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En wat als het verkeerd loopt? 

Ziezo, de inschrijving voor de gratis kaarten voor de VFB - Fedinvest Happening van 
25 april is afgelopen. De gelukkige winnaars van de trekking krijgen deze week nog een     
e-mail hierover in hun mailbox. Kom zeker af, want als u het ons vraagt, is het een van de 
interessantste happenings ooit met sprekers zoals Harold Boël van Sofina en bv. ook de 
topmannen van Global Graphics, Texaf, Nyrstar en Recticel. U kan ze allemaal 
persoonlijk aanspreken over de fundamentele gang van zaken.
Fundamenten, daarover ging het ook op de jaarvergadering van het fonds Value Square 
Equity World van de Gentse vermogensbeheerder Value Square. Een van de weinige 
fondsen die het puur waardebeleggen hoog in het vaandel draagt en niet wil meesurfen op 
beurshypes van de dag,week of maand EN zich daarbij ook nog eens de moeite getroost 
om een jaarvergadering voor zijn aandeelhouders te organiseren, net zoals Warren Buffett 
de jaarvergadering voor Berkshire organiseert� Chapeau, instituten/beheerders die zulke 
beleggingsstijlen hanteren moeten een standbeeld krijgen i.p.v. neergesabeld te worden met 
dreigende meerwaardebelastingen door individuen met een jaloerse blik... 
We hadden de indruk dat er minder volk was dan een aantal jaren geleden. Misschien was 
dat wel omdat men moest concurreren met het KBC biotech Life Sciences Congres in 
Leuven. Biotech is gloeiend hot momenteel en sommige biotechers noteren tegen 
wenkbrauwfronsende waarderingen die al te ver vooruitlopen vergeleken met hun 
statistische kans op succes. Waarom statistisch? Omdat biotech een spel is waarvan de 
uitslag met een bepaalde kans positief of negatief kan zijn. Indien er een eindpunt 
vooropgesteld wordt door de FDA of EMEA, dan wordt die behaald of niet. Net zoals je 
ook niet een beetje de 1ste plaats kan krijgen. Je bent winnaar of je bent het niet!  
Een beleggingsportefeuille hiermee beheren kan, maar dan wel voor een beperkt gedeelte. 
Een paar procentjes van uw portefeuille dus. Lees: Een beperkt deeltje van uw Risky 
Business portefeuille! Niet omgekeerd, want dat het volledig verkeerd kan lopen bij 
sommige ultrazonnige biotechverhalen hebben we in het verleden meermaals zelf 
meegemaakt. Ook al zijn biotechers de bikini�s en zwembroekjes aan het 
beleggingsfirmament, de basis van uw portefeuille moet bestaan uit oersaaie bedrijven met 
fundamenten die staan als een rots in de branding! 
Over die fundamenten sprak Ignace Van Doorselaere, CEO van de familiale
lingeriegroep Vandevelde. Een bedrijf dat ons letterlijk al meer gekost  dan opgebracht 
heeft en dat we jammer genoeg niet meer in portefeuille hebben (aankoop- & verkoop 
dateert van onze studententijd).  
�Wat als het verkeerd loopt?� is een vraag die meer gesteld wordt bij familiale 
ondernemingen die generaties ver denken, zo stelt Van Doorselaere, dan bij bedrijven met 
onpersoonlijke institutionelen of individuele kleine aandeelhouders waaraan zo goed als 
geen verantwoording afgelegd moet worden.  
Wijze woorden die meer waard zijn dan gelijk welk ander heet beleggingsadvies. In plaats 
van te dromen van het torenhoge potentieel, denk eerst eens na over wat er kan gebeuren 
als het verkeerd loopt. En daarvoor moet echt niet alles verkeerd lopen. Wat bijvoorbeeld 
als de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe technologie veel langer duurt dan 
initieel vooropgesteld? En wat als er te veel schulden zijn of cashverbranding is en er 
opnieuw kapitaal ingebracht moet worden? Vraag het maar eens aan de aandeelhouders van 
Accsys of ATG, die in het verleden al tot vervelens toe verwaterd geweest zijn. Pas als u 
daarop een antwoord heeft, weet u hoeveel u in zo�n potentieel bommetje kan en mag 
steken! Vandevelde en Resilux waren in het verleden ook zulke bommetjes. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat de boerderij erop verwed moet worden! 
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