
Lotus Bakeries: groeit lekker verder

De Belgische koekjesBakker is het ver-
plicht, aan zijn status van hoog gewaar-
deerd aandeel, om sterk te groeien. En dat 
deed het in de eerste helft van 2019: de 
omzet steeg 11,5 % tot 298,1 miljoen euro. 
We schatten dat de interne groei op 6,5 % 
uitkwam, de overname van het Britse Kid-
dylicious had een impact van + 4 %, wissel-
koersen van + 1 %.

Het management gaf aan dat de inter-
ne groei hoger dan verwacht was. De groei 
was zowel voor de Biscoff-producten (Bis-
coff wordt het internationale merk ter ver-
vanging van Lotus) als voor de natuurlijke 
snacks. Een opmerkelijke vaststelling is dat 
de rendabiliteit steevast meegroeit met de 
omzet: de marges houden goed stand. Zo 
gaat de omzetgroei van 11,5 % gepaard met 
een 11 % stijging van de reBiTDa (bedrijfs-
cashflow). De reBiT of de recurrente be-
drijfswinst nam slechts 7,1 % toe door een 
sterke toename van de afschrijvingen (door 
hoge investeringen).

De eBiT of bedrijfswinst steeg 4,3 % tot 
48,8 miljoen euro. Lotus boekte voor 2,37 
miljoen euro uitzonderlijke kosten voor 
de opstart van de Amerikaanse fabriek. In 
2018 waren er voor 1 miljoen euro uitzon-
derlijke kosten.

Ondanks de hogere winst voor belastin-
gen, moesten er minder belastingen betaald 
worden. Lotus kon profiteren van een een-
malige positieve impact ten gevolge van de 
toekomstige (belasting)tariefverlaging in 
Nederland. In totaal kwam het netto resul-
taat deel van de groep uit op 35,9 miljoen 
euro (+ 6,5 %). Per aandeel is dat 44,42 euro.

Vier gebeurtenissen genoten de aan-
dacht in de eerste helft van 2019:

1) Opstart van de fabriek in de Vs: werd iets 
sneller dan verwacht in gebruik geno-
men. De eerste leveringen vonden me-
dio augustus plaats. Het management 
is heel tevreden over het afgeleverde 
product, zowel voor de verpakking de 
inhoud als de smaak. De productiekost 
ligt wel hoger dan in België, wat in 2020 
een à twee miljoen euro kan kosten. De 
groep ziet toch diverse voordelen van 
die lokale productie op termijn.

2) Italië: net zoals in een veertigtal andere 
landen werkt Lotus er met een lokale 
distributeur. Lotus richt er nu een eigen 
filiaal op samen met die lokale distribu-
teur om de omvangrijke en nabije markt 
beter te kunnen bewerken. De omzet 
van 2 miljoen euro is nog relatief klein, 
maar kan snel groeien. Op termijn kan 
Lotus de partner-distributeur uitkopen.

3) Oprichting van een incubatorfonds van 
30 miljoen euro dat investeert in inno-
vatieve bedrijven in de voedingssector. 
Lotus merkt dat de grote spelers in de 
sector belangrijke bedragen spenderen 
aan overname van beloftevolle bedrij-
ven. Om die concurrentie beter aan te 
kunnen, wil ook Lotus groeikapitaal 
verstrekken door minderheidspartici-
paties te nemen. Het fonds verrichtte 
al een eerste investering, met name in 
Peter’s Yard (belang van 20 %) dat ‘crisp-
breads’ op basis van zuurdesem produ-
ceert. In 2018 had dit Britse bedrijf een 
omzet van drie miljoen Britse pond.

4) Ingebruikname van een nieuwe produc-
tie-eenheid van Bear in Zuid-Afrika. Na 
de commerciële integratie heeft nu de 
integratie van de productie plaatsge-
vonden. De aankoopwaarde kwam uit 
op 45,2 miljoen euro.

Ondertussen houdt de groei in België aan 
en ook in Frankrijk blijft Lotus vooruit-
gaan. In Nederland daarentegen daalde de 
omzet door een 
a c ht e r u i tg a ng 
van de markt 
van ontbijtkoek, 
waarin Lotus 
marktleider is.

We vroegen 
hoe het zit met 
het verkoopfili-
aal van Lotus in 
Zuid-Korea dat 
ook de verkoop 
in China onder 
zijn hoede heeft. 
Lotus vertelde 

ons dat er belangrijke inspanningen wor-
den geleverd voor het opzetten van een 
degelijke structuur. Daardoor heeft het be-
drijf er goede vooruitzichten voor de twee-
de helft van 2019. Het vorig jaar overgeno-
men Kiddylicious kent een tweecijferige 
groei en werkt nu aan de internationalise-
ring. Bij de andere natural foods merken is 
er een mooie internationale groei in Europa 
en de Vs. In Groot-Brittannië zelf is er min-
der groei.

De bouw van een nieuwe fabriek in de Vs, 
de aankoop van de productie-eenheid van 
Bear in Zuid-Afrika, de uitbetaling van een 
dividend en diverse andere investeringen 
resulteerden in een stijging van de netto fi-
nanciële schuld tot 152,5 miljoen euro eind 
juni 2019, tegenover 69,2 miljoen euro eind 
juni 2018 en 96,2 miljoen euro eind 2018.

Besluit
loTus Bakeries heefT opnieuw een 
mooie periode achter de rug. We onthou-
den vooral de sterke interne groei, geschat 
op 6,5 % terwijl we voor 2019 uitgingen 
van 3,5 %. Ook niet onbelangrijk is dat Lo-
tus de eBiTDa-marge op peil kan houden. 
Daartegenover staat wel een belangrijke 
stijging van de netto financiële schulden, 
maar zoals we weten uit het verleden kan 
die schuld snel afgebouwd worden als er 
zich geen nieuwe grote investeringsdos-
siers presenteren. Ons koersdoel van 1.750 
euro (conservatief en zonder groei na 2019) 
van februari 2019, verhogen we naar 1.770 
euro door de hoger dan verwachte interne 
groei minus de iets hoger dan verwachte 
netto financiële schuld. De huidige koers 
impliceert dus een premie van 44 % voor de 
groei na 2019, in februari 2019 bedroeg die 
premie 47 %.

Gert De Mesure
Redactie 20 augustus 2019

Koers Lotus Bakeries 2.550 euro

Wat is Lotus Bakeries?

loTus Bakeries, opgerichT in 1932, is 
actief in de productie van traditionele 
tussendoortjes (speculoos, wafels, ge-
bak …) en natuurlijke tussendoortjes. 
Enkele merken van de groep zijn Lo-
tus, Biscoff, Suzy, Peijnenburg, Anna’s, 
Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious. In de 
eerste helft van 2019 was België het be-
langrijkste land met 25 % van de omzet, 
gevolgd door Groot-Brittannië (23 %), 
Nederland (15 %) en Frankrijk (13 %). 
Het aandeel is al vele jaren een van de 
spectaculairste Belgische groeiaande-
len. Het bedrijf verovert stilaan de hele 
wereld met een steeds groter gamma 
koekjes. (gdm, jre)
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