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Intrinsieke waarde stijgt naar 9,32 euro per aandeel
Value8 heeft in 2021 uitstekend gepresteerd. Vandaag publiceert Value8 de voorlopige resultaten
over het boekjaar 2021*. De nettowinst over 2021 bedraagt 18,4 miljoen euro. Dankzij dit goede
resultaat steeg de intrinsieke waarde van 7,62 naar 9,32 euro per aandeel. De portefeuille, gespreid
over private ondernemingen en beursgenoteerde belangen, steeg voor het eerst tot boven 100
miljoen euro. Aan de private kant nam Value8 een meerderheidsbelang in PIDZ, een platform
voor zorgprofessionals. Bovendien wist Kersten twee add-on acquisities te realiseren. De waarde
van de private-equity belangen (aandelen en leningen) bedroeg 44,6 miljoen euro (2020: 35,9).
Ongeveer zestig procent van dat bedrag betreft Kersten en PIDZ. De beursgenoteerde belangen
(aandelen en leningen) vertegenwoordigden eind 2021 een waarde van 67,2 miljoen euro (2020:
42,8 miljoen euro). De belangen in Ctac (15,7 miljoen euro) en Renewi (16,7 miljoen euro) wegen
het zwaarst. Beide bedrijven presteerden in 2021 uitstekend. Value8 verwacht het jaarverslag
binnen een week na heden te publiceren.
Hieronder zijn de hoogtepunten van 2021 weergegeven.
RESULTATEN
➢ De nettowinst nam toe van 8,8 miljoen euro naar 18,4 miljoen euro.
➢ De winst per aandeel kwam in 2021 uit op 1,87 euro tegen 0,88 euro een jaar eerder.
➢ De omzet (totale opbrengsten) is in 2021 gestegen van 10,7 miljoen euro naar 20,9
miljoen euro.
EIGEN VERMOGEN
➢ Het eigen vermogen groeide in 2021 van 78,4 naar 96,1 miljoen euro.
➢ De balanspositie is onverminderd ijzersterk, de solvabiliteit bedraagt ultimo 2021 85,2
procent.
➢ De intrinsieke waarde (eigen vermogen per aandeel) is in 2021 gestegen van 7,62 naar
9,32 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor uitgekeerd dividend (16 eurocent) is de
intrinsieke waarde gestegen van 7,46 naar 9,32 euro per aandeel. De toename bedraagt
24,9 procent.
DIVIDEND
➢ Value8 stelt een dividend voor van 0,17 euro per aandeel; 6,25 procent hoger dan het
dividend over kalenderjaar 2020 (0,16 euro per aandeel). Het dividend kan naar keuze in
preferente aandelen of contanten worden ontvangen.

LANGE TERMIJN
➢ De intrinsieke waarde per aandeel is sinds de start van Value8 in september 2008 gestegen
van 0,41 euro naar 9,32 euro.
➢ Met de dividenduitkering over 2021 keert Value8 voor het tiende opeenvolgende jaar
dividend uit. Ook vorig jaar – toen veel bedrijven vanwege Corona hun dividend
passeerden – keerde Value8 dividend uit.
VERWACHTINGEN
➢ Meer dan de helft van de investeringsportefeuille bestaat uit beursgenoteerde aandelen.
Om die reden heeft ook Value8 last van het slechte beursklimaat in het eerste kwartaal
2022.
➢ De portefeuille van private ondernemingen zal naar verwachting verder groeien en
minder last hebben van de coronamaatregelen dan in 2020 en 2021.
➢ Op lange termijn verwachten we dat de uitstekende kwaliteit van de bedrijven waarin
belangen worden gehouden en de sectorfocus op gezondheidszorg en technologie, zullen
leiden tot bovengemiddelde waardegroei met een lager dan gemiddeld risico.
➢ Op grond van het bovenstaande verwacht Value8 een daling van de intrinsieke waarde in
het eerste kwartaal 2022. Het streven blijft om ook in 2022 waardegroei te realiseren.
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* in dit persbericht worden voorlopige cijfers weergegeven. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

