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De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van
niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen uit de eurozone. De
index werd in 2006 voor het eerst gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon
Research, een onlineplatform voor het beheer van fusies en overnames van
niet-genoteerde bedrijven. De driemaandelijkse index is gebaseerd op de
bedrijfsovernames in het mid-marketsegment in de laatste drie maanden.
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10,3x

“We hebben de Argos-index® gelanceerd, omdat
we een ijkpunt wilden voor de markt van de nietgenoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide
methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit
van de informatie waarop het gebaseerd is. Die
betrouwbaarheid is de essentie van de index.”
LOUI S GODRON

INTERVIEW MET
ÉRIC DE MONTGOLFIER,
C E O VA N I N V E S T E U R O P E
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“De Argos-index® is een referentie geworden in Europa,
omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze
EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool).
Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze
methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig
te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de
jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren
hypothesen.”
GRÉGOIRE BUISSON

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of
het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos
Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt
over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos
Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk
berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”
FRANK HERMANN
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Voornaamste
conclusies

STRATEGISCHE OVERNEMERS BLIJVEN HOGE
PRIJZEN BETALEN (10,7X DE EBITDA)
E N T E R P R I S E V BEDRIJFSWAARDE/EBITDA-RATIO
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De prijzen die in het vierde kwartaal betaald zijn, weerspiegelen de
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economische verwachtingen van het eind van het jaar:
E
 en nieuwe versoepeling van het monetaire beleid van de voornaamste
centrale banken (nieuwe kwantitatieve versoepeling);
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A
 fname van de vrees voor een wereldwijde recessie, doordat de groei in
de Verenigde Staten goed standhield en er hoop was dat de internationale
handelsspanningen zouden wegebben.

ARGOS INDEX® MID-MARKET
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Bron: Epsilon Research / MarketIQ
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NOG STEEDS GROOT VERSCHIL TUSSEN GENOTEERD EN NIET-GENOTEERD

5HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES IN HET EUROPESE MID-MARKETSEGMENT IS IN 2019 GEDAALD,
ONDANKS EEN OPLEVING IN HET VIERDE KWARTAAL

Het verschil illustreert de dynamiek van het niet-genoteerde segment
sinds 2018, dat ondersteund wordt door het micro-economische

Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone

klimaat:

is in het vierde kwartaal met 30% toegenomen. De waarde van de transacties
vertoonde een vergelijkbare stijging. Het zijn vooral grote beursgenoteerde

Investeerders hebben belangstelling voor niet-genoteerde activa;

bedrijven die erg actief blijven in dat segment.

O
 vernemers (zowel fondsen als grote bedrijven) hebben vlot
toegang tot kredieten;

Beursgenoteerde bedrijven maakten in de tweede helft van 2019 65% uit van
de strategische overnemers en beschikken nog altijd over een recordhoge

H
 et aantal overnamekansen is beperkt in het mid-marketsegment,
dat daardoor nog steeds een hoge concurrentiedruk kent.

kaspositie, die sinds 2013 met 20% is gestegen volgens Moody’s(1).

VERGELIJKING VAN DE RATIO’S VAN GENOTEERDE (1)
EN N IET-GENOTEERDE BEDRIJVEN IN HET MID-MARKETSEGMENT
(BETAALD DOOR STRATEGISCHE OVERNEMERS)

MID-MARKET-ACTIVITEIT IN DE EUROZONE
(15 MILJOEN - 500 MILJOEN EURO) IN VOLUME, PER SEGMENT
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(1) Bron : smallcaps.infrontanalytics.com

(1) N
 iet-financiële ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zaten eind 2018 op een cashberg
van EUR 1.085 miljard (bron: Moody’s in Les Echos, 10.09.2019).
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De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-
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herstructurering en groei en het

het beoordelen en beheren van

fonds werkt nauw samen met het
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management van de betrokken
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bedrijven. Argos Wityu verwerft

met de ratio’s van transacties in Europa,

meerderheidsparticipaties en kan

bevat analyseverslagen van ruim

per transactie 10 tot 100 miljoen euro

8.000 fusies en overnames met een

investeren. Het fonds beheert één

waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen

miljard euro, heeft dertig jaar ervaring

euro in alle sectoren, alsook indexen

en beschikt over kantoren in Brussel,

en onderzoeken die regelmatig door

Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan

Epsilon gepubliceerd worden (o.a.

en Parijs.

de Argos-index) en cloud-software

bedrijven en berust op een rigoureuze methode en een gedetailleerde analyse
van elke afzonderlijke transactie (opzet van de transactie, activiteit van het bedrijf
(bewerkte financiële informatie) en ratio’s van de transactie). De index wordt
berekend op basis van de gegevens uit de EMAT-databank (Epsilon Multiple
Analysis Tool) van Epsilon Research, die het resultaat zijn van de analyse van ruim
8.000 fusies en overnames.
Om de drie maanden maakt Epsilon Research een gedetailleerde analyse van
ongeveer 25% van de transacties die aan de voorwaarden van de index voldoen
(verwerving van meerderheidsbelang in een bedrijf van de eurozone met een
eigen vermogen tussen 15 miljoen en 500 miljoen euro). Het bedrijf gaat daarbij
uit van betrouwbare financiële informatie.

voor het beheer van contactpersonen
en fusies en overnames of projecten
met een vergelijkbare evaluatie, en
participaties van private-equityfondsen.
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