CompuGroup
Medical
overweegt
alle
aandelen
van
de
Mortselse
beeldvormingsgroep over te nemen, meldt
Agfa-Gevaert in een persbericht.
Gisterenavond wou Agfa geen commentaar geven op het
overnamegerucht, vandaag wel.
'De raad van bestuur van Agfa zal, in samenspraak met haar financiële en
juridische adviseurs, CompuGroups belangstelling zorgvuldig evalueren rekening
houdend met het belang van de aandeelhouders en de andere stakeholders', zegt
Agfa in een summier persbericht.
Ook de Duitsers stuurden een communiqué uit. 'De gesprekken bevinden zich in
een vroeg stadium. We hebben geen antwoord gekregen op onze interesse. En we
hebben de onderliggende assumpties en voorwaarden voor onze interesse niet
kunnen checken of bespreken.'
Zowel Agfa als CompuGroup zegt dat er geen zekerheid is dat de besprekingen tot
een openbaar overnamebod leiden.
Een bod op Agfa is inderdaad geen evidentie. Het grootste struikelblok is de zware
pensioenlast van Agfa, net 1,1 miljard euro. De uitkeringen aan gepensioneerden
in het VK, de VS en Duitsland - een erfenis van toen Agfa nog en masse (analoge)
filmrolletjes maakte - vreten elk jaar zowat de helft van de kasstroom weg. Dit
jaar moet Agfa ruim 50 miljoen euro uitkeren.
Complementair
Als we louter naar de operationele plaatje kijken, zijn Agfa Healthcare en
CompuGroup Medical best complementair. Agfa levert IT-systemen voor een
betere doorstroming van informatie, digitale röntgenfoto's en medische dossiers
in ziekenhuizen. Het zogenaamde klinisch informatiesysteem Orbis is geïnstalleerd
in heel wat ziekenhuizen in onder meer Frankrijk, het VK en ook Duitsland.
Met name in Duitsland heeft Agfa Healthcare een sterke positie. In datzelfde land
zorgt CompuGroup voor een vlotte doorstroom van medische dossiers bij dokters,
tandartsen en kinesisten. Een fusie met Agfa zou die stroom ineens verlengen tot
in de ziekenhuizen.
Healthcare is Agfa's tweede grootste afdeling, met 40 procent van de groepsomzet
van 2,6 miljard euro (2015). Graphics (printplaten en software voor drukkerijen)
boekt meer omzet dan de medische poot, maar is minder rendabel - Healthcare
genereert bijna 60 procent van de bedrijfswinst.
Groter
Agfa is een belangrijke werkgever met wereldwijd 11.000 mensen in dienst,
waarvan 4.600 in de afdeling Healthcare. In ons land telt de medische poot 600
medewerkers. De 2.900 andere Belgische werknemers (arbeiders en bedienden)
zijn actief in de filmfabrieken in Mortsel en Heultje (Westerlo) en op de hoofdzetel.

CompuGroup telt 4.300 werknemers in 19 landen. Daarmee boekt het minder
omzet dan Agfa (zie inzet). Maar op de beurs zijn de Duitsers groter dan Agfa. De
schuldenlast bedraagt 352 miljoen euro en op de rekening staat 25 miljoen euro
cash.
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