
8 Ondernemingen
DE TIJD | DINSDAG 19 APRIL 2011

SEBASTIEN ROUSSEAU

M et een kapitaalverho-
ging van 4 miljoen
euro en een spreiding

van zijn schulden maakt Alfacam
een nieuwe start. De televisiedien-
stenleverancier uit Lint kan zich
weer voluit toeleggen op zijn me-
tier: het in beeld brengen van sport
en cultuur.

De voorbije jaren zat Alfacam
meermaals in de hoek waar de
klappen vielen. In 2008 begon de
miserie met de financiële crisis die
de verkoop van tweedehandsregie-

wagens deed opdrogen. Tot dan
een cruciale inkomstenbron van
Alfacam. Het bedrijf bouwt zijn re-
giewagens van nul op, zet ze we-
reldwijd in voor opdrachten en

verkoopt ze na verloop van tijd
voor een mooie meerwaarde.

Vorig jaar waagde topman Ga-
briel Fehervari zich aan de lance-
ring van een eigen zender, Exqi
Plus. Het project flopte en zadelde
Alfacam op met 4 miljoen euro aan
afwaarderingen, waardoor diens
nettoresultaat 5 miljoen in het
rood dook.

Ondertussen moest Fehervari
bij zijn huisbankiers KBC, Dexia,
ING en BNP Paribas Fortis op de
koffie voor een herschikking van
zijn 40,4 miljoen euro langeter-
mijnschulden. Na onderhandelin-
gen die meer dan een halfjaar aan-

sleepten, kwam er afgelopen week-
end witte rook.

De looptijd van de schulden
wordt verlengd door middel van
20,5 miljoen euro nieuwe kredie-
ten die worden gewaarborgd door
Gigarant, een Vlaams fonds voor
crisiswaarborgen.

KORTING
Een deel van de leningen wordt

onmiddellijk afgelost via een kapi-
taalverhoging van 4 miljoen euro:
3,2 miljoen kapitaal en voor 0,8
miljoen achtergestelde leningen
met warranten. De nieuwe aande-
len die daarbij werden gecreëerd,

hadden een prijs van 4,24 euro per
stuk. Dat is 10 procent onder de
slotkoers van vrijdag.

De nieuwe stukken werden ge-
lijk verdeeld over het echtpaar Fe-
hervari en Gimv, al ruim tien jaar
aandeelhouder van Alfacam. Daar-
naast koopt Gimv aandelen over
van Fehervari, ter aflossing van
een oude Exqi Plus-schuld. De in-
vesteringsmaatschappij breidt zijn
belang daarmee uit van 4,7 tot
meer dan 10 procent. ‘Een duide-
lijk signaal dat we het verhaal ver-
der ondersteunen’, stelt Gimv.

Een verhaal dat mogelijk in de
zomer in een stroomversnelling

komt. Fehervari hoopt tegen dan
een strategische partner te vinden
om de buitenlandse opdrachten
rendabeler te maken. Vandaag ziet
hij veel tijd en centen verloren
gaan aan het transport van zijn re-
giewagens.

In Brazilië gaat Alfacam met de
kersverse vestiging nog uit van zijn
eigen kracht, ‘maar dat kunnen we
niet in elke uithoek van de wereld’,
stelt Fehervari.

Guy Sips, analist van KBC Secu-
rities, trok zijn advies voor het aan-
deel gisteren op tot ‘opbouwen’.
Zijn koersdoel is 5,25 euro. Het
aandeel zakte gisteren 3,4 procent.

Alfacam herbegint met schone lei
l Kapitaalverhoging van 4 miljoen euro l Tv-dienstenleverancier sluit Exqi-debacle en financiële crisis af

Kort
■ Alfacam-topman Fehervari

lukt in herschikking van
langetermijnschulden.

■ Gimv verdubbelt belang
in Alfacam tot meer
dan 10 procent.

Bron: Thomson Reuters Datastream

ALFACAM
4,54 EUR -3,40%
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INNOVATIEVE
BEDRIJVEN EN HUN
BUSINESS CASES

4 MEI 2011
TIJDRAPPORT

Een inspirerend dossier voor vooruitstrevende managers en onder-
nemers. Voortrekkers op het vlak van technologische innovatie getuigen.
Aan de hand van business cases illustreren ze de kracht van
doorgedreven innovatie.

Profileer uw bedrijf als businesspartner van innovatieve onder-
nemingen. Reserveer alvast uw plaats in dit dossier. Contacteer voor 22
april Valérie Tuytschaever van Trustmedia, de reclameregie van De Tijd
en L’Echo op 02/422.05.07 of op valerie.tuytschaever@trustmedia.be

Envipco Holding N.V.
Innovative recycling systems
For a cleaner environment

———
Envipco Reports 2010 Audited Annual Results
Amsterdam, The Netherlands, 16 April 2011

All Figures in EURO thousands Audited Audited

Consolidated Statements of Comprehensive Income Year to 31/12/10 Year to 31/12/09

Operating revenues 47.566 33.092
Cost of sales (34.543) (25.335)
Leasing depreciation (1.143) (1.207)
Gross profit 11.880 6.550
Operating expenses (11.522) (10.049)
Operating income 358 (3.499)
Net financial items (68) (326)
Other income 31 203
Profit / (loss) before tax 321 (3.622)
Taxes (24) 798
Net results 297 (2.824)
Other comprehensive income
Exchange differences on translating foreign operations 430 (93)
Share options: value of employee services 378 378
Other movements / treasury shares (1) (12)
Cash flow hedges: gains / (losses) recognised on hedging instrument (16) 67
Total other comprehensive income 791 340

Total comprehensive income 1.088 (2.484)

Net results attributable to : Owners of the parent 309 (2.788)
: Non-controlling interest (12) (36)

297 (2.824)
EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) 3.304 (420)

Earnings/(loss) per share (EPS) € 0,002 ( € 0,023)
Number of outstanding shares used in calculation of EPS in thousands 123.562 123.562

Consolidated Balance Sheets Audited Audited
ASSETS 31/12/10 31/12/09
Fixed assets and investments 18.018 13.162
Cash and cash equivalents 1.037 1.096
Other current assets 21.617 16.822
TOTAL ASSETS 40.672 31.080

LIABILITIES & EQUITY
Shareholders equity 16.652 15.552
Non-controlling interest 92 104
Long term liabilities 4.835 3.540
Current liabilities 19.093 11.884
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 40.672 31.080
*Certain figures have been restated for comparative purposes.

Results

Envipco Holding N.V., a public company listed on the Brussels NYSE Euronext “ENV” and a global provider of
recycling systems and solutions to the beverage and retail industries, announces its audited 2010 results.

Further to its trading update and preliminary 2010 unaudited results published on 24 January 2011, Envipco is plea-
sed to announce that it has significantly improved its 2010 full year operating results in both segments of its busi-
ness, RVM operations and Plastics recycling. Its net group profit after taxes was € 0.30 million with an EBITDA
(earnings before interests, taxes, depreciation, and amortisation) of € 3.30 million when compared to a loss of €

2.82 million with a corresponding negative EBITDA of €0.42 million for 2009 results.

The following are the financial highlights:

Financial Highlights 2010 2009

Revenues € 47.57m €33.09m
Gross Profit Margin 24.98% 19.79%
Net profit (loss) before taxes € 0.32m € (3.62m)
Net profit (loss) after taxes € 0.30m € (2.82m)
EBITDA € 3.30m € (0.42m)

Shareholder’s equity € 16.65m €15.56m
Earnings (loss) per share € 0.002 € (0.023)
Liquidity ratio (current assets / current liabilities) 1.2 1.5
Total assets € 40.67m €31.08m

Please refer to our web site www.envipco.com to download a full pdf. version of our 2010 Annual Report inclusive
of our Board of Directors report on the 2010 results and its future outlook.

For further information please contact
Mr. Gool Santchurn, at +1 203 720 4059

ENVIPCO HOLDING N.V. Amsterdam, 16 April 2011
Board of Directors Tel: +31 20 521 6344
Leliegracht 10 Fax:+31 20 521 6349
1015 DE Amsterdam Website: www.envipco.com
The Netherlands E-mail: gools@envipco.com

About Envipco Holding N.V

Envipco Holding N.V (Envipco), www.envipco.com, is a Netherlands-based holding company listed on NYSE
Euronext Brussels (Symbol ENV). Envipco, with operations in several countries around the globe, is a recognized
leader in the development and operation of reverse vending machines (RVMs), automated technological systems
for the recovery of used beverage containers. Envipco’s turnkey solutions cover all aspects of beverage container
recycling - from recovery, validation, compaction, sorting, transportation and logistics, to accounting for every con-
tainer, to recycling and processing used beverage containers to prepare for conversion into new containers and con-
sumer products. Known for its innovative technology and market leadership, Envipco holds several intellectual
property rights for RVM systems, including but not limited to beverage refund deposit markings, material type
identification, compaction and accounting. It also owns and operates the largest independent bottle-to-bottle PET
recycling plant in Europe.

DIETER SNOECK

F rans Van Houten weet
van aanpakken. Drie we-
ken nadat de CEO van

Philips in functie is getreden,
neemt hij de drastische beslissing
om de productie van tv-toestellen
uit te besteden aan TPV Technolo-
gy uit Hongkong. Philips behoudt
een belang van 30 procent in de
joint venture. Met Philips ver-
dwijnt de laatste grote tv-produ-
cent uit Europa.

Een dergelijke beslissing drong
zich op. Sinds 2007 stapelen de
verliezen zich op in de televisie-
afdeling. Het voorbije kwartaal
was er een verlies van 87 miljoen
euro, waardoor de winst van de
consumentendivisie van Philips
erop achteruitging. De groeps-
winst kwam uit op 137 miljoen
euro (-32%).

Philips krijgt (nog) geen geld
voor de verkoop van zijn 70 pro-
centbelang. De verkoopprijs
wordt pas vanaf 2015 berekend, in
functie van de winstgevendheid
van de tv-afdeling. Blijft die ver-
lieslatend, dan zijn er geen op-
brengsten voor Philips. Volgens
het akkoord zal TPV vanaf 2013
jaarlijks wel minstens 50 miljoen
euro royalties betalen aan de Ne-
derlanders.

ZUID-KOREA
De voorbije tien jaar stroom-

lijnde Philips zijn activiteiten in
drie divisies: verlichting, gezond-
heidszorg en consumentenpro-
ducten. Die laatste divisie bevat
naast scheermachines of mp3-
toebehoren dus ook tv’s.

Philips, een televisiepionier in
de jaren 1930, kan de concurren-

tie met de Aziatische televisie-
producenten niet langer aan.
Vooral Samsung en LG vraten
aan het marktaandeel van
Philips, inmiddels nog 5 à 6 pro-
cent.

De neergang had ook sociale
gevolgen. Philips Brugge, ooit de
grootste tv-fabriek ter wereld,
werd de afgelopen jaren geredu-
ceerd tot een ontwikkelingsafde-
ling. Er werken nog 365 mensen.
De productie gebeurt in Honga-
rije, Brazilië en Argentinië. Philips
sluit niet uit dat de joint venture
gevolgen heeft voor de 3.500

werknemers van de tv-afdeling.
In Brugge is men ongerust.

‘Een maand geleden noemde men
ons het kroonjuweeltje van de
groep, nu worden we versast. TPV
zal onze knowhow leegzuigen.
Binnen twee jaar kan het hier ge-
daan zijn’, zegt Dany Vanden-
broecke, vakbondsafgevaardigde
van LBC-NVK. De vakbond zegt
zijn medewerking stop in de ver-
huisplannen van Philips Brugge
(hoogstwaarschijnlijk naar Gent).
‘Die verhuis is een middel om
mensen te laten afvloeien. We vra-
gen werkgaranties.’

Philips zet televisietoestel uit
l Personeel Philips Brugge ongerust en ‘heel boos’

Het afstoten van de tv-afdeling is de eerste grote beslissing van Ron Wirahadiraksa (links, CFO) en Frans Van Houten (CEO).

Bron: Thomson Reuters Datastream

PHILIPS
20,90 EUR -0,88%
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Buysse &
Partners stoot
Bonache af

De Antwerpse durfkapi-
taalgroep Buysse & Part-

ners, opgericht door Frank Buys-
se (ex-Fortis Private Equity),
heeft Bonache, een van de doch-
ters van de uitzendgroep Vival-
di’s, verkocht aan haar gedele-
geerd bestuurder. Het is de eerste
desinvestering voor het in 2008
opgerichte Buysse & Partners.

Bonache staat grote bedrijven
op projectbasis bij met vooral lo-
gistieke, technische en admini-
stratieve diensten. De bijna 40
medewerkers zijn in hoofdzaak
aan de slag voor multinationals,
met de klemtoon op de energie-
sector. Tot het klantenbestand
behoren Electrabel en Total.

Er is weinig complementari-
teit met Vivaldi’s Interim dat zich
toespitst op kmo’s. Vandaar dat
Buysse & Partners overging tot
de verkoop van het nochtans erg
rendabele Bonache. De durfkapi-
taalgroep wil de komende jaren
nicheactiviteiten blijven ontwik-
kelen binnen Vivaldi’s en sluit se-
lectieve overnames van sectorge-
noten niet uit. Buysse & Partners
zit ook in het kapitaal van Vene-
rum (school- en kantoormeubi-
lair), Global Port Training en Bio
Pharma Logistics. BB
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4,7 -7,2 l/100 km
124 -191g CO2/km

De nieuwe C-Klasse.

Voorop in zijn klasse.

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be
Geef voorrang aan veiligheid.
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