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Ackermans & van Haaren: wat zit er in de verpakking? (15 januari 2022) 
 
 

Inleiding 
De industriële holding Ackermans & van Haaren scoorde heel hoog op de analistenlijstjes voor 
2022, we denken dat weinig mensen deze keuze in twijfel trekken. Het kan misschien geen kwaad 
om even in te zoemen op de samenstelling van de activiteiten en op het relatieve belang van elke 
activiteit. Iedereen weet wel dat Bank Delen, Nextensa, Sipef en CFE door de groep gecontroleerd 
worden, maar daar stopt het meestal.  
We waagden ons dus aan de schatting van de intrinsieke waarde. We benadrukken dat het om 
een schatting gaat en geen heilig cijfer. Elke dag kan er een wijziging optreden, bijvoorbeeld door 
een transactie of door andere interne en externe elementen. 
 
Intrinsieke waarde 
Wat de genoteerde participaties zoals CFE, Nextensa, Sipef en Biotalys betreft, nemen we de 
beurskoers als referentiewaarde, daar is weinig discussie over.  
Wat Bank Delen en Bank van Breda betreft, passen we een vergelijking met sectorgenoten toe, 
niet evident gezien de uiteenlopende waarderingen binnen de sector. We gaan uit van een 
koers/boekwaarde van 2, gelet op de hoge rendabiliteit van de bankactiviteiten.  
Wat de andere niet-beursgenoteerde participaties betreft, nemen we het eigen vermogen als basis, 
met een correctie (naar boven) bij sommige bedrijven omwille van de aard van hun activiteiten. We 
denken hierbij aan de rusthuisactiviteiten van Anima dat ongetwijfeld meer waard is dan de 
boekwaarde. In de bijgevoegde tabel geven we de uitkomst van onze berekeningen. Ook 
integreren we al de meerwaarde van 75 miljoen euro die de groep gerealiseerd heeft op de verkoop 
van haar 30%-belang in Manuchar midden januari 2022.  
 
Tabel: overzicht onderdelen van de intrinsieke waarde 

 
 
In totaal bekomen we een geschatte intrinsieke waarde van de groep van 188,90 euro per aandeel. 
Bij een koers/boekwaarde van 1,5 (in plaats van 2) voor de participaties in Bank Delen en Bank 
Van Breda komt de waarde van AVH uit op 168,60 euro per aandeel. 
 
 
 

waarde p/a AVH % totaal
Genoteerde participaties 86,99 46,0%

Nextensa 17,99 9,5%
CFE 61,70 32,7%
Sipef 6,42 3,4%

Biotalys 0,88 0,5%
Bank Delen/Bank van Breda 81,06 42,9%
Niet-genoteerde participaties 18,20 9,6%
Cash op groepsniveau 2,66 1,4%
TOTAAL 188,89



 

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.  
 

 
De genoteerde participaties staan dus voor 46% van de intrinsieke waarde, in feite is het 
leerrijker om de spreiding van de waarde per activiteit te bekijken. Zo valt het sterk op dat de 
waarde van de participaties in CFE en in private banking (Bank Delen en Bank van Breda) samen 
goed zijn voor 76% van de intrinsieke waarde! 
 
Taartdiagram: AVH: verdeling intrinsieke waarde per activiteit.  

 
 
Halfjaarcijfers 
We wensen te benadrukken dat die berekende intrinsieke waarde van 188,90 euro euro per 
aandeel geen statisch gegeven is. Het is een momentopname, maar elke dag wordt er opnieuw 
vrije cash-flow gecreëerd door de verschillende participaties. M.a.w. elke dag neemt die intrinsieke 
waarde wat toe. En dat kunnen we perfect illustreren door de halfjaarcijfers er nog even bij te halen. 
Zo realiseerde de groep een netto resultaat van 165,7 miljoen euro of 5 euro per aandeel. En naast 
de lopende resultaten van de verschillende participaties kan AVH af en toe een mooie uitzonderlijke 
meerwaarde boeken, zoals begin dit jaar met de verkoop van het belang in Manuchar.  
 
Tabel: halfjaarcijfers 

 
 
 
 

Private 
Banking

43%

CFE
33%

Nextensa
9%

Andere
15%

(in miljoen euro) 20H1 21H1 ∆ 20/21
CFE/DEME 3,8 28,1 639,5%

Bank Delen/Bank van Breda 61,6 81,3 32,0%

Nextensa -5,4 23,3 n.r.

Sipef -0,2 12,6 n.r.

Andere participaties -3,5 20,4 n.r.

Netto resultaat van de groep 56,3 165,7 194,3%
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Conclusie 
Historisch gezien is AVH een nuttig beleggingsinstrument voor particuliere beleggers die een basis 
willen opbouwen in hun portefeuille. Het gaat hierbij niet alleen om de aard, de groei en de spreiding 
van haar activiteiten, maar ook om de correlatie met de Bel-20 index. 
Die correlatie blijkt duidelijk uit de grafiek op 5 jaar hieronder, met die opmerking dat de 
aankondiging van de verzelfstandiging van DEME (na afsplitsing van CFE) tot een mooie 
outperformance heeft geleid.  
 
 

 
 
 
 
 
Gert De Mesure (15 januari 2022, koers AVH: 177 euro) 
 
 
 
 
 
 


