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Tikkurila

Tikkurila
€18,65 Een geverfde overnamekandidaat

Tikkurila lijkt op de naam van een exotische vogelspin, maar schijn bedriegt. Dit Finse
bedrijf is een chemiebedrijf. De verwachtingen voor 2016 zijn nog naar beneden bijgesteld,
maar voor 2017 ligt er een forse groei in het vooruitzicht. Dit is een van de redenen voor
Beursgenoten om dit aandeel op onze kooplijst te zetten.
Tikkurila OyJ is een in Finland gevestigd
bedrijf dat actief is in de verfindustrie. Het
chemiebedrijf produceert en distribueert
decoratieve verven en industriële verven
voor consumenten en professionals.
Het assortiment omvat producten voor
het verven en lakken van het interieur,
exterieurproducten voor hout, metselwerk
en metalen oppervlakken, decoratieve
verven en coatings. Het produceert
eveneens verven en coatings voor de
metaal- en houtindustrie, en levert
diensten in verband met de schilderkunst.
Het bedrijf verkoopt zijn producten via een
netwerk van distributeurs en is onder meer

aanwezig in Rusland, Oekraïne, Zweden,
Finland, Noorwegen, Polen, China,
Duitsland en Denemarken, en heeft zijn
hoofdkantoor in het Finse Vantaa. De vier
belangrijkste strategische merken die het
bedrijf voert zijn Alcro, Teks, Tikkurila en
Vivacolor Daarnaast voert het een aantal
lokale merken als Beckers, Finncolor,
Gamma, Zorka Color en Jedynka.
De verfproducten van Tikkurila zijn zowel
gebruiks- als milieuvriendelijk, want waar
milieu en duurzaamheid bij ons steeds
belangrijker worden, is dat in Finland
en Scandinavië al lang gemeengoed. Er
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt

van milieuvriendelijke oplossingen,
daarnaast wordt verantwoord omgegaan
met recycling en afvalverwerking. Veel
producten zijn watergedragen en hebben
een zeer lage uitstoot van schadelijke
stoffen. Dat dit ook daadwerkelijk zo is,
blijkt wel uit het feit dat de productie-unit
in Finland dicht aan een dorp grenst.
Tikkurila is een sterke regionale speler
met een focus op de Scandinavische
landen en Oost-Europa. Van de omzet
wordt 80% behaald in Zweden, Finland,
Rusland en Polen. Als aanbieder van
decoratieve verf is het bedrijf zelfs de
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marktleider in deze landen.
Het bedrijf streeft ernaar de beste kwaliteit
te leveren en daarmee een voorsprong te
behouden op de concurrentie. Weliswaar
ligt de prijs van de verf hoger dan die van de
concurrentie, maar er wordt wel de beste
kwaliteit gegarandeerd.
Een deel van de productie wordt geleverd
naar Rusland waar het al sinds 1970 actief is.
Ondertussen krijgt het bedrijf ook voet aan
de grond in China waar een enorme groei
kan worden verwacht.
De focus van de verfgigant ligt bij de
consument aan wie dan ook de meeste
producten worden verkocht. Tikkurila
bedient echter ook klanten in de hout- en
metaalindustrie, waarbij bijvoorbeeld
moet worden gedacht aan verf die wordt
gebruikt op vuilniswagens, bruggen en
parkeergarages.

Beleggers moeten daarom niet
raar opkijken wanneer ze op een
ochtend wakker worden en er een
flinke bieding is gedaan op de
aandelen Tikkurila

Tikkurila is sinds 2010 genoteerd aan de
Nasdaq OMX-Helsinki index. Doordat
de consument de grootste afnemer
is en er altijd renovatie-, herstel- of
renovatiewerkzaamheden zijn, wordt de
blootstelling aan economische fluctuaties
gereduceerd. Maar er zullen altijd
omstandigheden zijn die druk zetten op
de omzet. Zo drukten de prijsverhogingen
van het verpakkingsmateriaal enorm op
de uitgaven, zodat de groeiverwachtingen
eind 2016 naar beneden moesten worden
bijgesteld. Ook de negatieve valutainvloeden hielpen niet mee, zodat de in 2016
opgebouwde koerswinst weer voor een
groot deel verloren ging. De economische
recessie die heerste op de Russische markt,
heeft, zij het minimaal, invloed gehad op
de cijfers van Tikkurila. Nu de Russische
economie weer stabiliseert, kan de
verfbusiness weer aantrekken. Positief is dat
Tikkurila in Rusland Pricingpower heeft! Het
feit dat Trump en Poetin grote vrienden lijken
te zijn, kan goed uitpakken voor Tikkurila.
Omdat de markt voelbaar aantrekt, zijn
de verwachtingen voor Tikkurila voor 2017
naar boven bijgesteld. In zal 2016 zal
de winst per aandeel met ongeveer 2%
dalen. Regeren is vooruitzien en analisten
voorzien voor 2017 en 2018 een stijging
van respectievelijk 5% en 4%. Omdat de
invloed van China op de cijfers nog zeer
beperkt is en er nog veel onduidelijkheid

bestaat omtrent de verdere toetreding tot
de Chinese markt, is met deze factoren bij
de bovengenoemde groeipercentages nog
geen rekening gehouden. Dit kan dus een
enorme boost gegeven voor de toekomst.
De koers van het aandeel daalde van
eind 2013 tot begin 2016 met meer dan
25% van $ 20,66 naar $ 14,37. De sterke
vooruitzichten hebben de koers echter
weer teruggebracht tot net boven € 18.65.
Daarnaast is het dividendrendement van
gemiddeld 5% ($ 0,80) dat op 5 april
wordt uitgekeerd niet te versmaden.

Overname markt, eten of gegeten worden
Akzo-concurrent PPG gaat op overnamejacht in Europa zei Michael McGarry (58), de grote baas van het Amerikaanse PPG. Hij wordt gekenmerkt te stuiteren van
de energie en is niet groot van stuk maar een straatvechter. Het concern dat hij leidt is de grootste lakkenproducent ter wereld, groter dan AkzoNobel zeggen ze,
alhoewel PPG dat niet kan bewijzen. Vast staat wel dat PPG met zijn merken Histor, Sigma en Rambo de grote concurrent van het Nederlandse AkzoNobel (Sikkens,
Flexa en CetaBever) is. En een almaar groeiende concurrent bovendien, een overnamemachine. Meer dan vijftig overnames in de afgelopen tien jaar en continu
kijken we naar nieuwe kansen. McGarry blaakt van de ambitie. Met teksten als: ‘Elk onderdeel moet elk jaar beter presteren’, en ‘al 46 jaar achtereen verhogen we
het dividend. Wij zijn een van de zes dividend-aristocraten in de Verenigde Staten. Die betalen ononderbroken jaar op jaar dividend, al sinds de 19de eeuw.’ Met
PPG (uit 1883) valt niet te spotten en wil eten, niet gegeten worden! In ons land bij Delfzijl investeert PPG in de uitbreiding en vernieuwing van zijn silicaproductie
bijna €30 mln. Silica is een rubberversterker en een vloeimiddel voor verf. Het moge duidelijk zijn dat Ook Tikkurila op de radar staat van de grote verfspelers.
Beleggers moeten daarom niet raar kijken dat ze op een ochtend wakker worden en er een flinke bieding is op aal aandelen Tikkuliria
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Lidmaatschap van Beursgenoten

Colofon

Beursgenoten is veel meer dan alleen het mooiste beleggingstijdschrift van
Nederland. Op de site van Beursgenoten vindt u allerhande tools die u helpen bij het
beleggen. Elke dag geven wij beleggingsadvies en reiken kansen aan. Parels, maar
ook vrezen wij niet om u te waarschuwen voor verkeerde beleggingsbeslissingen. Als
lid ontvangt u tussentijdse nieuwsflashes die razendsnel inhaken op de actualiteit.

Beursgenoten wordt gemaakt door:
Eindredactie: Geert Schaaij
Medewerkers: Willem-Simon Schaaij,
Kees Kamp, Michiel Visser, Jos Sterk,
Christian Slagter, Armand Bekx, Ronald Kok,
Jorrit van Spaendonck, Gert de Kruijf, Arend-Eric
Schaaij, Nicolette Brands en Peter Schulte.
Telefoon: (0592) 31 66 75
E-mail: info@beursgenoten.nl
website: www.beursgenoten.nl
Postadres: Postbus 430 / 9400 AK Assen
Uitgegeven door: Funda Rend BV
Vaart N.Z. 6, 9401 GM Assen

Hoe vaak miste u niet een belangrijk feit omtrent een aandeel omdat u geen tijd had
om het nieuws te volgen of niet eens wist dat er voor u belangrijk nieuws kwam van het
bedrijf waarin u belegd had? Dit is nu voorbij! We hebben een unieke alert service en u
hoeft dus geen aandelen bericht te missen! Analyses, nieuws, achtergronden, grafieken
en balansen onze site heeft het allemaal. Ook de aanbevelingen van toonaangevende
experts vindt u daar, want wij willen weten hoe de hazen lopen. Beursgenoten leest
of is abonnee van nationale en internationale bladen en sites, want elke mening, alle
aanbevelingen zijn voor u belangrijk en nemen we mee in onze opinie. Geen kans mag
onopgemerkt blijven.
Daarnaast is er het symposium, waar interessante sprekers worden uitgenodigd
en leden elkaar kunnen treffen. Bovendien kunt u daar met Geert Schaaij van
gedachten wisselen. Maar als lid hoeft u niet te wachten op het symposium. Leden
van Beursgenoten worden actief terzijde gestaan via de vraagbaak. Beursgenoten
ontdekt, analyseert en waakt. Uniek is ook de optiecalculator op de Beursgenoten
site. Een cockpit vol rekenmodellen en simulaties. Daarbij ook nog eens het
slagingskanspercentage op basis van historische berekeningen: ongeëvenaard!
Beursgenoten zet daar regelmatig een strategie in die u dan kunt navolgen binnen uw
eigen portefeuille. Wij zijn extra gedreven om dan te scoren. U staat er niet alleen voor.
Wij realiseerden reeds hoge rendementen.
Word vandaag nog lid! De prijs van het lidmaatschap, € 469,- per jaar en
€ 279,- voor een halfjaar, inclusief gratis bezoek symposia. De prijs is een

fractie van de waarde van één juiste tip of één waarschuwing om u te
behoeden voor een foute beslissing…

Ga naar www.beursgenoten.nl om lid te worden
of vul onderstaande antwoordkaart in!

Ik wil een jaar / half jaar*
abonnement op Beursgenoten

Bedrijf:

Neem contact met mij op

Adres:

Anders, nl.

Alle relevante beleggingsposities van Geert Schaaij
staan op de website Beursgenoten.
© Beursgenoten 2015, auteursrecenten zijn voorbehouden:
Beursgenoten geeft algemene adviezen gebaseerd tenzij anders
aangegeven op fundamentele grondslagen. Alle informatie komt uit
publieke informatie die een ieder bekend is, persberichten van bedrijven
en verspreide of gepubliceerde rapporten van derden die we aantreffen
in de beleggingsbladen, opiniebladen, kranten en op de vele sites van
banken en vermogensbeheerders en beleggingssites etc. Dit materiaal
wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen
uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere
financiële instrumenten. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Beursgenoten
een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie,
kan Beursgenoten er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig
is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie
en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliancevoorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De
in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen,
afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven
datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.Beursgenoten lees Funda Rend BV nog betrokken
medewerkers van Beursgenoten kunnen voor de juistheid en volledigheid
van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële
gevolgen en uitkomsten daarvan niet instaan. Beursgenoten geeft geen
garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch
uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Beursgenoten aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of
onvolledigheid van bedoelde informatie.
De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan
bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de
individuele behoeften van de verkrijgers van dit materiaal. Bij het schrijven
van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij
risicovolle posities adviseert Beursgenoten nadrukkelijk om eerst contact
op te nemen met uw beleggingsadviseur. Beursgenoten aanvaardt dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen. De uitsluiting
van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of
medewerkers van Beursgenoten, waaronder personen die zijn betrokken
bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd
een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties,
derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal
wordt verwezen. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen
deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De volledige disclaimer
vindt u op de site www.Beursgenoten.nl .

Naam:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Hierbij machtig ik Beursgenoten om tot wederopzegging om
van zijn/haar opgegeven bank/giro rekening de verschuldigde
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