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Diverse weetjes: Global Graphics - RealDolmen - Montea

Global Graphics kondigde begin sep-
tember aan dat zijn druktechnologie gebruikt 
zal worden door Xeikon Prepress in CtP-toe-
passingen (computer to plate). Heel specifiek 
betreft het het afdrukken van etiketten met 
heel kleine ‘dots’. Een contractwaarde werd 
niet meegedeeld, de inkomsten zijn immers 
afhankelijk van de verkoop van het aantal toe-
stellen door Xeikon, die met deze software 
uitgerust zijn. De deal is niettemin belang-
rijk omdat het voor Global Graphics een 
nieuw activiteitsdomein betreft. Deze rich-
ting had het al aangekondigd op de analis-
tenvergadering midden mei. We blijven posi-
tief naar Global Graphics toe voor de nabije 
toekomst. We verwachten nog steeds de aan-

kondiging van een of meer nieuwe belangrij-
ke contracten.

RealDolmen bewees met zijn omzet-
cijfers over het eerste kwartaal dat een bedrijf 
niet te managen is van kwartaal tot kwartaal. 
Er was niets mis met het totale omzetcij-

fer dat 6,1 % steeg, wel met de samenstelling 
ervan. Terwijl het management al een tijd-
je zegt dat we moeten rekening houden met 
lagere productverkopen (door cloudtoepas-
singen kopen de bedrijven minder appara-
tuur), pakte het nu uit met een omzetstijging 
van 16,5 % voor zijn divisie Infrastructure Pro-

ducts. Spijtig genoeg worden in deze divisie 
wel de laagste marges gerealiseerd. De divi-
sie Professional Services die profiteert van 
thema’s zoals de cloud en mobiliteit, biecht-
te daarentegen een omzetdaling van 3,2 % op. 
De divisie Business Solutions die de eigen 
software verkoopt (en dus hoge marges ge-
nereert) deed wel wat er van verwacht werd, 
met name groeien en dit met 14,6 %. Deze 
laatste is wel de kleinste van de 3, goed voor 
18 % van de groepsomzet. 

Door de anders dan ver-
wachte samenstelling van 
de groepsomzet stelt de 
groep dat de EBIT-marge 
voor het boekjaar 2014/15 
rond de 5 % zal uitkomen, 

terwijl we zelf uitgingen van 6,1 %. Noodge-
dwongen moeten we hierdoor onze verwach-
te winst per aandeel verlagen van 2,56 naar 
2,10 euro. Op de huidige koers levert die nieu-

we winstschatting een koers-winstverhou-
ding op van 10, wat nog altijd niet duur is. Het 
aandeel blijft koopwaardig.

Montea kondigde begin september voor 
39 miljoen euro investeringen aan, verdeeld 
over 3 transacties, 2 in Nederland en een in 
België. De 3 gecombineerd hebben een ge-
middelde looptijd van 12,5 jaar en een bruto 
aanvangsrendement van 7,50 %. Een kleine 
berekening leert dat door de schuldhefboom 
deze transacties Montea een bijkomend uit-
keerbaar resultaat van 0,10 euro per aandeel 
kunnen opleveren op jaarbasis, te vergelij-
ken met een uitkeerbaar resultaat per aandeel 
van 2,05 euro in 2013. Tevens schatten we dat 
de schuldgraad na deze transacties zal stijgen 
tot iets meer dan 57 %, waardoor de financi-
ele ruimte om nieuwe overnames te verrich-
ten heel beperkt is en waardoor ook de finan-
ciële flexibiliteit door de kapitaalverhoging 

van juni 2014 bijna volledig aangewend is. Dit 
laatste is goed nieuws, want het beperkt de 
verwatering door die kapitaalverhoging tot 
een minimum. Tot slot herhalen we nog dat 
Montea met een netto dividendrendement 
van 4,3 % en met een koers-winst van 17 no-
teert. Qua waardering is dit net onder het ge-
middelde van de Belgische vastgoedbevaks. 

•

Gert De Mesure
Analist VFB

Redactie 12 september
Koersen: Global Graphics 1,70 euro, RealDol-

men 21,10 euro, Montea 33,40 euro
www.globalgraphics.com

www.realdolmen.be
www.montea.com
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