
Interview

Met de huidige fabrieken kan 
de winst nog verdubbelen, 
maar niet morgen
Interview met Rudi De Winter, ceo van X-FAB

X-FAB (8,76 euro) noteert een kleine 10 % 
hoger dan bij de beursintroductie op Euro-
next Parijs in april 2017. De Belgische be-
leggers vergaven het snel dat niet werd ge-
kozen voor thuismarkt Brussel. Maar een 
rustige beursrit werd het vooralsnog niet. 
Bij de bekendmaking van de jaarresultaten 
donderde het aandeel nog 10 % lager.

Koesterden beleggers, met steraandeel 
en zusterbedrijf Melexis in gedachten, 
overspannen verwachtingen? Tenslotte 
was Rudi De Winter voorheen jarenlang 
ceo van dat bedrijf waarvan de koers al 
meer dan vertienvoudigde. Of is X-FAB 
vooral nog onvoldoende gekend? We den-
ken het laatste.
VFB Om te beginnen bij het begin, hoe en 
wanneer is X-FAB ontstaan?
De Winter Dan moeten we teruggaan tot 
in de jaren 90. In 1990 zijn Roland Duchâte-
let (medeoprichter van Melexis, red.) 
Françoise Chombar (huidig ceo Melexis 
en echtgenote van De Winter, red.) en ik 
gestart met de ontwikkeling van halfgelei-
derproducten. Het werd ons snel duidelijk 
dat we naast ontwikkeling ook productie 
wilden doen. Daarom hebben we al in 1992 
onze eerste fabriek overgenomen in Erfurt, 
Duitsland. Die heette toen al X-FAB en heeft 
als productie-eenheid dus vrijwel direct 
naast de ontwikkelingsactiviteiten van 
Melexis gestaan.
VFB Al vrij snel hebben jullie toen een grote 
tweede overname gedaan?
De Winter In 1998 namen we Thesys over. 
Dat was een verticaal geïntegreerde IDM 
(integrated device manufacturer, red.) Die 
deed dus zowel productie als technologie-
ontwikkeling. De productiesite is bij X-FAB 
gevoegd en de productontwikkelingen bij 
Melexis. X-FAB telde toen zo’n 200 man, 
met die overname kwamen er 500 bij.

VFB U bent lang ceo geweest van Melexis. 
Waarom bent u in 2011 ceo geworden van 
X-FAB?
De Winter Hans-Jürgen Straub ging met 
pensioen. Hij was de ceo van Thesys en 
na onze overname is hij ceo van X-FAB ge-
worden, wat hij tot 2011 zeer goed gedaan 
heeft. Ik ben hem dan opgevolgd. Hij zit 
nog in de raad van bestuur.
VFB De fantastische evolutie van zusterbe-
drijf Melexis is bekend. Hoe heeft X-FAB de 
afgelopen tien jaar gepresteerd?
De Winter De hefboom van onze vaste 
kosten werkt in twee richtingen. Voor elke 
dollar productie boven ons break-even 
punt, vloeit 66 dollarcent naar de winst.” 
De evolutie van X-FAB is wat anders omdat 
onze structuur verschillend is van die van 
Melexis. Met onze productiesites hebben 
we hoge vaste kosten, hetgeen de winst-
gevendheid beïnvloedt. Als de omzet on-
der die kosten valt, maak je verlies. Als de 
omzet er bovenuit stijgt, draagt die extra 
omzet proportioneel veel meer bij aan de 
winst. Het kost ons niet veel extra om een 
bijkomende wafer te maken.

Voor elke dollar die we dan extra verko-
pen, vloeit 66 dollarcent naar de winst.

De hefboom van die vaste kosten werkt 
in twee richtingen, terwijl bij Melexis 
de winstgevendheid proportioneel mee 
groeide met de omzet: daar zijn de marges 
stabiel. Melexis ontwikkelt vooral voor de 
automobielsector, wij ook nog voor an-
dere sectoren. Met name voor industriële 
en medische toepassingen. Dat zijn beide 
ook groeimarkten. Daarnaast produceren 
we voor bepaalde consumentenmarkten 
die meer fluctueren dan automotive. De 
chips willen we op termijn vervangen door 
producten voor onze meer rendabele drie 
kern markten (auto, industrie, medisch) 
Die consumentenmarken zijn meer een 
specialiteit van een speler zoals tSMC (Tai-
wan Semiconductor Manufacturing Com-
pany) Voor de rest is dat ook een zuivere 
producent zoals wij, maar dan veel groter 
(omzet 30 miljard dollar, red.)
VFB Jullie specialiseren zich in de produc-
tie van ‘analog/mixed signal’ halfgeleiders. 
Wat zijn dat precies en hoe verschillen die 
van de digitale chips?
De Winter De wereld rondom ons is ana-
loog. Alles wat we zien, horen of voelen, 
capteren wij met druksensoren, thermo-
meters of motoraandrijvingen. Die worden 
in een eerste stap door analoge of ‘mixed 
signal’-schakelingen aangestuurd. De ei-
genlijke intelligentie die die gegevens ver-
werkt, wordt door digitale schakelingen 
aangestuurd. Die zitten een stap verder in 
het verwerkingsproces. Die digitale chips 
hebben andere elektrische eigenschappen 
en krimpen veel sneller met elke nieuwe 
generatie.

Wij zijn vooral actief in toepassingen 
die directe signalen opvangen vanuit de 
waarneembare omgeving. Die zetten we 

“De hefboom van onze 
vaste kosten werkt in 

twee richtingen. Voor elke 
dollar productie boven ons 
break-even punt, vloeit 66 
dollarcent naar de winst.”
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wel om in digitale signalen, maar als men 
daar vervolgens diepgaande data-analyse 
op loslaat, is dat niet op onze technologie.
VFB Het adagium van steeds grotere ‘com-
puting power’ op steeds kleinere chips is bij 
jullie niet van tel.
De Winter Nee, wij ontwikkelen alleen 
technologieën die interfereren met de ech-
te wereld. Die werken doorgaans ook op 
hogere spanningen, zoals 12 volt-schake-
lingen in een auto, of schakelingen die 220 
volt van het lichtnet aankunnen. Dat ver-
eist andere technologieën dan het digitale.

VFB Hoe komen die technologieën bij jullie 
tot stand?
De Winter Wij specialiseren ons onder 
meer in ‘design kits’ waarop onze klan-
ten hun eigen chips kunnen ontwikkelen. 
Daarmee stellen we een set van onze basis 
intellectuele eigendom ter beschikking 

zodat zij zeer efficiënt op onze technolo-
gie hun chips kunnen ontwerpen. De ont-
wikkelingskosten van onze klanten zijn 
gigantisch, dus hoe efficiënter hun inge-
nieurs nieuwe producten kunnen maken, 
hoe beter. Wij onderscheiden ons door die 
volwaardige en zeer gebruiksvriendelijke 
‘design kits’. Daar krijgen we veel lof over.
VFB Is dat een manier om klanten aan 
X-FAB te binden?
De Winter Ja, klanten die op onze tech-
nologie producten ontwikkelen, kunnen 
daarna alleen bij ons produceren. Gezien 
de grote investering van zo’n ontwikkeling 
zullen ze niet snel omschakelen naar tech-
nologie van een ander.

Voor ons is een belangrijke maat hoe-
veel nieuwe designs er bij X-FAB gemaakt 
worden. Dat is een vroege indicatie van 
toekomstige omzet.
VFB Zijn dat de zogenaamde ‘prototyping’ 
inkomsten?
De Winter Dat is nog een stap verder dan 
de designfase. De klanten moeten ons 
niets betalen als ze aan een design begin-
nen. Eenmaal dat klaar is en ze er prototy-
pes van willen, dan wordt de eerste omzet 
gerealiseerd. Zo hebben we elk kwartaal 
nieuwe omzet uit prototypes. Daar zit geen 

weerkerende business in, dat zijn elk kwar-
taal nieuwe prototypes die we produceren. 
Als de chip eenmaal werkt, gaat die in pro-
ductie en is dat dan wel weerkerende om-
zet. Van prototype- tot volumeproductie 
duurt gemiddeld 3 jaar.
VFB De hoofdactiviteit is chipproductie, 
maar jullie onderscheiden zich door de ont-
wikkeling te faciliteren. Is dat het model van 
X-FAB?
De Winter Een goede 90 % van onze om-
zet is productie, maar de ontwikkeling van 
producten is een belangrijke stap voor de 
productie. Enerzijds bieden wij technolo-
gieën aan voor markten waar geen speci-
fieke technologie voor bestaat, anderzijds 
ontwikkelen wij specifieke toepassingen in 
samenwerking met klanten.
VFB Om het wat concreter te maken: welk 
soort producten maken jullie bijvoorbeeld?
De Winter Wij maken onder andere 
MeMS-microfoons (MeMS: micro electro 
mechanical systems, red.) Dat zijn chips 
waarin een mechanisch membraan akoes-
tische golven opvangt. Die worden dan 
gemeten door analoge schakelingen van 
X-FAB en dan digitaal verstuurd naar bij-
voorbeeld de processor in een gsm. Dat zijn 
dan weer puur digitale chips die de info van 

“Klanten die op onze 
technologie producten 

ontwikkelen, kunnen 
daarna alleen maar bij ons 

produceren.”

Rudi De Winter toont een medische chip die kankercellen uit bloed kan detecteren (zie ook cover.) “We maken chips 
voor DNA-sequencing. Dat zijn relatief grote chips, waarop honderden miljoenen cellen worden losgelaten. Die chip 
leest dan gedurende enkele uren heel veel data uit, die achteraf digitaal geanalyseerd worden om tot een DNA-beeld te 
komen. Daarmee kan men specifieke tumormarkers of kankercelmutaties detecteren wat tot betere diagnoses leidt.”

©
 L

ie
ve

n 
Va

n 
A

ss
ch

e 
/ i

dp
ho

to
ag

en
cy

7Beste Belegger | Maart 2018



Interview

de microfoon verwerken. Wij leveren aan 
de marktleider in MeMS-microfoons die 
iets meer dan de helft marktaandeel heeft.
VFB U koestert hoge verwachtingen voor die 
MEMS-toepassingen lazen we na de recente 
jaarresultaten.
De Winter We ontwikkelen ze al meer dan 
20 jaar. Dat is begonnen met bloeddruk-
sensoren. Dat MeMS-segment heeft lang 
geprutteld, maar nu is er veel vraag naar. 
Er zijn ook steeds meer toepassingen voor. 
Momenteel zijn ze goed voor 40 miljoen 
van onze omzet (jaaromzet voor 2017 was 
581 miljoen, red.) Dat is niet heel veel, maar 
we verwachten een jaarlijkse groei van 
25 % voor de komende jaren, wat hoger ligt 
dan onze globale gemiddelde verwachte 
groei van 10 à 12 %.
VFB Een belangrijke sector voor jullie is au-
tomotive. Wat is er specifiek aan die produc-
ten?
De Winter Die technologieën zijn ook ty-
pisch een mengeling van analoge, digita-
le en hoogspanningsschakelingen op een 
chip, die bovendien aan heel hoge tempe-
raturen moeten weerstaan. Alle elektroni-
ca die in het motorcompartiment verdeeld 
wordt, moet tegen hoge temperaturen 
kunnen. Die combinatie is onze speciali-
teit.
VFB X-FAB produceert ook chips voor de 
medische sector. Wat zijn daar voorbeelden 
van?
De Winter We maken onder andere chips 
voor ‘DnA-sequencing.’ Daar kan men kan-
ker mee diagnosticeren. Dat zijn relatief 
grote chips, waarop honderden miljoenen 
cellen worden losgelaten. Die chip leest 
dan gedurende enkele uren heel veel data 
uit, die achteraf digitaal geanalyseerd wor-
den om tot een DnA-beeld te komen. Daar-
mee kan men specifieke tumormarkers 
of kankercelmutaties detecteren wat tot 
betere diagnoses leidt. Als men weet welk 
soort DnA-mutaties de kanker bevat, kun-
nen dokters veel gerichter medicatie ge-
ven. Dat hebben we ontwikkeld met onze 
Italiaanse klant Menarini, de tweede groot-
ste van de wereld in dat vakgebied.
VFB Hoe breed is het gamma voor de medi-
sche sector?
De Winter Die kankercel-sorting is maar 
een voorbeeld binnen medical. In totaal 
produceren we daar 60 toepassingen voor. 
We maken bijvoorbeeld ook chips waarmee 
artsen met een enkel bloedstaal binnen 10 
minuten het volledige allergie-beeld van 
een patiënt bepalen.
VFB De medische toepassingen zijn nu goed 
voor 5 % van de omzet, tegenover 13 % voor 
industrie en 47 % voor automotive, maar het 
is wel de sterkste groeier (75 % in 2017). Kan 

die toenemen naar het 
omzetniveau van de in-
dustriële toepassingen?
De Winter Ja. Die 
‘lab-on-a-chip’-toe-
passingen komen wel 
heel anders tot stand 
dan onze andere pro-
ducten. Het zijn meest-
al specifieke ontwikke-
lingen voor een klant.

Op dit moment wor-
den die chips voor me-
dische toepassingen 
nog vooral getest. Maar 
er zijn toepassingen 
waar we, eenmaal ze 
echt doorbreken, een 
hele fabriek mee kun-
nen vullen. Bovendien worden die medi-
sche chips meestal maar een keer gebruikt 
en daarna weggegooid omdat ze in aanra-
king kwamen met bloed of weefsel.
VFB De industrie is ook een van uw kern-
markten. Wat doet X-FAB hier?
De Winter We doen heel weinig echt spe-
cifieke ontwikkelingen voor de industrie, 
maar de vereisten voor die toepassingen 
zijn dezelfde als voor automotive. De tech-
nologie is dezelfde, maar het design dat de 
klanten maken is natuurlijk verschillend. 
We hebben heel veel industrieklanten, die 
markt is zeer gefragmenteerd. Typisch zijn 
die productieseries niet heel groot.
VFB Wat minder interessant is?
De Winter Toch niet. X-FAB is gespeciali-

seerd in het maken van kleinere series. Daar 
halen we hogere marges op. In principe kan 
iedereen bij ons chips laten maken. Wij zijn 
heel efficiënt in het maken van prototypes. 
Iedereen die de kosten betaalt, kan bij ons 
stalen laten maken. Dat is interessant voor 
industrieklanten, maar ook voor startups. 
We hebben ook universiteiten als klant.
VFB De slogan van X-FAB is ‘More than 
Moore.’ Wat moeten we daaronder ver-
staan?
De Winter Wij krijgen regelmatig kritiek 
dat die voor leken niet duidelijk is. Die 
slogan verwijst naar de wet van Gordon 
Moore, een van de oprichters van Intel, 

die zegt dat digitale chips altijd maar klei-
ner worden. Maar wij doen net iets anders 
dan die incrementele verkleining. Wij 
voegen aan chips bijkomende functionali-
teiten toe, bijvoorbeeld optische sensoren 
of hoogspanningsstructuren. Daar heb je 
geen kleinere chips voor nodig. Bij ons zit 
het onderscheid in de soorten lagen die we 
bovenop onze chips zetten, terwijl het in 
de digitale wereld alleen maar gaat om als-
maar kleinere chips te maken op de nieuw-
ste machines. Daar zijn extreem hoge in-
vesteringen voor nodig.
VFB Zijn die hoogspanningsstructuren ook 
een van jullie sterke punten?
De Winter Ja. Let wel, in de halfgelei-
dersector is alles boven de 3 volt al hoog-
spanning. Dat gaat van enkele tientallen 
volt tot enkele duizenden. Bijna al onze 
chips zijn bestemd voor toepassingen met 
hogere spanningen. Het toenemend be-
lang van elektrisch rijden speelt daarom 
in onze kaart. Er is steeds meer vermogen 
nodig om de elektronica in die elektrische 
wagens aan te sturen. Met onze ‘silicon car-
bide’-technologie zullen wij van die trend 
profiteren.
VFB Wat is dat juist?
De Winter Transistors op ‘silicon carbide’ 
bieden 8 % efficiëntiewinst. Voor elektri-
sche wagens komt dat neer op een 8 % klei-
nere batterij of 8 % verder rijden. Of nog an-
ders gezegd: een batterij van 10.000 euro 
kost met ‘silicon carbide’ 800 euro minder.
VFB Wat is de marktpositie van X-FAB in de 
drie kernmarkten?
De Winter Als je vergelijkt met andere 
foundries (enkel productie) schat ik dat we 
20 tot 30 % van de markt hebben. Let wel, 
het gros van de halfgeleiderproductie voor 
de autosector gebeurt nog bij verticaal ge-
integreerde firma’s zoals Infineon. Maar als 
men enkel kijkt naar het foundry-segment 

“Wij produceren chips voor 
medische toepassingen 
waar we, als ze op grote 
schaal doorbreken, een 

hele fabriek mee kunnen 
vullen.”

Interview
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voor ‘analog/mixed signal’ zijn wij wereld-
wijd marktleider.
VFB Over 2017 groeide de omzet van X-FAB 
met 13 %. Wat zijn de vooruitzichten?
De Winter Met de hele X-FAB groep zijn 
we vorig jaar 13 % gegroeid, maar de omzet 
binnen onze drie kernmarkten is 24 % ge-
groeid. Voor de komende jaren verwachten 
we hetzelfde groeipatroon.

VFB Hoever staat de productie-expansie en 
-omschakeling van de site in Frankrijk?
De Winter Eind 2016 hebben we het Fran-
se Altis overgenomen, ook een halfgelei-
derproducent. De productie die daar nu 
nog loopt, is degene die we hebben overge-
nomen. We zijn momenteel technologieën 
en productie van onze fabriek in Maleisië 
aan het verhuizen naar Frankrijk. In Ma-
leisië konden we de vraag niet volgen. Alle 
groei binnen X-FAB zal de komende jaren in 
Frankrijk gebeuren. En er is meer dan vol-
doende vraag om die productiecapaciteit 
volledig te benutten.
VFB Wat als ze volledig benut is?
De Winter Een fabriek vol krijgen is een 
ding, ze volledig benutten met hoogwaar-
dige business is iets anders. Een eerste stap 
is om de capaciteit volledig te benutten, 
een volgende stap is om de productmix te 
verbeteren zodat we vooral hoogwaardige 
toepassingen kunnen maken. Dat heeft tijd 
nodig. Ik schat dat we daar binnen een jaar 
of vier zullen zijn.
VFB Waarom neemt X-FAB alleen bestaande 
fabrieken over?
De Winter Al onze productiesites zijn fa-
brieken waar vroeger geheugenchips of 
microprocessoren werden gemaakt. Wij 
hebben die een tweede leven gegeven door 
er nieuwe toepassingen te produceren. 
Veel van de aanwezige machines konden 
wij gebruiken voor onze eigen producten. 
Vergelijk het met een keuken. De maaltijd 
die je klaarmaakt, hangt ook niet zozeer af 
van de keuken, maar van je recept. En wij 
hebben goede recepten.
VFB Is een nieuwe fabriek bouwen toch een 
optie?
De Winter Dat is moeilijk. Al onze concur-
renten werken net als wij met afgeschreven 
fabrieken. Onze verkoopprijzen zijn ook 
gebaseerd op productie in bestaande sites. 

Als we er een nieuwe bouwen, zullen ook 
de verkoopprijzen moeten stijgen.
VFB Uw productiesite in Maleisië is een 
voormalig staatsbedrijf?
De Winter Die fabriek ligt in een olierij-
ke regio, maar om te diversifiëren heeft 
de Maleisische staat er in de jaren 90 een 
halfgeleiderfabriek gebouwd; om minder 
afhankelijk te zijn van olie-inkomsten. 
Zonder veel succes, want ze hebben er bij-
na 2 miljard dollar verlies mee gedraaid. 
Wij hebben de fabriek en het operationeel 
management overgenomen en de Maleisi-
sche staat is aandeelhouder geworden van 
X-FAB. Bij onze beursintroductie hebben ze 
een deel van hun aandelen verkocht.
VFB Kunnen jullie nog veel efficiëntiewin-
sten boeken? Sommigen zeggen dat X-FAB 
zijn productievolume nog kan verdubbelen.
De Winter We werken continu op produc-
tiviteitsverbeteringen, maar we produce-
ren al redelijk efficiënt. We gaan niet nog 
een factor twee verbeteren.

Onze winst kan wel nog verdubbelen, 
want we kunnen de winstgevendheid nog 
sterk opkrikken. Dat doen we nu ook vol-
op op onze site in Frankrijk. De producten 
die we daar momenteel voor gsm’s maken, 
hebben lage marges. Als we daar producten 
gaan maken die ontwikkeld zijn op onze 
eigen technologie, zal de winstgevendheid 
verdubbelen. Maar dat is nog niet voor 
morgen.

VFB Is jullie sector X-FAB van nature cy-
clisch? Wat drijft die cyclus?
De Winter Iedereen zegt dat de halfgelei-
derindustrie heel cyclisch is, maar dat geldt 
vooral voor het segment van de geheugen-
chips. Die wordt gedreven door de capaci-
teit. De laatste jaren heeft die tak goed ge-
draaid, dan loopt de productie vol, wat tot 
prijsstijgingen en meer winst leidt. Maar 
dan bouwen ze capaciteit bij met dalende 
prijzen en verliezen tot gevolg.

Dat is niet onze markt. Onze kernmark-
ten zijn niet cyclisch. Ook de automobiel-
sector is trouwens stabiel, er zijn wel kleine 
fluctuaties in de autoverkoop, maar dat ef-
fect is voor ons verwaarloosbaar.

VFB Dankzij de beursintroductie heeft 
X-FAB meer dan 300 miljoen dollar in kas om 
op nieuwe opportuniteiten in te spelen. Wel-
ke kunnen dat zijn?
De Winter Die cashpositie is vooral be-
doeld om snel productiecapaciteit bij te 
scheppen als een van onze producten heel 
sterk groeit. Dan is het goed om geld voor-
handen te hebben om een overname mee 
te doen of een bestaande fabriek uit te 
breiden. Voordien hadden we redelijk wat 
schulden. We konden nog met bijkomende 
schulden financieren, maar die cash geeft 
ons veel meer ruimte.
VFB Hebben jullie financiële doelen en 
drempels waar jullie naar streven of niet 
over willen?
De Winter Niet specifiek, we sturen er ze-
ker onze bedrijfsvoering niet op. Uiteraard 
kijken we wel naar het mogelijke rende-
ment voor we een investering doen. Daar 
moet ook altijd een sterke strategische 
component aan verbonden zijn en we moe-
ten vertrouwen hebben in het groeipoten-
tieel op lange termijn. Omwille van de aard 
van onze producten kijken we minder naar 
het korte termijnrendement. Voor bepaal-
de producten hebben we bijvoorbeeld 
specifieke machines nodig, maar omwille 
van het lange ontwikkelingsproces duurt 
het een tijd vooraleer die machines volle-
dig benut worden. De return komt veel la-
ter en dat zet wel wat druk op de marges. 
Onze ‘core business’ is om speciale produc-
ten te maken voor markten met een lange 
looptijd. Daarom doen we zo’n termijnin-
vesteringen. We kunnen ons dat veroorlo-
ven omdat we een pijplijn hebben en onze 
markten lange levenscyclussen hebben. 
Stel dat wij vandaag stoppen met ontwik-
kelen dan groeit onze business de komen-
de vijf jaar gewoon verder.
VFB Zorgt dat voor grote schommelingen in 
jullie investeringsuitgaven?
De Winter Onze capex heeft twee com-
ponenten. Een is de onderhoudscapex. 
Die blijft al jaren stabiel op 7 % van de om-

“Bijna al onze chips zijn 
voor hogere spanningen. 
Het toenemend belang 

van elektrisch rijden speelt 
daarom in onze kaart.”

“Binnen het foundry-
segment (enkel productie) 

voor ‘analog/mixed 
signal’ zijn wij wereldwijd 

marktleider.”

“Al onze productiesites 
zijn fabrieken waar 

vroeger geheugenchips of 
microprocessoren werden 
gemaakt. Vergelijk het met 

een keuken. De maaltijd 
die je klaarmaakt, hangt 

ook niet zozeer af van de 
keuken, maar van je recept. 

En wij hebben goede 
recepten. ”
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(in miljoen dollar) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JAARREKENING (miljoen dollar)
Omzet 368,1 210,5 317,4 278,3 258,5 289,9 330,5 331,9 512,9 581,7
EBITDA – – – – 21,5 41,6 47,2 63,4 100,6 106,1
EBIT – – – – (51,5) (15,7) 8,7 16,3 50,5 50,5
Netto resultaat 1,3 (71,8) 1,4 (89,4) (57,7) 23,4 13,5 13,4 46,0 89,8
Nettowinst-marge 0,35 % -34,11 % 0,44 % -32,12 % -22,32 % 8,07 % 4,08 % 4,03 % 8,96 % 15,43 %
EBITDA-marge     8,32 % 14,35 % 14,29 % 19,11 % 19,62 % 18,24 %
BALANS
Totale activa       380,6 447,5 591,9 911,6
Goodwill       8,5 7,7 7,9 7,1
Cash       25,5 66,1 104,2 319,2
Eigen vermogen       264,1 276,6 322,3 673,7
Financiële schulden KT       11,3 16,8 31,4 37,8
Financiële schulden LT       51,1 102,5 132,4 106,2
Netto schuld       36,9 53,2 59,7 (175,3)
RATIO'S
Eigen vermogen/totaal vermoge       69,37 % 61,81 % 54,46 % 73,90 %
Netto schuld/Eigen Vermogen       13,98 % 19,22 % 18,52 % -26,01 %
Netto schuld/EBITDA       0,78 0,84 0,59 -1,65
Rendement Eigen Vermogen       5,10 % 4,84 % 14,26 % 13,32 %
ROCE        5,36 % 15,21 % 12,92 %

Wat is X-FAB?
X-FAB proDuCeert AnAloge/MIXeD-SIg-
nAl ChIpS. Daarmee blijft het uit het 
vaarwater van de Aziatische halfgelei-
dermastodonten die vooral digitale chips 
maken. In tegenstelling tot verticaal ge-
integreerde chipproducenten, die zowel 
ontwikkeling als productie doen, is X-FAB 
een pure ‘foundry’ (letterlijk: gieterij) die 
enkel produceert. De zeer dure ontwik-
keling van de chips laat het over aan de 
klanten. De toegevoegde waarde zit in de 
productie zelf, met de verschillende com-
ponenten. Maar X-FAB beschikt ook over 
technologie en know how waarmee klan-
ten efficiënter prototypes voor analoge/
mixed signal chips kunnen ontwikkelen. 
Dat is belangrijk. Maar X-FAB verkoopt dus 
geen eigen producten.

Zusterbedrijf Melexis 
en moeder Xtrion

ZuSterBeDrIjF MeleXIS IS DAn weer en 
pure ontwikkelaar en laat de productie 
volledig over aan derden, waaronder 
X-FAB. Melexis is meteen ook X-FAB’s 
grootste klant, goed voor gemiddeld 30 
tot 40 % van de omzet.

X-FAB en Melexis hebben een ge-
meenschappelijk moedermaatschappij. 
XTrion controleert 47 % van X-FAB en 
53 % van Melexis. Xtrion is de holding-
maatschappij van Roland Duchâtelet, en 
het echtpaar Françoise Chombar en Rudi 
De Winter. Zij zijn ook de oprichters van 

Melexis en namen in 1992 X-FAB over. Dat 
van oorsprong Duitse bedrijf heeft nu 6 
productiesites verspreid over Duitsland, 
Frankrijk, Maleisië en de VS. In totaal telt 
het 3800 werknemers.

Medische toepassingen 
is grote belofte

De ChIpproDuCent ConCentreert ZICh 
op drie kernmarkten: de automobielsec-
tor, de industrie en de medische sector. 
In het laatste kwartaal van 2017 waren die 
drie goed voor 65 % van X-FAB’s omzet. 
Automotive nam de grootste brok voor 
zijn rekening met 47 %. Industriële toe-
passingen waren goed voor 13 % en medi-
sche voor 5 %.

De overige 35 % waren chips voor con-
sumentenelektronica en ICt-toepassin-
gen. De omzet voor de drie kernmarkten 
liet vorig jaar een sterke groei zien. Chip-
productie voor auto’s steeg met 19 %, voor 
de industrie met 32 % en voor de medi-
sche sector met maar liefst 75 %. De pro-
ductie van chips voor consumentenmark-
ten zakte met 11 %.

Meer dan verwacht – door het verlies 
van een klant (doordat X-FAB niet snel ge-
noeg meer kon produceren, red.) – is het 
sowieso de bedoeling om de productie-
capaciteit meer te verschuiven naar chips 
voor de kernmarkten (dat geeft de hoog-
ste marges en langere productcycli). Dat 
zal ongetwijfeld ook nog wel enkele jaren 
vergen.

Groeier met wisselende winst
De AFgelopen 6 jAAr vertoont X-FAB een 
gestage omzetgroei. In 2012 bedroeg die 
258 miljoen dollar, vorig jaar was die ge-
groeid naar 581 miljoen dollar. De winstge-
vendheid vertoont meer schommelingen.

In tegenstelling tot zusterbedrijf Me-
lexis kende X-FAB de afgelopen 10 jaar 
wel veel meer schommelingen in zijn om-
zet en winst. De laatste 5 jaar heeft X-FAB 
evenwel enkel groei en winst gekend.

Die cijfers typeren de verschillende 
bedrijfsmodellen van beide zusterbedrij-
ven. X-FAB heeft omwille van zijn vaste 
productiekosten een volatielere winst-
gevendheid, terwijl de winst bij Melexis 
meer proportioneel met de omzet groeit.

Maar de groei van X-FAB’s is onmisken-
baar. Dat valt duidelijk af te leiden uit de 
balanscijfers. In 2014 had het 380 miljoen 
dollar op het actief, wat groeide tot 911 
miljoen vorig jaar. Met de beursintroduc-
tie heeft het 266 miljoen euro opgehaald, 
waardoor het productiebedrijf nu een 
netto cashpositie heeft van meer dan 175 
miljoen dollar.

Cruciale overname
eInD 2016 nAM X-FAB de Franse halfgelei-
derproducent Altis over wat de omzetcij-
fers sindsdien een kleine boost gaf. X-FAB 
zal er de volgende 10 jaar fors investeren 
om de capaciteit te verhogen en tegelijk 
de productmix rendabeler te maken. Vorig 
jaar was deze fabriek nog verlieslatend.
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Interview

Beleggen in X-FAB; groot potentieel, vooral op termijn

BIj De BeurSIntroDuCtIe legDe X-FAB 
zich het doel op om tegen 2019 750 mil-
joen dollar omzet en een eBItDA-marge 
(Bruto bedrijfswinst) van 27 % te halen. 
Na de jaarresultaten van 2017 leek het be-
drijf iets voorzichtiger en kwam het met 
een vork voor de omzet tussen 700 en 
760 miljoen dollar. Over 2017 haalde het 
bedrijf van Rudi De Winter een omzet van 
582 miljoen dollar (+ 13 %), terwijl de eBIt-
DA maar 5 % toenam.

X-FAB haalde over 2017 een eBIt-
DA-marge van 18,2 % terwijl bij de beurs-
gang 19 % was vooropgesteld. Het mislo-
pen van dat doel is volledig te wijten aan 
de verzwakking van de dollar. De inkom-
sten luiden vooral in dollar terwijl een 
groot deel van de kosten in euro worden 
betaald. Zonder de daling van de dollar 
zou X-FAB een eBItDA-marge gehaald heb-
ben van 20,2 %.

Voor dit jaar geeft X-FAB een erg 
brede vork voor de eBIt van 50,5 
miljoen euro tot 70 miljoen euro. 
Dat is af te zetten tegen de 50,5 
miljoen dollar die het over 2017 
haalde.

Het is die mix van het niet ha-
len van de doelstelling en wel erg 
brede doelstellingen die het aan-
deel parten speelden na de be-
kendmaking van de resultaten. De 
koers zakte 10 % op de dag van de 
bekendmaking. Hoewel het vier-
de kwartaal erg sterk was, zeker 
als men kijkt naar de evolutie van 
de kernmarkten (zie grote tabel, 
pag. 11).

Analisten zijn over het algemeen posi-
tief over X-FAB, maar er valt te horen dat 
de communicatie beter moet. Zowel Be-
renberg, Degroof-Petercam als Nagelmac-
kers vinden het aandeel aantrekkelijk. Zij 
oordelen dat vooral de omschakeling van 
de fabriek in Frankrijk de resultaten zal 
verbeteren. En de stijgende omzet uit pro-
totypes is veelbelovend.

Die omzet uit prototypes is nooit zo 
hoog geweest als in 2017. Gemiddeld 
duurt de omschakeling van prototypes 
naar reguliere omzet 3 jaar. De cijfers van 
afgelopen jaar zijn daarmee een voorbode 
van wat na 2019 zal komen.

‘En dat lijkt de essentie voor het be-
drijf en het aandeel, zegt Rik Dhoest, 
hoofd aandelenanalyse van Bank Nagel-
mackers: ‘X-FAB heeft nog jaren werk om 
de productiecapaciteit van de huidige 

fabrieken nog te vergroten en rendabe-
ler te maken. Maar dat is geen oefening 
van kwartaal op kwartaal, maar van 
vele jaren. Verwacht dus niet elk kwar-
taal een gelijke winstgroei.’ De grootste 
sprong voor de omzet en vooral de winst 
is bovendien maar na enkele jaren te ver-
wachten.

Het goed nieuws is dat X-FAB dat zeker 
niet in de koers verrekent, want het is van-
daag niet bepaald duur gewaardeerd.

X-FAB noteert met een koers/winst 
van 17 voor dit jaar en 14 voor volgend 
jaar. Dat is zowat de helft van de waarde-
ring van Melexis. Als je daar de aanzien-
lijke netto cashpositie van 175 miljoen af-
trekt, noteert het aandeel nog goedkoper 
met een K/W van 14,7 voor 2018 en 12,3 
voor 2019. De winst per aandeel van vo-
rig jaar is vertekend, maar de consensus-

verwachting van analisten 
voor de eBIt (zie kleine 
tabel) geeft aan dat er toch 
een mooie klimmende 
evolutie is. De huidige eV/
eBItDA-verhouding staat 
op 9, wat een meer dan 
aanvaardbaar niveau is. En 
zoals ook de klimmende 
omzet uit prototypes aan-
geeft, dit bedrijf heeft nog 
een lange groei voor de 
boeg, met een extra boost 
voor na 2019 afgaande uit 
de versnellende omzet 
voor prototypes.

zet. Daarnaast investeren we ongeveer 8 % 
van onze omzet aan capaciteitsuitbrei-
ding via bijkomende processen of nieuwe 
machines.
VFB De euro/dollar-wisselkoers woog op de 
resultaten. Welk effect had dat en hoe willen 
jullie daar in de toekomst op inspelen?
De Winter Onze inkomsten zijn in dollar 
terwijl we een groot deel van de kosten in 
euro wordt betaald. Voor 2017 hadden we 
een wisselkoers van 1,05 dollar per euro 
voorzien, maar dat werd uiteindelijk 1,13 
dollar. De eBItDA-marge kwam daardoor 
2 % lager uit dan de marge die we hadden 
vooropgesteld: 18 % in plaats van 20,2 %. 
Voor 2018 gaan we uit van een wissel-
koers van 1,2. Als de euro stijgt voelen we 
dat in ons operationeel resultaat, maar 

dat compenseren we in ons financieel re-
sultaat dankzij onze ruime cashpositie in 
euro.
VFB De markt reageerde koeltjes op de re-
cente jaarcijfers en stuurde het aandeel 10 % 
lager. Wat denkt u daarvan?
De Winter Het resultaat in het vierde 
kwartaal was heel goed, zeker wat onze 
kernmarkten betreft. Als we de recente 
overname in Frankrijk buiten beschou-
wing laten, halen we een eBItDA-marge 
van 26 %. X-FAB’s verhaal is er nu vooral 
eentje van organische groei en verbetering 
die we nu verder willen zetten met de turn-
around van onze Franse site. Daar moet 
steeds meer productie komen voor onze 
kernmarkten. We wisten van bij de overna-
me dat dat even zou duren. InterVIeW 16 FeBruArI 2018

Jef Poortmans
Free lance journalist

Jan Reyns
Journalist

X-FAB Waarderingen* 2017 2018E 2019Et
Omzet (miljoen dollar) 581,7 630 710
EBIT 50,5 74 109
Winst per aandeel (euro) 0,7 0,5 0,6
Koers/winst 12,4 17,4 14,5
K/W (aangepast voor netto cash) 10,5 14,7 12,3
Koers/boekwaarde 2,21  
Melexis Waarderingen* 2017 2018E 2019E
Omzet (miljoen euro) 511,7 557 604
EBIT 133 142 156
Winst per aandeel (euro) 2,8 3 3,4
Koers/winst 31,2 29,1 25,6
K/W (aangepast voor netto cash)   
Koers/boekwaarde 11,85 11,5 10,5

* Consensusverwachtingen analisten
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