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BETER BED

SLAAPCOMFORT

Beter Bed is actief in de Europese
markt voor slaapcomfort met meer
dan 1.100 winkels in zes landen, met
name via de ketens Beter Bed en
Matratzen Concord. Na een aantal
lastige jaren breken betere tijden
aan. Het management heeft de proDIALOG SEMICONDUCTORS
HALFGELEIDERS

Het Duitse Dialog Semiconductors
is toeleverancier van microprocessoren die onder meer de levensduur van batterijen van smartphones bepalen. De omzet van Dialog
wordt voor circa 70 procent gegenereerd door Apple, dankzij het
ECONOCOM
ICT-DIENSTVERLENER

Econocom is een Europese ICTdienstverlener die zowel autonoom
als via overnames wil groeien. Met
de overname van Osiatis in 2013
nam de omzet van Econocom met
ruim 20 procent toe. De integratie
verliep echter niet vlekkeloos. Door
MDXHEALTH
BIOTECHNOLOGIE

MDxHealth houdt zich bezig met de
ontwikkeling en de verkoop van diagnostische moleculaire testen voor
verschillende kankers. De testen van
MDxHealth zijn gebaseerd op eigen
technologie. ConfirmMDx (prostaatkanker) is al sinds 2013 in de VS
STABILUS
TOELEVERANCIER AUTOSECTOR

Charles Estourgie en Willem de Vlugt: ‘MDxHealth is minder risicovol dan biotechsectorgenoten.’ © RV

Het Duitse Stabilus is wereldwijd
marktleider in gasveren met een
marktaandeel van 70 procent in de
auto-industrie. Een van de meest
succesvolle producten van Stabilus
is de Powerise, een automatische
achterklepopener, die circa 15 pro-

ductlijnen gerationaliseerd, winkels
gerestyled en de kosten omlaag gebracht. Dat valt samen met een
markt die verbetert: het consumentenvertrouwen is toegenomen en de
huizenmarkt in de belangrijkste landen komt weer wat in beweging. De
onderneming heeft geen schulden
en het verwachte dividendrendement voor 2015 bedraagt 5 procent.

BETER BED

succes van de iPhone. Vorig jaar
werd ook Samsung klant. De producten spelen in op efficiënt energieverbruik, een thema dat wint
aan belang. Onlangs werden ook
nieuwe producten geïntroduceerd.
De groeivooruitzichten zijn bijzonder gunstig, waarbij de omzet in
drie jaar tijd met 50 procent zou
moeten stijgen.

DIALOG

enig productiviteitsverlies en een
hoger verloop stelde het derde
kwartaal van 2014 teleur. Voorlopige
vierdekwartaalcijfers tonen aan dat
die problemen niet structureel van
aard zijn en inmiddels is de integratie voltooid. Econocom kent een gezonde balans en verwacht voor 2015
een verdere stijging van de omzet en
de operationele winst.

ECONOCOM

op de markt, en de groei is veelbelovend. Voorts heeft het Amerikaanse
bedrijf Exact Sciences Cologuard,
een darmkankertest op basis van
MDxHealth-technologie, op de
Amerikaanse markt gebracht.
MDxHealth is een van de weinige
biotechbedrijven die al kasstroom
genereren. Het is daardoor minder
risicovol dan sectorgenoten.

MDXHEALTH

cent van de omzet genereert. De
Powerise is te vinden in 40 modellen
in het premiumsegment. In 2015
komen daar 20 modellen bij (ook in
het middensegment). Mede door de
Powerise zal de omzet van Stabilus
de komende jaren fors groeien. De
winst per aandeel zal de komende
drie jaar naar verwachting met meer
dan 15 procent per jaar stijgen.

STABILUS
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Huis van

2.600.000 euro

Knokke

Waar: Knokke (Het Zoute)
Soort woning: penthouse
Bouwjaar: 1964
Renovatiejaar: 2013
Bewoonbare oppervlakte: 186 m:

J.BL.

CE@EVALUATIONCAPITAL.COM - 833873-001

HET TERRAS
Het terras van het penthouse
is 40 m: en biedt een weids
uitzicht over Het Zoute.

© RV

Dit penthouse met een oppervlakte van 225 m9 bestrijkt de volledige bovenste (zesde) verdieping van een
gebouw aan de Kustlaan, bekend om zijn boetieks. Het penthouse domineert de skyline van Het Zoute: vanop
het terras van 40 m9 hebt u een prachtig zicht over Het Zoute en kunt u zelfs de torentjes van Brugge zien.
Gezien de grondige renovatie kan het penthouse de vergelijking met nieuwbouw perfect doorstaan. Het heeft
een groot woongedeelte met een eetkamer en een salon dat uitgeeft op het terras. Naast de grote keuken is er
een master bedroom met badkamer en zijn er nog twee grote slaapkamers met elk hun eigen douchekamer. In
het souterrain is een zeer grote kelder. Het penthouse ligt op de hoek van de Kustlaan en een van de hellingen
die op de dijk uitkomen. Het strand, sportclubs, tennisterreinen en minigolf bevinden zich op wandelafstand.
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