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ANALYSE VAN MARSEL PARAEV

Aandelen  
in de kijker

De wereld maakt nu al meer dan 
anderhalf jaar een zeer bijzon-
dere situatie door, die gevolgen 
heeft gehad voor de markten en 
de economie. Rekening houdend 
met deze vaststelling en met de in 
het verleden opgedane ervaring, 
achten wij het van belang de laat-
ste ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Bovendien hebben niet 
alle acties en sectoren op gelijke 
wijze het hoofd geboden aan de 
gezondheidscrisis en hebben zij 
niet op dezelfde wijze van de ver-
schillende steunmaatregelen ge-
profiteerd. Het is daarom nuttig 
nieuwe mogelijkheden te vinden 
en bestaande posities te herzien.
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is actief in de diergezondheidssector en staat we-

reldwijd op de zesde/zevende plaats. De onderne-

ming is nog steeds in handen van de familie Dick.  

Ze zijn gespecialiseerd in onderzoek, productie en 

marketing van diergeneesmiddelen. Haar activiteiten 

zijn georganiseerd rond 2 productgroepen en zijn als 

volgt onderverdeeld:

• geneesmiddelen voor huisdieren: anti-parasitaire 

middelen, vaccins, antibiotica, anesthetica, ontste-

kingsremmers, mond- en tandverzorging, oogheel-

kundige en dermatologische producten bestemd 

voor honden, katten, paarden, vogels, knaagdieren, 

enz. Daarnaast biedt de groep voedingsmiddelen en 

elektronische identificatiechips aan;

• geneesmiddelen voor landbouwdieren: anti-parasitaire 

middelen en antibiotica bestemd voor runderen, scha-

pen, varkens, pluimvee, enz.    

De geografische spreiding van de omzet ziet er als 

volgt uit: Frankrijk (15,8%), Europa (26,5%), Azië 

(17,4%), Latijns-Amerika (16%), Noord-Amerika (13%), 

Pacific (8,6%), Afrika en het Midden-Oosten (2,7%).1

Virbac heeft een paar moeilijke jaren achter de rug 

vanwege problemen met haar productie-eenheden in 

de Verenigde Staten. Om deze problemen op te lossen, 

moest het bedrijf zeer dure investeringen doen.  Daar-

om werd de uitkering van het dividend opgeschort en 

daalde de koers van het aandeel.

Toen we in 2017 in de vennootschap begonnen te inves- 1 Bron : boursorama.com
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Grafiek 1 - Koersevolutie Virbac 
Bron: Bloomberg, data opgehaald 06/2021

Grafiek 3 - Net Debt 
Bron: Bloomberg & Annual report, data opgehaald 06/2021
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Grafiek 2 - Vrije cashflow Virbac
Bron: Bloomberg & Annual report, data opgehaald 06/2021
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teren, rond de prijs van 148€ per aandeel, 

gingen we uit van de volgende aannames:

• De moeilijkheden waren van voorbijgaande 

aard

• Sterk aandeelhouderschap van de familie 

van de oprichter

• De verbeterde productlijn zou vruchten af-

werpen

• Toenemend aantal huisdieren 

• Goede bedrijfsvoering

Sinds onze eerste investering hebben we 

onze blootstelling meermaals verhoogd, 

met name in 2020. De resultaten die Virbac 

eind 2020 publiceerde, zijn zeer bemoedi-

gend en het bedrijf doet het ook goed op de 

markt, want sinds begin dit jaar is de koers 

van het aandeel met ongeveer 20% gestegen. 

De waardering van het bedrijf lijkt in het 

hoge deel van het waarderingsinterval te 

liggen en daarom kunnen we onze effec-

ten houden. Andere katalysatoren kunnen 

waarde toevoegen aan het bedrijf. Virbac 

is het jaar immers goed begonnen met een 

netto liquiditeitspositie van ongeveer 63 M 

euro. Dit zou gunstige voorwaarden kunnen 

scheppen voor externe groei door de WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) te verla-

gen tot 3%, vooral dankzij de zeer lage ren-

tevoeten. Het herstel van FCF1 zal bijdragen 

aan de waardering. 

Doordat het bedrijf zijn schulden heeft af-

gebouwd, zien we dat de kapitaalkosten niet 

langer geoptimaliseerd zijn. Het grootste 

deel van het kapitaal komt van de aandeel-

houders. Men zou dus kunnen aannemen 

dat het management schulden wil aangaan 

en via deze operatie de gewogen kosten van 

de financiering van de onderneming wil 

verlagen om groeikansen te grijpen.

Grafiek 4 - Virbac WACC history
Bron: Bloomberg, data opgehaald 06/2021

Tabel 1 - Virbac Current Market Value 
Bron: Bloomberg, data opgehaald 06/2021

weight cost W x C

Equity 94,5 % 8,6 % 8,1 %

Debt Cost (A-T) 5,5 % 0,1 % 0,0 %

Preferred Equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %

WACC 8,1 %
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1 Free Cash Flow, vrije kasstroom

Foto : https://corporate.virbac.com
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Tabel 2 - Liabilities 
Bron: Rapport annuel, data opgehaald 2020

Non-current liabilities (Million US Dollars) 31/12/2020 31/12/2019

Secured bank loans 46 71

Unsecured bank loads - 50

Unsecured bond issues 93 523 95 674

Unsecured other loans 73 77

Lease liabilities 1 837 1 692

Non-current interest-bearing loads and borrowings 95 478 97 564

Current liabilities (Million US Dollars) 31/12/2020 31/12/2019

Secured bank loans 656 790

Commercial papers 1 522 1 599

Unsecured bank loads 294 135

Unsecured bond issues 202 2 532

Unsecured other loans 10 20

Lease liabilities 397 333

Non-current interest-bearing loads and borrowings 3 081 5 410

is een van 's werelds toonaangevende bier-

producenten. De activiteiten van de groep 

zijn georganiseerd rond 2 polen:

• de productie van bieren: de merken 

Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, 

Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud 

Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, 

Harbin, Sedrin, enz.;

• de productie, het bottelen en de verkoop 

van alcoholvrije dranken: frisdranken, 

moutdranken, mineraalwater in flessen en 

ice tea.

De geografische spreiding van de om-

zet ziet er als volgt uit: Europa-Mid-

den-Oosten-Afrika (14,6%), Noord-Ame-

rika (33,3%), Midden-Amerika (21,4%), 

Latijns-Amerika (17,3%), Azië-Pacific 

(12%) en andere (1,4%).2

Laten we de meest recente ontwikkelingen 

van het bedrijf eens onder de loep nemen. 

Anheuser-Busch heeft aanzienlijke schul-

den en dat baart de investeerders zorgen. 

Eind 2020 bedroeg de schuldgraad van het 

bedrijf 4,8x de EBITDA. In de onderstaan-

de grafiek zien we echter een evolutie in 

de goede richting van deze “deleveraging” 

(schuldverlaging).

Grafiek 5 - EBITDA & NET DEBT in USD
Bron: Bloomberg & Annual report, data opgehaald 2020
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Grafiek 6 - Koersevolutie Anheuser-Busch InBev 
in Euro Bron: Bloomberg, data opgehaald 06/2021

2 Bron : boursorama.com
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Interessant is dat de schuld van het bedrijf 

voor een overweldigende meerderheid be-

staat uit obligaties, die een soort schuld 

vormen, maar wel interessanter zijn. In 

klassieke gevallen heeft een obligatiele-

ning een min of meer verre looptijd en is ze 

meestal niet opeisbaar vóór de vervalda-

tum. Omgekeerd is een schuld die bij een 

bank is aangegaan opeisbaar op verzoek 

van de bank. Daarom biedt schuld via obli-

gaties meer flexibiliteit in schuldbeheer 

voor het managementteam.

De schatting van de vrije kasstroom, d.w.z. 

het geld dat overblijft na aftrek van de in-

vesteringsuitgaven, zal naar verwachting 

een beetje dalen en dan weer stijgen. Het is 

belangrijk om dit cijfer in het oog te hou-

den, omdat het waarschijnlijk is dat de on-

derneming een aanzienlijk deel van deze 

kasstroom zal gebruiken om haar schuld-

niveau verder te verlagen. Hieronder is de 

grafiek die de evolutie illustreert.

We volgen het bedrijf al een paar jaar en 

net als veel investeerders maakten we 

ons zorgen over de schuldenlast. De CO-

VID-crisis heeft alle sectoren en in het bij-

zonder de vrijetijdssector zwaar getroffen. 

Anheuser-Busch bleef niet gespaard en dit 

creëerde koopkansen. 

We zien dat er sprake is van een opleving 

van de omzet terwijl de pandemie nog niet 

helemaal onder controle is. De strategie 

van het management om de schuld te be-

heersen en te verlagen lijkt te werken. 

De investeringsthese is gebaseerd op het 

openen van sectoren die belangrijk zijn 

voor dit bedrijf, wat de activiteit aanzien-

lijk zouden verbeteren en zou bijdragen tot 

het herstel van de situatie van de onder-

neming. Aangezien de rentetarieven erg 

laag zijn, is het bovendien meer opportuun 

om tussen aandelen naar kansen te zoe-

ken. Ten slotte lijkt het aandeel correct te 

worden gewaardeerd, met echter een paar 

punten om op te letten.  •
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Tabel 3 - SWOT Analyse
Bron: Kepler Chevreux, data opgehaald 06/2021.

Grafiek 7 - Vrije cashflow Anheuser-Busch Inbev in USD
Bron: Bloomberg & Annual report 2020
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STERKE PUNTEN

Dominante positie in Latijns-Amerika, de Ver-
enigde Staten en Afrika

Een vermogen om cashflow te genereren

Een sterke bedrijfscultuur en een toegewijd ma-
nagementteam

Een solide trackrecord in overnames, integratie 
en het creëren van synergieën

OPPORTUNITEITEN

De biermarkt is aan een opmars bezig

Uitbreiding van de high-end 

Groei van de portfolio van internationale mer-
ken buiten de referentiemarkten

Groei in niet-alcoholische dranken

ZWAKKE PUNTEN 

Beperkte transparantie over de contractuele 
voorwaarden van het management

Hoge schuldgraad beperkt het fusie- en over-
namepotentieel op korte termijn

Lage volumegroei

Risico's met betrekking tot winst en cashflow 
uit blootstelling aan valuta's van opkomende 
markten

RISICO'S 

Moeilijk om de prijzen te verhogen als gevolg 
van de concurrentie

Trage groei op de wereldwijde biermarkt

Vertrek van sleutelfiguren en in het bijzonder de 
CEO en CFO

Volatiliteit van de valuta
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