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ABAF/BVFA Awards - Prijs voor Beste Financiële 
Communicatie 2021 

 
Brussel, 10 november 2021  

 
De Belgische Vereniging van Financiële Analisten BVFA deelt voor de 61ste 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 dit jaar vier 
deelprijzen toegekend, namelijk:  
 

1. Beste Toekomstgerichte Informatie 
2. Beste Investeerderrelaties 
3. Beste Holding / Investeringsmaatschappij (*) 
4. Beste Mid & Small Cap 

 
* Jaarlijks roterende prijs, uitgereikt volgens een thema aangewezen door de jury.  

 
De bedrijven die de hoofdprijs de voorbije drie jaar wegkaapten (Proximus in 2020, Sipef in 
2019 en KBC Group in 2018), 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 medewerking van een trouwe schare van 
lokale analisten (57 in totaal). We danken allen voor hun waardevolle bijdrage. 
 
In het bijzonder: de teams en/of vertegenwoordigers van ABN Amro Oddo Equity Research, 
Bank Degroofpetercam, Bank Nagelmackers, Beurstips, BNP Paribas Fortis Private Banking, 
Capricorn Partners, De Belegger, De Federale Verzekeringen, Delen Private Bank, Dierickx-
Leys, Econopolis, ING Equity Research, ING Private Banking België, Inside Beleggen, KBC 
Securities, KeplerCheuvreux België, Kroffinvest, Selectum en Value Square. 
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Resultaten 
 
Hieronder de best presterende bedrijven voor elk van de deelprijzen: 
 
 
1. Beste Toekomstgerichte Informatie 
 

1. Proximus 127.1 / 130 

2. WDP 119.7 / 130 

3. Telenet 118.6 / 130 

4. Solvay 116.5 / 130 

5. Cofinimmo 106.6 / 130 
 
Voor het eerst wordt een Award toegekend aan het bedrijf dat het best communiceert over 
de combinatie van zijn strategie, zijn toekomstige initiatieven, ambities en verwachtingen. 
Kortom, alle mogelijke informatie die de analist en belegger kan helpen om zich een beeld 
te vormen hoe het bedrijf verder zal evolueren. Ook de publicatie van een up-to-date 
kalender met relevante geplande gebeurtenissen (zoals bv de aankondiging van resultaten, 
datum van de algemene vergadering, knippen van coupon etc) en een “Alert service” om de 
analisten hiervan tijdig op de hoogte te brengen worden in deze beoordeling meegenomen. 
 
Proximus behaalt hier de hoogste score, met het maximum van de punten op bijna alle 
individuele criteria. De deelnemende analisten waren unaniem lovend over de 
gedetailleerde kwartaalberichten en vooruitzichten, de informatie over de 
investeringsplannen voor de komende jaren en de gekwantificeerde objectieven.  
 
Omwille van zijn minder voorspelbare afzetmarkten willen we hier ook de zeer goede score 
van Solvay benadrukken. 
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2. Beste Investeerderrelaties 
 

1. KBC Group 122.6 / 130 

2. Barco 120.1 / 130 

3. Kinepolis 118.0 / 130 

4. Solvay 117.1 / 130 

5. Recticel 115.8 / 130 
 
 
Een goed geïnformeerd en toegankelijk team voor investeerderrelaties (IR) is cruciaal om 
relevante informatie correct en tijdig te verspreiden binnen de financiële gemeenschap.  
Met KBC Group vinden we bovenaan deze rangschikking een vertrouwde naam terug. Het IR-
team is steeds bereikbaar, reageert snel en met kennis van zaken op vragen om informatie 
en verduidelijkingen. Ook het verzamelen en ter beschikking stellen van 
consensusverwachtingen voorafgaand aan de publicatie van de financiële resultaten wordt 
hoog ingeschat. Verder kreeg KBC Group nog de hoogste score voor de mogelijkheid die 
analisten en beheerders geregeld geboden wordt om via meetings en calls een direct contact 
te leggen met het top-management. 
 
We trekken hier ook de aandacht op drie “kleinere” (dwz niet-Bel20 bedrijven) in de top-5 
van deze rangschikking (Barco, Kinepolis en Recticel), een duidelijke indicatie dat een 
goede IR werking niet enkel is voorbehouden voor de grootste bedrijven!  
 
 
3. Beste Holding / Investeringsmaatschappij 
 
Enkele jaren terug hebben we een nieuwe, jaarlijks roterende prijs in het leven geroepen. De 
keuze is dit jaar gevallen op beste holding / investeringsmaatschappij. 
 
De specifieke activiteit van een holding of een investeringsmaatschappij verantwoordt een 
ietwat afwijkende beoordeling. Bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van hun 
portefeuille, de periodieke wijzigingen in de samenstelling, de realisatie van meer- en 
minwaarden etc.  
 

1. Quest for Growth 364.8 / 500 

2. Gimv 345.6 / 500 

3. Dieteren 338.4 / 500 
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Winnaar van deze Prijs is Quest for Growth. Het bedrijf is traditioneel één van de eerste om 
de financiële resultaten te publiceren. Ook de zeer gedetailleerde samenstelling en evolutie 
van de portefeuille en de maandelijkse publicatie van de intrinsieke waarde worden erg 
gesmaakt. Tenslotte worden ook de beschikbaarheid, de reactiviteit en de behulpzaamheid 
van de IR-werking sterk gewaardeerd. 
 
 
4. Beste Mid & Small Cap 
 

1. Barco 422.1 / 500 

2. Kinepolis 405.2 / 500 

3. Recticel 399.0 / 500 

4. Befimmo  389.9 / 500 

5. Shurgard 388.1 / 500 
 
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 Barco. Het bedrijf presteerde consequent sterk in elk van 
de categorieën en nestelt zich ook in de top-5 in de algemene rangschikking. Barco gooide 
hoge ogen met zijn snelle en gedetailleerde verslaggeving over de halfjaar- en 
jaarresultaten, inclusief niet-IFRS gedefinieerde maar desalniettemin nuttige parameters 
en ratio’s, alsook de Balansposten (bezittingen en schulden). Naar goede gewoonte 
scoorde Barco ook met zijn uitstekende IR-werking. 
 
Tenslotte merken we hier nog op dat Shurgard, bij zijn allereerste deelname in deze survey, 
een hele mooie vijfde plaats kon bemachtigen. 
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Dit alles resulteert in de volgende rangschikking voor de hoofdprijs voor Beste Financiële 
Communicatie 2021: 
 
 
Prijs voor Beste Financiële Communicatie 2021 
 

1. Proximus 453.6 / 500 

2. Solvay 443.7 / 500 

3. Telenet 440.6 / 500 

4. KBC Group 429.4 / 500 

5. Barco 422.1 / 500 
 
Na een tweede plaats vorig jaar haalt Proximus nu de hoogste score van alle 48 
beoordeelde bedrijven. Naast de Prijs voor de Beste Toekomstgerichte Informatie (zie 
hierboven) haalde Proximus ook zeer hoge scores voor de publicatie van zijn periodieke 
financiële resultaten.  

Aangezien Proximus in 2020 de hoofdprijs in de wacht sleepte en volgens de spelregels van 
de Award de drie daaropvolgende jaren dus “buiten competitie” meedoet, gaat de 
hoofdprijs naar het volgende bedrijf in de ranking.  

We zijn dan ook zeer tevreden te kunnen aankondigen dat de hoofdprijs Award for Best 
Financial Communication 2021 wordt toegekend aan Solvay. De deelnemende analisten 
prezen Solvay onder meer voor de snelle en heldere communicatie over de tussentijdse 
financiële resultaten (omzet, kosten, balansposten), inclusief relevante niet-IFRS 
gedefinieerde parameters en ratio’s. Ook de vroege, consequente en gekwantificeerde 
communicatie over de verwachte financiële resultaten (“guidance”) kon op veel bijval 
rekenen. Naar goede gewoonte scoorde Solvay ook met de uitstekende kwaliteit van zijn 
IR-werking, inclusief het verzamelen en ter beschikking stellen via de website van een set 
relevante consensuscijfers. 

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 
lokale gemeenschap van financiële analisten en beheerders. Onze dank gaat ook uit naar de 
bedrijven die blijven investeren in financiële communicatie. Ook voor bedrijven die over 
minder financiële middelen beschikken loont het om zorg te besteden aan een goede 
financiële communicatie!" 
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Aanvullende informatie wordt vanaf vrijdag 12 november 2021 gepubliceerd op de 
vernieuwde website van onze vereniging (www.abaf-bvfa.be). De bedrijven die lid zijn van 
BelIR krijgen een gedetailleerd en individueel rapport toegestuurd met daarin ook 
suggesties voor een verdere verbetering van hun communicatie. 
 
 
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: 
 
Hans Buysse – Chairman  
T +32 2 669 17 32  
 
Luc Van der Elst – Vice-Chairman & Coordinator ABAF/BVFA Awards 
T +32 484 75 45 36 
 
Of stuur een e-mail naar: info@abaf-bvfa.be  
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