
 

 

  

 

 
BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 350 miljoen in 2022 en stelt dividend 
voor van € 0,15 per aandeel 
 

Koninklijke BAM Groep nv behaalt de winstverwachting voor 2022 met een gecorrigeerde EBITDA-

marge van 4,5 procent, exclusief het positieve transactieresultaat voor Wayss & Freytag 

Ingenieurbau. De kapitaalratio verbeterde verder tot 21,2 procent. BAM bevestigt de eerder 

uitgesproken verwachting om dividend over het jaar 2022 uit te keren en stelt € 0,15 per aandeel 

voor. BAM staat goed gesteld om te profiteren van de sterke marktposities en structurele 

groeimogelijkheden. Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke 

situatie blijft de Groep op koers bij de uitvoering van de strategie en streeft naar een prestatie 

richting de strategische doelstellingen voor 2023.  

 

• Bedrijfsopbrengsten gestegen met 2% in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland; totale opbrengsten 

daalden met 10% tot € 6,6 miljard door desinvesteringen in België en Duitsland; 

• Gecorrigeerde EBITDA van € 350 miljoen (gecorrigeerde EBITDA-marge van 5,3%); gecorrigeerde 

EBITDA-marge exclusief € 52 miljoen boekwinst op Wayss & Freytag was 4,5%; 

• Goede bijdrage van Nederlandse woningactiviteiten en verder herstel Nederlandse infra; in tweede 

halfjaar toename impact op resultaat Groep van inflatie, vanuit toeleveringsketen en door 

projectvertragingen;  

• Nettoresultaat van € 180 miljoen (2021: € 18 miljoen), ofwel winst per aandeel van € 0,66 (2021: € 0,07); 

• Sterke liquiditeitspositie van € 0,8 miljard, inclusief volledige terugbetaling van uitgestelde Covid-19 BTW- 

en loonheffingen en effect desinvesteringen; kredietfaciliteit verlengd tot 2026, nu ook gekoppeld aan 

duurzaamheidsdoelstellingen; 

• Kapitaalratio verder verbeterd tot 21,2% (ultimo 2021: 14,5%); 

• Solide orderboek van € 10,0 miljard (2021: € 13,2 miljard), vooral afgenomen door desinvesteringen 

(€ 2,1 miljard), heroverweging Britse overheid van regionaal wegen-ontwikkelingsprogramma 

(€ 0,6 miljard) en negatief wisselkoerseffect (€ 0,3 miljard). 

 

Kerncijfers  
 

(in € miljoen, tenzij anders vermeld)  

Boekjaar 

2022 

Boekjaar 

2021 

   

H2 2022 

 

H2 2021 

 
 

Bedrijfsopbrengsten  6.618 7.315  3.289 3.686   

Gecorrigeerde EBITDA 1  350.2 278,4  168,2 121,3   

Gecorrigeerd EBITDA 1-marge  5,3% 3,8%  5,1% 3,3%   

Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders  179,6 18,1  93,3 -2,0 
  

Dividend (in € per aandeel) 2  0,15 -      

Orderportefeuille (ultimo)  10.038 13.243      

         

Handelswerkkapitaal-efficiency  -15,8% -16,9%      

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)   16,8% 5.6%      
 

1 Gecorrigeerde EBITDA gedefinieerd als resultaat vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, 

  exclusief herstructureringskosten, afwaarderingen en eenmalige pensioeneffecten. 2 2022 voorstel. 
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Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep:  
‘BAM kende in 2022 een goed jaar. Wij behaalden onze winstverwachting, versterkten onze kapitaalpositie, 

herfinancierden onze kredietfaciliteit (RCF) en betaalden vroegtijdig en volledig de uitgestelde Covid-19 

BTW- en loonheffingen terug. We hebben dochterondernemingen in België en Duitsland gedesinvesteerd en 

diverse oudere projecten afgewikkeld om de risico’s in de portefeuille verder te verminderen. Het verheugt 

mij aan te kondigen, dat wij zullen voorstellen de dividenduitkering aan aandeelhouders te hervatten. 

 

BAM heeft over het gehele jaar een bevredigend operationeel resultaat gerealiseerd. In de divisie Nederland 

leverden de woningactiviteiten opnieuw een goede bijdrage. De prestatie van de Nederlandse infra-

activiteiten verbetert gestaag en het risico van omvangrijke contracten met een vaste aanneemsom blijft 

afnemen. De bijdrage van de Nederlandse utiliteitsbouw en de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland werd 

getemperd door inflatie, toeleveringskwesties en vertragingen bij enkele projecten. Onze activiteiten in België 

droegen positief bij. Onze joint venture Invesis presteerde goed, inclusief het positieve effect door  

aanpassing van de reële waarde van hedge-instrumenten. 

 

In 2022 hebben wij goede voortgang gemaakt met ons driejarige strategisch plan. We implementeerden een 

nieuwe divisiestructuur met een efficiënt corporate centre, hebben verscheidene grote desinvesteringen 

afgerond en lanceerden een cultuurprogramma. Op het gebied van duurzaamheid ben ik er trots op dat BAM 

voor het vierde achtereenvolgende jaar een positie inneemt op CDP’s prestigieuze A-lijst voor 

klimaatverandering. We beschouwen duurzaamheid als een belangrijke drijfveer voor de toekomstige 

activiteiten van BAM en voor het vermogen om waarde op de lange termijn te creëren. In januari 2023 

presenteerde de Groep de nieuwe duurzaamheidsstrategie. 

 

Onze orderportefeuille van € 10 miljard bevindt zich op een goed niveau en wij blijven ons richten op 

contracten met een gezonde verhouding tussen risico en verdienvermogen. We zien aantrekkelijke 

marktkansen die worden ondersteund door de vraag naar koolstofarme oplossingen, vitale infrastructuur en 

duurzame gebouwen, waar we bewezen capaciteiten als marktleider hebben. Actuele onderwerpen zijn 

sectorbrede druk vanuit toeleveranciers, kosteninflatie en het behouden van medewerkers.  

 

BAM staat goed gesteld om te profiteren van de sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden. 

Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie blijft de Groep op 

koers bij de uitvoering van de strategie en streeft naar een prestatie richting de strategische doelstellingen 

voor 2023. Op basis van onze prestaties en verder verbeterde financiële positie zullen we onze 

aandeelhouders voorstellen om over 2022 een dividend uit te keren van € 0,15 per aandeel.’ 

 

 

Dividendvoorstel 
Het beleid van BAM is om 30 tot 50 procent van het nettoresultaat over het jaar uit te keren, daarbij rekening 

houdend dat de balansstructuur de strategische agenda ondersteunt en met de belangen van de 

aandeelhouders. BAM stelt voor een dividend uit te keren van € 0,15 per aandeel, dat overeenkomt met een 

uitbetalingsratio van 32 procent van de nettowinst over het jaar 2022, exclusief het eenmalige resultaat op 

de Wayss & Freytag-transactie (€ 52 miljoen). Onder voorbehoud van goedkeuring door de jaarlijkse 

algemene vergadering van 12 april 2023, zal het aandeel ex-dividend noteren op 14 april 2023 en worden 

betaald op 8 mei 2023 met de mogelijkheid tot uitkering in aandelen. BAM zal deze uitgegeven aandelen 

inkopen om verwatering tegen te gaan.  
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Onderzoek Nederlandse autoriteiten.  

BAM International bv heeft in oktober 2022 van de FIOD en het Openbaar Ministerie vernomen dat zij 

verdachte is in een onderzoek naar fraude- en corruptiegerelateerde verdenkingen bij enkele reeds 

opgeleverde projecten. Het is momenteel niet duidelijk hoe lang het strafrechtelijk onderzoek zal duren en 

wat de uitkomst zal zijn. Daardoor kunnen eventuele negatieve financiële gevolgen, die het resultaat zouden 

kunnen zijn van het onderzoek – zo daarvan sprake zou zijn – niet betrouwbaar worden geschat, maar 

dergelijke gevolgen zouden mogelijk materieel kunnen zijn. BAM verleent alle medewerking aan het 

onderzoek en treft passende maatregelen, waaronder een interne review van de desbetreffende projecten. 

BAM maakte al in juli 2020 het voornemen bekend om de activiteiten van BAM International af te bouwen. 

Inmiddels zijn alle projecten van BAM International afgerond. 

 

 

Volledige persbericht jaarresultaten 2022 in Engels 
Het volledige persbericht over de jaarresultaten 2022, met een toelichting op de sectoren en financiële 

bijlagen, is uitgebracht in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com.  

 

 

Live audiowebcast 
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 16 februari 2023 om 10.00 uur, tijdens een 

Engelstalige analistenbijeenkomst, een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2022. Deze 

bijeenkomst is te volgen via een live audiowebcast (www.bam.com). 

 

 
Belangrijke financiële data 
23 februari 2023   Publicatie jaarverslag 2022 

12 april 2023   Jaarlijkse algemene vergadering (14.00 uur) 

4 mei 2023    Trading update eerste kwartaal 2023 

17 augustus 2023  Publicatie halfjaarresultaat 2023 

2 november 2023  Trading update eerste negen maanden 2023 

 
 
Nadere informatie 
- Analisten: Michel Aupers, michel.aupers@bam.com, (030) 659 89 88; 
- Pers: Bert Ooms, bert.ooms@bam.com, of Arno Pronk, arno.pronk@bam.com,  

(030) 659 89 88. 

 
 

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening 

marktmisbruik.  
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