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We hebben een bewogen M&A jaar achter de rug. Na de eerste lockdown in maart 

viel de dealactiviteit grotendeels stil, om in de tweede helft van het jaar weer op te 

bloeien alsof er niets gebeurd is. Kopers en verkopers willen niet langer wachten, 

maar doorgaan met ondernemen en investeren. Ondanks de beperkingen en 

bedreigingen vanwege Corona liggen er nog volop kansen om succesvolle deals uit 

te voeren.
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Tweede halfjaar 2020 meer 

transacties dan een jaar 

eerder
De M&A markt heeft zich na de zomer krachtig herpakt. 

Veel deals die door Corona tijdelijk in de ijskast stonden zijn 

alsnog uitgevoerd. Investeerders en ondernemers wilden 

eerst weten wat de gevolgen van de crisis waren. Nu de 

directe gevolgen van de Corona maatregelen beter te 

overzien zijn, wordt er weer volop geïnvesteerd en 

ondernomen.

Opvallend hoge waarderingen
De waarderingen zijn begin 2020 gedaald, maar hebben 

zich voor bedrijfsverkopen goed hersteld. De vooruitzichten 

voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen zijn goed. 

De multiples die we bij beursgenoteerde bedrijven zien en 

de transacties waar wij zelf bij betrokken zijn, voorspellen in 

dit opzicht een positief 2021.

Automatisering en health

bijzonder in trek
Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar in populaire 

sectoren voor M&A transacties. Het zal niet verbazen dat 

sectoren die door Corona belangrijker worden, zoals ICT, 

automatisering en health, bijzonder populair zijn onder 

kopers.

M&A proces past zich aan 

aan Corona
De dynamiek van M&A processen is veranderd. Zeker in het 

begin was het onwennig met digitale meetings en veel 

onzekerheid over de impact van Corona op transacties. 

Teams en Zoom zijn inmiddels helemaal ingeburgerd en 

zeker voor internationale transacties is dit een uitkomst. 

Naast de negatieve impact van Corona is er nu ook 

aandacht voor de eventuele positieve gevolgen, zoals 

bijvoorbeeld besparingen op reiskosten en evenementen.
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Door de coronacrisis werd er begin 2020 hard op de rem getrapt in de M&A markt. In 

de tweede jaarhelft zagen we sterk herstel, geholpen door trends op het gebied van 

digitalisering en automatisering en de nog altijd boven de markt hangende geldberg 

bij de investeerders.

Krachtig herstel van de M&A 

markt
Sterk herstel in de Nederlandse M&A markt

Het herstel in de tweede helft van het jaar was bijzonder 

krachtig: 381 transacties tegenover 348 in dezelfde periode 

vorig jaar. Hiermee komen we in 2020 op bijna hetzelfde 

aantal transacties uit als een jaar eerder.

Ook in Europa een beter tweede halfjaar

Ook op Europees niveau zien we dat de markt zich in de 

tweede helft van het jaar hersteld heeft, echter niet zo sterk 

als in Nederland. In de tweede helft van het jaar lag het 

aantal transacties met 6.645 beduidend hoger dan in het 

voorgaande halfjaar (6.103), maar nog altijd aanzienlijk 

lager dan de 7.813 transacties in dezelfde periode een jaar 

eerder.

Opvallende hoge waarderings-multiples

Beursgenoteerde bedrijven lieten eind 2020 opvallend hoge 

waarderingen zien en voor heel 2020 is de impact van 

Corona op bedrijfswaarderingen beperkt. Corporate 

transacties (deals tot €100 miljoen) werden in 2020 iets 

lager gewaardeerd dan in 2019. Voor MKB transacties met 

een omzet tot €30 miljoen zagen we halverwege 2020 

weliswaar lagere waarderings-multiples (4,70X EBITDA). In 

de tweede helft van het jaar zijn de waarderingen 

aangetrokken naar 4,85X EBITDA. Onze verwachting is dat 

dit herstel de komende periode doorzet.

Veel activiteit in de sectoren digitalisering en health

Met name de sectoren ICT en Healthcare doen het goed en 

dit merken wij ook in onze dagelijkse praktijk. 

Automatisering en digitalisering zijn als thema nog 

belangrijker geworden door de coronacrisis.

Et nisl fau Et nisl fau Et nisl

fau 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras

finibus fringilla risus. Suspendisse eget facilisis eros. Fusce

ultrices leo vel metus laoreet, sed blandit metus scelerisque. 

Aenean rutrum ipsum sed risus fringilla gravida. Ut sagittis

ex ut felis tristique fringilla. Aenean rhoncus



M&A activiteit per sector

Waardering: Ondernemingswaarde / EBITDA

Grafieken
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Ook in Europa een betere tweede halfjaar
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Automatiseren van bedrijfsprocessen is ook een belangrijke drijfveer voor transacties

Belangrijke trend: Consolidatie onder digitale dienstverleners houdt aan 

De grootste: financiële investeerder trekt de portemonnee voor telecom provider Altice

Uit eigen doos: een typerende deal voor afgelopen jaar

De verkoop van verzekeringsmakelaar Klap aan 

investeringsmaatschappij Nedvest verliep voorspoedig… 

totdat er een lockdown werd afgekondigd en alles op losse 

schroeven kwam te staan. Een paar maanden later bleek 

de business goed door de storm te komen, kon de deal 

geclosed worden en volgden al snel de eerste ad-on 

investeringen. Het volledige verhaal leest u hier.

Onder digitale dienstverleners is een consolidatieslag 

gaande. Ook deze trend zet onverminderd door. In 

november 2020 heeft Intracto de Nederlandse groep van 

digitale bureaus We Are You overgenomen. Investeerder

Waterland is in 2018 ingestapt in Intracto en streeft door 

overnames schaalvergroting na zoals zij dat eerder met 

DEPT hebben gedaan. Eerder dit jaar kocht het onder 

andere marketingbureau One Shoe en softwarebouwer 

Isaac. In de digital advertising markt verkochten wij zelf dit 

jaar Platform161 aan Media and Games Invest. Download 

ook onze update van de ontwikkelingen op M&A gebied 

onder digital & marketing agencies.

Ieder jaar is er een transactie de grootste. In 2020 was dit 

de overname van Altice door oud-oprichter, aandeelhouder 

en miljardair Patrick Drahi. Hij koopt de overige 

aandeelhouders uit met een bod van €5,34 per aandeel. 

Op basis hiervan komt de totale aandeelhouderswaarde 

(voor alle aandelen) uit op € 6,4 miljard. Drie jaar geleden 

lag de beurswaarde van het in Amsterdam genoteerde 

fonds nog op €13,7 miljard. Het bedrijf gaat gebukt onder 

een zware schuldenlast. 

Een stuk kleiner, maar in onze ogen niet minder 

interessant is de overname van Robomotive door Kardex. 

Kardex is een Zwitsers bedrijf dat distributiecentra 

automatiseert. Robomotive produceert high-tech

mechanische handen. Ook in onze eigen praktijk blijkt dat 

er veel vraag is naar oplossingen die bedrijfsprocessen 

automatiseren.

https://www.grantthornton.nl/insights/themas/bedrijf-verkopen/deals/overname-familiebedrijf-klap-bv-private-equity-family-office/
https://www.grantthornton.nl/insights/themas/bedrijf-verkopen/dealtracker-digital-agency-marketing-services/
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Wat zijn momenteel 

belangrijke dealdrijvers
Automatisering

Pre-Corona was automatisering al een belangrijke trend; 

deze ontwikkeling heeft nu een impuls gekregen. Als gevolg 

van COVID-19 worden processen meer geautomatiseerd 

omdat arbeidsintensieve processen risicovoller zijn. Een 

goed voorbeeld is de overname van Treif (“food cutting

technology”) door Marel.

Digitalisering

In lijn daarmee zien we dat de consolidatie-trend onder 

digitale dienstverleners aanhoudt. Consumenten zijn vaker 

online en digitale dienstverlening is belangrijker dan ooit.

Health

Zoals we in het marktaandeel van deals in de health sector 

hebben kunnen zien, vindt er veel dealactiviteit plaats in de 

health-sector. De populariteit van deze sector zal naar 

verwachting komende periode hoog blijven. 

Zoektocht naar rendement

Onveranderd blijft dat er een enorme hoeveelheid kapitaal 

beschikbaar is voor transacties bij investeringsfondsen en 

banken. De rentes blijven historisch laag en het investeren 

in bedrijven blijft een goede manier om rendement te 

maken.

Ontwikkelingen in het M&A 

proces
Corona als eenmalige meevaller

Wat ons het afgelopen halfjaar opviel is dat in transacties 

Corona niet alleen als bedreiging gezien wordt, maar dat er 

ook gekeken word naar de voordelen als gevolg van 

Corona: uitzonderlijk hoge omzetten, besparingen door 

lagere reiskosten en/of het (niet-)deelnemen aan 

congressen. Kopers zullen trachten deze voordelen te 

normaliseren en het is aan de verkoper om aan te tonen dat 

deze voordelen een duurzaam karakter hebben.

Corona als risico

Hoewel het deal-volume en de waarderingen weer vrijwel op 

pre-Corona niveau liggen, is Corona nog wel degelijk een 

factor bij transacties. Kopers zien een risico in de 

aanhoudende Corona-crisis en in de due diligence 

processen wordt veel aandacht besteed aan Corona en hoe 

de onderneming met de crisis omgaat.

Balans digitaal en fysiek proces

De dynamiek van M&A processen is veranderd door het 

werken op afstand. Bedrijfsbezoeken zijn moeilijker te 

organiseren, maar soms is het toch noodzakelijk om elkaar 

in de ogen te kijken, of om te zien waar en hoe het bedrijf 

opereert. Aan de andere kant is gebleken dat er digitaal veel 

mogelijk is en dat het organiseren van een digitale meeting 

vaak laagdrempeliger is dan een fysieke bijeenkomst.
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De fusie-en-overname markt heeft een turbulent jaar achter de rug. De komende 

periode verwachten wij dat de M&A activiteit aanhoudt tegen aantrekkelijke 

waarderingen. De M&A activiteit krijgt mogelijk nog een verder impuls als de 

vaccinatie effectief blijkt en we de corona-crisis achter ons kunnen laten. Wel heeft 

de coronacrisis ervoor gezorgd dat er meer onzekerheid heerst bij kopers waardoor 

deals meer begeleiding en onderbouwing behoeven. 
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Adam Azulai
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Downtown 

Acquisitie van

Digitale muziekdistributie

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Celanese Corporation

Acquisitie van Elotex 

business van

Producent van chemie 

oplossingen

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Kennemervis groep

Acquisitie van 

Producent van plantaardige 

voeding

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Key Technology

Acquisitie van

Machineoplossingen voor 

aardappel en groenten 

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Dekker Groep

Acquisitie van

Werkbladen voor keukens 

en badkamers

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Platform 161

Verkocht aan

Digital advertising

Grant Thornton trad op als 

adviseur van Platform 161

Klap B.V.

Verkocht aan

Zakelijke verzekeringen

Grant Thornton trad op als 

adviseur van Klap

Industrial Packaging 

Group

Acquisitie van

Glas verpakkingen

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Vinted

Acquisitie van

Platform voor tw eedehands 

goederen

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Adesso Group

Acquisitie van

Blue4IT, Bluefront and 

Codesquad

Detacheren van IT personeel

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Private Client Resources

Acquisitie van

Data aggregation and 

investment reporting 

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Equiom Netherlands

Acquisitie van

Trust off ice

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services
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Grid Dynamics

Acquisitie van

Softw are ontw ikkeling

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Arkessa

Acquisitie van

Connectivity services 

provider

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Pilaster

Acquisitie van

Vastgoedbeheer

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Ermewa Group

Aqcuisitie van

Metaal

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services

Albéa

Acquisitie van

Innovative Beauty Group

Beauty verpakking

Grant Thornton verstrekte 

due diligence services


