vanwaarde

opmerkelijkeovername

Immateriële activa hebben waardepotentie
Immateriële activa genereren daarnaast veelal een platform voor toekomstige groei.
Wanneer een bedrijf een merk introduceert, wordt de basis gelegd voor introductie van
nieuwe producten van hetzelfde merk. Zo ligt een deel van de waarde van Apple in de
merkperceptie van consumenten. Dit leidt tot klantloyaliteit en dat maakt het eenvoudiger nieuwe Apple producten op de markt te brengen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een basistechnologie die wordt beschermd door octrooien of patenten.
Deze technologie kan vervolgens worden toegepast in meerdere producten of diensten
wat de waardepotentie ervan verhoogt. Zo heeft Apple de softwaretechnologie die ten
grondslag ligt aan iPhone vertaald naar de iPad. Een ander voorbeeld is de waardepotentie van de social community van Facebook. Het ledennetwerk geeft het bedrijf de
mogelijkheid om substantiële (advertentie)opbrengsten te genereren via verschillende
diensten gericht op deze leden.
Waardevolle groeiopties
De investeringen die een onderneming maakt om een merk op te bouwen, een klantenbestand te creëren of een technologie te ontwikkelen, geeft de onderneming recht om
kasstromen uit deze immateriële activa te genereren. In jargon spreekt men ook wel van
waardevolle groeiopties besloten in immateriële activa. In bepaalde industrieën zoals
IT, social media en biotech wordt ruim 80% van de ondernemingswaarde verklaart uit
deze groeiopties.
Optie denken in strategie
Concluderend kan ik stellen dat immateriële activa veel karakteristieken hebben die
zich laten beschrijven en waarderen als opties. Daarnaast verandert het optie denken
de perceptie die onzekerheid heeft op de waarde. Tenslotte moet opgemerkt worden
dat de reële optie theorie niet louter een waarderingsmethode is. Het optie denken
moet worden ingebed in de strategische besluitvorming en is dus naast waarderingsmethode, een waardevolle management tool.
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Remia giet er een ander sausje over…
In de wereld van snacksauzen vond vorige maand een opmerkelijke overname plaats. Remia sloeg zijn slag en nam Yillys Food Concepts,
het bedrijf achter Yil’driz, over. Winst? Een ruimer assortiment en een stevigere positie op de markt. Hoewel nog relatief nieuw, werd Yil’driz
de afgelopen jaren speler van formaat in sauzenland. Het succes begon in 2008 toen oprichter Bram Muilwijk de vloeibare sambalsaus
introduceerde. Daarna volgde de Turkse knoflooksaus, Amerikaanse barbecuesaus en andere wereldsauzen, waarvoor het bedrijf in 2013
zelfs een belangrijke award won. Muilwijk zoekt echter een andere uitdaging en wil zich richten op de ontwikkeling van nieuwe voedingsconcepten. Blije koper Remia mag nu op de Yil’driz-winkel passen om deze vervolgens nog verder uit te breiden. De sauzen van Yil’driz blijven
overigens wel hun eigen merknaam houden. Voor welk bedrag de overname tot stand kwam, is niet bekendgemaakt.
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