
 
Van de Velde bijt opnieuw de spits af met een eerste stand van zaken over het voorbije boekjaar. De 

omzet van de groep steeg licht met 1% van 206,6 naar 208,7 miljoen euro, iets beter dan de 

verwachting. De vergelijkbare omzet viel licht terug, van 206,8 naar 205,3 miljoen euro. De stabiele 

omzetevolutie is in lijn met de verwachting van KBC Securities dat niettemin een voorzichtige 

houding aanneemt ten opzichte van het aandeel en het koersdoel van 48 euro. In het tweede halfjaar 

van 2017 werden immers flink wat kosten gemaakt in toekomstprojecten. Van de Velde gaf zelf ook 

al te kennen dat investeringen zullen resulteren in hogere uitgaven in 2017 en 2018. Wat dat 

concreet betekent komen we op 27 februari te weten, dan worden de volledige jaarcijfers 

gepubliceerd. Het “houden”-advies wordt bevestigd.  

 

• Gimv spijst de kas verder. De groep heeft een akkoord bereikt over de verkoop van het belang in de 

Duitse groep Mackevision, producent van special effects die onder meer in Game of Thrones te zien 

zijn. De investering leverde Gimv een return op die een stuk boven het langetermijngemiddelde van 

de groep ligt en zal een positieve impact hebben van 0,7 euro per aandeel op de netto-actiefwaarde. 

Die wordt door KBC Securities momenteel op 50,73 euro per aandeel geschat. Het “houden”-advies 

wordt bevestigd met een onveranderd koersdoel van 53 euro per aandeel.  

 

• Care Property Invest zal een project met service flats ontwikkelen in Middelkerke en investeert 

daarvoor 8,2 miljoen euro. Volgens KBC Securities zet de groep daarmee verder de centen aan het 

werk die bij de kapitaalverhoging werden opgehaald. Het advies blijft onveranderd op “houden” met 

een koersdoel van 21 euro.  

 

• Fagron waagt zich op de cannabis-markt. De groep sloot een overeenkomst met de Canadese 

groep Cannimed Therapeutics voor de verdeling van diens medische cannabisproducten.  
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