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Hot Topic

Deze Week
o.a.
Mithra
Pharmaceuticals
een verhaal over
een autostrade,
een Perzische god,
een gezelschapsspelletje, en Simone
de Beauvoir !

Het idee van de
week
er wordt geroddeld
in de apotheek
van
Ride Aid !

Fogo de Chão
ga
gerust eens
van …
bovenbil !

opvliegers
Op 25 april was ik als standhouder aanwezig op de VFBbeleggershappening in Groot-Bijgaarden. Toen de laatste presentatie aan
de gang was, hield ik het voor bekeken, pakte alle materiaal in, droeg het
naar mijn auto, en begaf me naar de bar van het congrescentrum alwaar
ik me een dorstlessend pilsje wilde bestellen. Als je een hele dag met
passie de blijde beleggingsboodschap hebt verkondigd, is je keelgat een
uitgedroogde bron, je huig een zanderige stalactiet, je tong een
onvruchtbare zoutvlakte. Kortom : je metabolisme snákt dan naar een
dosis gekoeld gerstenat.
Dus ik naar de toog. De tapkranen doemden op als boorinstallaties naar
Jupiler-bier, schuimende watervallen die zich neerstortten in een 33 clglas. Maar helaas, het bleek een fata morgana te zijn : de boorinstallaties
lagen stil, glazen bleven onaangeroerd. Wat was het geval ? Het was
halfvijf en de obers mochten slechts vanaf vijf de tapkraan laten lopen.
Ik verzin het niet. Hoezeer ik ook aandrong, de ober gaf geen duimbreed
toe. Ik kreeg van het discussiëren alleen nog maar méér dorst. Links van
mij had iemand duidelijk hetzelfde probleem : ‘Mais enfin ... c'est quand
même incroyable ça … olala …!’, riep de man, in mijn richting kijkend.
Het was een pezige, wat kleinere man. De aders in de nek gezwollen :
opvliegend temperament ? Ik raakte met hem in gesprek. Het bleek JeanManuel Fontaine te zijn, PR-man van Mithra Pharmaceuticals .

Sluit de beursgod een rendabel contract met
de beleggers ?
De heer Fontaine bleek een aimabel man te zijn die simpelweg – net als ik – dorst
had en héél veel goesting in een pintje. Je zou dus van minder opvliegers krijgen.
Het werd echter allesbehalve een kurkdroog gesprek. Ik polste voornamelijk
naar de mogelijkheid dat Mithra naar de beurs zou komen. Jean-Manuel was
onwrikbaar : ’We bekijken alle mogelijke financieringsopties …, maar merde,
waarom krijgen we hier nu geen pintje, zeg !’
Ik schudde het hoofd : ‘Jullie trekken naar de beurs. Zeker weten !’
‘Aha, en wat drijft je er toe om dat te beweren ?’
‘Wel, ik heb zo mijn redenen. Vooreerst is het beursklimaat uiterst positief voor
beursintroducties. Een beursgang heeft vele voordelen voor een bedrijf dat
groeiplannen heeft. Want ik heb al wat gelezen over jullie en ik denk dat jullie in de
toekomst nog véél geld nodig hebben. Bovendien is Marc Coucke aan boord gekomen
(Marc Coucke heeft pre-IPO 18 % van de aandelen) : hij weet als geen ander wat een
krachtige geldtapkraan de beurs kan zijn om groeiplannen te financieren …’
‘Van tapkraan gesproken, wanneer gaan ze die nu eens …’
‘… en neem van mij aan : het goedkope geld en de lage financieringsrente blijft geen
eeuwig leven beschoren, dan komt een beursnotering al gauw van pas. Een
beursnotering doet ook heel wat aan branding-exposure. En jullie zijn daar toch niet vies
van, geloof ik, want sponsoren jullie niet heel wat sportclubs waaronder de
voetbalploegen Standard Luik en Club Brugge ?’
‘Zeker, zeker … maar nu moet ik echt gaan … hier is mijn kaartje … indien het
tot een beursgang komt, bel je me maar op … nu ga ik het dichtstbijzijnde
cafeetje opzoeken, want dórst dat ik heb …’
En daar ging Jean-Manuel Fontaine. Toffe peer. Ik had echt met hem te doen.
Een tiental minuutjes later was het zover : de ober schoof een schuimende pint
voor mijn neus. En met een grijns rond mijn mond vroeg ik me af : hoelang zal
het wachten zijn op de beursintroductie van Mithra … ?

Beursintroductie
Ondertussen is de IPO een feit. Vorige week stuurde ik een BB-alert waarin ik
mijn eerste aanvoelen rond de sfeer van de IPO mededeelde. Ik duidde op een
aantal factoren die mij er toe dreven om een koersvorming in de lagere regionen
van de prijsvork (10,5 € - 12,5 €) te verwachten : vooreerst het onzekere
beursklimaat (Griekenland) en vervolgens deed ik wat veldonderzoek bij de
banken die de emissie begeleiden en waarbij ik diende te constateren dat de
particuliere belangstelling niet overweldigend was. In ieder geval was er geen
sprake van vervoegde afsluiting. Op het moment van inblikken van deze BB is er
mij ook nog geen bericht van prijs en toewijzing ter ore gekomen.
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Waar staat Mithra voor ?
Twee weken geleden vertelde ik je over de hormonale migraine-aanvallen van
Hilde. Maar sinds kort krijgt ze ook af te rekenen met de voortekenen van de
menopauze : hot flashes. Opvliegers.

Niks van aan ! Dat zijn geen opvliegers,
dat is het eeuwige kind diep in mij dat
met lucifers aan het spelen is …

Opvliegers zijn één van die typische aspecten binnen de specifieke vrouwelijke
gezondheidsproblematiek.
Mithra werd opgericht in 1999 als spin-off van de Luikse universiteit en de
ambitie van Mithra is tegelijk groot en afgelijnd : het wil een soort one stop shop
worden voor het hormonale levenstraject van de vrouw : vruchtbaarheid,
menopauze, osteoporose, vrouwelijke kankers, contraceptie, gynaecologische
infecties.

Huidige bedrijfsmodel
Mithra beweegt zich voort op 2 sporen :
1. Het heeft een commerciële portefeuille van 15 ingelicenseerde generische
merkgeneesmiddelen (zoals bv. ‘de pil’ Deso) en 8 vrij verkrijgbare producten.
Het is momenteel marktleider op het vlak van contraceptie in België en
Nederland.
En hier is de eerste trigger van het Mithra-verhaal : de internationale
expansie van deze portefeuille ! Er is een plan in uitvoering om bepaalde
producten te lanceren in 2 grote Europese landen (Duitsland : voorzien voor
2015/Frankrijk : voorzien voor 2016) en in Brazilië, de op 1 na grootste markt
ter wereld voor contraceptie (ook voorzien voor 2015).
Waar ik bijna zeker van ben wat er zal gebeuren om de internationale groei
vleziger, efficiënter en sneller te realiseren, is : gerichte bedrijfsovernames
en/of aankoop van bijkomende productportfolio’s. Waarom ik dat beweer ?
Wel, Mithra heeft Marc Coucke (die dit jaar een kapitaalinput van maar liefst
40 mio € heeft gedaan in het bedrijf) benoemd tot voorzitter van het
strategisch comité. Dat is niet zomaar een benoemingsfunctie die lekker op
een CV staat, daar zit een duidelijk verhaal achter. Ik meen dat het onnodig is
om je het succesverhaal van Omega Pharma en Arseus (nu Fagron) nog eens
te schetsen. Buy & build. Ervaring en kennis van de markten zat. De
netwerken zijn er. En neem bijvoorbeeld Fagron (dat zoals in het verhaal van
Adam & Eva uit een rib van Omega Pharma geschapen werd) : het kan niet
anders dan dat de expertise en know how van de Braziliaanse markt, waar
Fagron marktleiderschap heeft, via de Coucke-genen zal doorsijpelen tot in
de bestuurskamers te Luik waar Brazilië óók hoog op de agenda staat. Het
zou me sterk ontgoochelen indien dit niét zo zou zijn en dat Mithra niet zou
slagen in de penetratie van de beoogde markten. Ik zei het daarstraks al : de
beursnotering zal helpen, want Mithra zal nog veel geld nodig hebben.
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2. Daarnaast heeft Mithra een R&D-lijn die op langere termijn de bestaande
portefeuille moet uitbreiden en vernieuwen. Bekijk dus het bedrijfsmodel als
volgt :
 (1) aan de ene kant heb je een inkomstengenererende, rendabele activiteit
die men nu een stap voorwaarts wil laten zetten,
 (2) en anderzijds is er een ambitieuze ontwikkelingspijplijn die van Mithra
een hoogvlieger kan maken.
 voor de belegger betekent dit in volgorde : boeiende tijden (veel
newsflow) op korte termijn (1) en een mogelijk uitzicht op een leuk extra
pensioentje op lange termijn (2).
Laat me nu even dieper ingaan op de ontwikkelingspijplijn.

Complexe generische producten
Complexe generische producten zijn varianten van een bestaand geneesmiddel waarvan
het patent vervallen is, maar die wél nog een gelijkaardig onderzoek moeten doorlopen
als het origineel product. We hebben het hier immers in essentie wel over dezelfde
biologische stof, maar ten gevolge van de complexe aard van deze stof kunnen er kleine
verschillen optreden. Tevens kan het gehanteerde productieproces afwijkingen
tegenover het origineel middel aan het licht brengen. Met andere woorden : deze
categorie van geneesmiddelen wordt enkel goedgekeurd wanneer is aangetoond dat
de variabiliteit van de generiek tegenover het referentiegeneesmiddel geen invloed
heeft op de veiligheid of de werkzaamheid ervan. Indien goedgekeurd, wordt bij de
behandeling van dezelfde aandoening doorgaans dezelfde dosering toegediend.
Dit is de portfolio :
 Tibelia (tegen osteoporose) :
- generieke variant voor Livial (Merck)
- omzet 2014 : 131 mio €
- Mithra doet het onderzoek in eigen beheer
- mogelijke goedkeuring : 1ste helft 2016
 Zoreline (tegen borstkanker) :
- generieke variant voor Zoladex (AstraZeneca)
- omzet 2014 : 874 mio €
- Mithra ontwikkelt dit 50/50 met het bedrijf Novalon
- mogelijke goedkeuring : 2de helft 2017
 MyRing (contraceptie) :
- generieke variant van NuvaRing (Merck)
- omzet 2014 : 657 mio €
- Mithra ontwikkelt dit 50/50 met het bedrijf Novalon
- mogelijke goedkeuring : eind 2019
Wat de samenwerking met Novalon betreft : Novalon heeft destijds de
commercialisatierechten wereldwijd exclusief toegekend aan GSP, en de
inkomsten worden 50/50 verdeeld tussen Novalon en GSP. Vermits Mithra een
belang van 50 % in Novalon heeft, zal Mithra 25 % van de inkomsten uitgekeerd
krijgen. Misschien ligt hier in de toekomst een hernegotieerbare, meer
favorabele deal in het vooruitzicht ?
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E4 : dé autostrade naar de top ?

estetrol (E4)

Ik geef toe : ik had nog nooit van E4 gehoord - mijn wildste gok ging niet verder
dan dat het de benaming van een of andere nog af te werken autostrade was maar door Mithra onder de loep te nemen weet ik nu : E4 is de benaming voor
estetrol, wat een natuurlijk oestrogeen is.
Oestrogeen
Oestrogeen is een hele klasse van een groep verwante vrouwelijke hormonen die
een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de vrouwelijke
geslachtskenmerken, bij het reguleren van de menstruele cyclus en bij de
zwangerschap.
Oestrogeen speelt gedurende het leven van een vrouw ook een belangrijke rol in
het emotionele welzijn. Vrouwen hebben vaker dan mannen last van
stemmingswisselingen. Dit komt bij vrouwen met name voor tijdens of voor de
menstruatie, na de zwangerschap of voor of tijdens de menopauze. Je kunt je dan
geprikkeld, onbegrepen, emotioneel gestrest of somber voelen. Het is al langer
bekend dat het hormoon oestrogeen hiermee samenhangt.
Een vriend van mij, ongetrouwd en een schatje in elk stadje, zegt altijd als we
het weer eens over de rare kronkels in het redeneringspatroon van de vrouw
hebben : ‘Jacky, een vrouw is er om van te houden, niet om ze te begrijpen.’ Ik denk dat
hij niet alleen ervaringsdeskundige is in de vrije liefde maar tevens oestrogeendeskundige …
Estetrol
Estetrol werd zo’n vijftig jaar geleden ontdekt toen de molecule werd geïsoleerd
uit de urine van een zwangere vrouw. Estetrol is een natuurlijk oestrogeen dat
door de lever van de foetus wordt geproduceerd.
En nu komt het.
In 2001 werd er een studie gepubliceerd die aantoonde dat behandelingen voor
menopauze een negatieve impact op de stolling hadden met risico's op trombose.
Er was paniek op de markt van deze producten en die klapte in elkaar. En het is
hier dat estetrol op de proppen komt. Hoor wat François Fornieri, de CEO van
Mithra, hierover durft te zeggen :
Ik voorspel je : estetrol zal morgen
voor de oestrogenen zijn wat
aspirine
vroeger
was
voor
ontstekingsremmers !
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François Fornieri vervolgt : ‘E4 zou niet alleen kunnen beschermen tegen
diepveneuze trombose of een trombo-embolie maar zou bovendien ook tot minder
subjectieve neveneffecten leiden. Denk aan gespannen of weke borsten,
gewichtstoename, oedeem of vochtophoping, misselijkheid, opgeblazen gevoel,
hoofdpijn, stemmingswisselingen, acne of ongewenste haargroei zoals die kunnen
voorkomen bij de orale anticonceptiepillen die momenteel op de markt zijn.’
Estelle
De enthousiaste CEO kan het weten want hij was de oprichter van Uteron
Pharma, waar onderzoek op basis van estetrol verricht werd. Het onderzoek was
echter een heel dure aangelegenheid en de financieringsmogelijkheden waren te
beperkt voor Uteron Pharma, zodat er gekozen werd voor een overname door de
Amerikaanse farmagrootheid Watson. Doch … François Fornieri was echter zo
sluw om een vrijwaringsclausule te onderhandelen met Watson. Deze clausule
hield in dat hij vier van de activiteiten van Uteron kon terughalen indien Watson
er geen belang meer in stelde. En dat is toch wel wat gebeurde, zeker ! Want
Watson deed een bod op het Zwitserse Actavis en plots was er geen plaats meer
voor deze vier programma’s. Zo gaat dat als grote farmabedrijven fuseren : dan
worden er andere prioriteiten en nieuwe strategische visies ontwikkeld.
En zo werd Mithra Pharmaceuticals in januari van dit jaar terug eigenaar van
vier innoverende producten én nam het ook het team wetenschappers over die
aan deze onderzoekslijn werken. Drie producten zijn in een pril
ontwikkelingsstadium : Colvir (de behandeling van niet-kwaadaardige
afwijkingen in de baarmoederhals als gevolg van een HPV-infectie), Alyssa
(hormoonspiraaltje) en Vaginate (vaginale infecties). Maar dé grootste trigger op
de ietwat langere termijn luistert naar de mooie naam Estelle (het zou de
merknaam van een sjiek damesblad of een parfum-lijn kunnen zijn). De
verwachtingen zijn hooggespannen : Estelle moet het vlaggenschip van het
bedrijf worden. Estelle is een oraal contraceptief dat klaargestoomd wordt om
aan de beslissende eindstudie fase-3 te beginnen (start begin 2016 ?). Opgelet :
het is een uitgebreide wereldwijde studie. Dat betekent dat, indien alles optimaal
verloopt, het middel pas tegen 2020 op de markt zal zijn !
Donesta
Maar er is nog meer.
In april versterkte Mithra Pharmaceuticals verder zijn innovatieportefeuille door
de acquisitie van de Nederlandse vennootschap Donesta, een filiaal van het
Nederlandse farmabedrijf Pantarhei Bioscience. Met de overname verwerft
Mithra Pharmaceuticals alle rechten van Pantarhei Bioscience op estetrol voor al
zijn toepassingen en indicaties bij zowel mensen als dieren. Pantarhei Bioscience
ontvangt een initiële overnamesom alsook een aantal mijlpaalbetalingen
naargelang het succes van de projecten die worden ontwikkeld op het vlak van
de menopauze.
Donesta bevindt zich in de startfase van fase-2.
‘En, lieve Hilde, … de resultaten van fase-1 lijken te wijzen op een doeltreffende
vermindering in de frequentie van … opvliegers !’
‘Daar heb ik op dit moment niks aan, Jacky.’ Zoals mijn vriend zegt : vrouwen zijn er
om van te houden, niet om in discussie mee te gaan.
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Het management : gezelschapsspelletje ‘verbanden zoeken’
Als ik het management en de bestuursleden bekijk, dan denk ik dat het daar
aangename onderonsjes moeten zijn op de vergaderingen. Op één of andere
manier heeft iedereen wel een kwartetje bekenden binnen handbereik. Ik heb me
wat zitten amuseren met verbanden te zoeken tussen de aanwezige
bestuurslieden : ja, ook een beurscommentator wil al eens opvliegen uit de
alledaagse helaasheid … !
Ik geef je drie ‘toffe’ voorbeelden met Marc Coucke als ‘lijdend voorwerp’.
Natuurlijk begin ik met onderstaand inwisselbaar koppeltje :

De Vlaamse Fornieri De Waalse Coucke

Het is geen uitvindsel van mezelf, de heren pakken er zélf graag mee uit in de
pers dat ze in feite een twee-eiige ondernemerstweeling zijn.
Op naar voorbeeld 2 : de connectie met financieel directeur Steven Peters.

Steven Peters was CFO bij Docpharma, dat jarenlang als een tweede Omega
Pharma werd bestempeld. Docpharma maakt nu deel uit van farmagigant
Mylan. Wel, dit bedrijf deed in april van dit jaar een overnamebod op Perrigo.
Inderdaad, datzelfde Perrigo waaraan Marc Coucke dit jaar zijn Omega Pharma
verkocht. Toch leuke causale weetjes, niet ?
Op naar voorbeeld 3 : professor Herjan Coelingh Bennink.

Professor Herjan Coelingh Bennink is bestuurslid en co-voorzitter van het
wetenschappelijk comité van Mithra. Hij was niet alleen de stichter van
Pantarhei Bioscience, maar legde een indrukwekkende carrière af op het domein
van vrouwengeneeskunde, onder meer bij het legendarische Nederlandse
farmabedrijf Organon. Eén van haar afdelingen, Chefaro, bracht de alombekende
zwangerschapstest ‘Predictor’ uit. En wie nam in 2001 de portefeuille van
Chefaro over (met daarin ook het bekende ‘Davitamon’) ? Omega Pharma !
Dit zijn maar enkele verbanden om aan te tonen dat Mithra een soort vlechtwerk is van
bestuursmensen die de sector verdomd goed kennen en elkaar goed zouden moeten
kunnen begrijpen en aanvullen. Alleen al dáárom moet er een uniek soort symbiose
kunnen ontstaan om dit project tot succes te brengen !
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What’s in a name ?

Vorige week schreef ik dat een bedrijfslogo een criterium kan zijn voor mijn
interesse in een bepaald aandeel. Wel, dat is ook zo met bedrijfsnamen. En
Mithra is een goede naam.
Mithras is een Perzische god. De zonnegod. De god van de vriendschap. Mithras
is de bemiddelaar tussen de goden en de mensen. Hij werkt vredescontracten uit.
Mithras betekent dan ook letterlijk ‘bondgenoot, partner’.
Een bondgenoot voor alle vrouwen. Mooie insteek, niet ?

Waarom vind ik Mithra een interessante investeringscase ?
De beurs van Brussel heeft er een interessant aandeel bij, zoveel is zeker. Mithra
heeft als beleggingsidee alle ingrediënten in zich om het tot een waardig BBaandeel te schoppen :
- Het bedrijf heeft bewezen dat het zich in de markt kan positioneren.
- Het heeft een zekere maturiteit, maar het grote avontuur moet eigenlijk nog
beginnen.
- Het focust zich op een interessante niche binnen de gezondheidszorg.
- Het heeft een beloftevolle ontwikkelingslijn.
- Het heeft een flamboyante CEO die graag wil uitgroeien tot hét icoon voor
ondernemersschap in Wallonië.
- Het management en de bestuursleden wéten hoe ze bedrijven in die sector
moeten uitbouwen en doen groeien.
Dé allereerste grote vraag gaat natuurlijk zijn hoe het financieel plaatje onder
controle gaat gehouden worden (Wat zal de cashburn van de ontwikkelingslijn
worden ? Hoe vlot zal de expansie buiten de Benelux verlopen ? In welke
strategische richting rijpen de overnameplannen ?). Bij de eerste
bedrijfsresultaten zullen we daar al een een beetje meer zicht op krijgen.
Hoe kopen ? Wel, ik denk dat het een typisch aandeel is om een spaarplannetje
in op te starten : op regelmatige basis wat aandeeltjes inslaan.
Denk er aan : dit is een aandeel voor de langere termijn (5 jaar).
En ook : Mithra koop je vooral voor die mogelijke blockbuster : estetrol !
En ook : alle vrouwelijke BB-lezers hebben nu weet van een interessant aandeel
dat dichtbij hun eigen hormonale levensloop aanschurkt en dat een zeer nabij en
tastbaar bedrijf is. Da’s toch tof, niet ?

Eindconclusie : Simone de Beauvoir
Van de Franse schrijfster-filosofe is er de bekende uitspraak :
‘On ne naît pas femme : on le devient’
Wel, het management heeft een periode van heel hard werken voor de boeg om
van Mithra een prachtverhaal te maken. Dit is mijn boodschap aan hen :
‘On ne nâit pas une société réussie : on le devient !’
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Het 10 BB-jaar is aanleiding voor het liquideren van dié spulletjes die mee bepaald hebben wie ik als
persoon ben of die een rol spelen in mijn eigen beursbelevenis en de weerspiegeling hiervan in BB.
Regelmatig zal ik een item verloten onder geïnteresseerden.
Het reglement is : wie heeft meegedaan voor een bepaald item en als winnaar werd uitgeloot, mag niet
meer deelnemen voor een volgend item. Op die manier zullen BB-lezers een jaar lang de kans krijgen op
het bekomen van een speciaal BB-cadeautje.

Blauw : de lichaamstaal van de vriendschap !
Ik heb al ontelbare ontmoetingen gehad met BB-lezers. Een memorabel event was toen
6 mensen de kans kregen (via de BB-beurswedstrijd 2010) om samen met Hilde en mij
naar een optreden van de legendarische Nederlandse band The Scene te gaan.
BB-lezers. Lezers ? Méér vrienden dan lezers telkenmale ik ze ontmoet.
Zoals Thé Lau, de frontman van The Scene en één van mijn helden, zingt :

En er gebeurde die avond plots iets ongewoons met Hilde in de Ancienne Belgique.
De bandleden van The Scene kwamen allemaal vanachter hun oorspronkelijke instrumenten
vandaan, namen een stoel en kwamen heel dicht bij het publiek postvatten voor een intieme,
akoestische set. En geloof me of niet, nét vooraleer Thé Lau de beginakkoorden van die
gewéldige song ‘Blauw’ inzette, zakte Hilde in elkaar. Geen opvlieger, maar appelflauwte.
Bewusteloos weggedragen. Concert over and out. Gelukkig geen ernstige verwondingen
opgelopen bij haar grondsmak.
De dag nadien riep Hilde me met verschrikte stem vanuit de badkamer : ‘Jacky kom eens kijken !’
Ik spurtte naar boven en trof haar aan terwijl ze zich nadrukkelijk in de spiegel aan het
bodychecken was. ‘Amai zeg, mijn schouder, zie eens wat een blauwe plek ! En hier op mijn
voorhoofd !’ Ik kon amper mijn lach inhouden en zong : ‘Blauw, blauw, blau-au-auw, kom ik
vanuit de AB terug naar jou-auw-auw-auw …’ En ik vertelde haar nog eens wat er gebeurd was,
en hoezeer we op de vriendelijke hulp hadden mogen rekenen van de AB-Securitymensen en de
aanwezige BB-lezers, sorry : BB-vrienden. Want blauwe plekken vergeet Hilde, maar de
vriendschap, neen, die vergeet ze niet !

Thé Lau is vorige woensdag overleden aan keelkanker. Hij werd 62.
Ik geef graag een exemplaar weg van de geweldige CD ‘Blauw’. Heb je interesse ?
Stuur dan tegen uiterlijk 5 juli een mailtje naar jacky@beursbubbels.be met in de
mededeling : ‘Blauw’. Zoals gewoonlijk zal Hilde de ondankbare taak op haar dienen te
nemen om een gelukkige uit te loten.
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Wie wordt de nieuwe McDonald’s ?

Ga gerust eens van … bovenbil !
Weet je nog begin dit jaar ? Toen ik een rendementsgedreven positie innam in het
het beleggingsidee Zoe’s Kitchen en alzo mijn pizza-oventje terugverdiende ?

Als je bovenstaand grafiekje ziet, daar krijg je toch … hot flashes van ?
BB-lezers weten al langer dat dezer dagen dé IPO-hype in de VS zich afspeelt in
de sector van de restaurantketens. In de VS is er een heus fenomeen gaande : er is
een zoektocht aan de gang naar de nieuwe McDonald's. Want ja, good old
McDonald's heeft héél veel moeite gedaan om zich heruit te vinden en dat maakt
dat heel wat jonge ondernemers zich met een prilbewezen restaurantconcept op
de beurs wagen. Ja, we beleven de tijd dat Amerikanen een ietsiepietsie bereid
zijn om een beefburger te wisselen voor iets avontuurlijkers. De vraag is echter :
wélke van al die kookexperimenten zullen overleven op de beurs ?
Onlangs waren er twee nieuwe IPO’s in de restaurantsector. Wingstop (WING)
prijsde haar IPO op 12 $ -14 $ en sprong bij de eerste beursnotering naar … 32 $ !
Maar ik ga het vandaag hebben over die andere IPO : Fogo de Chão (FOGO -, en
kijk … hier komt de god Mithras weer om de hoek kijken. Even wat geschiedenis
oprakelen :
De mythe gaat dat Mithras werd geboren uit een rots, waarbij hij al gewapend met pijl
en boog te voorschijn kwam. Toen de wereld werd bedreigd door een stier die het water
weghaalde, kwam Mithras ter hulp en doodde de stier. Uit het bloed van de dode stier
ontstond vruchtbaarheid, die de planten terug deed groeien. Door het doden van de
stier werd Mithras de heer van alles wat leeft en begon het draaien van de kosmos en
het geboren worden van de menselijke zielen.
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Nu, wat is het allerlekkerste vleesstukje van de stier ? De picanha !

De picanha is een stukje van de bovenbil, net voor de staart. Het is zo lekker
omdat het een intense vetmarmering heeft waardoor dit mooie vlees erg mals is
en een rijk smakenpalet heeft. Een leuk wistjedatje : de naam ‘picanha’ is een
samentrekking uit de zin ‘donde se pica la aña’, wat betekent : ‘daar waar het
brandmerk wordt gezet.’
Dit terzijde, maar je hebt het wellicht al geraden : Fogo de Chão is geen keten die
hamburgers, chicken wings of hotdogs opdient, neen, het serveert de authentieke
churrasco-keuken : grillen van vlees the Brazilian way (Fogo de Chão betekent
trouwens ‘houtskoolvuur’).
Ook Fogo de Chão heeft z’n beursdebuut niet gemist : het diende de initiële
prijsvork van 16 $ - 18 $ te verhogen naar 20 $ en zette op de eerste noteringsdag
een koers neer van 26,50 $. We zitten nu op een koers rond 22 $.
Niet zo hot als Wingstop, dus. Maar dat is te verklaren door het feit dat het geld
van de IPO voornamelijk dient om de schuld af te bouwen en de resterende
schuld te herfinancieren. Da’s nooit sympathiek. Beleggers willen liever dat hun
IPO-geld meteen wordt aangewend om groei te financieren. In dit geval betekent
groei : zoveel mogelijk bijkomende restaurants openen.
Wat zijn de triggers ?
 Wel, vooreerst is er een sterke blijvende verankering van de eigenaar van
Fogo de Chão, het durfkapitaalfonds Thomas H. Lee Partners. Na de IPO bezit
deze private equity groep nog steeds 80 % van de aandelen. M.a.w., het
gelooft nog in een hoger rendement van haar investering.
 Het businessconcept laat toe dat er kan bespaard worden op loonkosten : de
koks zijn tevens de tafelbedieners. Tevens is het een keuken die m.i.
internationaal, in verschillende culturen, kan aanslaan. Voorlopig zijn de
restaurants beperkt tot Brazilië en Mexico (samen 11 eenheden) en de VS (26).
De bedoeling is om te groeien met 10 % per jaar, met de VS als motor (er
worden minstens 100 nieuwe locaties gezocht) en er zijn ook plannen om de
markt te betreden van Canada en Australië. Volgend jaar wordt de markt in
het Midden-Oosten getest met de opening van een eerste restaurant in Dubai.
Hoe kopen ?
Voorzichtig ! Het beursklimaat is wat nerveus en de aandelenkoers van Fogo de
Chão is nog zijn post-IPO evenwicht aan het opzoeken. Dus : bepaal hoeveel
aandelen je eventueel zou willen en koop gefaseerd. Bijvoorbeeld nu de helft en
de helft na de eerste cijferpublicatie. Bijkopen kan je dan nog achteraf doen eens
er opties op noteren, zodat je je optimaal kan beschermen.
Tip voor de mannelijke lezers : als je vrouwtje nog eens opvliegers of
stemmingswisselingen heeft, neem haar dan mee naar het stemmige Braziliaanse
restaurant Fogos op het Eilandje in Antwerpen en biedt haar een lekker stukje picanha
aan. Wellicht werkt dit evengoed als … Donesta    !
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Het idee van de week is een idee dat ik al een tijdje in mijn schuif heb liggen en
nu bovenhaal omwille van twee redenen. Vooreerst vloog het idee op van ergens
midden de stapel naar helemaal bovenaan omdat ik het in dit nummer
veelvuldig heb gehad over … Marc Coucke. En je weet toch wat die van
opleiding is ? Apotheker ! Wel, Rite Aid is een Amerikaanse keten van …
apotheken-drogisterijen (4.600 winkels). Ik vertelde het al dat ik me in dit
nummer geamuseerd heb met … verbanden te leggen .
De trigger van dit idee ? Wel, ondanks de recente publicatie van - volgens mij
althans - zeer goede cijfers, werd de koers naar beneden geduwd. Tegelijkertijd
hoor ik geruchten dat Walgreens, de grootste Amerikaanse drogisterijketen,
geïnteresseerd zou zijn in Rite Aid. Houdt het één verband met het ander en is
men de aandelenkoers aan het masseren voor een overnamebod ? Misschien kom
ik in een later BB-nummer nog eens uitgebreid terug op Rite Aid.
Hilde loopt rood aan in haar hals. Opvliegers. Tiens, ik had de lucifers nochtans goed weggestopt …
Tot dinsdag 7 juli !
BeursBubbels is een informatief magazine dat de belegger wekelijks wil ontvoeren
naar de boeiende wereld van aandelen en opties. Het wil een beursbrief van vlees en bloed zijn. Een
beursbrief als een welkome huisvriend.
Belangrijke boodschap van Lynx :
 Het ontvangen van de nieuwsbrief BeursBubbels leidt voor u niet tot andere verplichtingen. U
ontvangt de nieuwsbrief als extra service van Lynx.
 Het speciale aanbod is enkel voor klanten van Lynx Nederland, die woonachtig zijn in
Nederland.
 De informatie uit deze e-mail is strikt en uitsluitend voor u als geadresseerde bestemd, gebruik
door anderen of het doorsturen van dit nummer is niet toegelaten.
 De ontvangst van de nieuwsbrief via Lynx geeft géén recht op deelname aan eventuele
voordeelacties en wedstrijden die worden aangeboden in de nieuwsbrief BeursBubbels.
 Er wordt van BeursBubbels uit geen registratie-toegang tot de website van Beursbubbels of
info-service via e-mail verleend.
 De samenwerking met BeursBubbels zal door beide partijen na een bepaalde tijd geëvalueerd
worden, waarbij deze voortgezet zal worden als beide partijen tevreden zijn met deze opzet.

Lees aub aandachtig volgende belangrijke informatie :
De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen die
betrouwbaar worden geacht. Indien dit niet het geval is, zal BeursBubbels steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de
verkregen informatie. BeursBubbels is een informatief magazine, een aanreiker van ideeën, en mag absoluut niet aanzien
worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies. BeursBubbels raadt de abonnee aan om elke
transactiebeslissing, gebaseerd op informatie verkregen uit het magazine, te toetsen aan zijn eigen gezond verstand en
research én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. BeursBubbels wijst er tevens op dat elke belegging in
aandelen of opties hoogst speculatief is. De lezer van BeursBubbels moet dan ook beseffen dat het aankopen of verkopen
van aandelen of opties, op basis van de inhoud van dit magazine, enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid
gebeurt. BeursBubbels, zijn uitgever en medewerkers houden zich aan een strikte ethische code. Er zal daarom slechts 2
volledige beursdagen ná het verschijnen van het magazine, ten persoonlijke titel kunnen gekocht worden in dié aandelen
of opties die voor het eerst van commentaar worden voorzien. Indien bepaalde beleggingsopportuniteiten, om welke
reden ook, aanleiding zouden kunnen geven tot een mogelijk ontwrichten van de markt, zal daar steeds met nadruk op
worden gewezen. BeursBubbels en zijn uitgever weigeren elke vorm van compensatie voor het profileren van een bepaald
bedrijf.
Verantwoordelijke uitgever : Jacky De Donder, Mechelsebaan 122, B-3140 Keerbergen.
BeursBubbels is een initiatief van De Donder Consult GVC/i-strategics (ondernemingsnummer : BE 0831 225 563).
i-strategics heeft als doel de passie voor beleggen in aandelen en opties op te wekken en te begeleiden, dit via allerhande
informatieve initiatieven. Deze uitgave mag in zijn geheel niet openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden zonder
toestemming van Jacky De Donder. Bij misbruik wordt het abonnement onvoorwaardelijk stopgezet zonder teruggave
van de nog te lopen maanden. Indien u citaten wenst te publiceren kan dit uiteraard en zonder voorafgaandelijk akkoord,
maar wel mits toevoeging van de vermelding ‘Jacky De Donder/ BeursBubbels’.
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