
EVS
BEELDVORMING

EVS is geëvolueerd van een kleine
onderneming die de superslow-
motionbeeldenmaakte bij de for-
mule 1-wedstrijdentoteenvolwaar-
dige aanbieder van contentmana-
gementsystemen voor grote sport-
evenementen.Hetheeftdevoorbije
tien jaareenalleenheerschappijop-
gebouwdinhetaanleverenvanser-
versvoorsatellietwagens.Sindseind
2015 groeit het orderboek weer,
vooral in de VS enAzië. Het bedrijf
is schuldenvrij en de waardering
vanminderdantwaalfkeerdewinst
is zeer aantrekkelijk, zekermet het
perspectief op een topjaar in 2016
(EKvoetbal enOlympischeSpelen).

5
AIR LIQUIDE
INDUSTRIËLE GASSEN

Air Liquide ismarktleider inde sec-
torvande industriëlegassen,diege-
kenmerktwordtdooreengrote sta-
biliteit. Enerzijds isdeconcurrentie
beperkt,omdatdeproductievan in-
dustriële gassen erg kapitaalinten-
sief is. Anderzijds hebbende geslo-
ten contracten een lange levens-
duur.Dat resulteert inbetrouwbare
marges en een gestage omzetgroei.
Air Liquide heeft een erg divers
klantenbestand, ismondiaal actief
en slaagt er systematisch in zijn
marges teverhogen.Metdeoverna-
me van zijn Amerikaanse sector-
genoot Air Gaswil Air Liquide zijn
groeiambities kracht bijzetten.

INVESTOR
HOLDING

Investor isdeholdingvandeZweed-
se familie Wallenberg, die in haar
honderdjarigbestaaneenzeer sterk
trackrecord inwaardecreatie heeft
opgebouwd. Investor is de belang-
rijksteaandeelhoudervanmeerdere
wereldspelersdieeenstabieleenre-
currentedividendstroomgeven, zo-
als Atlas Copco, ABB, AstraZeneca,
Electrolux, Swedbank en Ericsson.
Daarnaastbestaat eenkwart vande
portefeuille uit private equity die
vooralgericht isopdegezondheids-
sector. Bij eenkoersvan268Zweed-
se kronen geniet u een korting van
netgeen20procentopde intrinsie-
kewaarde.
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SOLVAY
FIJNCHEMIE

Solvay is enkele jaren geleden van
koers veranderdentransformeerde
vaneenhybridebedrijf (farma, che-
micaliën en kunststoffen) naar een
gediversifieerde fijnchemiegroep.
De focusophogemarges, innovatie
engroeiheeft Solvayertoeaangezet
het Amerikaanse Cytec over te ne-
men, de op een na grootste produ-
cent van lichte composietmateria-
len. De eerstekwartaalcijfers waren
beter dan verwacht, evenals de ge-
raamde kostenbesparingen. Dat
duidelijkestrategischeplan,dester-
kemarktpositie en het royale divi-
dend (4,1%) zullen eenmooie aan-
deelhouderswaarde creëren.
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Campoamor

Costa Blanca

Huis van

2.100.000 euro

favorieteaandelenvan
RietVijgen Portfoliomanager Leo Stevens & Cie
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Netto

EVS heeft de
voorbije tien jaar een
alleenheerschappij
opgebouwd in
het aanleveren
van servers voor
satellietwagens.
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NOVARTIS
FARMA

Novartis is een farmaceutisch be-
drijf met een sterke portfolio ge-
neesmiddelen en een duidelijke
strategie. De koers leed onder de
tegenvallendeprestatie vandeoog-
divisie Alcon,maar eenherstructu-
reringmoetsoelaasbrengen.Novar-
tis herinvesteert een groot deel van
zijn inkomsten in onderzoek en
ontwikkeling van nieuwemedicij-
nen en verzekert zich zo van toe-
komstige inkomsten. Het nieuwe
geneesmiddelEntresto (tegenhart-
falen) werd door specialisten ter
zake lyrisch onthaald. Door de ge-
plande herstructurering vanAlcon
stabiliseertdekoersvanhetaandeel.

zomer
reeks

De nieuwbouwvilla ligt in een exclusief golf-
resort nabij de badplaats Campoamor in
Zuid-Spanje. Het terrein beslaat 815 hectare
en is omgeven door glooiende heuvels
met sinaasappel- en citrusbomen.
Er zijn meer dan 20 golfbanen op
minder dan een half uur, het
strand ligt op 4,5 kilometer en
er zijn tal van jachthavens in de
nabije omgeving.
De villa is opgetrokken in drie
niveaus. Beneden is er een grote
garage, een cinemazaal en een
grote dressing. Daarboven ligt een
grote woonruimte met grote glaspartijen.
Die laten veel licht binnen en creëren een
groot ruimtegevoel. De keuken is - net zoals
de rest van de woning - heel strak, door de
ingebouwde kasten en het kookeiland, waar
de wasbak en de kookplaat verstopt zitten
achter een plaat die automatisch open-
schuift. De villa telt drie slaapkamers, elk
met een eigen badkamer. De master-
bedroom heeft een jacuzzi en een dressing.
Die slaapkamer komt uit op het privé-
zwembad. De woning telt enkele grote ter-
rassen, waaronder een boventerras met een
grote vierkante tafel met ingebouwd haard-
vuur. SV

Waar: Campoamor (Costa Blanca in Spanje)
Soort woning: villa
Bouwjaar: 2016
Bewoonbare oppervlakte: 433 m²

Grondoppervlakte: 2.039 m²

Tijdens de zomermaanden steekt de rubriek ‘Huis van’ de grens
over en kijken we binnen in luxueuze huizen in het buitenland.


