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De Nederlandse hightechsector levert een grote 
bijdrage aan de economische positie van Nederland 
in de wereld. Zo is de sector goed voor ruim de helft 
van alle private onderzoeksuitgaven in Nederland 
en de grootste netto-exporteur van Nederland, aldus 
Holland High Tech.  De groei in de sector zorgt voor een 
toename van fusies en overnames. De technologische 
ontwikkelingen gaan onverminderd door en om 
de concurrentie voor te blijven zijn acquisities een 
belangrijk instrument.

Deze publicatie analyseert de fusies en overnames in de 
hightechsector waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn 
geweest.

Op basis van onze criteria voor technologie transacties hebben 
wij tot nu toe 17 relevante technologie transacties voor 2017 
gedefinieerd. Het gaat om deals waarbij de target of koper 
hoogwaardige technologische instrumenten of machines 
maakt. Daarnaast is een vereiste dat de target, koper of 
verkoper Nederlands is. Enkele opvallende transacties waren:

•  Scyfer: overgenomen door Qualcomm voor de 
expertise op het gebied van AI en wortels in het 
Amsterdam Science Park.

•  Pneutec: overgenomen door Aalberts Industries om de 
positie als TIER 1 leverancier van ASML te bestendigen.

•  Vanderlande: overgenomen door Toyota Industrie om 
de positie op het gebied van het automatiseren van 
logistieke processen uit te bouwen.

De belangrijkste drijfveer voor transacties in de hightechsector 
in Nederland is het overnemen van kern-technologieën, gevolgd 
door supply chain consolidatie en schaalvergroting. Wat verder 
opvalt is dat vrijwel alle transacties een internationaal karakter 
hebben. Nederlandse bedrijven zijn dit jaar beduidend minder 
actief met het kopen van buitenlandse technologiebedrijven.

Bij weinig transacties wordt de financiële informatie of de 
overnamesom publiek gemaakt. Voor zover beursgenoteerde 
bedrijven een indicatie geven voor de overnamesommen 
liggen deze rond 1,7 x de omzet, 11,5 x EBITDA en 14,9 x EBIT. 
Internationaal gezien wordt er iets minder voor transacties 
betaald. Internationale transacties laten ook zien dat er 
grote verschillen liggen tussen technologiebedrijven en wat 

er door kopers betaald wordt, waardoor we niet zomaar op 
de gemiddelde multiples van de sector af kunnen gaan. Ieder 
bedrijf moet op zich bekeken worden.

Voor M&A-transacties geldt dat het vinden van de juiste (ver)
koper, het creëren van competitieve spanning tussen kopers 
en procesmanagement belangrijk zijn. Dit is niet anders in 
de hightechsector. Er zijn ook specifieke succesfactoren, 
zoals het vinden van de juiste koper in een internationaal en 
gespecialiseerd speelveld, het maken van de vertaalslag van 
technologie naar financiële vooruitzichten en het omgaan met 
R&D en intellectueel eigendom.  

De kracht van de Nederlandse technologie sector zien wij 
gereflecteerd in de M&A transacties. Nederlandse bedrijven 
wekken internationaal interesse bij kopers en zelf acquireren 
zij ook wereldwijd. De meeste transacties worden gedreven 
door een specifieke technologie of supply chain consolidation 
om aan de wensen van veeleisende top-bedrijven als ASML 
of Philips te voldoen. Daarnaast worden er in onze ervaring 
relatief hoge multiples voor Nederlandse hightech bedrijven 
betaald. 
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Technologie is een van de grootste sectoren voor fusies en 
overnames wereldwijd. Nederland heeft een sterke positie op het 
gebied van hightech equipment en de hightech sector wordt 
door de overheid als een topsector gepromoot.  Deze publicatie 
analyseert de fusies en overnames in de hightechsector waar 
Nederlandse bedrijven bij betrokken geweest zijn.

Trends zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things, 
zelfrijdende auto’s Big Data, en 3d printing creëren de 
noodzaak voor technologiebedrijven om steeds sneller te 
innoveren. Fusies en overnames zijn een belangrijk instrument 
voor technologiebedrijven om aan de veranderende marktvraag 
te voldoen. We zien dit terug in drie type overnames: verkrijgen 
van een specifieke technologie overname, supply chain 
consolidatie en schaalvergroting.  
 

1. Verkrijgen specifieke technologie

Het ontwikkelen van technologie is een langdurig, kostbaar 
en complex proces. Bedrijven nemen regelmatig startups of 
kleinere bedrijven over om de ontwikkeling van een bepaalde 
technologie te versnellen. 

Een voorbeeld van een transactie die draaide om het verkrijgen 
van een technologie was de overname van Innoluce door 
Infineon in oktober 2016. Innoluce in een spin-off van Philips 
die ‘Micro Electro Mechanical Systems’ (MEMS) voor laser scan 
modules ontwikkelt. Deze modules worden veel toegepast in de 
auto-industrie en de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s maken 
dit soort modules steeds belangrijker.

De meest gedurfde overname om een technologie in handen 
te krijgen (in ieder geval wat betreft de overnamesom) was 
de overname van Cymer door ASML in 2013. ASML heeft  
2,7miljard dollar neergelegd voor dit Amerikaanse bedrijf. 
Het doel van de overname was om meer grip te krijgen op 
de ontwikkeling van Cymer zijn ultraviolette lichtbron. Deze 
lichtbron is cruciaal voor ASML nieuwe generatie Extreme Ultra-
Violet lithografie machines. 

2. Supply chain consolidatie

Original Equipment Manufactureres (OEM), zoals ASML, 
FEI en Philips willen TIER 1 leveranciers met voldoende 

schaalgrootte. Alleen met voldoende schaalgrootte kunnen 
leveranciers grote ordervolumes aan en kunnen een partner 
zijn in onderzoek en ontwikkeling. Een bedrijf als ASML heeft 
specifiek aangegeven meer OEM achtige leveranciers te 
willen die de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor 
bepaalde onderdelen van het eindproduct. Het resultaat is dat 
de waardeketen voor tech equipment consolideert. Bedrijven 
die overgenomen worden merken vaak dat zij te klein zijn om 
een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de OEM-bedrijven. 
De overnemende bedrijven willen door middel van een 
overname hun capaciteit en kennis vergroten om zodoende een 
belangrijkere partner te worden.

Een voorbeeld van een dergelijke transactie is de overname 
van Norma door de NTS-Group in juli vorig jaar. De NTS-Group 
is een strategisch belangrijke leverancier van ASML en heeft 
met de overname van Norma de expertise op het gebied van 
extreme precisie (precisie van minder dan een duizendste 
millimeter) vergroot. Norma miste schaalgrootte. Door deze 
transactie is een bedrijf ontstaan met een omzet van ongeveer 
210 miljoen euro.  

3. Schaalvergroting

Generieke schaalvergroting heeft gemeenschappelijke 
eigenschappen met supply chain consolidatie. In beide 
gevallen zijn de bedrijven op zoek naar meer volume. Er is een 
belangrijk nuanceverschil. Bij generieke schaalvergroting gaat 
het puur om grotere omzet. Deze schaalvergroting is belangrijk 
om de kosten voor steeds duurdere machines en R&D te kunnen 
dragen. Bij supply chain consolidatie gaat het om een sterkere 
positie bij specifieke (OEM) klanten.

Een voorbeeld van transacties gemotiveerd door generieke 
schaalvergroting zijn de overnames van/door NXP. Eerst heeft 
NXP Freescale overgenomen voor 12 miljard dollar. Vervolgens 
heeft Qualcomm een bod gedaan op NXP om verdere 
schaalvergroting door te zetten. 

Er zijn meerdere bedrijven die onvoldoende schaal hebben 
om het investeringstempo bij te houden en wij verwachten dat 
consolidatie een belangrijke trend blijft. Dit geldt zowel voor 
generieke schaalvergroting als voor supply chain consolidatie.

Wat drijft fusies en  
overnames in de  
Nederlandse hightechsector?
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In de eerste 8 maanden van 2017 hebben wij 17 transacties 
geïdentificeerd als relevante technologie transacties. Hiervoor 
hebben wij een aantal criteria gehanteerd. Het gaat om deals 
waarbij de target of koper hoogwaardige technologische 
instrumenten of machines maakt. Bedrijven die primair software 
maken, diensten aanbieden of distributeurs zijn, hebben wij niet 
meegenomen. Daarnaast is een vereiste dat de target, koper 
of verkoper Nederlands is. Transacties waarin een Nederlandse 
entiteit gebruikt is om de transactie te structureren hebben wij 
buiten beschouwing gelaten.

Verkrijgen specifieke technologie

Bij deze transacties kwam het verkrijgen van een specifieke 
technologie als belangrijkste motivatie naar boven. Bij 6 van de 
17 transacties was het overnemen van bepaalde technologie 
de belangrijkste drijfveer van de overname. Goede voorbeelden 
zijn de overnames van Autonomos door TomTom en van Scyfer 
door Qualcomm, waar een grote corporate een startup 
overneemt om een impuls te geven aan zijn kennispositie op het 
gebied van respectievelijk zelfrijdende auto’s en kunstmatige 
intelligentie. We zien ook Aziatische bedrijven die Europese 
sectorgenoten overnemen vanwege de sterke technologie, zoals 
in het geval van de overname van Ferroccube door Chilisin uit 
China.

Technologie overnames  
in 2017 tot dusver

Target Koper Aangekondigd Beschrijving

Scyfer B.V. Qualcomm  
Technologies

16-8-2017 Scyfer ontwikkelt kunstmatige intelligentie voor de maakindustrie. Qualcomm 
heeft Scyfer overgenomen met als doel om de kunstmatige intelligentie toe te 
passen in semiconductors en om vertegenwoordigd te zijn in het Amsterdam 
Science Park.

TOCARDO 
INTERNATIONAL BV

Tribute Resources Inc. 
(TSXV:TRB)

3-8-2017 Canadese ontwikkelaar van energieprojecten Tribute heeft Tocardo overgenomen. 
Dit bedrijf uit Den Oever heeft een systeem ontwikkeld om elektriciteit op te 
wekken uit getijdestromen.

Liteq BV Kulicke and Soffa 
Industries, Inc.  
(Nasdaq GS:KLIC)

6-7-2017 Kulicke and Soffa, de marktleider op het gebied van halfgeleider packaging 
heeft Liteq overgenomen voor de technologie die goedkopere en geavanceerdere 
packaging mogelijk maakt.

Ferroxcube 
International  
Holding B.V.

Chilisin Electronics 
Corp. (TSEC:2456)

23-1-2017 Ferroxube (voormalig onderdeel van Philips Componenten) is overgenomen door 
het Chinese bedrijf Chilisin. De motivatie voor deze transactie was om toegang 
te krijgen tot belangrijke technologie om innovatieve producten te ontwikkelen om 
aan high-end klantbehoeftes te voldoen.

RS Technics BV Indutrade AB (publ) 
(OM:INDT)

10-1-2017 RS Technics ontwikkelt en maakt klantspecifieke sensors voor het meten van 
temperatuur, druk en luchtvochtigheid met een omzet van ongeveer 2 miljoen 
euro. Het bedrijf is overgenomen door Indutrade uit Zweden, Indutrade ontwikkelt 
en verkoopt technologisch hoogwaardige onderdelen, systemen en diensten  
(1,4 miljard euro omzet en 5.500 werknemers).

Autonomos TomTom 18-1-2017 TomTom heeft autonomos overgenomen. Autonomos is een startup op het 
gebied van zelfsturende auto’s en heeft een intelligente stereocamera met 
softwareoplossingen ontwikkeld.

Source: CapitalIQ, Bedrijfswebsites
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Supply chain consolidatie

Voor 4 van de 17 transacties was Supply chain consolidatie 
het belangrijkste strategische doel. Een mooi voorbeeld van een 
dergelijke transactie is de overname van Pneutec door Aalberts 
Industries. Pneutec is sterk in vacuümtechnologie en levert veel 

Generieke schaalvergroting

Voor 2 van de 17 transacties geldt dat het doel puur 
schaalvergroting was en niet een sterkere positie bij een 
specifieke klant in de waardeketen. Dit betreft de overname van 
Vanderlande (bekend van de bagagesystemen) door Toyota 
Industries en de hooibouwtak van Lely door AGCO, waarmee de 
consolidatie in de markt van landbouwmachines zich doorzet.

Target Koper Aangekondigd Beschrijving

Pneutec B.V. Aalberts Industries N.V. 
(ENXTAM:AALB)

18-7-2017 Aalberts heeft zijn positie als TIER 1 leverancier van ASML bestendigd door 
Pneutec over te nemen. Pneutec heeft een sterke positie op het gebied 
van vacuüm en pneumatische technologie voor toepassingen in de 
semiconductor industrie.

NetWave Systems BV Orolia (McMurdo 
Limited)

3-4-2017 Orolia is marktleider op het gebied van betrouwbare navigatie oplossingen 
met ongeveer 400 medewerkers en 100 miljoen euro in omzet. Zij hebben 
Netwave overgenomen, Netwave is de marktleider op het gebied van 
Voyage Data Recorders voor de maritieme sector.

Orlaco 
(Exploitatiemaatschappij 
De Berghaaf B.V.)

Stoneridge B.V. 1-2-2017 Orlaco is een producent van camerasystemen voor commerciële 
voertuigen en schepen met een omzet van ongeveer 50 miljoen euro. Zij zijn 
overgenomen door een grotere branchegenoot, Stoneridge, die volledige 
elektrische systemen voor commerciële voertuigen levert met ongeveer 700 
miljoen dollar in omzet.

Slootweg Machinefabriek 
B.V.

Premier Tech Chronos 
Limited

18-1-2017 Slootweg produceert machines voor het verwerken van substraat en het 
recyclen en het verwerken van hout. Zij zijn overgenomen door PTC. PTC is 
hiermee in staat om de propositie op het gebied van verpakkingslijnen voor 
bulkgoederen te verbreden en te versterken.

Source: CapitalIQ, Bedrijfswebsites

Target Koper Aangekondigd Beschrijving

Vanderlande 
Industries Holding 
B.V.

Toyota Industries 
Corporation (TSE:6201)

23-3-2017 Vanderlande is de marktleider op het gebied van bagage afhandelings-systemen 
voor luchthavens met een marktaandeel van ~30% en 1,14 miljard euro aan omzet. 
Het bedrijf is overgenomen door Toyota Industries. Toyota Industries heeft 12,35 
miljard euro aan omzet verdeeld over vijf business lines waaronder logistiek.

Lely Holding S.à r.l., 
Forage Division

AGCO Corporation 
(NYSE:AGCO)

13-3-2017 Lely heeft zijn hooibouwtak verkocht aan AGCO. AGCO kan hiermee het eigen 
productenpalet uitbouwen.

aan de semiconductorindustrie met ASML als belangrijke klant. 
Met 15 miljoen euro aan omzet en 32 medewerkers is Pneutec 
te klein om een positie als TIER 1 leverancier voor bedrijven als 
ASML in te nemen. Met een omzet van bijna 2,5 miljard euro kan 
Aalberts Industries dit wel.
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Financiële transacties

Ten slotte is er nog een vierde categorie transacties: de 
financiële transacties. Dit zijn de transacties waar de koper of 
verkoper voornamelijk een financieel belang heeft gehad. Dit 

geldt voor 5 van de 17 deals. Deze transacties hebben vaak ook 
een strategische rationale die in de voorgaande categorieën 
valt. Ter illustratie: de verkoop van Luxendo aan Bruker (door het 
Nederlandse Life Sciences Partners) betekent ook consolidatie 
van de producenten van analytische instrumenten. 

Target Koper Aangekondigd Beschrij ving

Luxendo Bruker 8-5-2017 Het Duitse bedrij f Luxendo maakt en verkoopt geavanceerde microscopen 
voor levende organismen. Zij  zij n door een Nederlandse Private Equity 
partij  verkocht aan Bruker. Het Duitse bedrij f Bruker is een producent van 
analytische instrumenten voor levende organismen.

Advanced Semiconductor 
Manufacturing 

Shanghai Pudong 
Science and Technology 

19-4-2017 NXP heeft zij n aandelenbelang van 27,4% in Advanced Semiconductor 
Manufacturing Corporation verkocht aan een Chinese investeerder 
Shanghai Pudong Science.

Kranendonk 
Beheersmaatschappij  B.V.

Eurasian Consulting 
GmbH & Co; 
Guangzhou Finance 
Holdings; Engley 
Precision Industry

20-2-2017 Kranendonk is een toonaangevende leverancier voor productierobots. Een 
consortium van investeerders uit China heeft een meerderheidsbelang in 
Kranendonk genomen. Deze fi nanciële investering stelt Kranendonk in staat 
om verder te groeien, in het bij zonder in China.

ASML Holding N.V. Public Market 8-2-2017 Intel heeft een deel van zij n aandelen in ASML verkocht en reduceert 
hiermee zij n aandelenbelang van 14,5% naar 8,5%. Het aandelenbelang 
dateert uit 2012 toen ASML fi nanciering nodig had voor de R&D van de 
volgende generatie lithografi e machines op basis van Extreem Ultraviolet 
licht.

MGG Group B.V. Parcom Capital 1-2-2017 MGG is een specialist op het gebied van aluminium zandgieten. De 
investering van Private Equity investeerder Parcom Capital stelt ze in staat 
om te investeren in het uitbouwen van de activiteiten om aan de wensen 
van OEM’ers voor bredere dienstverlening te voldoen.

Source: CapitalIQ, Company Websites

Nederlandse bedrijven wekken 
internationaal interesse
Naast een strategische onderverdeling kunnen we de 
transacties ook categoriseren op basis van geografische 
eigenschappen.  Wat opvalt is dat Nederlandse bedrijven 
internationaal interesse wekken. Slechts 2 transacties waren 
een puur Nederlandse aangelegenheid: de investering van 
Parcom Capital in de MGG Group en de overname van 
Pneutec door Aalberts. Vorig jaar was dit beeld niet veel anders. 
Toen was er op basis van de gegevens uit CapitalIQ en onze 
criteria niet één puur Nederlandse transactie.

Een opvallend verschil met vorig jaar is dat Nederlandse 
bedrijven tot nog toe erg terughoudend zijn met het doen van 
buitenlandse overnames. De enige buitenlandse overname 
was die van Autonomos door TomTom. In 2016 waren er 13 
overnames van Nederlandse bedrijven in het buitenland en 2 
buitenlandse overnames van Nederlandse bedrijven. 

Nationale Deals (koper en 
verkoper)

Buitenlandse Koper

Nederlandse Koper

Nederlandse Verkoper 
(buitenlandse 

•  Nationale Deals 
(koper en verkoper)

•  Buitenlandse Koper

•  Nederlandse Koper

•  Nederlandse Verkoper 
(buitenlandse onderneming)Nationale Deals (koper en 

verkoper)

Buitenlandse Koper

Nederlandse Koper

Nederlandse Verkoper 
(buitenlandse 

•  Buitenlandse Koper

•  Nederlandse Koper

•  Nederlandse Verkoper 
(buitenlandse onderneming)

Geografi sche splitsing overnames 2017 YTD

Geografi sche splitsing overnames 2016

Source: CapitalIQ, Grant Thornton Analyse
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Voor de meeste Nederlandse technologiedeals van de 
afgelopen paar maanden zijn de overnamesom en andere 
financiële cijfers niet beschikbaar. Om toch een gevoel 
te krijgen voor wat er betaald wordt voor Nederlandse 
technologiebedrijven kijken we naar de waardering van 
beursgenoteerde technologiebedrijven. Wij hebben 16 
Nederlandse technologiebedrijven geselecteerd die een beeld 
geven bij de waardering en karakteristieken van de sector.

Bedrijf Enterprise 
Value 

(€ mln)

Omzet 
(LTM)

(€ mln)

Netto 
inkomen 

(LTM)
(€ mln)

EBITDA 
marge % 

(LTM)

Geschatte 
Omzetgroei 

komend 
jaar

EV/Revenue 
(NTM) 

EV/EBITDA 
(NTM) 

EV/EBIT 
(NTM) 

ASML Holding N.V. 57.366 7.767 1.892 35% 25% 6,15 x 20,39 x 23,96 x

NXP Semiconductors N.V. 35.661 7.854 1.656 29% -6% 4,64 x 12,81 x 15,17 x

Koninklijke Philips N.V. 32.130 24.886 1.478 13% -26% 1,72 x 10,83 x 14,71 x

Philips Lighting N.V. 5.239 7.068 257 9% 0% 0,73 x 6,4 x 7,76 x

Aalberts Industries N.V. 4.972 2.615 193 16% 8% 1,83 x 11,53 x 16,33 x

Gemalto N.V. 4.699 3.024 (345) 15% -4% 1,52 x 9,36 x 14,25 x

ASM International NV 2.326 663 263 22% 18% 3,16 x 13,32 x 18,87 x

TKH Group N.V. 2.356 1.412 94 12% 10% 1,54 x 11,94 x 16,59 x

BE Semiconductor  
Industries N.V. 

1.949 468 110 30% 36% 3,77 x 11,61 x 12,92 x

TomTom N.V. 1.994 971 (169) 13% -6% 2,19 x 11,96 x 76,87 x

Kendrion N.V. 546 454 20 12% 4% 1,15 x 8,6 x 14,41 x

N.V. Nederlandsche  
Apparatenfabriek Nedap

294 193 10 12% 6% 1,49 x 10,61 x 16,13 x

Neways Electronics  
International N.V.

192 409 10 5% 7% 0,46 x 7,95 x 12,26 x

Batenburg Techniek N.V. 78 151 5 6% 14% 0,47 x 6,43 x 9,13 x

Hydratec Industries N.V. 92 162 6 8%     

RoodMicrotec N.V. 22 11 (1) 1% 15% 1,86 x 24,86 x  

         
Mediaan 2.160 817 57 12% 7% 1,72 x 11,53 x 14,94 x

Bron: CapitalIQ, 4 september 2017. NTM: Gebaseerd op de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. LTM: Gebaseerd op de laatst gerapporteerde twaalf maanden

11,5X
EBITDA 

€57Mld
Enterprise Value ASML 

Wat wordt er betaald 
voor Nederlandse 
technologiebedrijven?
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Winstgevende bedrijven met sterke 
groeiverwachtingen
Eén van de eerste dingen die opvalt is dat vrijwel alle bedrijven 
winstgevend zijn. Uitzonderingen hierop zijn TomTom en 
RoodMicrotec. TomTom is verlieslatend door een goodwill 
impairment gerelateerd aan de overname van TeleAtlas en 
RoodMicrotec lijkt nog onvoldoende schaalgrootte te hebben 
om winstgevend te zijn.

De groeiverwachtingen voor technologiebedrijven zijn goed 
volgens de cijfers uit CapitalIQ. Vooral de semiconductor 
bedrijven laten stevige groeiverwachtingen zien: BESI +36%, 
ASML +25%, ASML +18% en ook RoodMicrotec laat een 
groeiverwachting van +15% zien.

Hoe worden technologiebedrijven 
gewaardeerd?
Het is interessant om te kijken hoe de markt beursgenoteerde 
technologiebedrijven waardeert en wat we hieruit kunnen 
afleiden voor niet beursgenoteerde bedrijven. Omdat ieder 
bedrijf anders is kunnen we hier alleen generieke richtlijnen uit 
destilleren.

Op basis van de waardering van beursgenoteerde bedrijven 
kunnen technologiebedrijven waarderingen verwachten in de 
orde van grootte van 1,7 keer de omzet, 11,5 keer EBITDA of 
14,9 keer EBIT. Deze multiples zijn gebaseerd op de verwachte 
cijfers voor de komende twaalf maanden. Dit is iets meer dan 
de multiples van de transactie die wel cijfers naar buiten 
brachten.

Uiteraard hangt de uiteindelijke multiple af van de 
karakteristieken van een bedrijf. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
grotere bedrijven over het algemeen een hogere waardering 
krijgen dan kleinere bedrijven (zie onderstaande grafiek). Ook 
hebben bedrijven met betere groeivooruitzichten en bedrijven 
met hogere winstgevendheid een hogere waardering.

Hogere revenue multiple voor grotere bedrij ven
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Door het internationale karakter van de hightechsector kunnen 
we ook naar internationale transacties kijken voor een indicatie 
van de waardering voor Nederlandse technologiebedrijven. 
Deze waarderingen liggen lager dan de waarderingen die we 
bij de beursgenoteerde Nederlandse bedrijven hebben gezien. 
Dit sterkt het beeld dat Nederlandse hightech bedrijven een 
sterke positie hebben. 

Internationale Transactiemultiples Technologiebedrijven

0
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20,0

EV/Revenue EV/EBITDA EV/EBIT

M
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• NTM• LTM

Internationale waardering 
voor technologiebedrijven 

Bron: CapitalIQ (13 september 2017) gebaseerd op 1783 technologie transacties in 2017 ytd. 

Ongeveer 5% van die transacties rapporteren multiples voor de ‘Next Twelve Months’ en 20% 

voor ‘Last Twelve Months’ cijfers.

Wat deze mediaan multiples niet laten zien is hoe groot de 
verschillen tussen transacties zijn. Aan de ene kant zijn er 
transacties zoals de overname van Tera Probe voor slechts 2,4 
keer de voorspelde EBITDA van de komende 12 maanden. Power 
Tech, de marktleider op het gebied van semiconductor backend 
testing, nam een meerderheidsbelang in Tera Probe om de 
aanwezigheid in Japan uit te bouwen. Ondanks het feit dat de 
semiconductor markt in Japan krimpt (wat waarschijnlijk een 
deel van de lage waardering verklaart) heeft Japan nog steeds 
een leidende positie op gebieden als automatisch rijden en IoT 
die aantrekkelijk is voor Power Tech.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er transacties zoals 
de overname Kontron AG door S&T AG, waar maar liefst 63 
keer de verwachte EBITDA betaald is. Kontron is een TIER 
1 leverancier van OEM’ers op het gebied van embedded 
computermodules, boards en systemen. De resultaten 
van Kontron liggen onder druk en dit verklaart de hoge 
EBITDA multiple. De Revenue multiple is met 1,9 x een stuk 
bescheidener.

1,2X
Omzet 

9,8X
EBITDA 

14,1X
EBIT 
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Fusies en overnames in de hightechsector zijn in essentie niet 
anders dan fusies en overnames in andere sectoren. Belangrijke 
succesfactoren zijn het vinden van de juiste (ver)koper, het 
creëren van de juiste competitieve spanning tussen potentiële 
kopers en het managen van het proces. Dit is niet anders 
in de technologiesector. Toch zien wij ook enkele specifieke 
succesfactoren in onze technologie transacties, zoals het 
vertalen van technologie in financiën, afspraken over R&D 
uitgaven en intellectueel eigendom.

Waar kan Grant Thornton 
u bij helpen?

Bij transacties is het belangrijk om het bedrijf en de technologie 
goed te begrijpen. Het goed begrijpen van het bedrijf is de 
basis voor het vinden van de juiste tegenpartij, het maken van 
goede financiële projecties en het omgaan met technologie 
gerelateerde risico’s. Uiteraard is dit bij iedere transactie 
belangrijk, maar het begrijpen van een bedrijf dat (aardappel)
chips maakt is heel iets anders dan het begrijpen van een 
bedrijf dat semiconductors maakt. 
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Het vinden van de juiste (ver)koper in een 
gespecialiseerd internationaal speelveld
Doordat de sector zo gediversifieerd is moeten de ambities 
van de koper en de verkoper goed op elkaar aansluiten. Dit 
is de grootste uitdaging en voor ons het leukste onderdeel 
van M&A transacties in de hightechsector. Als adviseur met 
een internationaal netwerk met 47.000 collega’s in ruim 130 
landen kunnen wij hier veel waarde toevoegen. Dankzij onze 
internationale collega’s weten wij wat er in andere landen 
speelt en wat de strategische doelen van lokale bedrijven 
zijn. Onze buitenlandse collega’s komen vaak met ideeën en 
kandidaten die we niet hadden kunnen identificeren als we 
alleen toegang hadden tot internet en databases.

Het vertalen van technologie in financiën

Het maken van solide financiële projecties voor 
technologiebedrijven kan lastig zijn. De hightechsector is 
cyclisch en het aantal afnemers is beperkt waardoor de 
inkomsten sterk kunnen schommelen. Dit kan, zonder goede 
communicatie, investeerders afschrikken. 

Eén van onze klanten maakt geavanceerde logistieke 
systemen. Enige tijd geleden hadden zij groeifinanciering 
nodig. De uitdaging was dat de omzet zeer volatiel en moeilijk 
voorspelbaar was. Wij hebben ze geholpen met het opstellen 
van goed gefundeerd financieel vooruitzicht dat inzicht 
verschafte in de pijplijn. Dit heeft de bank overtuigd om ze de 
benodigde financiering te verschaffen.

Tijdens een andere transactie vielen de kwartaalcijfers tegen. 
Een heldere analyse van de seizoen patronen en de pijplijn gaf 
de koper het vertrouwen om de transactie toch door te zetten, 
ondanks tegenvallende tussentijdse cijfers.

R&D en intellectueel eigendom

Technologiebedrijven zijn kennisintensief en het intellectueel 
eigendom speelt vrijwel altijd een belangrijke rol bij een 
transactie. 

De meeste R&D uitgaven leveren niet meteen geld op. Dit geeft 
de verkopende partij een incentive om de R&D uitgaven terug 
te draaien, hetgeen het bedrijf op lange termijn schade kan 
toebrengen. De uitdaging is om dit soort dillema’s tijdig te 
identificeren zodat hier goede afspraken over gemaakt worden.

Een ander issue dat vaak de kop opsteekt heeft te maken 
intellectueel eigendom en patenten. Sommige kopers leggen 
(te) veel nadruk op patenten, terwijl er goede redenen kunnen 
zijn om intellectueel eigendom niet te patenteren. Door het 
bedrijf en de technologie goed te begrijpen kunnen we een 
potentiële koper uitleggen waarom een intellectueel eigendom-
strategie is gekozen en waarom Intellectueel eigendom uiterst 
waardevol is, maar toch niet gepatenteerd hoeft te worden.

Contactgegevens

 

Evert Everaarts  Wouter Wolzak  
T +31 88 676 97 22 T +31 88 676 98 09
E evert.everaarts@nl.gt.com E wouter.wolzak@nl.gt.com 
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De hightechsector is een van de topsectoren van de 
Nederlandse economie en een uitdagende sector voor fusies 
en overnames. Ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, 
zelfsturende auto’s, IoT, Big Data en 3d printen geven bedrijven 
een incentive om overnames te doen. De belangrijkste redenen 
die wij zien voor overnames binnen de sector zijn de acquisitie 
van technologie, gevolgd door supply chain consolidatie en 
schaalvergroting.  

Analyse van de M&A transacties in de Nederlandse technologie 
sector onderstrepen het beeld van een topsector. Kopers komen 
van over de hele wereld om Nederlandse bedrijven te kopen, 
veelal voor de bijzondere technologie. Daarnaast dwingen 
bedrijven als ASML en Philips, die aan het voorfront van de 
technologische ontwikkeling opereren, hun leveranciers tot 
supply chain consolidation om het tempo bij te houden. De 
waardering van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geeft 
daarnaast een indicatie dat Nederlandse beursgenoteerde 
bedrijven goed gewaardeerd worden.

Conclusie

Recente transacties en beursgenoteerde technologiebedrijven 
geven een indicatie voor de waarde van technologiebedrijven. 
Echter, de verschillen tussen bedrijven zijn bijzonder groot. 
Verschillen in karakteristieken zoals de omvang, markt, 
winstgevendheid en groeiverwachtingen hebben veel invloed op 
wat er betaald wordt. De waardering van technologiebedrijven 
verdient dan ook bijzondere aandacht.

Naast het vaststellen (en onderhandelen) van een goede 
prijs is het belangrijk om de juiste (ver)koper te vinden in 
een internationaal speelveld van technologiebedrijven. Als 
internationale adviseur met een hecht netwerk zijn wij bij uitstek 
toegerust om bedrijven hierbij te ondersteunen.

Wij verwachten dat de hightechsector 2017 afsluit met 
meer mooie transacties. Bent u nieuwsgierig naar hoe 
Grant Thornton u kan helpen om de juiste overnamekandidaat 
te vinden en een succesvolle transactie te realiseren? Neem 
gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

Scarabee Aviation Group

Groeifinanciering en uitkoop aandeelhouder

Airport Solutions 

Grant Thornton trad op 

als adviseur van Scarabee

Buveco

Aandelenverkoop

Gasdetectie apparatuur

Grant Thornton acted as 

advisor to Buveco

Bureau de Wit 

Verkocht aan

Food laboratory

Grant Thornton trad op 

als adviseur van Bureau de Wit

Photon Energy

Impairment test

Zonne-energie oplossingen

Grant Thornton werd ingeschakeld als 

waarderingsdeskundige

NetWave Systems B.V.

Verkocht aan

Manufactuer of VDR systems to marine industry

Grant Thornton trad op 

als adviseur van NetWave

MKB participatiemaatschappij

Acquisitie van Pielkenroodgroep BV

Specialist in afvalwaterzuivering

Grant Thornton trad op 

als due dilligence adviseur
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Grant Thornton is een wereldwijde accountancy-en 
adviesorganisatie. We hebben een zeer actief, grootschalig 
internationaal netwerk, waarmee wij optimale oplossingen 
kunnen bieden voor internationale transacties.

Ons internationale 
netwerk
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