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Het ratingbureau koopt de van oorsprong Belgische informatieleverancier van het inves te
rings fonds EQT.
Bureau van Dijk Electronic Publishing is een internationale leverancier van bedrijfsinformatie, over onder an
dere jaarrekeningen, databanken, fusies en overnames. De Orbisdatabase van Bureau van Dijk bevat info over
220 miljoen privéondernemingen overal ter wereld. De groep is van oorsprong Belgisch, maar vestigde een tijd
je terug haar hoofdkwartier in Nederland. Ze realiseerde vorig jaar een omzet van 258 miljoen euro en een bru
tobedrijfswinst (ebitda) van 132 miljoen in 2016.
Het gonsde al enkele weken van de geruchten over een eventuele verkoop van Bureau van Dijk. Nu is het
zover. En het prijskaartje is er een om u tegen te zeggen: inclusief schulden gaat het om 3,27 miljard dollar (3
miljard euro). Dat is bijna 23 keer de ebitda van het bedrijf over het boekjaar 2016. Moody's gaat de transactie
financieren via eigen middelen en leningen.

Kassa
Het Scandinavische fonds EQT, dat gelieerd is aan de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, realiseert
een fors rendement op zijn investering. EQT kocht Bureau van Dijk 2,5 jaar geleden voor 1,6 miljard euro.
De helft daarvan waren schulden. Het verkoopt de groep nu tegen een ondernemingswaarde van 3 miljard.
Hoeveel schulden Bureau van Dijk heeft, willen de betrokkenen niet kwijt. Maar specialisten gaan ervan uit dat
het bedrag heel wat lager ligt dan eind 2014.
Bureau van Dijk heeft tijdens de periode dat het in de handen van EQT zat fors geïnvesteerd in zijn verkoopka
nalen, sterk gefocust op de ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van bestaande producten.
Het heeft ook veel geïnvesteerd in marketing en in het merk Bureau van Dijk.
Hoe de verhoudingen tussen aandeelhouders eruit zagen vóór de verkoop aan Moody's, is niet na te trekken.
Naargelang de bron bezat EQT 55 à 65 procent van de aandelen Bureau van Dijk en zat de rest (35 à 45%) in
de handen van het management. Een derde daarvan zou in het bezit zijn van de Belgische CEO Domini
que Carnoy. Carnoy passeert net als het management opnieuw fors langs de kassa  mogelijk zelfs voor enkele
honderden miljoenen  en kan zich intus sen multimiljonair noemen.
De betrokken partijen willen geen commentaar kwijt over de aandeelhoudersstructuur en de financiële details
van de deal.

Analyse
Moody's gaat het overgenomen bedrijf onderbrengen in zijn divisie Moody Analytics. Die biedt software,
onderzoek en advies aan voor kredietanalyses, economische analyses en financieel risicomanagement. Moody's
Analytics staat sterk in  de gemakkelijker vindbare  informatie over beursgenoteerde bedrijven. Bureau van
Dijk is gespecialiseerd in nietgenoteerde ondernemingen.
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Dankzij de overname versterkt Moody's zijn positie in bedrijfsgegevens en analyses aanzienlijk. De Ameri
kaanse groep verwacht tegen 2019 45 miljoen dollar aan synergie te kunnen realiseren dankzij de integratie
van Bureau van Dijk. Tegen 2021 moet dat opklimmen naar 80 miljoen dollar per jaar.

Financiële kettingbrief
Bureau van Dijk komt met Moody's Analytics terecht bij een sectorgenoot. Maar dat was het laatste decennium
wel anders: het bedrijf kende sinds 2004 vier financiële aandeelhouders. Candover verwierf in 2004 een con
trolebelang in Bureau van Dijk. In 2007 werd het doorverkocht aan BC Partners, dat het bedrijf in 2011 ver
kocht aan Charterhouse. EQT volgde in 2014. Het management participeerde iedere keer mee. Bij iedere ver
koop klom de verkoopprijs heel fors op.
Bureau van Dijk Electronic Publishing was de spil van de Van Dijkgroep van Bernard Van Ommeslaghe. Het
zusterbedrijf Bureau van Dijk Computer Services noteerde een tijd op de Brusselse beurs en werd overgenomen
door de toenmalige uitzendgroep Creyf's (Solvus).
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