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Het coronavirus bracht de wereld tot stilstand. Ook de 

fusie- en-overnamemarkt kwam grotendeels stil te 

liggen. Inmiddels gloort er licht aan het einde van de 

tunnel en zien we ook weer kansen. In deze outlook 

beschrijven wij onze verwachtingen omtrent de fusie-

en- overnamemarkt voor de tweede helft van 2020.

Ongekende daling in M&A transacties

Het aantal M&A transacties in Nederland is sterk 

gedaald in de eerste helft van 2020. Het aantal 

bedrijfsverkopen voor de eerste helft van 2020 ligt 25% 

lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Een ongekend 

harde daling en niet anders dan het beeld dat we voor 

de rest van  Europa zien.

Hoewel de markt in de eerste maanden van het jaar al 

tekenen van verslapping liet zien is de echte klap 

gekomen na de lockdown.

Inmiddels merken wij dat de markt weer langzaam op 

gang begint te komen. Deals en verkoopplannen die in 

de ijskast stonden worden weer opgepakt en 

investeerders zijn weer op zoek naar overnamekansen.

Waarderingen gaan naar verwachting ook (beperkt)

dalen

De bedrijfswaarderingen zijn het afgelopen halfjaar 

gedaald. Dit geldt zowel voor beursgenoteerde bedrijven 

als voor transacties in het MKB segment. Het MKB 

segment hebben wij gedefinieerd als bedrijven met een 

ondernemingswaarde tot €100 miljoen.

Dit is niet verrassend gezien de impact die het 

coronavirus op ons dagelijks leven en de economie 

heeft. De waardedaling valt vooralsnog mee. Enerzijds 

komt dit doordat het aantal transacties is afgenomen en 

vooral de kwalitatief goede (hoog gewaardeerde) 

bedrijven nog tot een transactie komen. Anderzijds zien 

we dat ook de totale waardedaling bij beursgenoteerde 

bedrijven beperkt is gebleven.

Het ruime monetaire beleid dat zowel in de VS als in de 

EU gevoerd wordt zijn debet aan de beperkte 

waardedaling. Het ruime monetaire beleid en de 

beschikbaarheid van liquiditeit creëren ook weer kansen 

voor fusies en overnames.

De M&A markt kwam afgelopen halfjaar abrupt tot stilstand. Inmiddels 

staan de seinen weer op groen voor een opleving van fusies en 

overnames. Dit wordt in belangrijke mate gedreven door beschikbare 

middelen bij investeerders. Wel zullen kopers voorzichtiger zijn en vergt het 

bereiken van een goede deal extra voorbereiding en aandacht.

Tijdelijke stilstand in de M&A markt
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Maatregelen hebben de crisis 

veroorzaakt, economisch herstel 

kan daardoor snel gaan.

De coronacrisis die nu heerst is 

niet vergelijkbaar met de financiële 

crisis van een decennium terug. De 

huidige recessie is het gevolg van 

een lockdown om de verspreiding 

van het virus verder tegen te gaan 

en niet van structurele 

economische problemen.

In Europa versoepelen overheden  

de genomen Covid-19 maatregelen 

en zien we een geleidelijke 

heropstart van het dagelijkse leven 

en de economie. 

In de M&A markt zien we dat er 

nog steeds appetite is om deals te 

doen. Ook komen deals die on-hold

stonden tijdens de lockdown 

geleidelijk aan weer in beweging.

Wereldwijd meer dan $2,3 triljard 

aan dry powder bij investeerders

Private equity beschikt over veel 

geld om te investeren, geschat op 

meer dan 2,3 triljard dollar 

wereldwijd. Zij weten dat crises 

doorgaans goede momenten zijn 

om in te stappen. 

Daarnaast blijven de rentes laag en 

voert de ECB beleid om ruim 

financiële middelen beschikbaar te 

stellen voor het bedrijfsleven.

Kansrijke sectoren en 

ontwikkelingen

Crises creëren ook kansen. Er zijn 

sectoren die goed draaien zoals 

online retail, software en  

gezondheidszorg. Bedrijven kijken 

daarnaast ook  naar nieuwe 

markten en mogelijkheden om 

meer lokaal te produceren.

Interessante deals komen op de 

markt

Tal van aantrekkelijke bedrijven 

met uitstekende businessmodellen 

komen door de lockdown in 

liquiditeitsnood. Als gevolg van 

deze liquiditeitscrisis verwachten 

we naast de typische M&A 

transacties een stijging van het 

aantal distressed transacties. Tal 

van bedrijven zullen om hun 

liquiditeitspositie te verbeteren 

goed en/ of minder renderende 

bedrijfsonderdelen moeten 

verkopen (carve-out). Ook 

verwachten we dat veel bedrijven 

ofwel door liquiditeitsproblemen in 

een (accelerated) M&A proces

zullen terechtkomen. 

Maar wel met additionele uitdagingen

Waarderingen post Covid-19

Waarderingen worden grotendeels

bepaald op basis van toekomstige

cashflows. Deze zijn in korte

periode zeer onzeker geworden.

Dit maakt het in veel gevallen

bijzonder uitdagend om goed

gefundeerde waardebepalingen op

te stellen. Dit gebrek aan waarde-

indicatie brengt veel onzekerheden

met zich mee voor zowel verkoper

als koper.

Kritischer boekenonderzoek

Strategische en financiële

investeerders zullen kritischer

overnamekandidaten kritischer

evalueren. In het boekenonderzoek

zal er dieper worden ingegaan op

zaken als de supply chain, EBITDA

en omzet impact van Corona en de

werkkapitaalpositie. In het artikel

Hoe beïnvloedt de coronacrisis

mijn boekenonderzoek? Gaan wij

hier dieper op in.

Banken kritisch met financiering

Banken focussen zich momenteel

op de portefeuille met bestaande

klanten en de daarbij horende

liquiditeitsbehoefte. Nieuwe

financieringen en (risicovollere)

overnamefinancieringen zijn geen

prioriteit.

Het is nog onduidelijk hoe dit zich

zal ontwikkelen. De verwachting is

dat overnamefinancieringen in de

tweede helft van het jaar weer op

gang komt, maar conservatiever en

met meer aandacht voor risico.
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Seinen op groen voor opleving M&A markt

https://www.grantthornton.nl/diensten/advisory/corporate-finance/accelerated-ma/
https://www.grantthornton.nl/insights/themas/coronavirus-covid-19/hoe-beinvloedt-de-coronacrisis-mijn-boekenonderzoek/
https://www.grantthornton.nl/diensten/advisory/corporate-finance/funding-and-finance/
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Slimme voorbereiding is de sleutel tot succesvolle deals

Belang van goede voorbereiding

Kopers en financiers kijken kritischer naar targets. Des 

te belangrijker is het  daarmee is om goed voorbereid 

aan een proces te beginnen met onder andere goed 

onderbouwde financiële prognoses. 

Dit kan bijvoorbeeld middels een exit-readiness traject. 

Hierbij wordt de onderneming optimaal voorbereid op 

een verkoop. Risico’s worden in kaart gebracht en 

zoveel mogelijk op voorhand getackeld. Een andere 

optie is het opstellen van een Vendor due diligence

waarbij je als verkoper (deels) je eigen 

boekenonderzoek organiseert om later verassingen te 

voorkomen.

Inventief en flexibel omgaan met transactiestructuren 

en financiering

Doordat banken vooralsnog terughoudender zijn met het 

verstrekken van transactiefinanciering, wordt hier 

inventiviteit en flexibiliteit gevraagd van ondernemers en 

M&A adviseurs. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan private debt

(populair bij onze UK collega’s), earn-outs en vendor

loans, maar ook het goed onderbouwen van de business 

case richting financiers is hierin cruciaal. Ook kan een 

pre-exit (hiernaast beschreven) een middel zijn om de 

deal voor alle partijen aantrekkelijk te maken.

Private debt fondsen zijn private en institutionele 

beleggers die via kredietfondsen financieringen gaan 

verstrekken. De beleggers die dit kapitaal verschaffen 

zijn vaak op zoek naar financieringen met een relatief 

hoog risicoprofiel.

Om de overnamefinanciering rond te krijgen kan er ook 

gebruik gemaakt worden van een vendor loan. Hierbij 

wordt ‘betalingsuitstel’ verleend aan de koper. Het 

verschil met de earn-out regeling is dat de terugbetaling 

contractueel verplicht is en niet afhankelijk is van 

voorwaarden.

Verkopen in twee etappes

Een pre-exit strategie biedt u als ondernemer de 

mogelijkheid om nu al een deel van de waarde te 

verzilveren. 

Dit bereikt u door een gedeeltelijke verkoop van de 

aandelen aan een private equity investeerder. Met de 

investeerder aan boord streeft u een groeiplan na 

waarna u vervolgens een tweede keer uw aandelen 

verkoopt.

De fusie-en-overname markt heeft de afgelopen paar maanden grotendeels stil gestaan. De komende periode verwachten wij 

dat deze markt zich gaat herstellen. Er zijn positieve tekenen zowel voor de verkoop als voor de aankoop van bedrijven. Wel 

heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er meer onzekerheid heerst bij kopers waardoor deals meer aandacht en 

onderbouwing behoeven. Als u hierover met ons van gedachten wilt wisselen neem dan gerust contact op met ons. 
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Onze deals in de eerste helft van 2020

Downtown

Overname van

Digitale muziekdistributie

Grant Thornton verstrekte due 

diligence diensten

Key Technology

Overname van

Oplossingen voor aardappel- 

en groentenapparatuur

Grant Thornton verstrekte due 

diligence diensten

Celanese Corporation

Producent van chemische 

oplossingen

Grant Thornton verstrekte due 

diligence diensten

Overname van Elotex, activiteit 

van

Kennemervis Groep

Overname van

Producent van plantaardige 

voeding

Grant Thornton verstrekte due 

diligence diensten

Dekker Groep

Overname van

Werkbladen voor keukens en 

badkamers

Grant Thornton verstrekte due 

diligence diensten

Platform 161

Verkocht aan

Median and Games Invest

Grant Thornton trad op als 

adviseur voor Platform 161 

Klap B.V.

Verkocht aan

Nedvest Capital

Grant Thornton trad op als 

adviseur voor Klap 


