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X-Fab: resultaten 2021 (18 februari 2022) 
 

Inleiding 
Het dieptepunt van de cyclus ligt al een tijdje achter ons en kwartaal na kwartaal groeit X-Fab 
verder. Wat 2021 betrof, had het management al een zekere guidance of schatting gegeven, het 
was nu uitkijken wat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2022 zijn. Opmerkelijk genoeg 
gaf het management ook al guidance voor het volledige jaar 2022! Het vergemakkelijkt in 
belangrijke mate onze waarderingsoefening;  
 
 
Resultaten 2021 
Bij een omzetstijging van 37,7% tot 657,8 
miljoen USD nam de EBITDA 154% toe tot 
153,3 miljoen USD in 2021. Het 
bedrijfsresultaat evolueerde van een 
negatieve 14,6 miljoen USD naar een 
positieve 77,2 miljoen USD. In tegenstelling 
tot 2020, werd er in 2021 minder 
geprofiteerd van herwaarderingen in 
financiële instrumenten, vandaar de 
terugval van 32,2 miljoen USD naar -4 
miljoen USD in 2021.   
Wel genoot X-Fab van een belastingbonus van 10,8 miljoen USD door uitgestelde belastingen, met 
name van de activering van overgedragen verliezen. In totaal kwam de netto winst uit op 83,6 
miljoen USD, of 0,64 USD per aandeel. 
We benadrukken wel dat het aandeel niet beoordeeld mag worden op basis van de winst per 
aandeel of een koers/winstverhouding. Enerzijds zijn er de volatiele niet-recurrente elementen in 
het financieel resultaat en in de belastingen, anderzijds wordt de winst sterk gedrukt door de hoge 
afschrijvingen, een gevolg van de hoge investeringen uit het verleden. Het is nuttiger om het 
aandeel te waarderen op basis van een DCF-benadering (zie verder). 
 
 
 
Commentaren per productgroep 
Een blik op de detailcijfers per kwartaal en per segment leert dat de 3 grote segmenten (automobiel, 
industrie en medisch) elk een significante omzetgroei van meer dan 40% optekenden in 2021. Het 
minder strategische consumentensegment dat gedoemd is om op termijn te verdwijnen, zag de 
omzet wel 19,5% toenemen door vraag naar 5G-gerelateerde producten. De prototypingproductie 
kwam uit op 89,2 miljoen USD, een groei van 32%. We herhalen dat die prototyping draait rond 
nieuwe toepassingen. Een ander aspect is de groei van de siliciumcarbidetoepassingen van 21 
naar 33,8 miljoen USD. Deze worden gekenmerkt door hun licht en stabiel karakter en hun hoge 
spanningsweerstand, ideaal voor gebruik in elektrische toepassingen. In het algemeen speelt de 
elektrificatie in automobiel en de industrie een heel belangrijke rol voor de omzetevolutie van X-
Fab. Het medische segment profiteerde dan weer van de vraag naar testcapaciteit en van de reeds 
eerder ontwikkelde lab-on-a-chip toepassingen.  
 

(in miljoen USD) 2020 2021 Δ20/21
Omzet 477,586 657,751 37,7%
Bruto marge 43,734 149,998 243,0%
EBITDA 60,450 153,286 153,6%
EBITDA-marge 12,7% 23,3% n.r.
Bedrijfswinst -14,617 77,192 n.r.
Financieel resultaat 32,172 -4,025 n.r.
Belastingen -4,025 10,774 n.r.
Netto winst 13,530 83,640 518,2%
Winst p/a 0,10 0,64 518,2%
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Vooruitzichten 2022 en waardering  
Na de sterke prestaties in 2021 wordt de blik nu verlegd naar 2022. En 2022 ziet er goed uit, zo 
verwacht het management voor het eerste kwartaal van 2022 een omzet van gemiddeld 180 
miljoen USD, 4,5% dan in het vierde kwartaal van 2021 of 15,8% meer dan in het eerste kwartaal 
van 2021, dit gecombineerd met een EBITDA-marge van gemiddeld 21%. Voor het volledige jaar 
verwacht het management een gemiddelde omzet van 782 miljoen USD, 18,9% meer dan in 2021 
en dit met een EBITDA-marge van gemiddeld 23%. Wat de vooropgestelde EBITDA-marge betreft, 
is het zeker dat de markt wat teleurgesteld is. In principe zou een hogere omzet automatisch tot 
een hogere marge moeten leiden door het grote belang van de vaste kosten, maar dit is nu niet het 
geval. Het management wijst op verschillende uitdagingen zoals de hogere afwezigheid van 
personeel (door corona) en op de hogere kosten voor grondstoffen, elektriciteit en transport.  
 
Grafiek: evolutie van de omzet in miljoen USD en van de EBITDA-marge.  

 
 
 

(in miljoen USD) 20KW1 20KW2 20KW3 20KW4 21KW1 21KW2 21KW3 21KW4 2020 2021 Δ20/21
Automobiel 68,3 61,6 40,8 65,4 83,5 82,8 81,5 83,8 236,1 331,6 40,4%
Industrie 22,1 23,9 23,9 27,3 32,4 35,2 38,3 39,7 97,2 145,6 49,8%
Medisch 6,5 7,3 7,7 12,0 8,7 10,4 14,3 14,5 33,5 47,9 43,0%
Subtotaal kernbusiness 96,9 92,8 72,4 104,7 124,6 128,4 134,1 138,0 366,8 525,1 43,2%
Consumer,… (CCC) 29,7 25,9 23,7 30,9 30,6 32,4 34,7 34,0 110,2 131,7 19,5%
Andere 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,9 1,0 11,1%
Totaal 126,9 118,9 96,2 135,9 155,5 160,9 169,1 172,3 477,9 657,8 37,6%
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De verwachtingen voor 2022 hebben we in ons conservatieve DCF-model ingebracht en dat levert 
een heel opmerkelijke uitkomst op. Het koersdoel dat we in augustus 2021 berekenden (11,80 euro 
per aandeel) krikken we nu op naar 12,90 euro. In augustus 2021 hadden we als input een omzet 
van 650 miljoen USD en een EBITDA-marge van 22%, nu is dat 782 miljoen USD omzet en een 
EBITDA-marge van 23%. Wel is er een belangrijk verschil wat de investeringen betreft, alsook de 
netto cashpositie. Door het investeringsprogramma van 190 miljoen USD verhoogden we nu de 
investeringen in ons model, alsook pasten we de cashpositie aan voor die geplande investeringen 
in 2022. Ten opzichte van de huidige koers is er dus wel een heel groot verschil! Een andere 
benadering bestaat erin de EV/EBITDA van X-Fab te vergelijken met deze van sectorgenoten en 
de conclusie van die oefening is identiek: X-Fab staat heel laag gewaardeerd.  
 
 
 
Gert De Mesure (18 februari 2022, koers X-Fab: 7,79 euro) 
 
 
 
 
 
 


