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Disclaimer: Op publicatiedatum van dit rapport hebben Chess Capital B.V. en/of geaffilieerde partijen (verder 
samen ‘Chess Capital’) een long positie in Groupe CRIT. Chess Capital zal winst maken indien de prijs van het 
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Korte thesis 
Groupe CRIT is een Frans familiaal middelgroot bedrijf gespecialiseerd in uitzendarbeid. De 

naam verraadt de origine van de groep: Centre de Recherche Industrielle et Technologique. 

Van bij de oprichting in 1962 specialiseerde de familie in hoogtechnologische en industriële 

profielen. Zo zijn ze samen gegroeid met de Franse automobiel en ruimtevaart industrie. 

Het werd opgericht door Claude Guedj. Omdat CRIT actief is in niches waar de drie grote van 

de uitzendarbeid (Randstad, Manpower en Adecco) minder strijd leveren werkt het bedrijf 

aan structureel hogere marges dan de andere spelers in de sector. 

CRIT is nog steeds een familiaal geleid bedrijf. De oprichter is nu meer dan een halve eeuw 

de sterke man aan het roer en zijn dochter Karine is ook al bijna 20 jaar actief in het bedrijf en 

lijkt klaar te staan om de fakkel over te nemen. Het bedrijf spreekt ons erg aan vanwege die 

familiale leiding. De grafiek van de boekwaarde getuigt van de gestage groei. 

 

Over de langere periode van 20 jaar kan het bedrijf een groei voorleggen van 11% jaarlijks van 

zowel omzet als operationele winst. De balans is sterk en de overnames die ze op 

regelmatige basis realiseren zijn goede uitbreidingen aan correcte prijzen. 

 

Waarom is het bedrijf ondergewaardeerd? 
CRIT werd hard geraakt door de coronacrisis. In combinatie met de reeds slabbakkende 

autosector verwondert het niet dat de beurswaarde werd teruggeslagen naar de niveaus van 

vijf jaar geleden. 

De opportuniteit die zich nu voordoet is dat het bedrijf gewaardeerd staat alsof de volgende 5 

jaar interimwerk zal hernemen tot een fractie van wat het voor Corona was en dat er 

nauwelijks vliegtuigen zullen vliegen tegen dan.  

 

Onze thesis 
CRIT is een bedrijf dat deze crisis zal overleven en er mogelijks groeikansen kan uit putten. 

Langetermijn denkend gaan we er van uit dat de economie zich langzaam herstelt en daar zal 

ook CRIT beter van worden. Hun positie in die nichemarkten kan niet zomaar worden 

overgenomen door de concurrentie. Bovendien heeft het bedrijf een vordering op de Franse 

staat die 20% van de beurswaarde uitmaakt. 
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Het bedrijf 
 

Wat 
CRIT bezet wereldwijd de 19de positie met hun 2019 omzet van €2,5 mia. De drie grote in de 

sector zijn Randstad (€23,7 mia), Adecco (€23,4 mia) en Manpower (€18,6 mia).  Deze top 

drie is in Frankrijk goed voor 65% marktaandeel. CRIT is op zijn thuismarkt vierde met 7%. Ze 

zijn een nichespeler, sterk in industriële staffing. Ze hebben een focus op sectoren zoals 

automobiel, aeronautica, grafisch- en webdesign, bouwsector, evenementen en restaurants. 

Gezien hun specialisatie in enkele domeinen kan je CRIT niet vergelijken met de generalisten. 

Het bedrijf vist in een andere vijver. CRIT splitst zijn business in 3 departementen: 

Uitzendarbeid (82%), Multiservices (14%) en andere diensten (4%).  

• Uitzendarbeid is voor 75% Frans en 25% internationaal. 

• Multiservices is een niche waarbij ze totaaldiensten leveren vooral aan luchthavens. 

Het gaat zo ver dat ze ook rollend materieel zelf leasen en inzetten voor 

luchtvaartmaatschappijen.  

• ‘Andere diensten’ omvat engineering en industriële onderhoudsdiensten. 

CRIT zit momenteel in de perfecte storm: de automobielsector had het reeds moeilijk in 2019 

en Corona decimeerde in maart 2020 de luchthavenactiviteiten. Ook andere sectoren zoals 

evenementen en bouw delen in de klappen. Het familiale bedrijf heeft een balans met netto 

cashoverschot en zal deze crisis doorstaan. Zelfs in het crisisjaar 2020 blijven ze 

cashflowpositief. 

CRIT is de familiale speler die zich vanuit zijn thuismarkt met gerichte overnames ingekocht 

heeft in andere sterke markten . 

 

Segment uitzendarbeid 
Driekwart van de omzet in dit segment wordt gerealiseerd in de thuismarkt Frankrijk. 

Vervolgens komt USA met zo’n 16% en Spanje met 6%. Er zijn ook activiteiten in Duistland, 

Zwitserland, Tunesië en Marokko.  

De strategie van CRIT bestaat er in om niches op te zoeken met hogere marges. Zo zijn ze in 

Frankrijk groot geworden in technologische sectoren zoals automobiel, aeronautica en de 

bouwsector waarvoor ze specifieke profielen leveren. Je kan ze gerust specialist noemen in 

de niche van de industriële staffing. 

Daarnaast hebben ze een grote focus op de KMO die goed is voor 44% van de omzet. 

Die niche gedreven aanpak trekken ze door in het buitenland. Twee derde van de 

buitenlandse omzet wordt gerealiseerd in de US. Toen ze daar PeopleLink overnamen in 

2011 was dat bedrijf de 85ste speler in de US (en 20ste in industriële staffing). Vandaag zijn ze 

gegroeid naar de 45ste plaats in een zeer gefragmenteerde markt. PeopleLink is actief in 23 

Amerikaanse staten, er is dus nog heel wat groeipotentieel. 

Deze nicheaanpak leidt tot betere marges wat zeer goed tot uiting komt wanneer je CRIT 

vergelijkt met ‘de grote drie’ van de uitzendarbeid.  
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Cijfers 2019 (in € mio) 

 

Eén klein zinnetje in het jaarverslag maakt melding van hun stijgende tarieven in 2019. Het 

toont dat het bedrijf een zekere ‘pricing power’ heeft. 

CRIT heeft een uitgebreid kantorennetwerk 

(zie hiernaast). 

Bij hun grote klanten zijn ze goed verankerd 

met ‘on premise’ een 50-tal kantoren die 

maatwerk leveren voor de HR diensten. Eén 

van de strategische pijlers is om die 

maatwerkdiensten verder uit te breiden voor 

de grote industriële klanten. In 2020 waren 

nog 20 nieuwe ‘inside’ kantoren gepland. 

CRIT is eveneens actief in recruitment via de 

twee statuten in Frankrijk: vaste contracten 

– contrat à durée indéterminée (CDI) – 

en tijdelijke contracten – contrat à durée 

déterminée (CDD). In dit domein investeren 

ze sterk met digitale platformen (zoals 

MyCRIT) voor jobaanbiedingen en 

klantenbinding. Ze zetten ook sterk in op 

trainingprogramma’s voor bijscholing van 

tijdelijke en andere arbeidskrachten. 

CRIT wint regelmatig industrie-awards (zowel Frankrijk als buitenland) voor HR management. 

 

Segment Multiservices 
Dit segment - vooral luchthavendiensten - is goed voor 14% van de omzet en was groeiende 

tot pre-Corona. De groei in dit segment werd gerealiseerd door slimme overnames. Sinds 

2011 realiseerde CRIT zo’n 15 overnames van nichespelers op luchthavens. 

Enkele recente overnames zijn Cobalt Ground Solutions, op London Heathrow, en Avanced 

Air Support, specialist van zakelijke vluchten op Paris-le Bourget. 

Luchthavendiensten dien je heel breed te zien. Dat gaat van diensten aan de 

luchthavenuitbater en de overheid: van  verkeersleiders en buschauffeurs tot diensten aan de 

luchtvaartmaatschappijen zoals bagageafhandeling, baliemedewerkers voor check-in en 

logistieke medewerkers voor vrachtvervoer. CRIT is actief in 15 luchthavens in 7 landen. 
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In Frankrijk – de grootste markt voor CRIT – hebben ze een beveiligd statuut. Je dient erkend 

luchthavenoperator te zijn. Dat is dus een markt met een hoge barrière voor intrede. 

In het luchthavensegment heeft Covid extra hard ingeslagen. Zie meer daarover bij ‘sectoren’. 

 

Wie 
 

Claude Guedj (82 jaar) is de oprichter van Groupe Crit en al 51 jaar 

CEO van het bedrijf. Dochter Karine Guedj is ook al 18 jaar actief in 

het bedrijf en mogelijke opvolgster. 

 De familie Guedj heeft meer dan 74% van het bedrijf in handen. 

 

 

 

Sectoren 
Uitzendarbeid 
Hieronder de BBP cijfers (links) en de uitzendarbeid marktomzet (rechts) beide voor periode 

1996-nu voor Frankrijk. De opkomst van uitzendarbeid in de periode 1996-2000 valt sterk op.. 

Vervolgens ontstond er een sterke correlatie van het bruto binnenlands product en de 

uitzendarbeid. De omzet van de bedrijven die staffing & recruitment leveren varieert feller dan 

het BBP. Bij een dalende (2009) of een vertragende (2013) economie worden aanwervingen 

stopgezet en interimarbeid versneld afgebouwd. We zien dan meteen een felle reactie op de 

uitzendsector. 

  

BPP Frankrijk (in € mia) 

Bron: ww.wikipedia.com aangevuld met schattingen 
voor 2020 en 2021 van het IMF 

Uitzendarbeid – totale Franse markt (in € mia) 

Bron: jaarrapport Groupe CRIT 2019 
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Multiservices (luchthavendiensten) 
In maart 2020 kwam het luchtverkeer van de ene op de andere dag quasi tot stilstand. Om 

een inschatting te maken van het toekomstpotentieel kijken we naar een studie van IATA 

(International Air Transport Association) waarvan de organisatie zelf aangeeft zeer 

conservatief te zijn. Hieronder de geschatte evolutie van passagiersvervoer. Het 

vrachtvervoer heeft minder impact. 

 

Bron: www.iata.org 

We gaan voor CRIT uit van de impact op de EU en US markten. Voor de Parijse luchthavens 

waar CRIT het meeste omzet draait schatten we zelfs een diepere dip in 2020, maar dan ook 

een sneller herstel. In onze projecties houden we rekening met een halvering van de business 

in 2020 en een herstel naar niveau 2019 in 2024. Vervolgens een groei gelijk aan de 

economische groei van 2%. 

 

Strategie en investeringen 
 

Het bedrijf geeft aan actief op de uitkijk te blijven voor externe groei.  Gezien hun kaspositie 

en goede trackrecord denken we dat ze hierdoor ook de komende jaren een sterkere groei 

kunnen realiseren dan het marktgemiddelde. Ze blijven zoeken naar goede aankopen van 

nichespelers. Zelf noemen ze het een voorzichtige en rendabele groeistrategie. We denken 

dat zeker in de luchthavendiensten zich opportuniteiten kunnen aandienen. 

De uitzendarbeid is van nature niet kapitaalintensief. Hier investeert men vooral in digitale 

platformen om klanten te ontzorgen en in de fysieke nabijheid bij hun klanten door nieuwe 

‘inside’ kantoren te openen. Het bedrijf zet sterk in op de klantrelatie en -ervaring. 

De onderhoudsinvesteringen die ze nodig hebben om hun bestaande business op peil te 

houden schatten ze zelf op €20 mio jaarlijks. In hoofdzaak gaat dit over het luchthaven- 

materieel. De afschrijvingen komen eveneens op dit bedrag uit en houden de maintenance 

capex in evenwicht. 
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Cijfers 
 

De balans 
De balans van CRIT is zeer sterk. 

 

Balans einde Q2 2020 

CRIT heeft op einde Q2 2020 een netto kaspositie van bijna €200 mio en €137 mio vorderingen 
op de Franse staat (die we als cash mogen beschouwen). Wanneer je het aandeel koopt aan 
pakweg €50 betaal je ongeveer €30 per aandeel voor cash of equivalenten en €20 voor het bedrijf 
zelf. Rekening houdend met de vordering is de bedrijfswaarde (of Enterprise Value) zo’n €250 
mio. 

De zeer lage schuldgraad is iets wat we typisch bij familiebedrijven terugvinden. Dat spreekt ons 
als waardebeleggers erg aan. 

Op einde 2019 beschrijft het bedrijf in het jaarverslag zijn kaspositie als volgt: 

• liquide middelen voor respectievelijk € 231 miljoen,  

• € 137 miljoen aan beschikbare CICE-fondsen (zie verder voor meer toelichting),  

• respectievelijk € 211 miljoen aan niet-opgenomen lijnen  

• en € 36 miljoen aan niet-opgenomen kredietfaciliteiten. 
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Operationele resultaten 
De operationele cijfers zien er als volgt uit: 

 

Wat meteen opvalt bij deze cijfers is de sterkere groei dan de marktgroei van uitzendarbeid in 

het thuisland. CRIT groeide over de laatste 10 jaar met ongeveer 7,5%. Dat gebeurde door 

een nichespeler te blijven in Frankrijk en door te investeren in sectoren waar ze eveneens een 

bijzondere positie in niches innemen. 

Het tweede wat opvalt is de plotse sterke groei van marge: 

• Tot 2012 een operationele marge van 3% ongeveer 

• Vanaf 2013 een operationele marge van 5% ongeveer 

Dat vraagt om een verklaring. 

Die vinden we voor een groot deel in het gunstige belastingregime dat Frankrijk invoerde ter 

bevordering van de arbeid. CICE staat voor “Crédit d'impôt compétitivité emploi” en kunnen 

we vertalen als “belastingkrediet voor concurrentievermogen op vlak van werkgelegenheid”. 

De CICE was een maatregel van de regering van Jean-Marc Ayrault om Franse bedrijven te 

ondersteunen in de nasleep van de financiële crisis van 2008-2009. De CICE werd op 1 

januari 2019 afgeschaft en vervangen door een verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen 

voor de werkgevers.  

Om de impact op de resultaten van CRIT te begrijpen leggen we het mechanisme kort toe: 

• Het belastingvoordeel wordt in het jaar van toewijzing (dus van 2013 tot 2018) als 

een voordeel in de kosten verrekend zodat de operationele winst (en dus ook de 

marge) verhoogt. Dit verklaart meteen de margesprong in 2013. 

• Er is geen kasstroomeffect in het jaar van toewijzing.  

• Balans-technisch wordt CICE opgenomen in de activa van balans als een vordering op 

de Franse staat. 
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• Het is pas vier jaar later dat de kasstroom kan gevorderd worden. Dus de 

boekhoudkundige winst van 2013 wordt pas zichtbaar in de kasstroomtabel van 

2017, die van 2014 in 2018, enz… 

Dat verklaart waarom er einde 2019 nog €137 mio CICE fondsen open staan die een positief 

effect gaan hebben op de kasstromen in 2020 en volgende jaren. De CICE vormt een 

vordering op de Staat die kan worden gebruikt voor de betaling van de 

vennootschapsbelasting die verschuldigd is met betrekking tot de drie jaar volgend op het 

jaar waarin het wordt erkend.  

Indien er aan het einde van deze 3 jaar nog steeds een vordering heeft plaatsgevonden, kan 

het bedrijf de Franse staat om terugbetaling vragen (voor het ongebruikte deel). Ondanks de 

afschaffing van CICE in 2019 kunnen de vorderingen van de vorige jaren dus nog steeds 

worden terugbetaald of verrekend met belastingen. 

Daarnaast is het zo dat de Franse overheid CICE vervangen heeft door een andere regeling 

die geldig is met onmiddellijke ingang in 2019. Het CICE belastingvoordeel is vervangen door 

een vermindering van de sociale lasten voort werkgevers. Dat voordeel is minder groot maar 

speelt wel kasstroommatig in het jaar zelf en is accumulatief bovenop de CICE kasstroom.  

 Het valt ook op dat in 2019 toch een stijging is van de EBIT, ondanks: 

• Wegvallen van de CICE (0,5% impact op de marge volgens het bedrijf) 

• Faillissement van Jet Airways (belangrijke klant op London Heathrow) 

De voornaamste redenen zijn: 

• Verhoging van de tarieven dat het bedrijf rekent aan zijn klanten 

• Verlaging van de patronale bijdragen vanaf 1/1/2019 met zo’n 6%. 

 

Kasstromen 
Laat ons ook kijken hoe zich dat vertaalt in de kasstroomtabel: 

De kasstroomtabel is naast balans en resultatenrekening de derde en wellicht minst 

begrepen tabel. Deze cijfers leren ons welke cash in en uit het bedrijf stroomt en wordt in drie 

categorieën opgedeeld. 

De operationele kasstroom zien we sterk stijgen, zowel vanwege de prestatie van het bedrijf 

als mede vanwege de betalingen van de CICE vorderingen. De komende drie jaar houdt deze 

CICE instroom aan, maar we gaan deze apart behandelen in de waardering omdat het een 

zekerheid is. Met onderstaande tabel  krijgen we een beeld van de operationele kasstroom 

incl. en excl. CICE van de laatste drie jaar: 

 Operationele 
kasstroom excl. CICE 

CICE instroom Gerapporteerde 
operationele 
kasstroom incl. CICE 

2017 € 42 mio € 27 mio € 69 mio 
2018 € 56 mio € 40 mio € 96 mio 
2019 € 145 mio € 40 mio € 185 mio 
2020 en volgende  € 137 mio  
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Over de ganse levensduur van het CICE voordeel zal CRIT (inclusief de jaren voor 2017) zo’n 

€296 mio voordeel gedaan hebben.  

De hoge €145 mio operationele kasstroom van 2019 (excl. CICE) is mede te verklaren omdat 

de verminderde patronale bijdrage in werking gegaan is en meteen in de kasstroom voelbaar 

is. 

De investeringskasstroom voor onderhoud van de activiteiten evolueerde over 10 jaar van 

jaarlijks €7 mio naar €20 mio. Over de 10 jaar werd zo’n €100 mio geïnvesteerd in groei, 

voornamelijk aquisities). 

Het valt ook op dat door de sterke operationele kasstromen de financiële kasstroom sterk 

negatief is de laatste twee jaar, wat een versnelde afbouw van de schulden betekent. 

De drie kasstromen in een tabel geeft volgend beeld over de recente 10 jaar: 

 

 
 

Return on Capital (RoC) 
Eén van de belangrijkste kwaliteitsfactoren van een bedrijf is om te begrijpen is de RoC. Deze 

ratio geeft aan of het bedrijf zijn kapitaal efficiënt gebruikt en of de investeringen in 

organische groei of door overnames een goede return geeft. 

Zonder in detail te gaan op de berekeningen zien we dat CRIT tien jaar geleden aan zo’n 20-

25% return werkte en de laatste jaren eerder tussen de 15 en 20% return genereert. Dat is 

sterk en de dalende trend is logisch voor een bedrijf dat meer matuur wordt. 

Zolang RoC > kost van het kapitaal is de groei rendabel en investeert het bedrijf verstandig. 

Dat is dus zeker het geval en de oorlogskas van €200 mio kan worden ingezet voor mooie 

overnames. Dat is de bevestiging van een goede kapitaalallocatie. 
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De COVID19 impact op CRIT 
Om de impact van het virus goed in te schatten bekijken we de halfjaarcijfers van de laatste 4 

perioden. Tegenover het zwakke jaar 2019 daalt de omzet nog eens met 34% en smelt de 

operationele winst helemaal weg.  

 

Wanneer we de beperkte kwartaalberichten bekijken dan merken we een daling in Q1 2020 

van 13,4% (2 weken impact) tegenover 52,6% omzetverlies in Q2 2020. April was de zwakste 

maand met -64%.  

In het tweede kwartaal (daling 52,6%) uitsplitsen zien we deze klappen: 

• uitzendarbeid  Frankrijk   -51% 

• uitzendarbeid Internationaal  -34% 

• luchthavendiensten    -82%  

Deze percentages zijn het gevolg van de volledige lockdown in Frankrijk en de quasi stilstand 

van het luchtverkeer in Q2. We verwachten een geleidelijke verbetering vanaf de Q3 cijfers. 

Het is duidelijk dat we CRIT analyseren met een zicht op de toekomst post-Corona waarbij 

we een economisch herstel zien en een hervatting van de luchthavenactiviteiten.  Gezien de 

riante kaspositie van CRIT komt dit bedrijf niet in moeilijkheden en kan het mogelijks zelfs 

profiteren van een interessante overname van nichespelers. 

De EBIT H1 2020 komt licht negatief uit, maar dat betekent nog steeds een vrije kasstroom 

van zo’n €20 mio. In onze projectie voor 2020 zullen we bij de waarderingsoefening uit 

voorzichtigheidsprincipe een vrije kasstroom rekenen van €20 mio voor het ganse jaar 2020. 
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Waardering 
 

Basiscenario voor DCF berekening 
Om CRIT te waarderen doen we een DCF oefening (Discounted Cash Flow methode). We 

geven onze redenering over de inschatting van de toekomstige kasstromen en maken 

vervolgens enkele scenario’s die we elke een kans geven. 

In ons basisscenario gaan we uit van wat we kunnen weten en redelijkerwijze mogen 

veronderstellen. De immense Corona-impact zorgt voor een extra onzekerheidsfactor. 

Welke assumpties maken we in ons basisscenario? 

• De Corona impact was voor de interimsector en de luchthavensector op zijn hoogst in 

april 2020. 

• In september 2020 was er een trage terugkeer naar de normaliteit, wat ons in staat 

stelt om een redelijk accurate forecast voor 2020 te maken. 

• We gaan in ons basisscenario uit van een tweede sanitaire golf die minder impact zal 

hebben op de uitzendarbeid van CRIT, dan de impact van april 2020. 

• Voor de luchthavenactiviteiten gaan we uit van een omzet in 2020 die 50% bedraagt 

van 2019 en een relatief traag hernemen van de economische ‘normaliteit’ pre-Corona 

en we schatten een hersteltijd van 4 jaar (dus in 2024 op niveau van 2019). 

• Voor de uitzendarbeid  rekenen we 30% mindere omzet in 2020 en een herstel op drie 

jaar (dus in 2023 op niveau van 2019). 

• We houden met de waardering geen rekening met mogelijke overnames en voorzien 

hier dus ook geen investeringskasstroom voor. 

• CRIT heeft in 2019 zijn prijzen verhoogd waardoor het zijn operationele winst op peil 

heeft gehouden ondanks het wegvallen van de CICE. Daardoor gaan we uit van het 

resultaat 2019, eerder dan van het resultaat van de vorige jaren. Onze vrije kasstroom 

hypothese is gebouwd op een normaal pre-Coronajaar 2019.  

• We nemen een belastingdruk van 46% (dat is 34,33% voor de gewone Franse 

vennootschapsbelasting, vermeerderd met CVAE-belasting van 12% ongeveer)  

Dat geeft ons volgende vrije kasstroom raming (we ronden af): 

= EBIT x (1-tax rate)     €130 mio x (1-46%)   = €70 mio 

+ niet-kasstroom uitgaven    gewone afschrijvingen = €20 mio 

      afschrijving leases  = €20 mio  

+ verandering in werkkapitaal  geen groei/afname voorzien = €0   mio 

- onderhoudsinvesteringen   eigens cijfers van CRIT = €20 mio 

 

We ramen de vrije kasstroom voor het bedrijf (FCFF of free cashflow to firm) op €90 mio in 

een normaal jaar 2019. 

 

Vervolgens maken we en inschatting wat de Corona impact kan zijn op de business de 

komende jaren om vanaf 2024 een ‘terminal value’ met groei gelijk aan BBP-groei te nemen. 
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Om een inschatting te maken hebben we de rapporteringen van het bedrijf in detail bekeken 

per business unit. We berekenen de marge die elke business unit maakt (en die zijn nogal 

verschillend) en kunnen een vaste kost simuleren.  

Voor 2019 levert het deze afgeronde cijfers op: 

 

 
We maken nu een simulatie gebaseerd op een diepe Corona-wonde zoals in de hypothesen 

hogerop reeds weergegeven en we gaan er pessimistisch van uit dat het bedrijf zijn vaste 

kosten niet kan reduceren. 

Dat geeft ons voor de komende jaren een vrije kasstroom 

zoals in tabel hiernaast We verdisconteren naar de 

waarde vandaag een rekenen met een discontovoet van 

10%. Dat is de eis die we stellen qua rendement. Deze 

discontovoet  is hoog in tijden van lage rente. Je kan je 

ook tevreden stellen met een lager rendement (wat dan 

een hogere waardering van het bedrijf zou opleveren). 

Op deze manier wordt de verdisconteerde waarde van de 

kasstromen ongeveer €207 mio. 

Vanaf 2025 rekenen met een terminal value voor het bedrijf er even van uitgaande dat het 

blijft groeien aan het ritme van het BBP. 

De terminal value berekenen we als volgt: 

• In 2025 schatten we een kasstroom van €91,8 mio (dus aan een BBP groei van 2%) 

• De terminal value is dan €91,8 mio / (10% - 2%) = €1.020 mio 

• Verdisconteerd aan 10% is dat vandaag €712 mio 

De kasstromen van eerste 5 jaar en terminal value opgeteld bekomen we dan de totale 

intrinsieke bedrijfswaarde €919 mio. Daarbij tellen we de huidige cash (ongeveer €200 mio) 

en de CICE vordering rekenen we aan een geactualiseerde waarde van €130-135 mio, zodat 

we een marktwaarde bekomen van ongeveer €1.250 mio. Het bedrijf heeft 11,1 mio 

uitstaande aandelen. De waarde per aandeel is dan ongeveer €113. 

Dit basisscenario geven we 60% kans 
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Pessimistisch scenario 
We berekenen ook een pessimistisch scenario waarbij we uitgaan van een veel langer 

durende Corona impact zodat het bedrijf in 2024 slechts herstelt tot de helft van de 

kasstroom, dus €45 mio ipv €90 mio. 

In dat geval leveren de berekeningen ons een intrinsieke waarde op van €70 per aandeel. We 

geven dit scenario 30% kans. 

 

Optimistisch scenario 
We denken dat ook een meer optimistisch scenario mogelijk is waarbij we vooral uitgaan van 

slimme overnames (gezien de mooie kaspositie, lage schuld en goede track record van 

investeringen), waardoor het bedrijf kan blijven groeien aan een ritme groter dan de markt, 

bvb 5%.  In dat geval bekomen we een intrinsieke waarde van €150 per aandeel. We geven dit 

scenario 10% kans. 

Samengevat: 

Basisscenario   60% kans €113 

Pessimistisch scenario 30% kans €70 

Optimistisch scenario 10% kans €150 

Dat geeft een gewogen intrinsieke waarde van €104. Op deze intrinsieke waarde nemen we 

een veiligheidsmarge van 30% en bekomen we onze aankooplimiet van €73. CRIT noteert 

momenteel sterk onder onze aankooplimiet. 

 

Conclusie 
We vatten de belangrijkste elementen nog even samen: 

• CRIT is een sterk familiaal geleid bedrijf dat in het verleden steeds hogere groei dan 

het marktgemiddelde realiseerde. Deels door organische groei in niches en deels 

door slimme overnames. 

• Door de groep heeft een stevige kaspositie (hoge netto cash en weinig schulden) plus 

een vordering op de Franse staat waardoor het zware stormen kan doorstaan. 

• De crisis biedt wellicht overnamekansen. 

• Onze waardering komt op meer dan het dubbele van de huidige beurskoers. In ons 

meest pessimistisch scenario komen we aan een waardering die boven de huidige 

beurskoers ligt. 

• De huidige koers noteert onder de boekwaarde. 

• Gesteld dat we in een post-Corona situatie slechts naar een pessimistische €45 mio 

EBIT evolueren, dan nog kopen we het bedrijf vandaag voor een Enterprise Value van 

€250 mio, dus minder dan 6 keer EV/EBIT. We zien dus dat ook de pricing multiples 

laag zijn. 
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Lexicon 
 

IATA international air transportation association 

Capex Capital Expenditure, investeringen die inkomsten in de 

toekomsten genereren en niet in het boekjaar 

CICE crédit d'impôt compétitivité emploi 

CVAE cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (Franse belasting 

voor vennootschappen) 

EBIT earnings before interest and taxes (operationele winst) 

EPS earnings per share – winst per aandeel 

FCFF free cashflow to firm, de kasstroom die toekomt aan het bedrijf  

ICR interest covering ratio, verhouding renteafbetaling versus 

operationele winst 

Intrinsieke waarde De waarde die wij inschatten als fair en waarvan een 

waardebelegger denkt dat de markt dit op de lange termijn zal 

erkennen. 

IRR internal rate of return: rendement dat een project oplevert voor 

een bedrijf. 

Solvabiliteit gedefinieerd als (eigen vermogen – immateriële activa + 

uitgestelde belastingschulden) gedeeld door materiële vaste 

activa 

Vrije kasstroom Wij bedoelen hiermee de vrije kasstroom die aan het bedrijf 

toekomt, de zoganaamde unlevered free cashflow (UFCF) of free 

cashflow to firm (FCFF). Het is gelijk aan de operationele winst 

na belastingen, verminderd met de herinvesteringen (capex min 

afschrijvingen) en de verandering in werkkapitaal. 

 

Referenties 
 

Website Groupe CRIT:  http://www.groupe-crit.com 

 

BBP cijfers Frankrijk:   https://tradingeconomics.com/france/gdp 

 

IATA forecast:   https://www.iata.org/pax-forecast/ 

 

http://www.groupe-crit.com/
https://www.iata.org/pax-forecast/
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Disclaimer 
Vanaf de publicatiedatum van dit verslag hebben Chess Capital B.V. en haar gelieerde ondernemingen 

(gezamenlijk "Chess Capital") een long positie in CRIT. Chess Capital realiseert mogelijks winst in het geval dat de 

koers van het aandeel stijgt. Na publicatie van het verslag kan Chess Capital handelen in de effecten van elke 

onderneming die in dit verslag wordt behandeld of besproken. Alle inhoud van dit verslag geeft de mening van 

Chess Capital weer. Chess Capital heeft alle informatie in dit verslag verkregen uit bronnen die volgens hen 

accuraat en betrouwbaar zijn. Deze informatie wordt echter gepresenteerd "zoals ze is", zonder enige vorm van 

garantie - expliciet of impliciet. Chess Capital geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot 

de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van dergelijke informatie of met betrekking tot de resultaten 

verkregen door het gebruik ervan. Alle opinies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en 

Chess Capital verbindt zich er niet toe dit verslag of enige informatie in dit verslag bij te werken of aan te vullen. 

Dit verslag is geen beleggingsaanbeveling en is slechts een bespreking van de meningen van Chess Capital.  

Dit document dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als een officiële bevestiging van enige transactie. Alle 

marktprijzen, gegevens en andere informatie zijn niet gegarandeerd voor wat betreft volledigheid of 

nauwkeurigheid en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is 

gebaseerd op geselecteerde openbare marktgegevens en weerspiegelt de heersende omstandigheden en de 

opvattingen van Chess Capital op deze datum, die allemaal dienovereenkomstig kunnen worden gewijzigd. De 

meningen en schattingen van Chess Capital vormen een zo goed mogelijk oordeel en moeten worden beschouwd 

als indicatief, voorlopig en uitsluitend ter illustratie.  

Elke belegging houdt aanzienlijke risico's in, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsvolatiliteit, ontoereikende 

liquiditeit en het mogelijke volledige verlies van de hoofdsom. De in dit verslag geschatte fundamentele waarde 

vertegenwoordigt slechts een zo goed mogelijke schatting van de potentiële fundamentele waardering van een 

specifiek effect en wordt niet uitgedrukt als, of geïmpliceerd als, een beoordeling van de kwaliteit van een effect, 

een samenvatting van de in het verleden behaalde resultaten, of een bruikbare beleggingsstrategie voor een 

belegger.  

Dit document vormt op geen enkele wijze een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het 

kopen of verkopen van een belegging, aandeel of grondstof die hierin wordt besproken of van een van de 

gelieerde ondernemingen van Chess Capital. Ook vormt dit document op geen enkele wijze een aanbod of een 

uitnodiging tot het doen van een aanbod om enig effect te kopen of te verkopen in enig rechtsgebied waar een 

dergelijk aanbod onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Naar beste 

vermogen en overtuiging van Chess Capital is alle informatie in dit document nauwkeurig en betrouwbaar. Chess 

Capital behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een positie in aandelen of afgeleide effecten in te 

nemen in een bedrijf dat in dit document wordt besproken. Vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum van dit 

document dienen beleggers ervan uit te gaan dat Chess Capital een positie heeft in een of meer van de besproken 

bedrijven en posities heeft in aandelen van dit bedrijf of afgeleide instrumenten en die mogelijk winst kunnen 

opleveren in het geval dat de marktwaardering van het aandeel van het bedrijf hoger is dan vóór de 

oorspronkelijke publicatiedatum. Chess Capital, functionarissen en personen zijn niet verplicht om een belegger 

of lezer van dit verslag te informeren over hun historische, huidige en toekomstige handelsactiviteiten. Bovendien 

kan Chess Capital profiteren van elke wijziging in de waardering van andere bedrijven, effecten of grondstoffen 

die in dit document worden besproken. De analisten die dit verslag hebben opgesteld, worden gecompenseerd op 

basis van (onder andere) de algemene rentabiliteit van de activiteiten van Chess Capital. De 

compensatiestructuur voor Chess Capital-analisten is over het algemeen een afgeleide van hun effectiviteit in het 

genereren en communiceren van nieuwe beleggingsideeën en de prestaties van aanbevolen strategieën voor 

Chess Capital. Dit zou een potentieel belangenconflict kunnen betekenen in de gegeven verklaringen en meningen 

in de documenten van Chess Capital.  

De informatie in dit document kan toekomstgerichte verwachtingen bevatten, of die door middel van verwijzing 

worden opgenomen, die verklaringen bevatten die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Elke of alle 

toekomstgerichte veronderstellingen, verwachtingen, projecties, intenties of overtuigingen van Chess Capital over 

toekomstige gebeurtenissen kunnen verkeerd blijken te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden 

beïnvloed door onnauwkeurige aannames of door bekende of onbekende risico's, onzekerheden en andere 

factoren, waarvan de meeste buiten de controle van Chess Capital liggen. Beleggers dienen een onafhankelijke 

due diligence uit te voeren, met hulp van professionele financiële, juridische en fiscale experts, op alle effecten, 

bedrijven en grondstoffen die in dit document worden besproken en een zelfstandig oordeel te vellen over de 

relevante markten alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. 


