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BELEGGINGSCLUB INVESTOPIA
GESCHIEDENIS & DOELSTELLING

• Oprichting : 1998 naar aanleiding van VFB-oproep voor oprichting van YP-clubs door Danny 

Reweghs. 

• Initieel doel uit 1998 : “INVESteren voor een betere toekomst… een uTOPIe?

• Bijkomende doelstellingen : 

• Vooral jonge mensen aan het beleggen krijgen !

• Een evenwichtige mix creëren van mannelijke en vrouwelijke leden.

• De club dient vooral als leerschool voor de leden en functioneert in een aantal gevallen als 

laboratorium om bepaalde strategieën uit te proberen. Financieel rendement is ondergeschikt aan 

“kennis”-rendement

• Gemiddeld jaarlijks rendement :  7,13 %



BELEGGINGSCLUB INVESTOPIA
BELEGGINGSTIP

• Smartphoto group is actief in B2C E-commerce met betaalbare fotoproducten van hoge 

kwaliteit zoals fotoboeken, fotokaartjes, fotokalenders, foto op canvas en fotogeschenken, 

en dit onder de naam smartphoto™



SMARTPHOTO : DE CIJFERS (1)

Webprint



SMARTPHOTO : DE CIJFERS (II)

Webprint
Webprint



SMARTPHOTO : DE CIJFERS (III)



SMARTPHOTO : WAARDERINGSGEWIJS

• Koers (23/09) : 14,1€

• K/W : 12

• K/BW : 1,4

• K/O :1,1

• K/CF : 9,8

• ROE : 12% (5j gem. 9,7%)

• ROA : 8,1% (5j gem 5,9%)

• Netto div. rend. : 2,5%

• EV/Ebitda : 4,3

Jaarcijfers

Aankondiging 

inkoopprogramma 

aandelen

Halfjaarcijfers



SWOT-ANALYSE

+ Cashcow met relatief weinig margeproblemen

+ “Vergeten” aandeel zowel door analisten als door beleggers

+ Goedkope waarderingscriteria die jaar na jaar verbeteren

+ Inkoopprogramma eigen aandelen (3M€) ondersteunt koers

+ Ruime netto-cashpositie die snel aangroeit

- Cash stapelt zich op en aandeleninkoopprogramma werkt onvoldoende . Wat nu?

- Personeelsproblematiek tijdens topperiodes !

- Wijzigend consumentenpatroon bij >500 verschillende producten in het gamma.



SMARTPHOTO : BESLUIT

Interessant aandeel vanwege :

• Goedkope waarderingsratio’s die jaar na jaar verbeteren

• Alychlo, Shopinvest en Midelco ondersteunen het bedrijf (>50% stemrechten)

• Stabiele groeicijfers

• “Vergeten” aandeel

• Dividendaandeel

• Koersondersteunend inkoopprogramma

 !! Werken met limietkoersen!!


