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M&A activiteit in de Europese Digital Agency & 

Marketing Services sector

In het eerste halfjaar van 2020 zijn er in totaal 184 

transacties afgerond binnen de sector. Ten opzichte van 

dezelfde periode in 2019 is dit een sterke daling van 34%. 

De Europese Digital Agency & Marketing Services sector is 

duidelijk hard geraakt door het coronavirus. Na een piek in 

2016 zien we dat het aantal deals binnen de sector ieder 

jaar aan het dalen is. Echter, de ontwikkelingen van dit jaar 

hebben deze daling sterk versneld. We zien dat de deals, 

die wel zijn voltooid in het eerste halfjaar, voornamelijk 

gedreven worden door (inter)nationale groei alsmede het 

uitbreiden en versterken van de organisatie door onder 

andere het toevoegen van nieuwe technologieën.

Net als in andere industrieën is de dealactiviteit gedaald 

door verschillende algemene redenen als onzekerheid over 

de eigen business, uitstel van deal closing, niet in staat zijn 

om met alle partijen af te spreken en een focusverlegging 

van strategische groei door overnames naar overleven in 

deze tijd. De Digital Agency en Marketing Services sector is 

daarnaast erg geraakt door een sterke vraagdaling bij 

retailers, doordat consumenten in het begin van de crisis 

minder uitgaven aan niet-primaire producten.

Eind maart kregen de meeste grote reclamebureaus te 

maken met een sterke terugloop in het aantal opdrachten. 

Klanten wilden afwachten en kijken wat het effect van het 

virus op hun omzet was, voordat ze in grote campagnes 

gingen investeren. Echter, het perspectief voor de rest van 

2020 en de jaren daarop is positief binnen de sector. 

Aangezien veel mensen door de crisis hun aankopen online 

hebben moeten doen, is het nog belangrijker geworden 

voor bedrijven om online relevant te zijn. Nu het lijkt alsof 

we het dieptepunt van de crisis voorbij zijn, zien we dat bij 

de grote reclamebureaus de opdrachten weer (opnieuw) 

gestart worden. 

Dit zal ongetwijfeld ook een positief effect gaan hebben op 

het aantal transacties binnen de sector in de rest van het 

jaar. Nu het beter gaat met de business zullen 

verschillende bureaus opnieuw hun strategische plannen 

bekijken en zullen er bedrijven overgenomen worden om 

verder te groeien. 

Het Verenigd Koninkrijk nog steeds de grootste speler 

binnen de sector

In de eerste helft van 2020 zien we dat 48% van de deals 

worden uitgevoerd op internationale basis. In de grafiek 

rechts zien we dat het Verenigd Koninkrijk niet alleen de 

meest actieve koper binnen de sector is, maar dat het ook 

bij 31% van de Europese deals gaat om een bedrijf uit het 

VK dat gekocht wordt. 

Het innovatieve talent, de sterke ondernemersgeest, de 

internationaal georiënteerde visie en de lage regulering 

zorgen ervoor dat het VK, ondanks de onzekerheid 

veroorzaakt door de Brexit, nog steeds een heel 

aantrekkelijke markt is voor bedrijven die op zoek zijn naar 

acquisities binnen de sector. 

Europese transacties

Geografische kopersverdeling H1 2020
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Verenigd Koninkrijk - 21%

Frankrijk - 16%

Verenigde Staten - 12%

Duitsland - 9%

Zweden - 6%

Switzerland - 6%

Italië - 6%

Nederland - 4%

Overig - 21%
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M&A activiteit in de Nederlandse Digital Agency & 

Marketing Services sector

Vanaf 2017 zien we een sterke toename in het aantal deals 

binnen de sector met een overnametarget van Nederlandse 

bodem. Echter, met name door de uitbraak van het 

coronavirus is ook in Nederland de M&A-activiteit binnen de 

sector bijna tot stilstand gekomen. In de eerste helft van 

2020 zijn vijf Nederlandse Digital Agency & Marketing 

Services bedrijven overgenomen. In vergelijking met 2019 

is dit een extreme daling van 58%. Deze vijf Nederlandse 

deals lichten we toe op de volgende pagina’s van dit 

onderzoek, inclusief een overname door het grote 

Nederlandse mediabedrijf Azerion. 

De lage Nederlandse M&A-activiteit wordt vooral 

veroorzaakt door de crisis omtrent het coronavirus. 

Ondanks dat we verwachten dat de M&A-activiteit in de rest 

van het jaar en 2021 weer zal aantrekken, zullen we niet 

dezelfde volumes als in 2019 gaan terugzien. 

Kopersverdeling per industrie

In het diagram rechts zien we dat Advertising bedrijven nog 

steeds de meest actieve kopers binnen de sector zijn. 1 op 

de 5 deals (21%) wordt uitgevoerd door bedrijven binnen 

de Advertising sector. Echter, ze hebben wel een deel 

ingeleverd ten opzichte van 2019; toen waren ze nog 

verantwoordelijk voor 30% van het dealvolume. 

In vergelijking met de tweede helft van 2019 zien we dat 

bedrijven uit de Interactive Media and Services sector naar 

verhouding meer overnames doen. Daarnaast zien we dat 

ook nog steeds 11% van de deals worden uitgevoerd door 

financiële kopers, zoals private equity partijen. Deze 

partijen beschikken over een overschot aan geld dat klaar 

staat om geïnvesteerd te worden. 

Waardering beursgenoteerde bedrijven binnen de 

sector

Kort na de eerste uitbraak van corona in Italië zien we dat 

de vraag naar en de waardering van bedrijven binnen de 

sector sterk is gedaald. Eind maart bereikte de 

ondernemingswaarde van beursgenoteerde bedrijven 

binnen de sector haar dieptepunt met een multiple mediaan 

van 7,6 keer EBITDA. 

Echter, vanaf april zien we dat de waarderingsmultiples

hobbelig aan het stijgen zijn. Dit geeft aan dat bedrijven 

binnen de sector weer meer in trek zijn en dus de 

waardering van deze bedrijven ook aan het stijgen is. Met 

een multiple van 9,1 keer EBITDA eind juni is de markt zich 

weer langzaam richting oude niveaus aan het bewegen. 

Zoals benoemd zijn dit waarderingsmultiples van 

beursgenoteerde bedrijven. Mede door het lagere 

risicoprofiel van deze bedrijven worden ze hoger 

gewaardeerd. Voor bedrijven in het mkb en mid-corporate 

segment van de markt wordt een discount factor van 25% –

30% toegepast op de multiples. 

Transacties met een Nederlandse target

Kopersverdeling per industrie H1 2020

Advertising - 21%

Interactive Media and
Services - 12%
Financial buyers - 11%

Publishing - 7%

Application software - 6%

Research and consulting
services - 6%
Other - 37%
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Target Koper Omschrijving

Begin dit jaar heeft de Born05 group het social

content bureau Blauw Gras overgenomen. Dit is de 

eerste overname die Born05 doet om te groeien en 

een volledig geïntegreerd aanbod van digital en 

social business op te bouwen. Door de toevoeging 

van Blauw Gras telt de groep nu 125 medewerkers 

met locaties in Utrecht en Amsterdam. De 

eigenaren van Blauw Gras hebben een buy-in 

optie verzilverd bij Born05. 

Het onafhankelijke marketing en media 

consultancybedrijf Ebiquity heeft het Nederlandse 

Digital Decisions overgenomen. Het bureau biedt 

‘Source Data Monitoring’. Hiermee kunnen 

adverteerders hun uitgaven aan digital marketing 

en media monitoren en optimaliseren. Digital 

Decisions sluit goed aan binnen de organisatie van 

Ebiquity en de overname zorgt ervoor dat Ebiquity

meer gespecialiseerde services aan zijn 

internationale klanten kan bieden. 

Begin maart heeft digital agency groep Makerstreet

het Nederlandse Element aan haar bedrijvengroep 

toegevoegd. De aandeelhouders van Element 

ruilen hun aandelen in voor een belang in 

Makerstreet. Makerstreet is een sterke groep aan 

het bouwen met een ‘full-specialism’ aan skills. De 

CEO van Makerstreet geeft aan dat Elements als 

tech-pioneer een buitengewone match is. De 

acquisitie richt zich met name op de front- en 

backend expertise van de onderneming.  

Na vele jaren van intensieve samenwerking heeft 

OBI4wan (onderdeel van Main Capital) haar 

partner HowAboutYou overgenomen. OBI4wan 

levert technologische oplossingen voor media 

monitoring en online klantcontact aan verschillende 

multinationals. Middels de overname breidt 

OBI4wan in een keer haar (potentiële) klantenkring 

flink uit in de (semi-)publieke sector. Verwacht 

wordt dat door de jarenlange samenwerking tussen 

beide bedrijven de integratie van HowAboutYou

soepel zal verlopen. 



www.grantthornton.nl

© 2020 Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. Confidential and for information only.

‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and 

advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant 

Thornton Specialist Advisory Services  B.V. is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL 

and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. 

Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member 

firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. 

This proposal is made by Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. and is in all respects subject to the 

negotiation, agreement and signing of a specific contract/letter of engagement. The client names quoted within 

this proposal are disclosed on a confidential basis. All information in this proposal is released strictly for the 

purpose of this process and must not be disclosed to any other parties without express consent from Grant 

Thornton Specialist Advisory Services B.V. 

Evert Everaarts

Partner Corporate Finance

T +31 (0)88 676 97 22

E evert.everaarts@nl.gt.com

Contact

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust eens contact op.

Killian ten Kroode

Senior Consultant Corporate Finance

T +31 (0)88 676 91 09

E killian.ten.kroode@nl.gt.com

Target Buyer Omschrijving

In maart dit jaar heeft SuperYacht Times 

aangekondigd dat het YachtEye en Vxcruise

overneemt. Dit zijn de twee infotainment 

systeembedrijven van Oculus Technologies. Deze 

acquisitie sluit aan bij de visie van SuperYacht

Times om de nummer 1 te worden op het gebied 

van technologie en data gedreven superyacht

informatie en media. 

Het Nederlands technologie-en-mediabedrijf 

Azerion heeft Collective Media Europe uit het 

Verenigd Koninkrijk overgenomen van TI Media. 

Met de overname verstevigt Azerion haar positie in 

het Verenigd Koninkrijk en andere pan-Europese 

landen. Collective heeft een goede reputatie op het 

gebied van technologie, content en data voor 

uitgevers en adverteerders. Mede hierdoor is het 

bedrijf een sterke toevoeging voor Azerion en 

verwachten ze dat het bedrijf snel geïntegreerd is 

binnen de organisatie.  

Het onderzoek

Grant Thornton heeft onderzoek gedaan naar het aantal transacties in de Europese Digital Agency & Marketing Services sector. 

Er is gekeken naar bedrijven met als primaire industrie classificatie ‘Advertising’ en/ of ‘Interactive Media and Services’. Voor 

het onderzoek hebben we transacties met een aankondigingsdatum tussen 01-01-2020 en 01-07-2020 vergeleken met 

transacties binnen de sector in eerdere jaren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de CapitalIQ database. 


