. Wel profiteerde het segment 
van een positieve wisselkoersimpact (+0,7%). Ook wetenswaardig is dat de omzet uit 
merkproducten 3,8% steeg, terwijl deze uit huismerken 6,4% terugviel. De aangepaste EBITDA 
steeg een opmerkelijke 7,7% tot 18,2 miljoen euro, deels te danken aan de eerdere 
herstructureringsmaatregelen en aan het groter relatief belang van merkproducten.  
Isolatie: op jaarbasis hield de omzet stand en was er lichte groei van 0,8%, wisselkoersen hadden 
een negatieve impact van -0,5%. Er dient ook opgemerkt dat het vierde kwartaal van 2019 heel 
zwak was, het vierde kwartaal van 2020 was dan weer goed. De aangepaste EBITDA viel wel 
13,9% terug door een minder optimale benuttingsgraad van de machines (vooral in eerste jaarhelft) 
en door hogere grondstoffenprijzen. De nieuwe Finse fabriek zal de volumes met 60% stijgen 
tegenover 2019, maar presteerde nog onder het budget. 2021 startte er sterk en als deze trend 
aanhoudt zal de fabriek in de tweede helft van 2021 break-even draaien.  
 
Andere wetenswaardigheden uit de conference call met het management 
- Grondstoffenprijzen: na een dieptepunt in juni 2020, stegen ze opnieuw sterk. Sommige 

chemiefabrieken riepen overmacht in, vooral in polyolen (-> impact op soepelschuim). Dit jaar 
kan dat vooral een impact hebben op MDI door onderhoud van installaties (-> impact op 
isolatie). Recticel voorziet geen normalisering voor het derde kwartaal 

- Beperkte levering van grondstoffen is het gevolg van die overmacht, waardoor er naar de 
klanten toe problemen kunnen ontstaan, dit voor de segmenten soepelschuim en slaapcomfort, 
niet voor isolatie. Maar Recticel stelt wel bepaalde voorraden te hebben 

- Isolatie: de nieuwe Finse fabriek zal in 2021 break-even draaien, na een sterke jaarstart 
- Isolatie: Recticel verwacht volumegroei door een belangrijke groei van het aantal woningen 
- Slaapcomfort: kende een dramatisch begin in 2021 door sluiting van de winkels in Duitsland, 

Nederland en Oostenrijk. Na opening (wanneer?) wordt een sterk herstel verwacht.  
- Afsplitsing en verkoop segment slaapcomfort: staat los van de 2 andere segmenten en is er 

niet mee verbonden. Ook levert segment soepelschuim niet meer aan segment slaapcomfort 
- Slaapcomfort: boekwaarde 80 miljoen euro, een verkoop met meerwaarde is mogelijk 
- Overnames: een schuldratio van 2,5 keer schuld/EBITDA is het maximum. Vandaag ligt de 

focus op de integratie van Foampartners.  
- Doelstelling marge op niveau van aangepaste EBITDA: 11% tot 13% voor soepelschuim, 10% 

voor slaapcomfort en 13% tot 15% voor isolatie.  

(in miljoen euro)
2019 2020 Δ19/20 2019 2020 Δ19/20

Soepelschuim 361,1 322,0 -10,8% 37,2 28,6 -23,1%
Slaapcomfort 242,3 241,8 -0,2% 16,9 18,2 7,7%
Isolatie 247,2 249,2 0,8% 31,6 27,2 -13,9%
Eliminaties/Corporate 28,0 15,8 -43,6% -14,9 -15,6 n.r.
TOTAAL 878,6 828,8 -5,7% 70,8 58,4 -17,5%

Omzet Aangepaste EBITDA
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Overname van het Zwitserse Foampartners 
In november vorig jaar verwierf Recticel het Zwitserse Foampartners. We herhalen de belangrijkste 
elementen, in Beste Belegger van november 2020 werd deze belangrijke transactie uitvoerig 
belicht.  
Foampartners was een onderdeel van het beursgenoteerde Conzzeta. Het werd opgericht in 1937 
en werd in 1980 overgenomen door Conzzeta. Het telt 1.100 werknemers, verdeeld over 12 sites, 
en realiseerde in 2019 een omzet van 297 miljoen CHF (270 miljoen euro). Conzzeta had 
Foampartners in de verkoop gezet om zich op een ander belangrijker segment te concentreren. 
Dat verklaart misschien ook de aantrekkelijke waardering aan dewelke Recticel het bedrijf kan 
inlijven. Zo bedraagt de waarderingsratio 8,6 keer de EV/EBITDA, goed voor een waarde van 270 
miljoen CHF, of 249,9 miljoen euro. Bij de verkoop van haar belang in Eurofoam kreeg Recticel 9,5 
keer de EV/EBITDA, bij de verkoop van de interieurbekleding voor auto’s was dat 10,4 keer de 
EV/EBITDA.  
Foampartners telt 5 segmenten, te weten specialiteiten (31% van de omzet, bv. filters), akoestische 
en thermische isolatie (9%), comfort (13%), automobiel (30%) en gespecialiseerde 
polyurethaansystemen (17% van de omzet). Bij de aanwezigheid van het segment automobiel 
zullen sommigen zich vragen stellen na de verkoop van haar automobielafdeling recent. We 
moeten opmerken dat het hier een totaal andere activiteit betreft, die minder investeringen en 
risico’s inhoudt voor Recticel. Er dient ook opgemerkt dat de gemiddelde activiteit van 
Foampartners een hogere toegevoegde waarde aanbiedt en dat vertaalt zich in een hogere 
EBITDA-marge. Die bedroeg 12,4%, voor de soepelschuimactiviteiten van Recticel was dat 10,3%. 
Foampartners heeft 35 voltijdse medewerkers in onderzoek en ontwikkeling, er lopen 20 actieve 
ontwikkelingsprojecten en er wordt samengewerkt met 12 partners voor innovatieve oplossingen.  
Op geografisch vlak werd 66% van de omzet in 2019 in Europa gerealiseerd, 19% in Azië/Pacific 
en 15% in Noord-Amerika. Er is een belangrijke complementariteit met Recticel in die zin dat 
Foampartners sterk staat in de Duitstalige landen (D, CH en A), waar Recticel niet meer aanwezig 
is na de verkoop van haar belang in de joint-venture Eurofoam. Foampartners is ook aanwezig in 
China met een eigen productie-eenheid, Recticel is er ook aanwezig, maar dan zonder productie-
eenheid. Niet onbelangrijk in het geheel is dat de Zwitsers diverse globale bedrijven als klant 
hebben, wat de andere activiteiten van Recticel ten goede kan komen. En last but not least, het 
management van Recticel hoopt tegen 2023 jaarlijks 14 miljoen euro synergievoordelen te 
realiseren, 10 miljoen euro hiervan zou al in 2021 gerealiseerd moeten zijn (met impact op cijfers 
2022). 
 
 
Overname van afdeling van het Poolse Gor-Stal 
Recticel verwerft de activiteit thermische isolatieplaten (PIR) van het Poolse Gor-Stal. Het betaalt 
30 miljoen euro voor de activiteit met een jaaromzet van 16,7 miljoen euro en een geschatte 
EBITDA van 2,5 miljoen euro. De fabriek is slechts 5 jaar oud, is heel centraal gelegen (in het 
zuiden van Polen, dicht bij heel wat belangrijke buurlanden) en kent een bezettingsgraad van 
slechts 40%. Vandaag wordt voornamelijk in Polen geleverd, niet onbelangrijk voor de nabije 
toekomst is dat het land ook een strengere bouwreglementering voor isolatie heeft ingevoerd. De 
Poolse isolatiemarkt kent een jaarlijkse samengestelde groei van 3% en is de 3e grootste markt in 
Europa, na Duitsland en Frankrijk. Recticel hoopt binnen een viertal de capaciteitsbenutting naar 
100% te kunnen opkrikken.  
De planning is dat deze activiteit tegen juli 2021 geconsolideerd zal worden. Wat synergieën betreft, 
wenst het bedrijf nog geen cijfers voorop te stellen. Er zijn natuurlijk voordelen op het vlak van 
gezamelijke inkoop en wat de integratie van de verkoopsteams betreft.  
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Conclusie 
Wat 2021 betreft, mogen we uitkijken, enerzijds naar een zeker herstel van de basisactiviteiten, 
met de hoop dat de hogere grondstoffenprijzen niet teveel roet in het eten gooien, anderzijds naar 
de eerste consolidatie van Foampartners (vanaf april) en van Gor-Stal (vanaf juli). 
Bij onze vorige update na de halfjaarresultaten stelden we ons 2 vragen. De eerste betrof het 
mogelijke herstel na het eerste deel van de corona-crisis, de tweede had betrekking op mogelijke 
acquisities. Op die 2 vragen hebben we ondertussen al een zeker antwoord gekregen, wat ons 
toelaat 2021 met een zeker vertrouwen tegemoet te zien.  
Ons koersdoel van 8,90 euro van september 2020, hebben we in november 2020 verhoogd naar 
10,50 euro na de overname van Foampartners. We verhogen het koersdoel verder naar 11,30 
euro, om 2 redenen. Ten eerste hadden we wat onzekerheid ingebouwd vorig jaar naar een 
mogelijke tweede lockdown toe, ten tweede zijn er de acquisities van Foampartners en van Gor-
Stal die een gunstige impact zullen hebben op de resultaten. Feit is dat dergelijke acquisities (na 
schuldfinanciering) meer opbrengen dan cash. We merken op dat dit koersdoel zich baseert op de 
verwachtingen voor 2021, maar met beide acquisities verrekend over 12 maanden. We gaan wel 
niet uit van een snelle verkoop van het segment slaapcomfort.  
 
 
 
Gert De Mesure 
 


