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COVID-19 lockdown maatregelen tasten de 

Europese M&A-activiteit in de High Tech industrie

aan

De wereldwijde verspreiding van het virus ontnam het 

vertrouwen in de financiële markten en leidde tot 

onverwachte lockdown maatregelen. In het algemeen is het 

aantal M&A-transacties in de eerste helft van 2020 

gekelderd als gevolg van enerzijds het gebrek aan 

vertrouwen en anderzijds door de manier waarop de 

uitvoering van de transacties wordt georganiseerd (fysieke 

vergaderingen, managementpresentaties, et cetera).

Aantal Europese transacties in de sector

Grootste beursgenoteerde High Tech bedrijven in Nederland

Verwerven van technologische expertise en de 

hoeveelheid dry powder van private equity zijn de 

belangrijkste transactiedrijfveren

Een van de belangrijkste drijfveren voor de M&A-activiteit in 

de High Tech-sector in de eerste helft van 2020 was de 

mogelijkheid om door overnames specifieke technologie in 

huis te halen. Een voorbeeld hiervan is de overname van 

het in Nederland gevestigde Robomotive door het 

Zwitserse Kardex. Het doel van deze transactie was om 

toegang te krijgen tot de superieure kennis van Robomotive

in slimme robottechnologieën. 

Een andere belangrijke factor is de aanwezigheid van een 

ongeziene hoeveelheid dry powder bij private equity huizen 

(2,3 triljard dollar wereldwijd). Samen met de lage 

bankrente en de overvloed aan beschikbare 

financieringspartners in de markt, zullen financiële kopers 

de komende maanden en jaren een actieve en belangrijke 

rol spelen in het koperslandschap.

33% daling van het aantal deals in de 

High Tech industrie in vergelijking 

met dezelfde periode vorig jaar

In de periode 2016-2019 toonde het aantal transacties een 

relatief stabiel gemiddelde van 625 transacties in het eerste 

halfjaar. Door de verspreiding van COVID-19 en de 

daaropvolgende lockdown is het aantal transacties in de 

eerste helft van 2020 sterk gedaald. Het totale 

transactievolume daalde met 33% ten opzichte van de 

eerste helft van 2019.

Het gebrek aan vertrouwen in de markt en de onzekere 

timing van een vaccin zetten ook de vooruitzichten en 

waarderingen verder onder druk. De trading multiples zijn 

verder gedaald tot 9,3x EBITDA en vertonen een 

neerwaartse trend. In tegenstelling tot de verwachtingen 

bleven de transaction multiples op een stabiel niveau, 10,6x 

EBITDA. Deze contra-intuïtieve waarneming kan worden 

verklaard door het feit dat het gros van de transacties werd 

uitgevoerd in de periode vóór de lockdown. In die periode 

waren de waarderingsmultiples nog onaangetast door de 

COVID-19 maatregelen en hun gevolgen. Bovendien moet 

er voor kleinere transacties steeds rekening gehouden 

worden met een small firm premium, in de meeste gevallen 

bedraagt deze 25% tot 30%.

De grootste 

beursgenoteerde 

technologiebedrijven in 

Nederland hebben een 

omzetgroei van slechts 

1,9% in 2020 

voorspeld. Daarom 

zien we een kleine 

daling van de EBITDA-

multiples.
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Enterprise value / EBITDA Transaction

Naam 31-12-2019A 

in €mm

Verwachte 

groei

31-12-2020E 

in €mm

31-12-2019A 30-06-2020A

Koninklijke Philips 19.482 1,8% 19.824 17,8x 14,8x

ASML 11.820 11,9% 13.228 40,2x 43,3x

NXP Semiconductors 7.910 -12,5% 6.923 15,2x 14,5x

Signify 6.247 5,1% 6.566 5,9x 6,2x

TKH Group 1.490 -12,2% 1.307 13,1x 9,7x

ASM International 1.284 -3,8% 1.235 12,1x 13,3x

BE Semiconductor Industries 356 15,5% 411 23,9x 25,7x

Mediaan 6.247 1,8% 6.566 15,2x 14,5x

Totale omzet TEV/LTM EBITDA
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M&A highlights in de Nederlandse High Tech 

industrie

Het totale transactievolume in de High Tech-sector is in 

Nederland minder stabiel dan in de rest van Europa. In de 

eerste helft van 2020 waren er 21 transacties met een 

Nederlandse verkoper, dit is niet veel minder dan de 26 

transacties in de eerste helft van 2019. Bovendien had 

bijna de helft van deze transacties een grensoverschrijdend 

karakter. Dit benadrukt nog eens dat de Nederlandse 

technologie in de rest van Europa als state-of-the-art wordt 

beschouwd.

Daarnaast was de daling van het aantal transacties met 

Nederlandse verkopers kleiner dan de daling in de rest van 

Europa. Blijkbaar werden transacties met Nederlandse 

verkopers minder hard getroffen door de lockdown- en 

COVID-19 maatregelen. 

Ook bij de transacties waar een Nederlandse verkoper 

betrokken is, stellen we vast dat het verwerven van state-

of-the-art technologie een belangrijke motivatie is. Een 

mooi voorbeeld hiervan zijn de overnames van twee 

producenten van koeltechnische systemen, PCT 

Koudetechniek en Numan & Kant door Unica. Eveneens is 

ook in Nederland de overstap naar een kopersmarkt 

merkbaar. Private equity huizen nemen volop posities in, in 

Nederlandse High Tech partijen, een voorbeeld hiervan is 

de overname van Power Research Electronics door 

Waterland.

Kopers- en verkopersverdeling

De Industrial Machinery sector is de meest actieve 

subsector binnen de High Tech industrie. Deze 

vertegenwoordigt 23% van de kopers en 43% van de 

verkopers. De meest actieve koper binnen de High Tech 

industrie was het Zweedse technologieconcern Indutrade

AB, dat in de eerste helft van 2020 drie overnames deed.

Transacties met een Nederlandse koper

Kopers verdeling H1 2020

Verkopersverdeling H1 2020
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Nederlandse verkoper Koper Beschrijving

Juni 2020. Waterland heeft een aandelenbelang 

verworven in Power Research Electronics. PRE 

heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen 

en produceren van innovatieve en duurzame 

vermogenselektronica op het gebied van e-

mobiliteit en duurzame energietechnologieën. De 

toevoeging van PRE aan de huidige portefeuille 

heeft een strategische motivatie en is gericht op 

samenwerking met Heliox, een ander 

portefeuillebedrijf van Waterland. Het zal Heliox en 

PRE helpen bij het realiseren van hun 

gezamenlijke missie om de leidende speler te 

worden in het segment van het elektronische 

voertuigenergiebeheer. 

Mei 2020. Het Zwitserse beursgenoteerde Kardex

Holding heeft een meerderheidsbelang verworven 

in Robomotive BV. De Nederlandse verkoper 

ontwikkelt en implementeert robottechnologieën. 

De USP is het nabootsten van de adaptieve oog-

handcoördinatie van mensen met behulp van 

robots, camera's en software-algoritmen. Met deze 

overname breidt Kardex haar dienstenpakket op 

het gebied van orderpicking uit en de CEO geeft 

aan dat ze met de technologie van Robomotive

anticipeert op een belangrijke strategische 

ontwikkeling in automatische orderpicking. 

Mei 2020. EVS, een Belgische toonaangevende 

aanbieder van live-videotechnologie voor nieuwe 

mediaproducties en uitzendingen, vult haar 

portfolio aan met de aankoop van Axon, de 

Nederlandse specialist op het gebied van uitzend-

en medianetwerk infrastructuur. Deze deal zal EVS 

enerzijds positioneren als het enige 

technologiebedrijf dat in staat is om een moderne 

media-infrastructuuroplossing te bieden en 

anderzijds stelt het EVS in staat om haar 

wereldwijde voetafdruk strategisch uit te breiden. 

April 2020. De eigenaren van DEME, Boskalis, Van 

Oord en Huisman Equipment hebben met de 

Nederlandse overheid samengewerkt om te 

voorkomen dat Koninklijke IHC in Chinese handen 

valt. Het Nederlands-Belgische offshore-consortium 

voorkomt door deze overname het verlies van 

belangrijke Nederlandse expertise in de complexe 

scheepsbouw. Vanwege de maritieme innovatie 

wordt de scheepswerf van IHC vaak genoemd als 

het Silicon Valley van de scheepsbouw. Het heeft 

bedrijf heeft echter de laatste jaren te kampen 

gekregen met een lagere vraag vanuit de offshore-

sector en is verlieslatend geworden, wat de 

bezorgdheid over een mogelijke Chinese overname 

had aangewakkerd.
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Nederlandse verkoper Koper Beschrijving

Maart 2020. Het in Nederland gevestigde Flatfields 

is een van de toonaangevende printplaten-

leveranciers in de Benelux. Bovendien kan het ook 

rekenen op een uitgebreid klantenbestand in 

Duitsland. De overname van Flatfield maakt het 

voor de Zweedse NCAB Group mogelijk om het 

marktaandeel op het Europese vasteland verder te 

vergroten. 

Maart 2020. Unica, een portfoliobedrijf van Triton 

private equity en een toonaangevende leverancier 

van technologische oplossingen voor duurzame 

energie, veiligheid, comfort en IT & communicatie, 

voegde in de eerste helft van 2020 twee 

strategische bedrijven toe aan haar netwerk. Met 

de overnames van PCT Koudetechniek en Numan 

& Kant voegde Unica expertise en kennis van de 

koel- en airconditioningsysteemtechnologie toe aan 

haar portfolio.

Januari 2020. Key Technology, een wereldwijde 

fabrikant van digitale sorteer-, inspectie-, transport-

en andere verwerkingsapparatuur, heeft het 

Nederlandse Herbert Solutions overgenomen. 

Herbert heeft zich met een assortiment van 

toonaangevende sorteer-, was- en 

verwerkingsproducten gevestigd als marktleider in 

het bedienen van de gewas- en versmarkten. Deze 

overname versterkt de positie van Key Technology 

in het marktsegment voor groenten en 

aardappelen. 
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Contact

Voor verdere vragen en het indienen van eerste blijken van belangstelling kunt u contact opnemen met:

Wouter Wolzak

Senior Manager Corporate Finance

T +31 (0)88 676 98 09

E wouter.wolzak@nl.gt.com

Over dit onderzoek

Grant Thornton onderzocht de M&A activiteit binnen de Europese High Tech sectoren voor transacties met een 

aankondigingsdatum tussen 01-01-2020 en 01-07-2020. De resultaten werden vergeleken met transacties van voorgaande 

jaren. Het onderzoek omvat bedrijven met de volgende primaire industriële classificaties: ‘Electrical Equipment’, ‘Machinery’, 

‘Technology Hardware and Equipment’ en ‘Semiconductors and Semiconductor Equipment’.


