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RIB Software



RIB Software

• Softwarebedrijf voor de constructie sector

• Sterke resultaten – doch negatieve wisselkoerseffecten

• 23 februari 2018 : strategische alliantie met Microsoft

• Cloud-based – MS Office 365 based voor constructie

• 165 miljoen MS Office 365 klanten ➔ 10% = constructie

• 20% retrocessie commissies

• Eerste MTWO contract getekend, nog 4 te gaan voor 2018
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HelloFRESH



HelloFRESH

• Verse voeding aan/voor (t)huis voor bereiding maaltijden

• 2 KW 18# gebruikers 1,84 miljoen

# orders 6,70 miljoen (3,6 / klant)

# maaltijden 48,9 miljoen

11 landen

• Uitdaging ➔ Klantenretentie

➔ Supermarkten & andere spelers

➔ ombuigen naar opportuniteit

• Winstgevend vanaf 2019
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WERELDHAVE



WERELDHAVE

• Convenience Shopping Centres in Noord-West Europa

• Lage waardering : ~40% discount t.o.v. EPRA NAV

• Wijziging belastingsregime in Nederland vanaf 2020

• Bruto dividendrendement : 8,4% ➔ netto 5,0% ➔ 5,9%
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Waarschuwing

De in dit document opgenomen informatie, interpretaties, schattingen en/of meningen zijn op

bertrouwbare bronnen gebaseerd. Nochtans kan Leleux Associated Brokers de accuraatheid of

volledigheid van deze bronnen niet garanderen. De verspreiding van deze informatie is enkel

indicatief en kan niet gelijkgesteld worden met een een bod voor, noch verzoek tot verkoop van,

koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie. De informatie

opgenomen in dit document vormt geen beleggingsadvies, noch een hulp aan een beslissing

met als doel het uitvoeren van transacties of het nemen van beleggingsbeslissingen. Leleux

Associated Brokers s.a. biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, de nauwkeurigheid, de

juistheid, de inhoud of de opportuniteit van deze informatie waarvoor zij op geen enkele wijze

verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is deze informatie bedoeld voor algemene verspreiding

en wordt geen rekening gehouden met de specifieke financiële kennis en ervaring van de lezer,

noch met de financiële situatie, behoeftes of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger.

In elk geval is het de lezer aangeraden andere informatiebronnen te raadplegen en contact op te

nemen met zijn relatiebeheerder voor bijkomende informatie.


