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De grafiek toont dat de Foodservice Index vanaf oktober vorig
jaar een sterkere gemiddelde koersgroei heeft laten zien dan de
bestaande food indices (S&P 350 en S&P F&B). Wanneer
gekeken wordt naar het gewogen gemiddelde ligt deze meer in
lijn met de bestaande indices. Dit duidt op een sterkere
koersgroei van de bedrijven met een lagere beurswaarde, zoals
Red Robin Gourmet. Door de pandemie heeft er een
verschuiving plaatsgevonden richting restaurants met bezorg-
en afhaalservices. In het eerste kwartaal van 2021 zag bv.
Thuisbezorgd (Just Eat – Takeaway) haar leveringen stijgen met
53% t.o.v. het jaar daarvoor.

De sterkste stijgers in de index in het afgelopen jaar zijn Greggs
en Red Robin Gourmet met een stijging van ongeveer 129%. De
stijging van Greggs is te danken aan de samenwerking met Just
Eat - Takeaway sinds juli 2020. De hartige producten van Greggs
konden sindsdien ook aan huis bezorgd worden, wat voor een
grote koersstijging zorgde.

Het minst sterk presterende bedrijf in de index is het
Amerikaanse bedrijf El Pollo Loco. Dit bedrijf liet slechts een
koersstijging van 5,6% zien. Een mogelijke reden voor deze
beperkte stijging is het feit dat de ROE (‘Return on Equity’)
aanzienlijk lager is dan het gemiddelde in de markt.

Index 5 jaar 3 jaar 1 jaar

S&P EUROPE 350 34,4% 21,3% 28,3%

S&P F&B 52,1% 36,6% 21,2%

Foodservice 
(gemiddeld)*

62,7% 32,6% 44,1%

Foodservice 
(gewogen)*

114,4% 69,4% 32,6%
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De Foodservice index laat een sterk herstel zien tijdens pandemie

Bovenstaande grafiek zet de koersontwikkelingen van de S&P EUROPE 350 en de S&P Food & Beverage Index af tegen die van een zelf

samengestelde index betreffende de Foodservice-industrie, bestaande uit beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in de Foodservice-

industrie (Foodservice Index; zie volgende pagina’s). In de volgende hoofdstukken is een onderscheid gemaakt tussen Fastfood-

restaurants en Fast Casual restaurants.

Foodservice

* De koersgrafiek is gebaseerd op de aandeelkoersen van een selectie van vooraanstaande 
beursgenoteerde bedrijven. 

80

90

100

110

120

130

140

150

aug-20 nov-20 feb-21 mei-21 aug-21

https://www.linkedin.com/company/yuno-advisors/?originalSubdomain=nl


3

Naam Land
Beurswaarde

(€ miljard)

EV*/Sales EV*/EBITDA EV*/EBIT

2021 2022 2021 2022 2021 2022

AutoGrill Italië 2,69 2,30x 1,59x 13,8x 9,5x n.a. 84,1x

BJ’s Restaurant Verenigde Staten 0,89 1,45x 1,23x 18,1x 11,4x n.m. 24,9x

Chipotle Verenigde Staten 46,5 7,52x 6,61x 46,9x 36,8x 59,4x 44,9x

Darden Verenigde Staten 17,7 3,51x 2,65x 25,7x 15,9x 38,5x 20,8x

Denny’s Verenigde Staten 0,91 3,68x 3,32x 17,4x 14,6x 25,7x 19,1x

Fiesta Restaurants Verenigde Staten 0,25 1,46x 1,60x 16,4x 14,0x 84,9x 32,8x

Greggs plc Verenigd Koninkrijk 3,68 2,84x 2,61x 13,3x 12,6x 23,9x 22,4x

MTY Food Canada 1,11 4,81x 4,42x 16,5x 15,0x 20,4x 18,8x

Noodles & Company Verenigde Staten 0,50 1,79x 1,63x 21,1x 15,8x 48,3x 28,9x

Red Robin Gourmet Verenigde Staten 0,33 0,90x 0,84x 14,1x 10,7x n.a. 75,4x

Mediaan 2,57x 2,12x 16,2x 13,7x 25,0x 23,3x

EV/Sales ‘21: 2,57x 

EV/EBITDA ‘21: 16,2x 

EV/EBIT ‘21: 25,0x 

Foodservice

De EBIT(DA) multiples van Fast Casual restaurants zijn allen ‘double digit’ 
met Chipotle als absolute uitschieter 

* De multiples zijn gebaseerd op de huidige marktwaardes (21 Sep 2021) van een 
selectie van vooraanstaande beursgenoteerde bedrijven.

Chipotle en Darden Restaurants zijn binnen het Fast Casual segment de
grootste spelers. Darden is eigenaar en franchisegever van acht bekende
ketens, w.o. Olive Garden en LongHorn Steakhouse, met gezamenlijk ca.
$8 miljard omzet en 1.800 filialen.

De gehele peergroup vertoont hoge (double digit) EBITDA en EBIT
multiples. Van een aantal bedrijven is de EBIT-multiple niet beschikbaar
(n.a.) door negatieve resultaten of is de multiple een duidelijke outlier
(n.m.) in het totale plaatje door nipt positieve resultaten.

De hoge multiples worden met name veroorzaakt door het feit dat de
opgenomen Fast Casual restaurants allemaal sterke groei vertonen en
vaak een leidende positie hebben in de respectievelijke keuken die zij
aanbieden. De mediane EBITDA- en EBIT-multiple voor de gehele
peergroup komen uit op respectievelijk 16,2x en 25,0x. Ook speelt een
rol dat de winstgevendheid door COVID (tijdelijk) onder druk staat, maar
de waarderingsniveaus rekening houden met normalisatie van omzet en
winstgevendheid in de toekomst.

De ondernemingen uit de peergroup die franchise-georiënteerd zijn en
een combinatie van franchise en eigen vestigingen hebben, laten de
hoogste omzet-multiples zien. Ook is het verschil tussen de EBITDA- en
EBIT-multiples bij deze bedrijven beperkt, aangezien deze business
models minder kapitaalintensief zijn dan bij ketens met overwegend
eigen vestigingen.

Eigen vestigingen Eigen & Franchise (Primair) franchise*EV = Ondernemingswaarde (Enterprise Value)

Fast Casual
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EV/Sales ‘21: 4,65x 

EV/EBITDA ‘21: 18,7x 

EV/EBIT ‘21: 23,1x 

*EV = Ondernemingswaarde (Enterprise Value)

Foodservice 

Fastfood ketens hebben nog hogere multiples dan Fast Casual 
restaurants, wat verklaarbaar is uit een groot aandeel Franchise 

* De multiples zijn gebaseerd op de huidige marktwaardes (21 Sep 2021) van een 
selectie van vooraanstaande beursgenoteerde bedrijven.

Opvallend is dat de mediaan van de Omzet- en EBITDA-multiples van het
Fastfood-segment nog hoger liggen dan van de Fast Casual restaurants,
maar op EBIT-niveau zijn de multiples vergelijkbaar. Dit komt met name
door het feit dat de Fastfood-peergroup overwegend grote Franchise-
organisaties bevat, die verhoudingsgewijs minder eigen omzet maken met
een hoge relatieve EBITDA-marge en beperkte eigen investeringen.
Daarnaast zijn Fastfood-restaurants minder gebonden aan eat-in. Het
afhaal-effect (een belangrijke groeifactor tijdens COVID) heeft zich verder
uitgebreid door de maatregelen die wereldwijd van toepassing waren.

McDonald’s is met afstand de grootste speler binnen het Fastfood-
segment. Het bedrijf omvat 60% van de totale beurswaarde binnen
Fastfood. Wat opvallend is de EV/Sales multiple van McDonald’s. Deze is
met 9,95x ruim twee keer zo hoog als de mediaan van de gehele
peergroup. De hoge multiples zijn te verklaren door het feit dat 93% van
alle McDonald’s-vestigingen op franchisebasis opereren, de zeer sterkte
merknaam en wereldwijde presence. Restaurant Brands is eigenaar en
franchisegever van Burger King, Tim Hortons en Popeyes.

De EV/EBITDA multiple van Shake Shack ligt vele malen hoger dan de
mediaan, terwijl Shake Shake qua omzet multiple redelijk in lijn ligt met de
markt. De combinatie van een sterke daling in omzet doordat geen enkele
vestiging een drive-thru heeft en de hoge kosten van de eigen locaties
heeft grote impact gehad op de winstgevendheid van Shake Shack tijdens
COVID. De forward-looking multiples vertonen derhalve een sterke daling.

Naam Land
Beurswaarde

(€ miljard)

EV*/Sales EV*/EBITDA EV*/EBIT

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Del Taco Verenigde Staten 0,28 1,33x 1,28x 11,6x 10,5x 25,5x 22,1x

Domino’s Verenigde Staten 15,4 4,99x 4,65x 24,6x 22,7x 26,9x 24,7x

El Pollo Loco Verenigde Staten 0,54 1,90x 1,84x 13,4x 12,3x 19,9x 18,6x

Jack in the box Verenigde Staten 1,89 3,87x 3,78x 13,2x 13,7x 15,5x 16,3x

McDonald’s Verenigde Staten 154,0 10,07x 9,50x 19,5x 18,3x 23,1x 21,6x

Papa John’s Verenigde Staten 4,05 2,55x 2,39x 23,3x 22,0x 30,7x 28,6x

Restaurant Brands Canada 17,0 5,90x 5,50x 15,1x 13,6x 17,1x 15,3x

Shake Shack Verenigde Staten 3,59 4,85x 3,70x 61,6x 33,8x n.a. n.m.

Wendy’s Verenigde Staten 4,34 4,44x 4,36x 17,8x 16,8x 24,0x 22,4x

Yum! Brands Verenigde Staten 32,0 7,32x 6,83x 20,2x 19,1x 21,6x 20,3x

Mediaan 4,65x 4,07x 18,7x 17,6x 23,1x 21,6x

Eigen vestigingen Eigen & Franchise (Primair) franchise

Fastfood
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Naam
Gem. omzetgroei

(2020-2023)
Gem. EBITDA Marge

(2020-2023)
Gem. EBIT Marge

(2020-2023)

Autogrill S.P.A.

BJ’s Restaurants 

Chipotle

Darden 

Denny’s

Fiesta

Greggs

MTY Food

Noodles & Company

Red Robin Gourmet

Mediaan

5

De bedrijven uit de Fast Casual Index laten een uiteenlopend beeld
zien. De mediaan van de omzetgroei over 2020 – 2023E is gelijk aan
4,6%. Fiesta Restaurants (-11.2%) is een negatieve uitschieter.
Ondanks dat Fast Casual restaurants geen extreme groei realiseren,
hebben deze bedrijven relatief goed gepresteerd gedurende de
pandemie en behaalt men hoge operationele marges.

Opvallend is Fiesta Restaurants Group, bestaande uit Pollo Tropical
en Taco Cabana restaurants wel hard is getroffen door de
pandemie. Daarnaast heeft Fiesta Restaurants Group in het eerste
kwartaal van 2020 19 slecht presterende Taco Cabana vestigingen
gesloten. Deze combinatie resulteert in de verwachte omzetdaling
van meer dan 11% p/j in de komende jaren.

De mediane EBITDA-marge over 2020 – 2023 komt uit op 17.2%.
Naar verwachting zullen de Fast Casual restaurants meer en meer
concurrentie ondervinden van Fastfood-restaurants die steeds
vaker inzetten op duurzaamheid en klantervaring en daarmee in het
vaarwater komen van de Fast Casual restaurants (Shake Shack
wordt bv. regelmatig als Fast Casual betiteld). Deze innovaties
kunnen ervoor zorgen dat de Fastfood-restaurants aantrekkelijker
worden voor klanten en derhalve een verdere ‘blurring’ tussen
Fastfood en Fast Casual.Foodservice

Fast Casual restaurants laten hoge marges zien met beperkte omzetgroei 
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Fast Casual
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Naam
Gem. omzetgroei

(2020-2023)
Gem. EBITDA Marge

(2020-2023)
Gem. EBIT Marge

(2020-2023)

Del Taco 

Domino’s 

El Pollo Loco

Jack in the Box

McDonald’s 

Papa John’s

Restaurant Brands

Shake Shack

Wendy’s

Yum! Brands

Mediaan
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De bedrijven uit de Fastfood-index laten een uiteenlopend beeld
zien, met name op het gebied van operationele marges. De
mediaan van de omzetgroei over 2020 – 2023E is gelijk aan 7,3%.
waarbij Shake Shack een duidelijke (positieve) uitschieter is met
een verwachte CAGR-omzetgroei van bijna 20%. Alle bedrijven in
de peergroup laten omzetgroei zien waarbij de wat meer
Mexicaans georiënteerde keukens blijven steken onder de 3%
verwachte groei.

De focus op duurzaamheid speelt in deze specifieke markt een
grote rol. Verder draagt de introductie van multi-channel orders
ook bij aan de verdere groei van de Fastfoodrestaurants, waarbij
Fastfoodrestaurants de maaltijden via verschillende platformen
kunnen verkopen.

Interessant is dat McDonald’s relatief beperkte groei doormaakt
(meer ‘mature’ en een reeds hoge dichtheid van het concept).
Echter, zijn de gemiddelde EBITDA-marge (50,6%) en de
gemiddelde EBIT-marge (42,4%) relatief hoog vergeleken met de
rest van de Fastfood-restaurants in de peergroup.

De mediane EBITDA-marge over 2020 – 2023 komt uit op 23,5%
waarbij de ketens met zeer sterke merknamen daar ver boven
zitten. Uiteraard speelt hier het business model (franchise vs.
eigen winkels) een grote rol aangezien de marges van franchise-
organisaties hoger liggen door minder eigen winkelomzet en
relatief beperktere operationele kosten.

Foodservice

Shake Shack combineert een hoge omzetgroei met lage marges
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Fastfood
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Het aantal M&A-deals blijft achter ten 
opzichte van pre-COVID
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Door de invloeden van COVID-19 is er in de Food-gerelateerde M&A markt binnen Europa een substantiële daling in het aantal deals te

zien in 2020 en Q1 2021. Het aantal M&A transacties daalde van 1.214 deals in 2017 tot 691 deals in 2020. In Q3 2021 werden tot op

heden in totaal 88 M&A deals gemeld, een daling van ongeveer 43% t.o.v. Q3 vorig jaar.

In de Benelux zijn over de afgelopen vier jaar 286 deals gerapporteerd binnen de Food-sector. Alhoewel het aantal deals in de periode

van 2017-2019 relatief stabiel is gebleven, zijn er sterke fluctuaties te zien binnen de kwartalen. Verder is het effect van de pandemie

ook zichtbaar. In 2020 werd om en nabij de helft van het aantal food deals (42) gerapporteerd t.o.v. het voorgaande jaar.

Benelux

Europa

Q1             Q2             Q3 Q4

Q1             Q2             Q3 Q4

Foodservice
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2021

Maart 

2020
Juni 

2020
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2020

Okt

2019

Okt 

2020

Inspire Brands neemt Dunkin’ 
Brands over voor $11,3 miljard

Foodservice

SELECTIE

Juli

2021

Juli 

2021

ICG verwerft meerderheid van 
de aandelen in Lunch Garden 

Yum! Brands Neemt Habit
Burger over voor $375 

miljoen

Happy Italy sluit aan bij   
Restaurant Company Europe 

Orkla koopt 75% belang in New 
York Pizza

April 

2021

Juni 

2021

De Beren koopt haar bezorgtak 
met 22 restaurants terug

Loetje wordt gekocht door 
Waterland en samengevoegd 

met Debuut Horeca Groep

SPAR neemt meerderheids-
belang in The Tost Club

Italiaanse Poke House neemt 
belang in Poké Perfect

Cinven koopt meerderheids-
belang in Restaurant Brands 

Iberia
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Italiaanse Poke House neemt belang in Poké Perfect

6

Het Italiaanse Poke House (ondersteund door haar private equity aandeelhouders) heeft een akkoord
bereikt met het succesvolle en het in Nederland leidende poké-concept Poké Perfect (begeleid door
Yuno Advisors). Voor Poke House, één van de leidende Europese poké concepten, is dit wederom een
verdere geografische expansie naar eerdere transacties in Spanje, UK en de VS.

De investering van Poke House stelt Poké Perfect in staat om haar expansie te versnellen door het
openen van circa 25 nieuwe Poké Perfect locaties in de Benelux in de komende 3 jaar.

Happy Italy heeft een akkoord bereikt met Restaurant Company Europe (RCE). Met de aansluiting van
de Happy Italy locaties is RCE met circa 75 locaties de grootste horecagroep van Nederland geworden.
Dit is voor RCE, onderdeel van de investeringsportefeuille van Waterland, de meest recente buy-and-
build toevoeging. Initieel gestart met de overname van Debuut Horeca Groep (o.a. Stan&Co), heeft RCE
haar portefeuille uitgebreid met formules als Loetje en Beers & Barrels.

Voor RCE is acquisitieve groei de belangrijkste pijler in hun strategie. “We willen de komende vier jaar
verdubbelen in aantal locaties en in omzet groeien naar 300 miljoen euro per jaar. Met deze acquisitie
kunnen we die groei versneld gaan realiseren”, aldus CEO Sandra van Halderen.

Inspire Brands neemt Dunkin’ Brands over 

Happy Italy sluit zich aan bij Restaurant Company Europe 

Inspire Brands, het moederbedrijf van onder andere Arby’s en Buffalo Wild Wings, heeft in december
2020 de acquisitie van Dunkin’ Brands aangekondigd. Inspire Brands heeft 11.3 miljard USD betaald
voor het merk. Hiermee is Inspire Brands het op één na grootste Food Service bedrijf wereldwijd.

Met dank aan deze acquisitie vergroot Inspire het totaal aantal restaurants naar 32.000 verspreid over
60 landen wereldwijd. Inspire Brands wil met deze acquisitie Dunkin’, Arby’s, Bufallo Wild Wings,
Jimmy John’s, Rusty Taco en Sonic onderbrengen onder het umbrella brand Inspire Brands.

Brood

Dec 2020

9

Foodservice

Juli 2021

Juli 2021
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