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Persbericht 
 

Prijs voor Beste Financiële Communicatie 2019 
 

10 oktober 2019 
 

  
 

De Belgische Vereniging van Financiële Analisten BVFA deelt voor de 59ste keer 
Prijzen uit aan beursgenoteerde Belgische bedrijven die het voorbije jaar uitblonken 
in informatie bestemd voor en communicatie met de financiële analisten. 
 
 
Naast de hoofdprijs Prijs voor Beste Financiële Communicatie, worden in deze 
editie vijf deelprijzen toegekend, namelijk:  
 
De vier traditionele deelprijzen: 
 

1. Beste Permanente Informatie 
2. Beste Investeerderrelaties 
3. Beste Financiële Persberichten 
4. Beste Mid & Small Cap 

 
Vanaf dit jaar wordt een bijkomende en roterende prijs uitgereikt, volgens een 
thema aangewezen door de jury. Dit jaar wordt een prijs toegekend voor: 
 

5. Beste Communicatie over Specifieke Risico’s 
 

De bedrijven die de hoofdprijs de voorbije drie jaar wegkaapten (KBC Group in 2018, 
Barco in 2017 en WDP in 2016), mogen in de editie van dit jaar en binnen deze 
categorieën wedijveren met de andere bedrijven, maar komen niet in aanmerking 
voor de hoofdprijs. 
 
Traditioneel konden we een beroep doen op de bijdrage van een trouwe schare van 
Belgische analisten (51), aangevuld met tientallen analisten en fondsenbeheerders 
uit buitenlandse teams. We danken allen voor hun waardevolle bijdrage. 
 
In het bijzonder: de Belgische teams en/of vertegenwoordigers van Bank 
Degroofpetercam, Bank Nagelmackers, Beurstips, BNP Paribas Fortis Private 
Banking, De Federale Verzekeringen, Delen Private Bank, Dierickx-Leys, 
Econopolis, ING Equity Research, ING Private Banking België, KBC Securities, 
KeplerCheuvreux België, Kroffinvest, Merodis, Quest Management, Selectum, 
Valuescan en Value Square. 
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Resultaten 
 
Hieronder de top 5 voor elk van de deelprijzen: 
 
 

1. Beste Permanente Informatie 
 

1. KBC Group 134.8 / 150 

2. WDP 133.3 / 150 

3. Barco 129.1 / 150 

4. Sipef 127.5 / 150 

5. Aedifica  125.0 / 150 

 
Onder Permanente Informatie wordt verstaan alle relevante informatie over de 
activiteiten, producten en/of diensten van het bedrijf, haar concurrentiële positie, 
strategie en lange-termijn objectieven, de specifieke bedrijfsrisico’s en de 
rapportering over (de impact van) wijzigingen in de IFRS-boekhoudregels of in de 
consolidatiekring. Ook de informatie over de financiële geconsolideerde 
jaarrekeningen van het voorbije boekjaar wordt hier beoordeeld. 
 
KBC Group scoorde zeer goed over de hele lijn. De deelnemende analisten gaven 
unaniem de hoogste score voor de ter beschikking gestelde informatie over de 
specifieke afdelingen en diensten, alsook voor de toelichtingen bij de 
geconsolideerde financiële resultaten. Ze konden ook de duidelijke communicatie 
over de gevolgde strategie en de financiële objectieven smaken. 
 
 

2. Beste Investeerderrelaties 
 

1. KBC Group 189.5 / 200 

2. WDP 179.2 / 200 

3. Barco 175.0 / 200 

4.  Umicore 173.8 / 200 

5. Sipef 167.0 / 200 

 
Een goed geïnformeerd en georganiseerd team voor investeerderrelaties (IR) is 
cruciaal om relevante informatie correct en tijdig te verspreiden binnen de financiële 
gemeenschap. IR helpt analisten om de activiteiten, de strategie en de risico’s van 
het bedrijf te doorgronden, maar ook om beter inzicht te krijgen in de gerapporteerde 
resultaten. Het IR-team zorgt voor de permanente beschikbaarheid van een kalender 
met relevante gebeurtenissen, het verzamelen van consensus verwachtingen 
voorafgaand aan de publicatie van de financiële resultaten, en geeft analisten de 
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mogelijkheid om een direct contact te leggen met het top-management. Ook de 
kwaliteit en het gebruiksgemak van de bedrijfswebsite wordt hier beoordeeld.  
 
Net zoals vorig jaar kaapte KBC Group hier de eerste prijs weg. Het bedrijf kreeg de 
maximum score voor niet minder dan 6 van de 8 criteria, waaronder de 
beschikbaarheid en de snelle respons van het IR-team op vragen vanuit de 
analistengemeenschap, de kwaliteit van de website, de toegankelijkheid van het top-
management, het verzamelen en ter beschikking stellen van de consensus 
verwachtingen en de organisatie van meetings en conference calls waarop de 
gepubliceerde resultaten aan de analisten worden toegelicht. De frequentie en 
kwaliteit van de ad-hoc (niet-financiële) persberichten kreeg een eerder matige 
score. 
 
 

3. Beste Financiële Persberichten 
 

1. WDP 140.0 / 150 

2. Cofinimmo 135.0 / 150 

3. Solvay 133.6 / 150 

4. Proximus 131.7 / 150 

5. Befimmo 131.5 / 150 

 
In deze rubriek worden de persberichten met de jaarlijkse en tussentijdse financiële 
resultaten onder de loep genomen. Meer bepaald wordt gekeken naar de kwaliteit 
van de informatie (cijfers en commentaren) over de evolutie van omzet en kosten, de 
informatie over de verschillende segmenten, de snelheid van publicatie en eventuele 
indicaties over de te verwachten resultaten. 
 
WDP rechtvaardigt zijn eerste positie vooral met de beschikbaarheid van 
gedetailleerde performantie criteria (sector-specifieke EPRA en alternatieve criteria), 
de snelle publicatie van de jaar- en (vooral) halfjaarcijfers, de publicatie van volledige 
kwartaalresultaten en met nauwkeurige indicaties over de toekomstige resultaten. 
Ook op de andere criteria presteerde het bedrijf zeer goed met een bijna perfecte 
score.  
 
 

4. Beste Mid & Small Cap 

 

1. Sipef 417.0 / 500 

2. Befimmo 384.8 / 500 

3. Aedifica 383.8 / 500 

4. Euronav  380.8 / 500 

5. Bpost 376.4 / 500 
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Sinds vele jaren wordt in het kader van de ABAF-BVFA Prijs een nominatie gegeven 
voor het best presterende bedrijf uit het Mid & Small Cap segment (dit zijn de 
bedrijven die niet tot de Bel20 index behoren). De organisatoren van de Prijs zijn van 
oordeel dat de inspanningen van deze bedrijven op het vlak van financiële 
communicatie zo beter kunnen worden opgemerkt en naar waarde geschat. 
 
De eerste plaats gaat dit jaar naar Sipef. Het bedrijf nestelt zich in de top-3 in de 
algemene rangschikking en kreeg de hoogste appreciatie voor onder meer de 
beschikbaarheid en transparantie van het management en IR, de kwaliteit van de 
bedrijfswebsite en de organisatie van meetings en conference calls met analisten 
voor de toelichting van het businessmodel en de financiële resultaten. Ook de 
heldere toelichtingen bij de evolutie van de omzetcijfers in de persberichten konden 
op veel bijval rekenen. 
 
 

5. Beste Communicatie over Specifieke Risico’s 

 
Naast de voorgaande traditionele deelprijzen is vanaf dit jaar ook een nieuwe, 
roterende deelprijs in het leven geroepen. De keuze voor deze editie is gevallen op 
het bedrijf dat het best communiceert over haar bedrijfsspecifieke risico’s, naast 
financiële risico’s ook sector-gerelateerde commerciële, operationele, juridische, 
regelgeving-gebonden en andere risico’s, en dat zowel op het vlak van mogelijke 
blootstelling aan, als indekking tegen deze risico’s. 
 
Deze Prijs wordt gewonnen door Aedifica, dat van alle deelnemende analisten een 
maximale score kreeg. 
 
 
Dit alles resulteert in de volgende rangschikking voor de hoofdprijs voor Beste 
Financiële Communicatie 2019: 
 
 

Prijs voor Beste Financiële Communicatie 2019 
 

1. KBC Group 455.6 / 500 

2. WDP 452.5 / 500 

3. Sipef 417.0 / 500 

4. Barco 415.1 / 500 

5. Ageas 408.7 / 500 

 
Aangezien zowel KBC Group (2018) als WDP (2016) in de voorbije drie jaar de 
hoofdprijs in de wacht sleepten en volgens de spelregels van de Award dus 
“buiten competitie” meedoen, gaat de hoofdprijs dit jaar naar Sipef. De jury van 
de Award en het voltallige Bestuur van ABAF/BVFA wenst Sipef van harte te 
feliciteren met deze prachtige prestatie, een duidelijk bewijs dat het ook in 
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moeilijke (markt)omstandigheden mogelijk is en loont om zorg te besteden aan 
een goede financiële communicatie. 
 
Luc Van der Elst, Vice-Voorzitter van BVFA en coördinator van de Award: "Het 
succes van de Prijs voor Beste Financiële Communicatie is maar mogelijk dankzij de 
brede steun van de Belgische gemeenschap van financiële analisten. Onze dank 
gaat ook uit naar de bedrijven die blijven investeren in financiële communicatie." 
 
Aanvullende informatie wordt vanaf maandag 14 oktober 2019 gepubliceerd op de 
website van onze vereniging (www.abaf-bvfa.be). 
 

 

Over BVFA 
De Belgische Vereniging van Financiële Analisten bestaat sinds 1958, organiseert 
diverse evenementen voor de financiële sector en wil financiële en niet-financiële 
informatie transparanter maken. De vereniging leidt mensen op en bereidt hen voor 
op internationale examens in financiële analyse & risicobeheer. Ze vertegenwoordigt 
de gemeenschap van financiële analisten bij de marktautoriteiten en de regulator. 
 
Voor meer informatie over de Prijs voor Beste Financiële Communicatie: 
 

❖ Luc Van der Elst, Vice-Voorzitter, (0484 75 45 36) 
 
Of stuur een e-mail naar: info@abaf-bvfa.be  
 
Ons adres: ABAF-BVFA, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel, tel.: +32 (0)2 507 69 67. 


