TESLIN PARTICIPATIES

Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van
Teslin Participaties Coöperatief UA en beschikt voor deze activiteit
over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het
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Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 15001445.
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Voorwoord
De verantwoording over het boekjaar van Teslin Participaties Coöperatief UA
(‘Teslin Participaties’) hebben wij gesplitst in twee delen; het jaarverslag
en het jaarbericht. Het gedetailleerde financiële jaarverslag 2018 met
toelichtingen treft u aan op onze website www.teslin.nl. Dit is het jaarbericht
van Teslin Participaties over het boekjaar 2018, waarin wij alle relevante
informatie in hoofdlijnen hebben opgenomen.

Na een goed 2017 leek het er aanvankelijk op dat Teslin Participaties de positieve ontwikkeling ook in
het boekjaar 2018 zou voortzetten. Maar gedurende het jaar barstten de onzekerheden los. De door de
Verenigde Staten en China, maar ook de EU, aangekondigde importheffingen en tegenmaatregelen,
de gesprekken over of en hoe de Brexit gestalte zou moeten krijgen en in eigen land het politieke
gekrakeel over het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting maakten beleggers huiverig.
Ook dit jaar hebben wij een aantal nieuwe investeerders ofwel participanten mogen verwelkomen die
met ons geloven in onze filosofie en aanpak. Met het toevertrouwde vermogen hebben wij het belang
in een aantal bedrijven verder uitgebreid.
Dit jaar zijn wij weer veel op pad geweest. Onze fondsmanagers en analisten hebben tal van bedrijven
bezocht, op (vak)beurzen rondgelopen en gesprekken gevoerd met besturen, toeleveranciers,
afnemers en concurrenten van bedrijven waarin Teslin Participaties een belang heeft of eventueel in
zou willen deelnemen. Door deze bezoeken en gesprekken vormen wij ons een beeld van waar de
bedrijven staan en, belangrijker, hoe zij zich in onze ogen zouden moeten ontwikkelen. Wij hebben
geen glazen bol en realiseren ons terdege dat wij het ook niet altijd bij het juiste eind hebben. Maar
door ons goed te (laten) informeren zijn wij bij onze bedrijven een stevige gesprekspartner, die ook
wat te brengen heeft en zowel directies als commissarissen uitdaagt en aan het denken zet. Dat
wordt steeds meer gewaardeerd en uiteindelijk vaart iedereen daar wel bij.
Maarsbergen, mei 2019
Teslin Capital Management BV
Hein van Beuningen
Aleid Kruize
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Kerngegevens
Het boekjaar 2018 van Teslin Participaties Coöperatief UA in één oogopslag,
met kerngegevens, het resultaat per participatie, de portefeuilleverdeling,
de verkorte balans, de verkorte winst- en verliesrekening en het rendement
vanaf oprichting. Het vergelijkende jaar 2017 betreft een verkort boekjaar,
Teslin Participaties is immers per 1 juli 2017 opgericht.

Kerngegevens
Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande participaties
Intrinsieke waarde per participatie
Uitgekeerd dividend per participatie

2018

2017

541.259

516.804

814,30

1.096,74

27,50

Totaal rendement
Lopende kostenfactor excl. gerealiseerde winstparticipatie
Lopende kostenfactor incl. gerealiseerde winstparticipatie
Eigen vermogen (x € 1.000)

Resultaat per aandeel
Bedragen in euro’s

Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen van beleggingen
Overige opbrengsten
Brutoresultaat per participatie
Dotatie voorziening winstparticipatie
Kosten

-23,24%

9,70%

0,78%

0,38%

0,78%

0,38%

440.749

566.801

2018

2017

74,11

4,75

-358,06

103,65

0,23

0,11

-283,72

108,51

-39,65

-11,71

-7,39

-4,26

Vrijval latente belastingverplichting

0,00

3,06

Nettoresultaat per participatie

-47,04

95,60

Dividendvoorstel over 2018: € 29,00 per aandeel.

Portefeuilleverdeling
Accell

9%

ICT

4%

Ordina

Accsys

4%

Kendrion

8%

Reesink

Acomo

5%

Brill

1%

Sligro

17%

Nedap

6%

Stern

1%

Neways

2%

TKH

Besi
Beter Bed
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3%
4%
16%
1%
19%

Verkorte balans

2018

2017

Beleggingen

473.099.884

635.681.985

Vorderingen

35.459

55.195

per 31 december 2018 (voor winstbestemming)

Kortlopende schulden
Voorzieningen

Participaties

-4.287.847

-19.379.653

-28.098.516

-49.556.834

440.748.980

566.800.693

542.299.702

517.391.862

Herwaarderingsreserve

0

1.639.977

34.860.102

-1.639.977

-136.410.824

49.408.831

440.748.980

566.800.693

2018

2017

Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2018

Opbrengsten

-153.556.223

56.079.079

Dotatie voorziening winstparticipatie

21.458.318

-6.051.224

Kosten

-4.312.920

-2.199.294

-136.410.824

47.828.561

0

1.580.270

-136.410.824

49.408.831

Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Totaal rendement Teslin Participaties vanaf oprichting*
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1992

1994
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2000
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2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

* Teslin Participaties is in juni 2017 opgericht. Op 30 juni 2017 en zoals ge-audit door KPMG Accountants NV, hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles
van belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht bij Teslin Participaties. De getoonde historische rendementen zijn gebaseerd op
de situatie alsof Teslin Participaties de gecombineerde portefeuille al bezat vanaf 1992.

Op www.teslin.nl vindt u het jaarverslag Teslin Participaties Coöperatief UA 2018.
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INTERVIEW FONDSMANAGER JAN-JAAP BONGERS

De ondernemende
aandeelhouder
Fondsmanager Jan-Jaap Bongers kijkt terug op een jaar waarin
handelsoorlogstaal voor onrust zorgde, het beurssentiment de
cijfers rood kleurde, pittige discussies plaatsvonden met een paar
bedrijven, de meeste bedrijven het juist heel goed deden, maar
daar geen beloning voor kregen van beleggers. Een uitdagend jaar
voor een ondernemende aandeelhouder.

Voor Teslin Participaties eindigde het
jaar stevig in de min. Misschien niet
verrassend, maar wel teleurstellend?
Wat waren de belangrijkste oorzaken?

De oorzaak voor ons negatieve resultaat lag
voor het overgrote deel bij de lagere beurswaardering van Besi, TKH en Kendrion. En dat
terwijl wij bij alle drie over de onderliggende
operationele resultaten positief zijn. Besi werd

8

“Het jaar afsluiten met een negatief rende-

geraakt door de dalende vraag naar high-end

ment van ruim 23% is ronduit teleurstellend.

smartphones, maar groeide in de automotive

Na de enorme stijging in 2017 verwachtten

en computing markten en het hield boven-

we wel dat er een minder jaar aan zat te

dien de marges hoog door op tijd de kosten

komen, maar het was steviger dan ingeschat.

te verlagen. TKH liet een mooie groei zien

Met name in de tweede helft van het jaar

in alle sectoren waar het zich op richt. Het

ging het erg hard. De oorzaak ligt voor een

investeerde in nieuwe innovatieve producten,

groot deel in de combinatie van historisch

opende een nieuwe fabriek voor zeekabels

vrij hoge waarderingen van de bedrijven en

en was ondertussen in staat de winst met

toegenomen onrust op de financiële markten

dubbele cijfers te laten groeien. Kendrion

door met name een afvlakkende groei en

had stevig last van de dalende verkopen

de handelsoorlogsd reiging. President Trump

van auto’s, met name die met een diesel

kondigde een verhoging van importtarieven

verbrandingsmotor, en nieuwe wetgeving

aan en China en de EU sloegen terug met

omtrent emissietesten. Het bedrijf speelt

plannen voor tegenmaatregelen. Beleggers

goed in op de robotica-trend en ontwik

hielden hun adem in en hun kruit droog en

kelt interessante nieuwe toepassingen voor

het beurss entiment raakte alle bedrijven, of

elek
tro
magneten in het autosegment, zoals

ze nu afhankelijk waren van de sectoren of

slimme schokdempers. Zowel Besi, TKH als

regio’s die onder vuur lagen of niet.

Kendrion werden extra hard geraakt door
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Fondsmanager
Jan-Jaap Bongers

het negatieve beurssentiment. En je moet de

van bedrijven over velen jaren en laten ons niet

cijfers wel in perspectief zien, in 2017 waren

afleiden door de waan van de dag en korte

Besi, Kendrion en TKH grote stijgers met een

termijn beurssentimenten. We proberen er

bijdrage van respectievelijk 126%, 53% en

wel gebruik van te maken door in situaties van

43%. Dat neemt niet weg dat het ook voor

– in onze ogen – onterechte koersdalingen

onze nieuwe investeerders vervelend is om

ons belang wat uit te breiden, of bij te sterke

dit jaar zo negatief te zien eindigen. Als je net

stijgingen juist iets te verkopen. Wij zijn er van

bent ingestapt is er nog geen sprake van een

overtuigd dat over een langere periode het

positief gemiddelde.

gemiddelde rendement goed is, zolang de
bedrijven zich operationeel goed ontwikkelen

Het is een van de redenen waarom wij ons

en hun concurrentiepositie structureel sterker

richten op de lange termijn. Als ondernemende

wordt. Als mede-eigenaar zijn wij daar zelf bij

investeerders werken we aan het verbeteren

en kunnen we er actief invloed op uitoefenen.”
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Waar is het goed gegaan en hebt u
gebruik gemaakt van de volatiliteit op
de markten?

krijgen. Reden om ons belang in 2018 bijna
te verdubbelen. Over ICT Group zijn we ook
positief, dat groeide zowel organisch als door
overnames. Ook daarin verhoogden we ons

“De meeste bedrijven waarin wij investeren

belang met ruim 2%. Sligro werd door beleg-

ontwikkelden zich goed, al zag je dat vrij-

gers hoog gewaardeerd door de verkoop

wel nergens terug in de beurswaardering.

van EMTÉ, een strategisch slimme transactie

Bij Accsys overi
g ens wel. Het bedrijf heeft

met Heineken en de stappen over de grens.

het luxeprobleem dat ze de vraag naar haar

Daar bouwden we ons belang dus ietsje af,

producten niet aankan en de productie voor

inspelend op de hoge waardering. Eigenlijk zijn

specifieke klanten op een slimme manier

we dit jaar over de meeste van ‘onze’ bedrijven

moet alloceren. Ze hebben dit jaar in flinke

positief, ook over sommige sterke beursdalers.

vaart de capaciteit uitgebreid en in 2019 wordt

De kracht van de bedrijven blijkt uit omzet- en

een tweede fabriek geopend in het Verenigd

winststijgingen, gevulde orderboeken, innova

Koninkrijk. In 2017 hebben wij een belang in

tieve producten en slimme acquisities. Uit-

Accsys genomen. We hadden hoge verwach-

zond ering daarop vormen Accell, Beter Bed

tingen en die zijn zelfs nog overtroffen met

en Brill. Over dit trio hebben we ons wel zorgen

een positief rendement van ruim 30% in 2018,

gemaakt.”

nadat 2017 ook al een goed jaar was. In 2018
hebben wij bijna 4% bijgekocht waardoor wij
nu, met een belang van zo’n 13%, verreweg
de grootste aandeelhouder zijn. Ordina is dit

Waarom verkoopt u niet gewoon de
bedrijven waar u zich zorgen over
maakt? Dat is toch veel makkelijker?

jaar uit het dal gekropen, wordt aangestuurd
door een goede directie en wist weer een

“Op grond van onze filosofie hebben wij een

aantal mooie opdrachten bij de overheid te

geconcentreerde portefeuille met langetermijn-

Kantoor Ordina
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investeringen. In veel van onze bedrijven zijn

toe hadden we de verhalen van de toenmalige

wij de grootste aandeelhouder. Wij realiseren

directie geloofd. Zo zouden de pilotwinkels aan-

ons dat wij mede hierdoor beperkt zijn in onze

tonen dat de nieuwe Duitse formule succesvol

liquiditeit. We houden deze grotere belangen,

zou aanslaan. En dat terwijl er slechts sprake

omdat wij geloven hiermee op basis van onze

was van een beperkt onderzoek, het lokale

investeringsfilosofie op de lange termijn boven-

management er geen vertrouwen in had en

gemiddelde rendementen te realiseren.

al dan niet gedwongen vertrok en de klanten
uitweken naar concurrenten. Ondanks de duide

Dus als we ontevreden zijn met de ontwikke-

lijke signalen zette de toenmalige directie door.

lingen bij een onderneming of specifiek met

Naar onze mening waren de voor een gedegen

een Raad van Bestuur (‘RvB’) of Raad van

besluit vorming benodigde checks & balances

Commissarissen (‘RvC’) kunnen wij vaak niet

hier niet – of in ieder geval ruim onvoldoende –

‘met onze voeten stemmen’ en de positie

aanwezig. Hierdoor heeft een risicovolle her

snel afbouwen. Zouden we dat toch moeten

positionering goedkeuring van de RvC gekregen

doen, omdat we een foute inschatting hebben

zonder dat aan de basis van die beslissing een

gemaakt, dan zal dit mogelijk gepaard gaan

goede afweging heeft gelegen.

met een stevige druk op de koers door de
beperkte liquiditeit. In sommige gevallen kan

Toen de negatieve ontwikkeling in Duitsland

deze route toch de juiste zijn, maar in de meeste

aanhield zijn wij hierover steeds indringender

gevallen is het logischer om actief verbeteringen

met de directie en RvC in gesprek gegaan.

na te streven of problemen te voorkomen.

We hebben aangegeven dat er wisselingen

Daarbij moeten de managementteams van de

nodig waren in zowel de directie als de RvC

bedrijven waarin wij investeren hun business

en hebben hier kandidaten voor aangedragen.

optimaal aansturen en het kapitaal efficiënt

Daarnaast hebben we een aantal gesprekken

alloceren. De kwaliteit van het bestuur is het

met andere grootaandeelhouders geïnitieerd

meest kritieke punt voor ons.

om te pogen het bedrijf onder leiding van een
nieuwe directie de tijd en rust te geven om

Dat deze manier van investeren vruchten af-

haar strategie te herformuleren en te imple-

werpt wordt door ons investeringstrackrecord

menteren. Sindsdien is er veel gebeurd en de

van 27 jaar onderschreven. Natuurlijk gaat het

eerste tekenen zijn positief: ten opzichte van

niet altijd goed en juist aan die gevallen wordt in

begin 2018 is het gehele bestuur, daarmee

de media het meeste aandacht besteed. Maar

bedoel ik zowel de directie als de RvC, op één

bij de meeste bedrijven bouwen wij gestaag

na vervangen, het bedrijf heeft op haar Capital

door aan duurzame waardecreatie. Om deze

Markets Day in oktober haar nieuwe strategie

investeringsstrategie succesvol uit te voeren

gepresenteerd en het is zeer voortvarend aan

zijn wij afhankelijk van investeerders die net als

de slag gegaan om deze uit te rollen.

wij gericht zijn op de lange termijn. Gelukkig
hebben wij die.”

Gedurende dit hele proces hebben wij ons
belang wel wat teruggebracht, maar groten

Accell en Beter Bed zijn veelvuldig in
het nieuws geweest. Wat heeft u daar
gedaan?

deels zijn wij blijven zitten. Dit hebben wij
gedaan omdat wij vertrouwen hebben in het
nieuwe bestuur en in een beter perspectief
voor de onderneming. De checks & balances

“Bij Beter Bed kwamen we er te laat achter

zijn op orde en de juiste stappen worden gezet

dat de transformatie die het in gang had gezet

of voorbereid. Het is allemaal wel rijkelijk laat.

in Duitsland bezig was te mislukken. Tot dan

Daarbij kijken we ook naar onszelf, we hadden
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eerder in actie moeten komen en intensiever

in een buiten
g ewone algemene vergadering

na moeten gaan of de plannen voor de trans-

van aandeelhouders in oktober 2018 het ver-

formatie in Duitsland wel haalbaar waren. Ons

trouwen op te zeggen in de voorzitter van de

netwerk rond de onderneming was nog niet

RvC en te verzoeken hem vroeg
tijdig te ver-

sterk genoeg. Wij zijn zeer teleurgesteld in de

vangen. Inmiddels is dit verzoek inge
w illigd.

ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2019

bij Beter Bed en ook persoonlijk vond ik de

zal een nieuwe voorzitter aantreden. Dit geeft

gang van zaken heel pijnlijk. Nog steeds her-

ons vertrouwen. Daarnaast is er een nieuwe

overwegen wij iedere maand onze positie,

CFO aangesteld en worden de noodlijdende

omdat de onderneming ondanks een goede

Amerikaanse activiteiten afgestoten. Dat zijn

herstart naar onze mening nog niet uit de

goede ontwikkelingen, maar ook hier is het

gevarenzone is.”

zaak de komende tijd goed vinger aan de pols
te houden, niet in de laatste plaats omdat con-

En bij Accell?

current Pon inmiddels 20% van het aandelen
kapitaal van Accell in handen heeft.”

“Bij Accell hadden we vergelijkbare zorgen als
bij Beter Bed. Deze onderneming gaat door
een enorme transitie in een markt met veel
disruptieve ontwikkelingen. Er was veel onrust
bij de onderneming door de rommelige en
onzorgvuldige directieopvolging en daarnaast
wilde ook nog eens de grootste concurrent
Accell overnemen. Er moest gedegen besluitvorming plaatsvinden op voor de onderneming
kritische vraagstukken en wij hadden twijfels
over een goede invulling van, ook hier, de juiste
checks & balances tussen directie en RvC.
Dat maakte dat wij ons in toenemende mate
oncomfortabel voelden met de gang van zaken
bij Accell.

“Zo bouwen
wij netwerken
op rond de
ondernemingen in
onze portefeuille
waardoor we
snel weten dat er
iets speelt”

Wat we gedaan hebben? Net als bij onze
andere bedrijven hebben we een eigen visie
op de stand van zaken en de gewenste richting
voor het bedrijf ontwikkeld. Die hebben we nog
eens goed tegen het licht gehouden, vervolgens gedeeld met andere aandeelhouders en
getest in ons – inmiddels – uitgebreide netwerk
van online-experts, dealers, oud-medewerkers

De filosofie van Teslin Participaties is
gestoeld op ondernemend aandeel
houderschap. Dat gaat verder dan
betrokken aandeelhouderschap?

en concurrenten rond Accell. Dit geeft ons

12

veel houvast bij het analyseren en formuleren

“Ons doel is om duurzame waardecreatie te

van onze standpunten. Op basis hiervan heb-

realiseren voor onze investeerders. Dat was het

ben wij meermaals indringend gesproken met

en dat is het nog steeds. Met ondernemend

het bestuur van de onderneming over onze

aandeelhouderschap vullen we dat verder

zorgen. Wij vonden dat ze onvoldoende reso-

in door ons nog actiever op te stellen. Dat

neerden en hebben uiteindelijk besloten om

doen we op basis van grotere belangen in de
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bedrijven waar we op lange termijn voldoende

actief betrokken bij strategie, kapitaalallocatie

potentieel zien. Met een groter belang komt

en corporate governance vraagstukken bij al

een grotere invloed en die wenden we dan ook

onze ondernemingen. Onder het laatste item

aan. Niet alleen door actief gebruik te maken

valt ook het remuneratiebeleid. Een belang
-

van onze rechten, maar ook door nog diep-

rijk onderwerp, omdat een goed werkend,

gaander kennis op te bouwen over het bedrijf

op de lange termijn gericht beloningsbeleid

en daarmee pro-actief te handelen. Zo bouwen

essen
t ieel is om de beste mensen aan te

wij netwerken op rond de ondernemingen

kunnen trekken voor managementposities en

in onze portefeuille waardoor we snel weten

bestuursf uncties.”

dat er iets speelt. We maken eigen analyses
van markttrends, concurrenten of strategische
opties, ontwikkelen daar een eigen visie op en
delen die met het bestuur en waar opportuun
ook met andere grootaandeelhouders. Daarbij

Reesink is mede dankzij Teslin niet
langer beursgenoteerd. Maakt dat
mee-ondernemen makkelijker?
En gaat u dat vaker doen?

gaat het ons niet om perse gelijk te krijgen. We
willen een constructieve verstandhouding met

“Reden om destijds Reesink van de beurs te

het bestuur, waarbij we positief kritisch naar

halen was het vergroten van de slagkracht

elkaar kunnen zijn. Elkaar scherp houden. Alles

van het bedrijf. Dat was in dit geval nodig

wat wij doen moet op de lange termijn in het

voor verdere groei. Op zich veranderde onze

belang zijn van de vennootschap, want we

betrokkenheid er niet significant door, maar

geloven dat zo duurzame waarde gecreëerd

we ‘kunnen’ wel meer en zijn ook formeel meer

kan worden en dat dit het belang van de

betrokken. Hein van Beuningen is er commis

aandeelhouders dient. Indien nodig kunnen we

saris, dus we hebben een directe vertegen-

zelfs een relationship agreement sluiten, waar-

woordiging in het bestuur. De verwachte voor-

mee we toezeggen dat we ons voor enkele

delen van de ‘delisting’ zijn duidelijk gebleken. Het

jaren als aandeelhouder verbinden in ruil voor

bedrijf groeit uitstekend, mede omdat het snel

nauwe betrokkenheid en een nog steviger

kan handelen als er een interessante overname-

vinger in de pap.”

kandidaat voorbijkomt. Voor de waardering van
Reesink maken we gebruik van bench-marking

Wat zijn praktijkvoorbeelden van
ondernemend aandeelhouderschap?

met vergelijkbare, beursgenoteerde bedrijven,
zodat het beurssentiment ook de waarde van
ons belang in Reesink beïnvloedt. Wij hebben

“Bij Brill hebben we ons verdiept in verbetering

geen spijt van onze beslissing om door te rollen,

van de kapitaalstructuur en bij ICT zoeken we

integendeel. Gaan we dit vaker doen? Mogelijk

pro-actief mee naar interessante overname-

wel, maar er moet wel een goede rationale

kandidaten voor hun buy-and-build strategie.

achter zitten om van de beurs te vertrekken

Bij Sligro hebben we onze visie gedeeld op de

en we moeten geloven in het potentieel van

positie van en toekomst voor EMTÉ. Stern is

duurzame waardecreatie.”

ook een goed voorbeeld, daar hebben we de
strategische opties bespreekbaar gemaakt en
mede daardoor heeft het de lease-activiteiten
in de etalage gezet voor kopers die bereid zijn

Bij duurzaam denken we ook aan ESG
(Environmental, Social & Governance).
Speelt dat een belangrijke rol?

de portefeuille over te nemen en de service
en het onderhoud van dat wagenpark bij

Dat speelt zeker een belangrijke rol, waarbij

Stern te parkeren. Dit is slechts een aantal

good governance vanuit de historie altijd al

concrete voorbeelden, we zijn in het algemeen

onze belangstelling had. Voor wij investeren,
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Houten passage in hal (Arnhem), Accsys Technologies

kijken we goed naar hoe besluiten binnen

bestuurders niet voor ‘onze’ beursgenoteerde

een onderneming op belangrijke vraagstukken

bedrijven kiezen of het bedrijf zelfs verlaten,

worden genomen. Voldoet het toezicht aan de

vanwege een veel aantrekkelijkere aanbieding

eisen van de tijd en de fase waarin het bedrijf

van een onderneming die in handen is van

zich bevindt? Zijn de checks & balances op

private equity. Dat zien wij echt als een concur

orde? Is er behoefte aan versterking dan

rentienadeel voor de beursgenoteerde small-

dragen wij vaak kandidaten aan. Een ander

en midcaps. Te zuinig zijn en stomweg beknib-

– in dit kader misschien minder voor de hand

belen op het salaris en secundaire arbeids

liggend – onderdeel van governance is de

voorwaarden van de top vinden wij dan ook

structuur van de beloning voor directies. Wij

penny wise, pound foolish.

willen graag dat die gericht is op duurzame

14

waardecreatie en dat er niet te stevig wordt

Ook de E en de S uit de ESG-factoren zijn

uitbetaald op korte termijn successen. Wij zijn

belangrijk in de afwegingen die wij maken bij

geen voorstander van excessieve beloningen,

het doen van een investering. Deze kan je bij

maar zien wel het belang van een aantrekkelijke

wijze van spreken conditioneel noemen. Ook

beloning. Bij remuneratie moet er een goede

gedurende de investeringsperiode geven wij

balans zijn tussen wat maatschappelijk verant-

er in toenemende mate aandacht aan. Is er

woord is en wat de beste kwaliteit bestuurders

beleid op gemaakt, zijn er checks of dat beleid

oplevert. Nu komt het wel eens voor dat goede

ook wordt gevolgd en vruchten afwerpt? Zien
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wij rode vlaggen in de media? Bij sommige

Wij verwachten in 2019 ons investeringsteam

bedrijven mag ESG wel nadrukkelijker op de

te completeren. Het bestaat dan uit vijf asso-

agenda, andere – zoals Sligro – zijn best in class

ciates die elk een eigen sectorfocus hebben

of hebben zelfs hun business case gestoeld op

en drie analisten die sectorbreed werken.

duurzaamheid, zoals bij Accsys dat een circulair

Daarm ee is de ondersteuning van de fonds-

productieproces kent en een substitutieproduct

managers op sterkte en kunnen we het onder

maakt voor tropisch hardhout. De Nederlandse

nemend aandeelhouderschap verder vorm

arbeidsmarkt is ondertussen zo gespannen dat

geven. Voor wat betreft het rendement van

niet alleen onze bedrijven moeite hebben om

Teslin Participaties in 2019 wil ik geen concrete

voldoende geschikte medewerkers te vinden.

uitspraken te doen. Dat is mij te korte termijn

Dat betekent dat je je bij de bedrijven met alleen

en ik verwacht niet dat het in 2019 rustig zal zijn

werknemers in Nederland in deze tijd niet te

op het wereldtoneel. Helaas heeft de beurs-

veel zorgen hoeft te maken over ‘social’, want

waardering van vrijwel alle bedrijven, hoe goed

als dat niet op orde is zouden ze helemaal geen

hun onderliggende prestaties ook mogen zijn,

mensen kunnen aantrekken.”

last van geopolitieke spanningen. Maar de beste
bedrijven hebben er wel het minste last van
en op termijn zullen de resultaten gereflecteerd
worden in de waardering.”

“Wij zijn niet
gebrand op een
grote spreiding,
want we geloven
in kennis en
weten waarin je
investeert”

Wij geloven niet in spreiding maar in
kennis. En: het is elke dag aandeel
houdersvergadering?
“Helemaal eens, zo is het. De tegeltjeswijs
heden van Frederik van Beuningen blijven
actueel. Hij ging eind 2018 met pensioen, maar
we hoeven hem nog niet te missen. Hij blijft als
adviseur van Teslin beschikbaar om ons met
raad en daad terzijde te staan.”

Wat zijn de plannen voor komend jaar?
“Voor komend jaar gaan we uit van minimaal
twee exits en we hopen tenminste één nieuw
bedrijf aan onze portefeuille toe te voegen.
Conform ons informatiememorandum houden
we belangen in minimaal tien en maximaal vijftien bedrijven. Dat is geconcentreerd, maar, in
onze ogen, voldoende om de voordelen van
focus en spreiding te verenigen. Wij zijn niet
gebrand op een grote spreiding, want we geloven in kennis en weten waarin je investeert.
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Profiel Teslin
Teslin Capital Management BV (‘Teslin’)
investeert met een langetermijnvisie in
kleine en middelgrote beursgenoteerde
bedrijven in Nederland en andere
Europese landen. Met ruim 27 jaar ervaring
in deze investeringscategorie zijn wij een
van de meest vooraanstaande
small cap specialisten in Nederland.

16
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Teslin is onafhankelijk, in die zin dat wij niet gelieerd zijn aan banken en/of vermogensbeheerders.
Onze drie aandelenfondsen – Gerlin NV, Midlin NV en Teslin Participaties Coöperatief UA – nemen
(aanzienlijke) belangen in een select aantal goed geleide ondernemingen met een sterke balans.
Wij beheren de fondsen met een professioneel team van ervaren deskundigen met verschillende
achtergronden. Ieder draagt vanuit eigen specifieke expertise en ervaring bij aan een integrale visie
op de investeringen.
Een belangrijk onderdeel van de visie is dat onze fondsmanagers zich altijd opstellen als betrokken
langetermijnaandeelhouder. Zij denken actief mee met het bestuur van de bedrijven waarin wij
investeren, stellen vragen en sporen zo nodig aan tot actie. Daarbij is het doel altijd het zekerstellen
of verbeteren van verantwoorde en duurzame waardecreatie op de lange termijn. Goede
governance en fatsoenlijk ondernemen zijn ijzeren criteria in het beoordelen van bedrijven. Wij
vertrouwen op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en constructieve, persoonlijke relaties
met het bestuur van de bedrijven in onze portefeuilles. En zo’n relatie hebben wij ook graag
met onze investeerders. Ook met hen communiceren wij frequent, open en transparant. Niet
alleen het goede, maar ook het minder goede – of zelfs slechte – nieuws wordt gemeld en
toegelicht. Dat deze opstelling gewaardeerd wordt, blijkt uit de goed bezochte jaarvergaderingen
en bedrijfsbezoeken die wij regelmatig organiseren.
Teslin heeft haar investeringen ondergebracht in drie fondsen:
Teslin Participaties is in juli 2017 van start gegaan. Teslin Participaties is
ontstaan door het samenvoegen van de portefeuilles van Darlin en Todlin.
Teslin Participaties neemt belangen van ten minste 5% in Nederlandse beurs
genoteerde bedrijven met een beurswaarde tot € 2 miljard op het eerste
moment van investeren (small en mid caps).
Gerlin is het jongste fonds dat wij beheren. Het is gestart in september 2016 en
is bezig een portefeuille op te bouwen van acht tot twaalf belangen van ten
minste 5% in Duitse beursgenoteerde bedrijven met een beurswaarde tot
€ 500 miljoen op het eerste moment van investeren.
Midlin belegt in Nederlandse, Duitse en Belgische beursgenoteerde bedrijven
met een beurswaarde tot € 3 miljard op het eerste moment van investeren.
Midlin neemt substantiële belangen, die ook kleiner kunnen zijn dan 5%.
Daarnaast beheert Teslin nog een tweetal individuele mandaten en Beleggingsmaatschappij
“Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV, dat belegt in agrarisch onroerend goed.
De aandelen van Teslin worden gehouden door de directie, leden van het managementteam en
een familieparticipatiemaatschappij. De directie, de fondsmanagers en/of hun families investeren
substantieel in onze fondsen.
Teslin beschikt over een vergunning, als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wet op het financieel
toezicht, van de Autoriteit Financiële Markten.
Op onze website www.teslin.nl leest u meer over onze filosofie.
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Het investeringsteam
De investeringsfondsen
van Teslin worden
beheerd door ervaren

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde
in Rotterdam. Jan-Jaap was voorheen werkzaam bij
ING Bank, de laatste jaren als director Structured
Acquisition Finance, waar hij verantwoordelijk was

fondsmanagers die daarbij

voor de financiering van Private Equity transacties.

nauw samenwerken met

Sinds augustus 2015 is hij werkzaam bij Teslin en

de directie van Teslin.
Bij de analyse van de
bedrijven worden zij
ondersteund door een

lid van het managementteam. Jan-Jaap is fonds
manager van Teslin Participaties, dat ontstaan is
uit het samenvoegen van de portefeuilles van de
fondsen Darlin en Todlin.
Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als

team van analisten. Ieder

bedrijfskundige in Rotterdam. Na een loopbaan als

draagt vanuit zijn expertise

aandelenanalist bij Robeco is hij in de periode 2005 –

en achtergrond bij aan

2007 als senior portefeuillemanager verantwoordelijk
geweest voor het fonds Robeco European Midcap

een integrale visie op de

Equities. Rombout is lid van de beleggingscommissie

bedrijven in onze fondsen.

van Eumedion. Rombout is fondsmanager van Midlin
en Gerlin en lid van het managementteam van Teslin.

18
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Hein van Beuningen (1970) heeft rechten gestudeerd in Leiden en een MBA
behaald aan INSEAD. Hein was voorheen werkzaam bij Strategy& (voorheen
Booz & Company) als partner en strategieconsultant in de Consumer & Retail en
Financial Services Practice. Hij was tot mei 2015 lid van de RvC van Teslin. In augustus
van dat jaar is hij toegetreden tot de directie van Teslin.
Frederik van Beuningen (1949) heeft economie gestudeerd in Groningen. Na een
loopbaan in de transportsector was hij zes jaar werkzaam in het directieteam van
een participatiemaatschappij. Hij was in 2003 lid van de Commissie Tabaksblat, die de
Nederlandse Corporate Governance Code voor beursfondsen opstelde. Jarenlang
was Frederik lid van het dagelijks bestuur van Eumedion, de organisatie die de belangen
van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance behartigt.
Frederik is per 31 december 2018 uit de statutaire directie van Teslin teruggetreden.
Aleid Kruize (1958) studeerde notarieel recht in Leiden en fiscaal recht in Amsterdam.
Zij was ruim acht jaar als adviseur werkzaam in een internationale belastingadviespraktijk.
Zij is onder andere commissaris geweest bij een participatiemaatschappij en een
vermogensbeheerder. Sinds 2007 is zij bestuurslid van de Dutch Fund and Asset
Management Association (‘DUFAS’), de belangenvereniging van in Nederland werkzame
vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. Aleid is lid van de directie van Teslin.

Onze website www.teslin.nl biedt meer informatie over het investeringsteam.

TESLIN PARTICIPATIES | JA A RBERI C HT 2 0 1 8

19

ONZE INVESTERINGSFILOSOFIE

Het begint met de
juiste keuze
Goede investeringen vinden, daar gaat het om. Teslin investeert met een
langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa.
We participeren niet in veel bedrijven, maar houden geconcentreerde
portefeuilles aan. Bij het zoeken naar geschikte bedrijven voor de portefeuilles
van onze fondsen gaan we zorgvuldig te werk en zijn we selectief.

Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers

ondernemer dan beheerder is, met een sterke

van potentiële kandidaten voor onze fondsen,

marktpositie, een overtuigende s trategie en

maar de beslissing om in een bedrijf te partici

een voorspelbare groei van omzet, winst, kas-

peren nemen we op veel bredere gronden.

stroom en dividend. We beoordelen waarde

We volgen niet alleen de ontwikkelingen in

creatie op basis van onze analyse van de

de sectoren en regio’s die ons interesseren,

capa
c iteit van een onderneming om duur-

we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de

zaam cashflow en bovengemiddelde rende-

branche. Zo krijgen we een beter beeld van

menten op geïnvesteerd vermogen te gene-

de markt waarin een bedrijf opereert en van

reren. Voortdurend analyseren we een groot

de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt

aantal beursgenoteerde bedrijven binnen ons

het ons de gelegenheid om te praten met de

universum. Slechts enkele daarvan komen

concurrent, een leverancier of een klant. De

daadwerkelijk in een van onze portefeuilles.

historie van een bedrijf is interessant, maar de
strategische plannen voor de komende jaren

Betrokken aandeelhouderschap

en de samenstelling van het bestuur vinden

Wij streven naar een constructieve relatie

wij belangrijker. Wij houden van bedrijven waar

met de bestuurders en commissarissen van

de oorspronkelijke ondernemersfamilie nog bij

de bedrijven waarin we investeren en denken

betrokken is.

met hen mee. Als mede-eigenaar maken
we actief gebruik van de rechten die de

20

Wij investeren in goed geleide bedrijven die

wet ons biedt. Ons stemrecht bijvoorbeeld

niet alleen duurzaam waarde creëren voor de

zien we niet alleen als een recht. Wij zien

aandeelhouders, maar voor alle stakeholders

het als onze plicht om er ook gebruik van te

die bij het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met

maken. Dat doen we dan ook altijd, net als

een krachtig en betrouwbaar bestuur dat meer

het bezoeken van en het actief deelnemen
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aan de Algemene Vergaderingen van onze

de (on)wenselijkheid hiervan. In uitzonderings-

deelnemingen. Zaken als benoemingen van

gevallen nemen wij zelf – al dan niet met andere

bestuurders en commissarissen, belonings-

grootaandeelhouders samen – het initiatief om

beleid en de verdeling van de winst hebben

belangrijke vragen over de strategie aan de

onze bijzondere aandacht.

orde te stellen. Wij doen dit altijd vanuit onze
langetermijnvisie. Met onze betrokkenheid

Het benoemen van goede commissarissen is

beogen wij een constructieve relatie met de

belangrijk, omdat zij mede de belangen van de

directies op te bouwen en te onderhouden,

aandeelhouders behartigen en sterk genoeg

waarbinnen onze kennis en betrokkenheid

moeten zijn om effectief toezicht te houden

op prijs wordt gesteld. Waar dit lastig blijkt,

op het bestuur. Benoemingen in het bestuur

zullen we – zoals dat soms gaat in relaties –

zijn van belang omdat het vertrouwen in de

een stevige discussie niet schuwen.

kwaliteit van het management een belangrijk
criterium is in onze investeringsbeslissing. Bij
het beoordelen van het beloningsbeleid kijken
we meer naar de methodiek en instrumenten
dan sec naar de hoogte ervan. Wij vinden
dat de wijze van belonen aan moet sluiten bij
wat maatschappelijk verantwoord is en een
langetermijnbeleid moet ondersteunen. We
spreken met onze bedrijven ook altijd graag
over de verdeling van de winst, omdat we
als mede-eigenaar daarmee de directie een
nieuw mandaat geven om een deel van de
winst te herinvesteren in toekomstige groei.
We willen niet op de stoel van de directie
gaan zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake
is van belangrijke wijzigingen in de bedrijfs-

Teslin investeert na uitgebreide
research in een select aantal
kleine en middelgrote bedrijven,
die waarde creëren voor
aandeelhouders en fatsoenlijk
omgaan met personeel, klanten,
leveranciers, omgeving en
eigenaren.
Als betrokken aandeelhouder
gericht op de lange
termijn, gebruiken we onze
aandeelhoudersrechten in de
overtuiging dat dit bijdraagt aan
het bestendige succes van de
onderneming.

strategie, spreken wij ons wel graag uit over
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PROFIEL TESLIN PARTICIPATIES

Ondernemend
aandeelhouder
van veelbelovende
bedrijven
Teslin Participaties neemt belangen van ten minste 5% tot maximaal
30% in ambitieuze, Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen
met een beurswaarde tot € 2 miljard (small en mid caps) op het
eerste moment van investeren. Teslin Participaties stelt zich ten doel
een goed investeringsresultaat (koersresultaat en dividendinkomsten)
te behalen voor haar investeerders. Teslin Participaties heeft
een stabiel dividendbeleid en streeft ernaar elk jaar het dividend dat
zij uitkeert aan haar investeerders minimaal gelijk te houden
en bij voorkeur te verhogen.

22

Teslin Participaties startte haar activiteiten op

bedrijven inbrachten. Het fonds werkt op basis

1 juli 2017 toen Darlin en Todlin hun portefeuilles

van de investeringsfilosofie van de beheerder

met belangen in Nederlandse beursgenoteerde

Teslin. Dit betekent dat Teslin Participaties een
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Sectorverdeling

termijn een beter resultaat voor onze investeerders te verwachten is. Daarnaast kan het fonds
deelnemen aan een concreet voorgenomen
beursgang (IPO).
Jan-Jaap Bongers (1980) is de fondsmanager
van Teslin Participaties. Hij heeft veel ervaring in
het beheer van een portefeuille van b
 edrijven
vanuit het perspectief van de kapitaalverschaffer. Bij de selectie van nieuwe deelnemingen
en het beheer van Teslin Participaties profiteert
Jan-Jaap van de jarenlange ervaring en kunde
van de directie van Teslin en het investerings-

Industrie

41%

team. Een onafhankelijke RvC houdt in het

Consument

33%

belang van de investeerders toezicht op de uit-

Technologie

26%

voering van het investeringsbeleid door Teslin
Participaties.
Teslin Participaties maakt hooguit tijdelijk gebruik van een effectenkrediet. Tot 10% van de

ondernemende aandeelhouder is van waarde-

fondsomvang staat het Teslin als beheerder vrij

creërende en fatsoenlijke bedrijven gericht op

om actief gebruik te maken van deze faciliteit.

de lange termijn.

Voor een passieve stijging van het effecten
krediet boven de 10% tot maximaal 15% is voor-

Teslin Participaties beoogt een g
 econcen
-

afgaande toestemming van de RvC vereist.

treerde portefeuille aan te houden van tien tot

Wij verhogen het rendement en risico van de

vijftien deelnemingen. Per 31 december 2018

portefeuille niet kunstmatig door te investeren

bestond de portefeuille van Teslin Participaties

met geleend geld (financiële hefboom). Afhan-

uit belangen in vijftien ondernemingen. De

kelijk van de marktvisie van de fondsmanager

bedrijven waarin wij investeren worden ge

en de investeringsmogelijkheden kan worden

selecteerd aan de hand van een aantal selectie

besloten om (tijdelijk) liquide middelen aan te

criteria. Het management, de groeiambities,

houden.

de marktpositie, het strategisch plan en een
gezonde balans behoren daartoe. Maar ook
wordt gekeken naar fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate governance beleid.
Door de omvang van haar participaties geniet
Teslin Participaties fiscale faciliteiten, waardoor
zij in principe geen vennootschapsbelasting
verschuldigd is over ontvangen dividenden en
gerealiseerde koerswinsten.
Teslin Participaties kan na een ‘delisting’, die

Teslin Participaties investeert
in ambitieuze, Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen
met een beurswaarde tot
€ 2 miljard (small en mid caps)
op het eerste moment van
investeren.
Gestreefd wordt een jaarlijks
stijgend dividend uit te keren.

al dan niet op haar initiatief plaatsvindt, een
belang aanhouden mits buiten de beurs op
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Investeren in
Teslin Participaties
Teslin Participaties is open voor investeerders die geloven dat een
langetermijninvestering in goed geleide, waardecreërende bedrijven de
beste kansen biedt op een goed investeringsresultaat. De participanten
van Teslin Participaties zijn doorgaans zelf ondernemer (geweest) en
waarderen de open en ondernemende cultuur van de beheerorganisatie.
De Algemene Ledenvergadering van Teslin Participaties wordt druk bezocht,
evenals de voor investeerders georganiseerde bezoeken aan bedrijven
waarin wordt geïnvesteerd.

Verhandelbaarheid

Bij toetreding door middel van deelname aan

Teslin Participaties is een zogenaamde closed-

primaire uitgifte door Teslin Participaties, wordt

end beleggingsinstelling. Teslin Participaties is

door Teslin een plaatsingsvergoeding van maxi-

niet-beursgenoteerd en is niet gehouden tot

maal 0,5% over het totale inschrijvingsbedrag in

inkoop van deelnemingsrechten.

rekening gebracht. Daarnaast wordt een opslag
van 0,5% in rekening gebracht die ten goede

Onder toezicht en met medewerking van de

komt aan het fonds. Deze opslag dient ter

beheerder Teslin kan NIBC Markets NV (‘NIBC’,

dekking van de aankoopkosten van vermogens

voorheen SNS Securities NV) en/of Teslin vraag

titels.

naar en aanbod van deelnemingsrechten in
Teslin Participaties en (certificaten van) aandelen

Kosten

(in de) Darlin en Todlin (houdstervennootschap-

De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt

pen) op basis van ‘best effort’ bij elkaar brengen.

0,7% per jaar berekend over het gemiddeld
eigen vermogen per kalenderjaar. Daarnaast

De verkoop van deelnemingsrechten in Teslin

ontvangt de beheerder Teslin bij een succesvolle

Participaties en (certificaten van) aandelen (in

(gedeeltelijke) verkoop van een van de partici

de) Darlin en Todlin (houdstervennootschap-

paties een performance fee. Een uitgebreid

pen) is afhankelijk van het beschikbaar zijn van

overzicht van en toelichting op deze kosten is

een koper. Het risico bestaat dat een participant

opgenomen in het informatiememorandum en

een gehouden belang niet op ieder gewenst

in (de toelichting op) het jaarverslag, die beide

moment (tegen de alsdan geldende waarde) kan

zijn te vinden op www.teslin.nl.

verkopen. Voor transacties in Teslin Participaties
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en de Darlin- en Todlin houdstervennootschap-

Risico’s

pen wordt, afhankelijk van de transactiegrootte,

Aan een belegging in Teslin Participaties zijn

0,3% tot 0,5% kosten in rekening gebracht.

risico’s verbonden die in het algemeen gepaard
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De Raad van Commissarissen
van Teslin Participaties.
Van links naar rechts:
Frans Geelen, John Jaakke (voorzitter),
Bert Groenewegen en
Oscar van den Ende (zittend).

gaan met het beleggen in effecten. Een uitge-

zullen afleggen over het gevoerde beheer en

breid overzicht van de risico’s is opgenomen in

de samenstelling van de portefeuille. Direct na

het informatiememorandum en in (het directie-

afloop van de vergadering zal een directielid

verslag van en de toelichting op) het jaarverslag.

van een bedrijf uit de portefeuille, de producten
of diensten en de vooruitzichten presenteren.

Essentieel Informatiedocument

In de middag wordt er voor de liefhebbers

Voor Teslin Participaties is een Essentieel Infor-

een golfwedstrijd georganiseerd. Ook in 2019

matiedocument opgesteld. Hierin zijn in het kort

organiseren wij weer een bedrijfsbezoek. Voor

de eigenschappen, de risico’s, de kosten en

deze gewoonlijk goed bezochte bijeenkomsten

mogelijke rendementen van Teslin Participaties

nodigen wij onze investeerders persoonlijk uit.

weergegeven. In het Essentieel Informatiedocument staat dat het risico van Teslin Participaties
vrij groot is, namelijk 5 op een schaal van 7. Het
document is te raadplegen op www.teslin.nl.
Eigen governance
Teslin Participaties heeft een eigen RvC die per
31 december 2018 bestaat uit John Jaakke,
Frans Geelen, Oscar van den Ende en Bert
Groenewegen.
Agenda
Op donderdag 6 juni 2019 houdt Teslin Partici

Meer informatie over
Teslin Participaties of participeren
in Teslin Participaties is te
verkrijgen bij Teslin op
telefoonnummer 0343 – 55 44 49.
Ben-Kees Eeltink en onze
andere medewerkers staan
belangstellenden graag
persoonlijk te woord.

paties haar Algemene Ledenvergadering, waarin
de fondsmanager en het bestuur verantwoording

TESLIN PARTICIPATIES | JA A RBERI C HT 2 0 1 8
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Bedrijven in
portefeuille
Een overzicht van de bedrijven waarin we investeren,
hun prestaties in het afgelopen jaar, de omstandigheden
waarin ze opereren en onze verwachtingen voor
de toekomst.

Kijk voor meer informatie op onze website www.teslin.nl
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ACCELL GROUP NV

DE FIETS IS DE NIEUWE AUTO

Iedereen weet dat fietsen gezond, goedkoop en milieuvriendelijk is, maar het maakt
je ook slimmer! Uit onderzoek blijkt dat je al bij 5% meer hartcontractie je 
hersenactiviteit met 15% verhoogd. Goed voor je carrière dus, ook al omdat fietsers
beter om kunnen gaan met stress en gemotiveerder zijn. Je moet dan natuurlijk wel
een goede fiets hebben. Bij voorkeur van Accell.

28

In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. En

Tunturi, Diamondback, Lapierre en Raleigh. Voor

we scoren hoog op het dagelijks gebruik ervan

iedereen wat wils: van roze fiets met zijwieltjes

als transportmiddel. Ongeveer een kwart van de

voor kleuters tot omafiets met terugtraprem voor

werknemers gaat ermee naar het werk. In andere

studenten, of een gepersonaliseerde racefiets met

Europese landen is dat iets minder, maar de

22 versnellingen voor wielrenners in lycra. Met

komst van de e-bike helpt ook de Fransman of

de overname van het inno
vatieve Nederlandse

Zwitser in het zadel. Accell verkoopt bijna ander

Velosophy dit jaar betrad Accell ook de e-cargo

half miljoen fietsen per jaar – waarvan een derde

markt: elektrische bakfietsen met een capaciteit

elektrisch – in meer dan zeventig landen. Onder de

van 950 liter voor ‘last mile transport’ of met een

ruim vijfentwintig merken bevinden zich bekende

open bak met uitklapbare loopplank voor de

namen als Haibike, Batavus, Sparta, Koga, Loekie,

hondenu itlaatservice.
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Remmen en bijsturen

besloten een oplossing te zoeken voor de

Accell heeft ons flink beziggehouden dit jaar.

Amerikaanse activiteiten door de eigen organisatie

In 2017 werden de avances van Pon Holdings

daar te verkopen of te liquideren. Dat lijkt ons een

– eigenaar van Gazelle – afgeslagen. Wij konden

goed besluit.

de uiteindelijke beslissing toen wel begrijpen, het
bod leek onvoldoende aantrekkelijk gezien de

Accelereren

sterke positie en het potentieel van Accell. Wij

Inmiddels heeft Pon tegen het eind van het jaar op

hadden wel grote vraagtekens bij de zorgvuldig-

de markt 20% van de aandelen opgekocht voor

heid van het afwegingsproces, met name door

veel minder dan het bedrag dat ze eerder boden.

de snelheid waarmee de beslissing genomen

Dat dit in een periode van een week lukte was een

werd. Dat het bedrijf er in werkelijkheid veel minder

duidelijk signaal van het gebrek aan vertrouwen

goed voorstond wisten de aandeelhouders

bij de bestaande aandeelhouders. Het herstel

toen niet. De RvC had dit beter moeten inschat-

van dat vertrouwen en de gezondheid van Accell

ten. Zeker in Noord-Amerika waren de resultaten

achten wij wel mogelijk, mits er nu stevig wordt

teleurstellend. Dat drukte de opbrengsten en

doorgetrapt. De ‘checks & balances’ zijn en wor-

de waardering. Daarnaast zijn er structurele

den nu beter gewaarborgd, de omzet in Europa

uitdagingen. Het bedrijf bevindt zich in een snel

is met circa 5% gegroeid en onder het motto

veranderende markt, waarin de verkoop zich

‘Lead local, win global’ wordt de strategie aan

deels verplaatst van de fysieke vakhandel – het

gescherpt. Zaak is nu de IT en andere processen

traditionele distributiekanaal van Accell – naar

te centraliseren, de supply chain te optimaliseren,

online en omni-channel. Daarbij is de deeleco-

de merken te rationaliseren en de distributie

nomie ook in de fietswereld in opkomst, OV- en

kanalen – al dan niet per merk – te selecteren. Dat

swapfietsen winnen aan populariteit. Er moet

alles vereist tijd en oplettendheid. Ook van ons.

dus heel wat gebeuren. Dit kan alleen maar ge-

Wij zijn niet van de fiets gestapt, want we menen

realiseerd worden door een krachtig bestuur,

dat, onder de juiste condities, Accell nog steeds

bijgestaan door adequaat toezicht, dat zorg draagt

voldoende potentie heeft voor waardecreatie op

voor de juiste ‘checks & balances’ in de be-

de lange termijn. Het is dus ook in ons belang om

sluitvorming. Wij hebben daarom sterk aange-

het bedrijf te helpen accelereren.

drongen op vervanging van de voorzitter van
de RvC. Daar is gehoor aan gegeven. Tevens
is een nieuwe CFO aangetreden. Verder is

2018
Beurswaarde

€

Omzet

€ 1.094,3

Nettowinst

€

Dividend/aandeel

€

Aantal medewerkers

491,0

www.accell-group.com

2017
€

615,2

2016
€

2015

2014

566,0

€

532,3

€

338,2

€ 1.068,5

€ 1.048,2

€

986,4

€

882,4

20,3

€

10,5

€

32,3

€

32,3

€

26,1

0,50

€

0,50

€

0,72

€

0,72

€

0,61

3.327

3.088

3.124

3.037

2.796

Aantal verkochte fietsen

1.091.000

1.278.000

1.457.000

1.642.000

1.725.000

Gemiddelde kostprijs

€

14,43

€

13,33

€

7,79

€

7,79

€

7,75

Beurskoers

€

18,84

€

23,43

€ € 21,91

€

21,07

€

13,60

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 1 oktober 1998 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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ACCSYS TECHNOLOGIES PLC

VERANTWOORD HOUT

Hout is duurzaam, zowel productie, winning als gebruik zijn milieuvriendelijk en de
bron is hernieuwbaar. Het isoleert ook vele malen beter dan beton of staal,
is vaak aardbevingsbestendig en werkt brandvertragend. Dat nog los van de
emotionele waarde: het oogt en voelt prettig. Geen wonder dat het in de bouw
steeds populairder wordt.

30

Accsys is een innovatief houtbewerkings
bedrijf.

aan met tropisch hardhout, pvc en aluminium.

Het heeft een proces ontwikkeld waarbij zacht

Omdat er alleen duurzaam geproduceerd hout

(naald)hout onder hoge druk wordt geïmpreg

gebruikt wordt en er geen giftige conserve-

neerd met een soort hyper
g econcentreerd

ringsmiddelen worden gebruikt, heeft Accoya

keukena zijn. Dat dringt door tot in de kern van

als een van de weinige houtproducten wereld-

het hout, zodat het de eigenschappen krijgt van

wijd de cradle to cradle certificering op het zeer

de beste kwaliteit hardhout. Hierdoor kunnen

strenge ‘Gold’ niveau. Het is niet alleen even

de eindproducten Accoya (planken) en Tricoya

goed of beter dan andere materialen, het is ook

(snippers voor MDF-panelen) de concurrentie

verantwoorder.
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Houden van hout

2019 zal starten met p
 roductie – en heeft het plan-

De vraag naar Accoya is groot vanwege de slijt-

nen voor de bouw van een derde in Maleisië. De

vastheid, stabiliteit en verlengde duurzaamheid;

laatste in samenwerking met Petronas, een groot

het gaat bovengronds 50 jaar mee en onder-

internatio
n aal chemisch bedrijf met een sterke

gronds of in water 25 jaar. Geen wonder dat het

aanwezigheid in Azië. Het aantal personeelsleden

geliefd is bij architecten voor allerlei toepassingen,

groeit mee, van 100 in 2017 tot 250 medio 2019.

zoals gevelbekleding, vloeren, steigers, dammen

Dat alles draagt bij aan het oplossen van het

en kozijnen. Zo is het hippe drie verdiepingen

luxeprobleem van de houtveredelaar; ze konden

hoge sterrenrestaurant Barangaroo in Sydney

de vraag niet aan.

ermee bekleed, zijn de nieuwe vloeren in de bijna
een eeuw oude Cormac-chapel in Ierland ervan

Geen wensen

gemaakt en in een ziekenhuis in Maaseik werd

We maken ons voorlopig geen zorgen over

voor de verbindingsgangen gekozen voor Accoya

mogelijke overcapaciteit bij Accsys. De huidige

omdat de uitstraling bijdraagt aan de ‘healing

vraag naar het product is overweldigend en de

environment ’. Ook kunstenaars houden ervan.

markt biedt veel potentie. Zo krijgt de nieuwe

Voor het station in Assen staat Mannes, een hou-

Tricoya-fabriek in Engeland sneller dan verwacht

ten hond van zes meter hoog en een gewicht van

een goede bezettingsgraad door het sluiten van

2,5 ton. De ontwerper koos voor Accoya, want

een nieuwe gebruikslicentieovereenkomst met

met dat hout krimpt en zwelt Mannes niet. Tricoya

paneelmaker FINSA, een grote MDF- en spaan-

is al even populair en is bijvoorbeeld te vinden in

plaatfabrikant. Het krijgt het exclusieve recht

de kastjes voor de buitenkeukens van Alfresco in

om met houtsnippers uit Hull Tricoya panelen te

Australië en in de luiken en deuren van monumen-

p roduceren in Spanje en Portugal. Een mooie


tale panden in Duitsland.

aanvulling op de bestaande afnameovereenkomst met paneelmaker Medite. Ook goed om

Groei en bloei

te weten is dat het management sterk is, en posi

Accsys groeit en bloeit. Het is een van de best

tief over de potentie van het bedrijf. Even positief

presterende fondsen aan het Damrak en met

als wij. Wij hadden slechts één wensje en dat

een positief rendement van ruim 30% ook in onze

was een Nederlander in de one-tier-board. Daar

portefeuille een pareltje. Had het toen wij instapten

is met de benoeming van Trudy Schoolenberg

in 2017 nog één fabriek in Arnhem, inmiddels is

als non executive director ook aan voldaan.

daar de capaciteit verdubbeld, bouwt het een
tweede fabriek in het Engelse Hull – die midden

2018

www.accsysplc.com

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

97,0

€

68,0

€

71,3

€

91,9

€

87,8

Omzet

€

60,9

€

56,5

€

52,8

€

46,1

€

33,5

Nettowinst

€

-6,5

€

-5,1

€

-0,9

€

-8,1

€

-8,9

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Aantal medewerkers

138

124

121

111

101

Gemiddelde kostprijs

€

0,81

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Beurskoers

€

1,20

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Jaarcijfers per 31-3 / In portefeuille sinds maart 2017 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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AMSTERDAM COMMODITIES NV (‘ACOMO’)

NUCHTERE HANDELAREN

Een eeuw geleden had er nog niemand gehoord van een te hoog cholesterol
of andere welvaartsaandoeningen, laat staan de schijf van vijf. Daar staan
tegenwoordig noten en gedroogd fruit in. Dat daar een markt voor is weten de
ambachtelijke handelshuizen van Acomo al meer dan honderd jaar.

32

Nederlanders zijn ’s werelds grootste eters van

Onder hun eigen namen, waaronder Van Rees,

cashewnoten met gemiddeld 1,2 kilo per persoon

Red River, Delinuts en Snick, handelen ze al een

per jaar. Paranoten worden het meest gegeten in

eeuwigheid in thee, specerijen, noten, gedroogd

de productielanden zelf, Brazilië en Bolivia, maar

fruit, zaden en andere natuurlijke voedingsingre-

vrij snel daarna komen de Engelsen met jaarlijks

diënten. Dat betekent niet dat ze niet met hun

gemiddeld 80 gram per persoon. Chinezen eten

tijd meegaan. Ze handelen ook in quinoa en goji

liever pinda’s en wel ruim 13 kilo de man per jaar,

bessen voor de superfoodliefhebbers en in plant-

wij zitten daar overigens maar net onder. Catz

aardige alternatieven voor dierlijke eiwitten voor

International handelt er al 150 jaar in. Het is een van

vegetariërs. Daarnaast produceren en v
erkopen

de tien ambachtelijke handelshuizen van Acomo.

ze SunButter, een gezonde ‘pindakaas’ die wordt

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

gemaakt van zonnebloemzaden; 100% veganis

belangrijke productgroepen. De peperprijs daalde

tisch, kosjer en vrij van de complete top 8 van

met 40% en ook para- en walnoten, nootmuskaat,

voedselallergenen. De zaden worden gekweekt

kurkuma en gember brachten minder op dan vorig

in een regio waar geen pinda’s worden verbouwd

jaar. Daarentegen herstelde de markt voor maan-

zodat er zelfs geen sprake kan zijn van cross

zaad en deden de voedingsingrediënten het heel

contaminatie.

goed, maar dat is slechts een klein onderdeel van de
groep. Het Amerikaanse buitenbeentje SunButter

Goede neus

deed het zelfs uitstekend. Dat groeit als kool.

Acomo koopt over de hele wereld in en verkoopt
aan klanten uit de voedingsmiddelen en dranken

Kritisch en oplettend

industrie tegen een meestal van tevoren afge

Uiteraard vinden wij het niet leuk, maar gezien

sproken kwaliteit en prijs. Daar moet je wel heel

de marktomstandigheden vinden wij de lagere

kundig voor zijn, want je moet goed kunnen

resultaten begrijpelijk en acceptabel. Bovendien


inschatten hoe de oogsten zullen zijn, valuta

zit het bedrijf niet stil en wordt er hard gewerkt

schommelingen inc alculeren en prijsstijgingen of

aan strategische opties. Zo is het van plan om

dalingen zien aankomen. Dat kan niet uitsluitend

meer waarde toe te voegen aan producten door

vanachter computerschermen, daarvoor moet je

meer bewerkingsactiviteiten te ondernemen. Dat

mensen hebben die letterlijk het veld in gaan en

doen ze nu ook al wel, door het blenden van thee

goede neuzen en smaakpapillen hebben. Acomo is

bijvoorbeeld, maar ze kunnen meer van dat soort

er groot mee geworden door telkens weer nieuwe

activiteiten ontwikkelen of aankopen. Goed plan,

slimme gespecialiseerde handelshuizen met kennis

net als het verticaal integreren van productketens

van zaken toe te voegen aan haar collectie.

om dichter bij de bron te komen. Het zou ook goed
zijn als ze een tweede executive director vinden

Op en neer

voor de one-tier-board, want die vacature staat al

Acomo laat eigenlijk altijd een stabiel goed resul-

een tijd open. Mede omdat Acomo wel wat noten

taat zien. Dat het dit jaar een negatieve waarde

op zijn zang heeft. Het bedrijf is kritisch en zorg

ontwikkeling van ruim 20% had was voor een groot

vuldig en die houding bevalt ons wel. Het heeft ook

deel te wijten aan het algemene beurssentiment

geholpen om zo’n sterk handelshuis te worden.

en de onzekerheid over de dreigende invoer

Wij denken dat het in staat is om in te blijven spelen

heffingen in diverse landen, waardoor klanten zich

op de grillen van de wereldmarkt.

even focusten op de korte termijn. De winst werd
echter ook gedrukt door de lage handelsprijzen in

2018

www.acomo.nl

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

428,1

€

593,6

€

505,3

€

556,6

€

451,8

Omzet

€

700,2

€

709,7

€

682,3

€

681,6

€

618,9

Nettowinst

€

31,1

€

32,5

€

34,4

€

32,3

€

33,1

Dividend/aandeel

€

1,00

€

1,10

€

1,20

€

1,00

€

1,10

Aantal medewerkers

612

615

593

593

577

Gemiddelde kostprijs

€

7,07

€

6,31

€

5,01

€

4,86

€

4,82

Beurskoers

€

17,44

€

24,11

€

20,90

€

23,20

€

19,01

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 10 juni 2005 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV (‘BESI’)

CHIPS FLIPPEN

Het aantal gebruikers van mobiel internet neemt elk jaar toe. We streamen,
up- en downloaden en gamen ons suf. En dan ook nog eens allemaal t egelijk.
Bovendien communiceren ook apparaten en machines via internet. Om de
enorme hoeveelheden data te kunnen verwerken is meer capaciteit en
een nog hogere snelheid nodig. 5G zal daarvoor zorgen. Dat betekent een
stijgende vraag naar chips en die moeten verpakt worden. Hoe ingewikkelder
dit is, hoe waarschijnlijker dat dit door machines van Besi gebeurt.

4G internet was een hele verbetering, maar er

waarvan op oudjaarsnacht de appjes in de file

wordt al reikhalzend uitgekeken naar 5G, dat

blijven hangen. En vooral goed nieuws voor Besi,

waarschijnlijk in 2020 komt. Dat kan volgens

want 5G en kunstmatige intelligentie zullen de

kenners snelheden van 1.25 Gigabyte per seconde

vraag naar nieuwe microchipsets flink verhogen.

bereiken: honderden keren sneller dan nu. Ook als

34

het druk is op de digitale snelweg; de capaciteit

Slim inpakken

voorkomt overbelasting van het netwerk. Goed

Besi maakt machines die nodig zijn voor de

nieuws voor gebruikers van de mobiele telefoons

eindmontage van microchips; piepkleine plakjes

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

silicium waarop miljarden transistoren zitten. Die

het jaar annuleerde een grote klant een order

moeten goed beschermd ingepakt worden. Niet

van € 28 miljoen voor smartphone-applicaties en

eenvoudig, want ze zijn te klein om vast te pakken.

moest Besi een omzetwaarschuwing afgeven.

Vroeger werd dat opgelost door er kleine torrepootjes aan vast te maken, daarna werden ze

Gunstige trends

vastgelijmd en tegenwoordig worden ze geflipt:

Ondanks dat alles wist Besi de brutomarges hoog

ondersteboven op een ander plakje gelegd en met

te houden en de kosten structureel te verlagen.

soldeerpuntjes aan elkaar gesmolten. Die geavan-

Een goed bewijs van de kwaliteit en de robuust-

ceerde technieken worden ontwikkeld door Besi.

heid van het bedrijf. Net als de verdubbeling van

Zijn machines worden gretig afgenomen door de

het aandeleninkoopprogramma en het flinke

grote jongens onder de chipseters als Samsung,

dividend. Daarnaast liet de chipsverpakker een

Sony, Bosch, Apple en Intel en vinden hun weg

sterke groei zien in de computing en automotive

naar computers, auto’s, tablets, smart
p hones

sectoren waardoor het relatief minder afhanke-

en -watches en t alloze slimme apparaten.

lijk wordt van de high-end smartphones. En zijn
m achines zijn essentieel voor de verdere ont


Ups en downs

wikkeling van structurele trends als het Internet

In 2017 droeg Besi bijzonder flink bij aan de fonds

of Things en de robotisering, handelsoorlog of

prestatie met een waardestijging van ruim 120%.

niet. Besi heeft bovendien een sterk management

Daar waren we natuurlijk blij mee, al waren we ons

dat steeds adequaat handelt in voor- en (een

er terdege van bewust dat de semiconductor-

beetje) tegenspoed. Dit jaar is de RvC verjongd

markt cyclisch is en het bedrijf in een up zat die

en versterkt. Een goed idee, want hiermee zijn

zomaar ook weer down kon gaan. Dat gebeurde

ook de checks & balances binnen de corporate

dit jaar en nu heeft Besi – een van de grootste

governance structuur verbeterd. Kortom, wij trek-

d eeln emingen in onze portefeuille – de sterkste

ken ons niet terug met een zak chips op de bank.

negatieve impact op ons resultaat. De macro-

Integendeel, wij houden onze goede relatie in

economische onrust die de handelsoorlog tussen

stand, hebben vertrouwen in de toekomst van

China en Amerika veroorzaakte speelde het bedrijf

het bedrijf en spelen in op de cyclus door op de

parten en de vraag naar high-end (lees: dure)

goede momenten wat aandelen te verkopen of

smartphones daalde. De markt voor zware compu-

juist bij te kopen.

ters, die bijvoorbeeld voor de ‘mining’ van bitcoins
worden gebruikt, kreeg eveneens een tik toen
de cryptocurrency-bubbel barstte. Halverwege

www.besi.com

2018

2017

Beurswaarde

€ 1.379,0

€ 2.798,8

€

1.178,1

€

743,0

€

741,8

Omzet

€

525,3

€

592,8

€

375,4

€

349,2

€

378,8

Nettowinst

€

136,3

€

173,2

€

65,3

€

49,0

€

71,1

Dividend/aandeel

€

1,67

€

4,64

€

1,74

€

1,20

€

1,50

Aantal medewerkers

1.759

2016

2.040

2015

1.669

2014

1.499

1.632

Gemiddelde kostprijs

€

5,74

€

7,53

€

4,87

€

4,14

€

3,83

Beurskoers

€

18,48

€

69,91

€

31,64

€

18,56

€

18,53

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 8 december 2005 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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BETER BED HOLDING NV

MET HET GOEDE BEEN UIT BED

Gemiddeld heeft een volwassene 8 uur slaap per dag nodig. Dat halen ze lang
niet a
 ltijd. Bijna de helft van de Nederlanders is nog moe bij het opstaan. Eén op
de zes valt daardoor zelfs wel eens in slaap op een sociale gelegenheid. Dat ligt
niet alleen aan de kwantiteit, maar ook aan de kwaliteit van de nachtrust.
Een goede matras helpt. Beter Bed heeft er één voor iedereen.

36

Mensen hebben persoonlijke slaapvoorkeuren.

waar Beter Bed aanwezig is, onder formules

De één slaapt graag op een ‘plank’, de ander

zoals Matrazen Concord of Sängjätten. Dit jaar

wil het liefst met zijn knieën zijn neus raken

introduceerde Beter Bed een innovatief nieuw

als hij in bed stapt. En je hebt rug-, buik- en

product: de Matzzy. Een one size fits all matras

zij
s lapers. Bij het kiezen van een matras bij

dat je eenvoudig zelf aanpast aan je lengte,

Beter Bed wordt met al die dingen rekening

gewicht, bouw en slaaphouding door de vijf

gehouden. Door de adviseur in de winkel of door

tubes die erin zitten te verstellen. In totaal zijn

de online keuzehulp. Matrassen van de slaap-

er maar liefst 3.000 verschillende combinaties

specialist komen regelmatig als beste uit de

in stevigheid. Het wordt gratis bezorgd en je

test van consumentenorganisaties, niet a lleen

mag het 100 dagen uitproberen, als het niet

in Nederland, maar ook in de andere landen

bevalt stuur je het kosteloos terug.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Verstoorde nachtrust

maar gelukkig heeft hij ervaring met turn arounds

De ontwikkelingen bij Beter Bed verstoorden dit

en is voortvarend aan de slag gegaan. Hij verkocht

jaar regelmatig onze nachtrust. In Nederland en

de verlieslatende formule in Spanje, kondigde een

België ging het goed, maar vooral in Duitsland

geloofwaardig reorganisatieplan aan en paste het

– waar meer dan de helft van de omzet vandaan

assortiment aan. Het bedrijf bracht de focus terug

komt – vielen de resultaten flink tegen. Alle winkels

naar matrassen en meer discount boxsprings.

daar werden vol gezet met (te dure) boxsprings in

Ondertussen werkt het hard door op de ontwik-

het kader van de herpositionering van discounter

keling van zijn online propositie, onder andere om

naar een value for money propositie. Het lokale

de omzetdeuk op te vangen die ontstaat door

management vond dat helemaal geen haalbare

de sluiting van een groot aantal (verliesgevende)

toekomstdroom en stapte – al dan niet vrijwillig –

winkels. Het kortetermijnplan is gebaseerd op

op. Klanten vonden het – ondanks dure marketing

cashflowverbetering en kostenbesparingen om

campagnes – ook geen goed idee. De omzet

de onderneming de tijd te geven structurele

stortte in, het kostenniveau liep op, maar het hoofd

verbeteringen door te voeren. Er is een nieuwe

kantoor zette de gekozen koers desondanks door.

CFO benoemd en, mede op ons aandringen, drie

Tegelijkertijd werd de onderneming ook nog eens

nieuwe commissarissen. Een op één na compleet

geconfronteerd met toenemende concurrentie

nieuw bestuur staat nu aan het roer. Als het lukt het

van online startups. Beleggers straften Beter Bed

tij te keren is, een snelle waardestijging mogelijk en

hard af, de koers daverde naar beneden en de

kan de slechte nacht wellicht worden ingehaald.

CFO – die de al eerder vertrokken CEO Ton Anbeek

Wij denken dat de kans daarop aanwezig is, maar

verving – vertrok. De pijnlijke conclusie is dat

de vraag is of er voldoende tijd en geld voor is.

strategische keuzes niet de juiste waren en dat

We blijven betrokken maar denken ondertussen

er onvoldoende checks & balances in de gover-

ook goed na over alternatieve scenario’s. Zowel

nance structuur waren ingebouwd. De RvC zat te

in het belang van de vennootschap als voor onze

slapen terwijl het bedrijf ruim 75% van zijn beurs-

investeerders. Inspelend op de ontwikkelingen

waarde verloor.

verkochten wij in 2018 ondertussen wel een deel
van ons belang.

Geen gespreid bed
De nieuwe CEO John Kruijssen staat voor een
stevige klus. Hij trof geen gespreid bedje aan,


2018

www.beterbedholding.nl

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

283,4

€

290,7

€

371,0

€

493,6

€

376,7

Omzet

€

396,3

€

416,4

€

410,5

€

385,4

€

364,0

Nettowinst

€

-23,3

€

9,5

€

19,0

€

22,6

€

16,9

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,40

€

0,74

€

0,87

€

0,65

Aantal medewerkers

2.738

2.849

2.765

2.513

2.369

Aantal winkels

1.009

1.188

1.206

1.159

1.127

Gemiddelde kostprijs

€

8,80

€

8,80

€

5,89

€

4,42

€

4,42

Beurskoers

€

3,60

€

13,24

€

16,90

€

22,48

€

17,20

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 11 juni 2003 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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ICT GROUP NV

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR
GROTE UITDAGINGEN

Het is mooi wonen op de autoluwe eilanden in het Amsterdamse IJ.
Dankzij de nieuwe Spaarndammertunnel zijn de wijken beter verbonden, is al
het doorgaande verkeer nu ondergronds en kwam er boven meer ruimte voor
groen en fiets- en w
 andelpaden. Daarnaast functioneert de zuidelijke tunnelwand
als waterkering, mocht het IJ overstromen dan is Amsterdam nog veilig.
Een goede oplossing voor iedereen.

38

ICT adviseerde bij de bouw en zorgde voor

buigen zich over vraagstukken van opdracht

het testen van de systemen van de tunnel. Die

gevers in uiteenlopende branches en industrieën.

is een goed voorbeeld van een smarter cities

Ze 
zoeken slimme oplossingen voor grote uit-

p roject, één van de drie focusgebieden van


dagingen, 
zoals de leefbaarheid in steden, de

ICT. De andere twee zijn smarter industries en

betaalbaarheid van de zorg en het vergroten

smarter healthcare. De knappe koppen van ICT

van efficiency en duurzaamheid in de industrie.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Zo ontwikkelde het met BAM Infra een z
 elflerend

Gezonde ambitie

model dat gebruikt wordt voor de inspectie

Wij zijn heel tevreden over de ontwikkelingen bij

van Nederlandse wegen. Die worden regelmatig

ICT. Het schuift steeds verder op in de waarde-

gefilmd ter controle en de enorme hoeveelheid

keten en verzint meer goed toepasbare eigen

beelden werd dan bekeken door asfaltexperts.

innovatieve software-oplossingen. Die zijn dit jaar

Beetje zonde, want met het overgrote deel van

samen in een nieuw onderdeel ondergebracht:

het wegdek is niks aan de hand. Met behulp

OrangeNXT. Daarmee brengt ICT een duidelijk

van kunstmatige intelligentie wordt het werk nu

onderscheid aan tussen detacherings- en project

razendsnel gedaan door een model van ICT. Dat

activiteiten en de software-as-a-service (SaaS)-

herkent gaten, scheuren en dode beesten en

portfolio. Het bedrijf is ambitieus en streeft naar

geeft de exacte locatie door.

een jaarlijkse organische groei van minimaal 5%
en een verdubbeling van de omzet in de komende

Smart thinking

jaren. Dat lukt vooralsnog aardig, dit jaar liet het

Ook de gezondheidszorg wordt slimmer dank-

een mooie organische groei zien en deed het

zij ICT. Medisch specialisten die een MRI scan

ook nog eens een aantal overnames. Daar moet

doen willen vaak graag input van een collega

het het ook van hebben voor verdere groei.

bij de inter
p retatie. Met behulp van een tablet

Zo nam het de andere helft van Intraffic over en

en mPACSView van ICT kunnen ze de beelden

zette het een belangrijke stap over de grens

simpel, direct en beveiligd delen, ook als de ander

met de overname van Additude, een leidende

ergens op een zonnig terras zit. Voor bedrijven die

IT consultancy onderneming in Zweden, die al

werken met een grote variëteit aan informatie

drie jaar op een rij de award voor het snelst

gebruikers en -verstrekkers, zoals transport-

groeiende bedrijf won.

bedrijven of pakketbezorgers, is er ICT Mobile.
Apps met intelligente interfaces geven interne

Op de beurs leverde dit alles niks op. Vanwege

en externe medewerkers de mogelijkheid alle

de sombere stemming daar verloor ICT 20%.

benodigde bedrijfssystemen en data te openen.

Wij zijn niet somber over de toekomst van de

Op maat gemaakt voor de klant en dat kan ICT

software-ontwikkelaar en denken actief mee

binnen een paar weken, omdat het het wiel niet

over de mogelijkheden en risico’s bij het verder

steeds opnieuw hoeft uit te vinden. Duur is het

invullen van de ambities.

ook niet, het scheelt bergen papierwerk en fouten
en bovendien koop je geen systeem, je schaft
gewoon een abonnement aan.

www.ict.nl

2018

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

110,7

€

126,9

€

95,2

€

73,5

€

50,8

Omzet

€

129,9

€

105,0

€

89,7

€

71,8

€

63,0

Nettowinst

€

9,4

€

5,2

€

5,1

€

3,6

€

5,0

Dividend/aandeel

€

0,38

€

0,35

€

0,33

€

0,24

€

0,23

Aantal medewerkers

1.227

n.a.

919

765

632

Gemiddelde kostprijs

€

10,37

€

10,02

€

8,79

€

8,74

€

10,35

Beurskoers

€

10,45

€

13,48

€

10,25

€

8,40

€

5,81

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 1 augustus 2002 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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KENDRION NV

ONZICHTBARE MAGNETISEUR

Wij kunnen met moeite iets minder dan ons eigen lichaamsgewicht tillen.
Een r edelijk simpele robot in de bouwsector tilt met gemak 200 kilo met één arm.
En dat de hele dag achtereen. Handig, maar wel vervelend als je er net onder staat
als hij een p
 akketje laat vallen. Kendrion zorgt ervoor dat hij dat niet doet.

Machines, hijskranen, liften, auto’s en robots moe-

tegen. In liften, pinautomaten, auto’s, handenv rije

ten direct kunnen stoppen als zich een calamiteit

kranen, ovens, bagagelockers en was
machines

voordoet. Maar als bijvoorbeeld de stroom uitvalt,

bijvoorbeeld. Grote autofabrikanten en producen

moeten ze nou ook weer niet letterlijk alles uit

ten van industriële robots weten wel precies wie

hun handen laten vallen. De elektromagnetische

Kendrion is: een innovatieve specialist in elektro

‘permanent IC brakes’ van Kendrion regelen dat.

magnetische

systemen

en

mecha
t ronische

op
l ossingen. Zo ontwikkelde het een product

40

Overal aanwezig

dat de gevaarlijk stille elektrische voertuigen

De meeste mensen kennen Kendrion niet, maar

toch een bepaald geluid geeft, systemen die bij

we komen zijn producten duizenden keren per dag

een storing in een ziekenhuis zorgen dat direct

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

overgeschakeld wordt op een aggregaat en

weggezet. En in Duitsland wordt de productie

slimme regelkleppen die ervoor zorgen dat precies

capaciteit uitgebreid om te kunnen voldoen aan

de juiste hoeveelheid brandstof met optimale druk

de vraag naar onder andere de innovatieve schok

de verbrandingsmotor in auto’s bereikt.

dempers voor de automobielindustrie. Dankzij het
simplificeren en focussen steeg de operationele

Simplificeren, focussen...
Kendrion

gaf

dit

jaar

een

marge afgelopen jaren van 6% naar 10%, een
update

van

zijn

mooie prestatie.

strategisch plan voor 2016 – 2018 met het thema
‘Simplify, Focus, Grow’. Op alle drie die terreinen

...en groeien

is flink vooruitgang geboekt. De zeven business

Voor wat betreft ‘Grow’ bleef Kendrion wat achter

units zijn teruggebracht tot vijf en rapporteren nu

bij de eigen doelstellingen. De oorzaak ligt vooral

direct aan de RvB, de managementlaag ertussen

bij de Passenger Cars, waar ze last hadden van

is geschrapt. In India, Mexico en Zwitserland zijn

de dalende verkoop van dieselauto’s. Dat kan

kleine fabrieken gesloten, in China zijn er twee

nog even voortduren, maar Kendrion verwacht

samengevoegd tot één grotere en verdubbelde

veel goeds van nieuwe producten, zoals ‘smart

de productiecapaciteit. Mooi, want ze kregen daar

damping’, die zowel in benzine- als in elektrische

een nieuwe grote order voor de productie van

en zelfs de nieuwste waterstofauto’s kunnen

elektromagnetische remmen voor robotarmen. Ze

worden gebruikt. Beleggers waren toch teleur

hebben er nu ook een eigen R&D en een sales-

gesteld en werden er bovendien onzeker van dat

afdeling, wat goed past bij de sterkere focus op

de directie geen groeitargets meer wil geven,

zowel China als robotica. De wereldwijde markt

alleen nog maar marge- en kapitaaldoelstellingen.

voor industriële robots zal naar verwachting tot

Wij begrijpen de onrust wel een beetje, want

€ 66 miljard groeien in 2022, bijna twee keer zo

je moet nu erg goed kunnen rekenen om uit te

groot als nu, en Azië is daarbij de grootse afzet-

vinden wat ze precies beloven. Maar laten we wel

markt.

realistisch zijn; de ambities van onze magnetiseur
blijven onverminderd hoog en Kendrion heeft in

Ondertussen startte Kendrion in de VS een

drie jaar tijd de winst met 80% weten op te voeren.

strategische samenwerking met Newton CFV dat

Daar kun je eigenlijk moeilijk over klagen.

gespecialiseerd is in elektromagneten voor de
food & beverage industrie, zoals voor frisdrank
automaten. Die kunnen nu wereldwijd worden

2018

www.kendrion.com

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

283,7

€

538,0

€

358,3

€

319,6

€

281,7

Omzet

€ 448,60

€

461,8

€

443,4

€

442,1

€

428,9

Nettowinst

€

13,80

€

23,3

€

19,6

€

16,8

€

20,2

Dividend/aandeel

€

0,87

€

0,87

€

0,78

€

0,78

€

0,78

Aantal medewerkers

2.465

2.645

2.578

2.658

2.713

Gemiddelde kostprijs

€

26,86

€

26,11

€

22,92

€

22,87

€

23,29

Beurskoers

€

20,90

€

40,16

€

26,75

€

24,24

€

21,62

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 23 juli 1996 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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KONINKLIJKE BRILL NV

ONDERONSJES VOOR
PROFESSOREN

De autoriteiten in Nederlands-Indië waren aanvankelijk zeer optimistisch over de
gevolgen van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog; zij zagen er wel brood in.
Dat kun je lezen in een boek van een Leidse hoogleraar dat te vinden is in Brill’s Digital
Library of World War 1. Daar vind je ook publicaties over Engelse o
 orlogsgraven,
artillerie en het conflict tussen de Nederlanders en de Belgen in Versailles.
Om van te smullen voor historiografen.

42

De digitale bibliotheek met talloze publicaties over

boekenserie: Max Planck Studies in Global Legal

de Eerste Wereldoorlog werd dit jaar geopend

History of the Iberian Worlds. Die geschied enis

naar aanleiding van de 100-jarige herdenking

gaat terug tot vele eeuwen geleden. Moderne

ervan in november 2018. Een eeuw is niks voor

onderwerpen vindt men er ook; in het nieuwe

Brill. Zijn boeken en tijdschriften ontsluiten gezag

peer review tijdschrift Research Perspectives in

hebbende kennis over nog veel oudere gebeurte-

Popular Culture gaat het bijvoorbeeld over de rol

nissen. Dit jaar publiceerde het bijvoorbeeld ook de

van d
 igitale media in de volkscultuur.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Intelligente overnames

van te stijgen, die van printboeken daalde en

Brill publiceert jaarlijks zo’n 1.400 boeken en na-

de kosten stegen veel harder dan de omzet. Als

slagwerken en 270 tijdschriften, waarvan een deel

reden voor de tegenvallende resultaten gaf Brill

e-only en open access. De Leidse uitgever richt

onder andere aan dat het nieuwe online plat-

zich op academici wereldwijd die g
 eïnteresseerd

form niet op tijd klaar was waardoor tijdelijk twee

zijn in geesteswetenschappen, internationaal recht,

platforms bekostigd moesten worden. Wij vinden

China- en Islamstudies en sociale wetenschappen.

de kosten echter structureel te hoog en dat moet

Het hoofdkantoor staat al sinds 1683 in Leiden,

je kunnen managen.

maar het heeft ook kantoren in de Verenigde
Staten, Duitsland, Singapore en China. Het neemt

Beter managen

ook soms gespecialiseerde uitgeverijen over.

Met het pensioen van CEO Herman Pabbruwe,

Vorig jaar het Duitse Schöningh und Fink en het

die het bedrijf veertien jaar leidde, kwam er in de

Nederlandse Sense. Dit jaar het Engelse Deo,

lente nieuw bloed in de top. Pabbruwe had wat

een leidende uitgever van Bijbelse studies. Wat

meer oog voor de wetenschap dan voor waarde-

ons betreft zou het tempo van acquisities nog

creatie en wij hoopten dat dat bij de nieuwe man,

wel wat omhoog mogen, schaal is belangrijk in

de marketing en sales directeur Peter Coebergh,

deze w
 ereld, maar het bedrijf moet zijn integratie

meer in balans zou zijn. Zijn speerpunten voor

processen dan wel verder professionaliseren.

2018 waren het integreren van de acquisities, het
verbeteren van de winstgevendheid en het verder

Dalende cijfers

uitrollen van de ‘buy-and-build’ strategie. Dat is niet

Brill had in 2017 een prima jaar en begon 2018

goed gelukt. Zijn prioriteit ligt nu bij het beter onder

goed met het uitkeren van een superdividend,

controle krijgen van de interne organisatie. Hij

mede op ons verzoek. Daarna ging het echter

kondigde ook een kostenbesparingsprogramma

minder en het waarschuwde aandeelhouders in

aan. Goed idee. Wij zouden verder graag zien dat

oktober dat de winst over 2018 ’marginaal lager’

de RvC versterkt wordt met iemand met meer

zou uitvallen. Dat leidde echter wel tot een meer

ondernemerschap en gedegen kennis van de

dan marginale koersdaling die niet alleen te wijten

markt en hebben daarvoor suggesties gedaan.

was aan het beurssentiment. Ook speelde mee

Je hoeft geen professor te zijn om te zien dat

dat NIBC – de enige bank die het bedrijf volgt –

het bedrijf meer potentie heeft dan nu getoond

het van zijn ‘research’ lijstje schrapte, waarmee de

wordt.

bekendheid van het fonds verder verminderde.
De verkoop van e-boeken bleef stabiel in plaats

2018

www.brill.com

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

33,4

€

66,5

€

52,0

€

43,8

€

48,2

Omzet

€

36,0

€

36,4

€

32,2

€

30,8

€

29,7

Nettowinst

€

1,6

€

2,3

€

2,8

€

2,3

€

2,2

Dividend/aandeel

€

0,85

€

4,32

€

1,32

€

1,24

€

1,15

Aantal medewerkers

167

161

132

132

134

Gemiddelde kostprijs

€

23,81

€

22,73

€

19,93

€

19,93

€

19,93

Beurskoers

€

17,80

€

35,50

€

27,73

€

23,36

€

25,73

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 25 februari 2013 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV

LEVENSCYCLUS PARTNER

Eigenaren van elektrische auto’s zijn vaak trots op hun verantwoorde
Tesla, Nissan Leaf of e-Golf, maar je hoort ze ook wel klagen over de eindeloze
kopjes koffie die ze moeten drinken terwijl ze wachten bij een laadpaal.
Die heb je niet meer nodig als je een Stella Vie rijdt; een gezinsauto met
vijf vierkante meter zonnepanelen op het dak. En elektronische componenten
van Neways onder de motorkap.

De Stella Vie is eigenlijk een rijdende energie

robotica en elektrisch vervoer zijn onstopbare

centrale die door het solar team van de TU

trends en creëren een groeiende behoefte aan

Eindhoven is ontworpen. Hij rijdt 1.000 km op een

kennis over en toepassingen van elektronica. Daar

volle accu en verbruikt minder dan hij opwekt

kan Neways in voorzien.

terwijl hij met vijf man aan boord over de snelweg

44

rijdt. Hij ziet er futuristisch uit en is dat ook, maar

Alles mini

het is een goed voorbeeld van de snelle tech

Neways verzint en produceert elektronische oplos-

nologische ontwikkelingen. Internet of Things,

singen voor de automobiel-, defensie-, medische

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

en halfgeleider industrie. Je vindt s
 tukjes Neways

als je één componentje niet kunt krijgen kan je het

in elektrische auto’s, oplaadkabels, MRI-scanners,

hele product niet maken. Frustrerend natuurlijk

pantservoertuigen, drones en gehoorapparaatjes.

als je daardoor niet alle kansen in de markt kunt

Het noemt zichzelf een EMS lifecyle partner omdat

benutten.

ze het hele proces van design tot introductie en
onderhoud van een nieuw product kan beheersen.

Hoogspanning

Die levenscyclus is vaak niet erg lang trouwens,

Het bedrijf zet nu vol in op een betere schaalbaar-

innovatieve producten volgen elkaar razendsnel


heid van de organisatie en efficiëntere bedrijfs

op. Het bedrijf werkt samen met zijn klanten om

processen. Dat zal de productiviteit verbeteren.

hun producten slimmer, sneller en goedkoper op

Daarnaast is het samen met klanten en leveran-

de markt te krijgen. Daarbij speelt miniaturisering

ciers creatief bezig met het zoeken naar alterna-

een belangrijke rol. Componenten worden steeds

tieve componenten die beter beschikbaar zijn.

kleiner terwijl zij tegelijkertijd meer kunnen en

Ook de problemen met het vinden van personeel

dichter bij de bron geplaatst moeten worden, bij-

worden creatief aangepakt. Samen met een paar

voorbeeld op een minimotortje of in een ventieltje.

andere bedrijven is Neways met de TU Eindhoven

Neways is heel goed in dat minusculiseren van

in gesprek over het mee-investeren in een op-

micro-elektronica.

leiding hoogspanning. Dat is een verdwijnende
competentie, waarvoor Neways juist het werk

Groeipijnen

ziet toenemen.

Neways ontwikkelde zich goed en liet een mooie
omzet- en winstgroei zien. De marges zijn nog

Goede relaties

altijd te laag, maar ook die werden iets verbeterd.

Al met al lukt het Neways in ieder geval steeds

Dat alles vertaalde zich helaas niet in de koers, die

beter om verder op te schuiven naar de positie

daalde. Daar is niet echt een aantoonbare reden

van strategisch partner van zijn klanten. De focus

voor, behalve misschien de exposure naar de

op strakkere operationele processen, kennis

semiconductorsector, waarover de onzekerheid

van klanten en hun sectoren zal hopelijk leiden

toenam. Neways zelf is daar niet onzeker over.

tot aantrekkelijkere marges. Wij blijven hier op

Het bedrijf heeft door de sterke marktgroei in

hameren.

alle sectoren wel te kampen met schaarste op
de arbeids- en componentenmarkt. Leveringen
werden soms wel een jaar vertraagd en prijs
stijgingen van 500% waren geen uitzondering. En

2018

www.neways.nl

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

120,8

€

156,7

€

106,2

€

85,5

€

80,2

Omzet

€

506,8

€

438,7

€

393,2

€

347,1

€

308,6

Nettowinst

€

15,1

€

9,9

€

9,7

€

3,2

€

7,0

Dividend/aandeel

€

0,48

€

0,35

€

0,34

€

0,11

€

0,25

Aantal medewerkers

2.943

2.750

2.612

2.530

2.611

Gemiddelde kostprijs

€

6,94

€

6,75

€

6,75

€

6,74

€

6,65

Beurskoers

€

10,10

€

13,65

€

9,28

€

7,50

€

7,30

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 16 juni 2004 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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NEDAP NV

TECHNOLOGIE DIE ERTOE DOET

Niet iedere koe is hetzelfde. Ze hebben individuele behoeften, zijn wel
eens een beetje ziek en op verschillende dagen tochtig. Dan vereisen ze
extra aandacht. Niet zo makkelijk als het lijkt: vind Berta 23 maar eens
in een stal met honderden koeien die op haar lijken. Nedap weet precies
welke koe waar is en wat ze nodig heeft.

46

De oplossingen van Nedap zorgen ervoor dat de

tochtdetectie-signaal. De tag is ook het toegangs

boer op zijn telefoon of tablet precies kan zien

pasje voor het voerstation. De koe krijgt daar exact

welke koe zich waar in de stal bevindt. De tags om

de juiste hoeveelheid op haar afgestemd voer. Dat

de hals of de poten houden niet alleen de locatie

zorgt ook voor minder stress en files bij de troggen in

bij maar ook de activiteit van de koe. Vertoont zij af-

varkensstallen. Ze mogen zelf weten wanneer ze aan

wijkend gedrag in vergelijk met voorgaande dagen,

tafel gaan. Deze Livestock management oplossingen

dan krijgt de veehouder direct een gezondheids- of

van Nedap worden over de hele wereld toegepast.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Zorgzame systemen

meer aandacht en minder succesvolle werden af-

Dat geldt ook voor de Mobility solutions, die auto

gebouwd. Fijn, want ze hadden wel erg veel activi-

mobilisten stressloos laten parkeren. Ze laten hen

teiten en je kan nou eenmaal niet overal even goed

zien waar vrije plekken zijn op enorme parkeer

in zijn. Nedap kan zijn tijd en geld beter besteden

terreinen in bijvoorbeeld Dubai en Venetië, of in

aan de niche-markten waarvoor ze innovatieve

garages in een drukke stad. En leiden hen erheen

gebruikersvriendelijke producten ontwikkelt. En

door ze goed aan te geven, vaak al op verwijs-

dan vooral aan de software-oplossingen. Die zijn

borden buiten het gebied. Via een app kunnen

schaalbaar en worden vaak in abonnementsvorm

bestuurders ook voordat ze op pad gaan al zien

verkocht waardoor de opbrengst wederkerend is.

hoe vol het op hun plaats van bestemming is. Het

Helaas heeft de CFO – die een belangrijke rol heeft

scheelt eindeloos rondjes rijden en frustrerende

gespeeld in de transformatie – aangekondigd op

opstoppingen en helpt autoriteiten ook het parkeer

zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Een goed

beleid in de stad te optimaliseren.

managementteam is essentieel om structureel
succesvol te zijn. Wij gaan goed nadenken over

Oplossingen vindt Nedap ook voor de oplopende

mogelijke opvolgers en zullen zeker een aantal

kosten voor de zorg en het groeiend aantal oude-

suggesties doen.

ren dat langer dan vroeger thuis blijft wonen. Met
mobiele tools krijgen zorgteams ondersteuning

Feestelijk delen

in alle fases van het zorgproces: van plannen en

Livestock doet het goed en Healthcare ook, die

roosteren, bijhouden van een medisch dossier en

poot is een belangrijke aanjager van groei. Nedap

teamcommunicatie tot en met facturatie vanuit

was al actief in de thuiszorg voor ouderen en breidt

eigen agenda’s. Ook de cliënten biedt het voort

nu flink uit naar de geestelijke gezondheidszorg.

durend nieuwe snufjes. Zo kunnen zij met apps

Daar is al veel vraag naar zijn systemen. Er zijn 40

zelf gewicht en bloeddruk meten en bijhouden in

extra softwareontwikkelaars aangenomen om er

een online persoonlijk gezondheidsdossier.

op in te kunnen spelen. Passend bij de transitie van
producent naar softwareontwikkelaar was ook de

Goed in niche

verkoop van Nsecure, de installateur van beveili-

Nedap ontwikkelt zich de afgelopen jaren goed.

gingsapparatuur in Nederland. Ze kregen er een

Zowel omzet als winst stijgen, waarbij de winst

mooi bedrag voor en lieten de aandeelhouders

relatief harder waardoor de kwaliteit verbeterd.

meedelen in de feestvreugde door een deel van

Operationeel zijn wij ook niet ontevreden. De pro-

de opbrengst uit te keren als dividend.

ductie werd verder uitbesteed aan partners die het
goedkoper kunnen en Nedap concentreert zich op
waar het goed in is. Succesvolle producten kregen
2018

www.nedap.com

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

277,1

€

284,1

€

223,5

€

206,1

€

179,2

Omzet

€

191,4

€

182,2

€

186,0

€

180,9

€

177,2

Nettowinst

€

17,1

€

28,0

€

10,8

€

4,7

€

17,9

Dividend/aandeel

€

2,50

€

2,50

€

1,40

€

1,28

€

1,25

Aantal medewerkers

705

655

775

765

761

Gemiddelde kostprijs

€

24,56

€

23,02

€

13,11

€

13,11

€

13,11

Beurskoers

€

41,40

€

44,51

€

33,40

€

30,80

€

26,78

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 26 oktober 1995 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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ORDINA NV

DATA ZIJN GOUD

28 januari is ‘data protection day’. Geen feestdag zou je zeggen omdat we
overstroomd worden met meldingen over organisaties die persoonlijke gegevens
hebben gelekt of zijn kwijtgeraakt. Daar zou de nieuwe Algemene V
 erordening
Gegevensbescherming (‘AVG’) verandering in moeten brengen. Er werd het n
 odige


paniekvoetbal gespeeld om eraan te voldoen. Terwijl Ordina er heel goed in is.

Datalekken zijn vervelend en kunnen ook pijnlijk

zijn van risico’s en criminelen kunnen nog steeds

of bedreigend zijn voor degenen van wie de

achterlangs proberen binnen te komen. Ordina ver-

g egevens op straat liggen of in handen komen

zorgt daarom ook bewust
wordings-campagnes,

van criminelen. Voor de lekkende organisatie is

test of iedereen wakker is met phishing-acties, doet

het vanaf het ingaan van de AVG per mei 2018

kwetsbaarheid-onderzoek met ethische hackers

ook nog kostbaar, want er staan hoge boetes op.

en zet een incident response protocol op.

De GRC-control (Governance Risk Compliance)

48

software van Ordina regelt alle processen rondom

Boetes swipen

informatiebeveiliging in een Information Security

Security & Privacy gaat over databewaking en is

Management System. Dan ben je er natuurlijk

een van de vijf specifieke businessproposities

nog niet, medewerkers moeten zich wel bewust

van Ordina. Digitale Acceleratie is een andere en

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

gaat over het versnellen van bedrijfsprocessen

door. België draaide dit jaar het beste, onder

door slimme opslag en verwerking van data. Zo

andere dankzij nieuwe klanten in de fi nanciële

ontwikkelde Ordina voor de politie mobiele appli-

dienstverlening. Nu wordt de focus gelegd op

caties waarmee agenten met hun smart
p hone

verdere verbetering van de Nederlandse resul

iemands identiteit kunnen controleren en zien of

taten, want die blijven nog steeds achter, al worden

er nog onbetaalde boetes open staan door het

er onderliggend wel degelijk goede stappen gezet.

rijbewijs te scannen. Sneller en efficiënter dan

Zo stijgt ook hier de omzet weer een beetje na

tientallen keren per dag de meldkamer bellen. Met

jarenlange dalingen, dankzij mooie mantelovereen

behulp van die apps is het gele bonnenboekje

komsten met de overheid en de toenemende

ook overbodig. Overtreders worden nu op de

populariteit van de scrumteams.

bon ‘geswiped’. Nog interessanter is natuurlijk
het gebruik van data voor het creëren van nieuwe

Scrumteams

business. Intelligente data-gedreven organisaties

Het moet nog beter kunnen, maar Ordina kampt

weten welk p
 roduct aanslaat, welke partner bij

nog steeds met een te hoog verloop van mede-

iemand past of hoe druk het ergens gaat worden

werkers. Het doet zijn best met het bieden van

op grond van a lgoritmen en gebruikersgegevens.

aantrekkelijke voorwaarden en het aannemen

Ordina weet er alles van. Net als van het creëren van

van jong talent dat het dan zelf opleidt, maar dat

Business platforms die bijvoorbeeld ABN AMRO

laatste is relatief kostbaar, zeker als je ze niet

miljoenen hielp besparen bij de afdeling hypo

kunt vasthouden. De groei moet ondertussen

theken. Bij uitdagende complexe vraagstukken

opgevangen worden met dure ZZP’ers. Wel

zet de slimme ICT’er High Performance Teams

denkt het management dat het toenemend

– ofwel scrumteams – in. Een zelfsturende groep

aantal leuke en interessante klanten ook meer

van experts uit verschillende disciplines die binnen

goede medewerkers aan zal trekken, die op

een paar weken een oplossing helpt op te leveren.

hun beurt weer nieuwe interessante opdrachten
aantrekken, enzovoort.

In de lift
Ordina ontwikkelt zich goed. Het richtte zich altijd

Wij hebben er vertrouwen in dat het ook in

al op de financiële dienstverlening, industrie, over-

Nederland goed komt met de resultaten. Ons eigen

heid en zorg, maar de nieuwe topman Jo Maes

agile team besloot ons belang uit te b reiden tot

– die in de lente van 2017 aantrad – scherpte de

meer dan 10%.

strategie aan met het inzetten op de vijf specifieke
business proposities. Dat werkt; ze zijn nu goed
voor bijna een derde van de omzet en groeien

2018

www.ordina.nl

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

132,4

€

145,1

€

195,7

€

98,6

€

116,4

Omzet

€

358,5

€

344,9

€

343,6

€

348,3

€

366,9

Nettowinst

€

6,9

€

3,1

€

5,0

€

-3,2

€

1,0

Dividend/aandeel

€

0,05

€

0,02

€

0,02

€

0,00

€

0,00

Aantal medewerkers

2.647

2.560

2.709

2.886

2.907

Gemiddelde kostprijs

€

1,47

€

1,17

€

1,07

€

1,07

€

1,07

Beurskoers

€

1,42

€

1,56

€

2,10

€

..

€

1,26

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 13 februari 2013 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s

TESLIN PARTICIPATIES | JA A RBERI C HT 2 0 1 8

49

ROYAL REESINK NV

BOER ZOEKT EXPERT

Zwier van der Vegte heeft twintig melkkoeien en verbouwt gras en
mais in de Achterhoek. Hij is één van de streng geselecteerde deelnemers
aan het project Nationale Proeftuin precisielandbouw. Daarin worden boeren
gekoppeld aan experts die hen helpen de opbrengst te verhogen – en de CO2-uitstoot
te verminderen – door gebruik van de nieuwste technieken. Je kunt ze volgen op
een website waarop ze vloggen over hun wederwaardigheden.

Precisielandbouw is een geavanceerde vorm van

is of juist niet. Doordat minder diesel en kunstmest

landbouwmechanisatie en maakt gebruik van

nodig is, is het ook nog milieuvriendelijk. Bij Reesink

GPS, sensoren (op de grond en vanuit de satelliet)

kun je alles vinden wat je als boer nodig hebt voor

en computers op de trekker. Daardoor kan het

smart farming.

gewas tot op twee centimeter nauwkeurig worden

50

behandeld. Met als resultaat optimale bezaaiing,

Boerenslimheid

bemesting en bescherming. Zo weet de boer

Reesink is een van de grootste wereldwijde distribu

bijvoorbeeld precies waar de maisplanten verder

teurs van hoogwaardige machines en apparatuur

uit elkaar moeten worden gepoot omdat de grond

voor landbouw, landschapsonderhoud, magazijn

niet ‘zwaar’ genoeg is of waar extra voeding nodig

inrichting en grond-, weg- en waterbouw. Door in

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

te spelen op robotisering, connectiviteit en het

Duitse AM Gruppe, gespecialiseerd in magazijn

gebruik van big data biedt het klanten steeds inte-

automatisering, opgenomen in de mooie verzame

ressante nieuwe mogelijkheden om hun business

ling van Reesink. Dat helpt bij het oplossen van een

te verbeteren. De verzameling bedrijven onder zijn

luxeprobleem; de vraag naar slimme magazijnen

paraplu levert machines van bekende namen als

groeit door de snelle groei van webwinkels zo hard

Atlas, Claas, Kuhn, Linde en Toro; stuk voor stuk

dat er bijna niet aan voldaan kan worden. Last but

A-merken. Je vindt er tractoren, maaimachines,

not least verkocht het bedrijf ook iets: Reesink Staal

persen en houthakselaren die verschillende

ging over naar een Rotterdams bedrijf waar het al

maten snippers hakken, maar ook zelfrijdende

jarenlang mee samenwerkt. Goede oplossing voor

oogstm achines, drones, GPS-systemen en zelf-

deze vreemde eend in de bijt.

denkende golfkarretjes. Daarnaast is Reesink
goed in magazijnautomatisering. Zijn AutoS tore-

Onzichtbare groei

systeem zorgt bijvoorbeeld bij PostNL voor een

Onze boerenexpert groeit ook organisch. De

snelle verwerking van orders middels een grid

omzet nam toe dankzij algemene economische

waarover 42 robots rijden om spullen te verzamelen

groei, stijgende grondstofprijzen en overheids

uit 20.000 in willekeurige volgorde ‘geparkeerde’

uitgaven en het groeiend producentenvertrouwen.

bakken. Dat kost ook slechts een kwart van de

Een belangrijk aandachtspunt blijft het verhogen

ruimte die een traditioneel werkend magazijn

van de marges en het verbeteren van de kapitaal

nodig heeft.

efficiëntie. Dat gaat de goede kant op denken wij,
met de aanstelling van een nieuwe zeer ervaren

Nieuwe oogst

CFO. De kennis en kunde van de vorige blijft

Het hele idee van het van de beurs halen van

ondertussen beschikbaar, want hij is nu directeur

Reesink in 2016 was dat dit het bedrijf in staat zou

M&A. Veel goed nieuws dus, maar dat zie je helaas

stellen sneller toe te slaan als het interessante

nog niet terug in de waardering van het bedrijf.

overnamekandidaten tegenkwam. Dat blijkt sinds-

Die is afhankelijk van de waardering van een peer

dien ook zo te zijn. Dit jaar werden er weer nieuwe

group die wel beursgenoteerd is en dus geraakt

loten toegevoegd; Tingley’s Harvest Center, de

werd door het dalende algemene sentiment. Wij

grootste CLAAS dealer van Noord-Amerika die

hebben geen spijt van onze medewerking aan de

zeer actief is in Canada, en het Zuid-Afrikaanse

‘delisting’ destijds en verwachten dat wij op termijn

Smith Mining Equipment, dat machines levert aan

goed zullen oogsten.

onder andere (privé)golfbanen, wijnboerderijen en
mijnen. Vlak na het einde van het jaar werd ook het

2018

www.royalreesink.com

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€

n.a.

€

n.a.

€

129,3

€

108,0

€

112,3

Omzet

€

728,1

€

645,6

€

538,7

€

489,5

€

473,2

Nettowinst

€

11,5

€

10,8

€

2,7

€

11,1

€

8,9

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

3,50

Aantal medewerkers

2.052

1.599

1.406

1.246

1.121

Gemiddelde kostprijs

€

n.a.

€

n.a.

€

79,85

€

72,26

€

70,24

Beurskoers

€

n.a.

€

n.a.

€ 106,87

€

78,10

€

74,50

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 21 januari 2011 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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SLIGRO FOOD GROUP NV

WHAT’S COOKING?

Restaurantgasten kijken gemiddeld slechts 110 seconden op een
menukaart en bestellen dan vaak het geijkte bekende gerecht.
Echte gourmands daargelaten, zitten ze niet te wachten op een overkill aan
keuzes. Ze willen een leuke avond, of een goede zakenlunch. Als de ober ze
kan helpen iets verrassends te kiezen zullen ze dat waarderen en misschien
wat meer omzetten. Goed voor de horeca en dus goed voor Sligro.

52

Sligro biedt een totaalpakket van food en aan food

ook kennis en inspiratie bij Sligro. Je kunt er

gerelateerde producten en diensten. Van een pak

workshops volgen en leren hoe de drank- en

suiker of een doos raketijsjes tot een kist oesters en

horecawet in elkaar zit. En natuurlijk heel veel

een reebiefstuk. En van wc-papier of afwasborstel

spannende recepten vinden. Zoals een hartig

tot luxe BBQ en rotan terrasstoelen. Zijn klanten

toetje van bloemkool met witte chocolademousse

zijn al even divers. Van een eenmanscafeetje tot

en kaviaar, of buffelmozzarella met aardbeien en

een hotelketen en van pompstation tot bedrijfs

venkel. Daarvoor moet je misschien wel eerst de

restaurant. Die halen niet alleen hun spullen, maar

cursus ‘Adviseer je gast aan tafel’ volgen.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Smikkelen en smullen

Fijnproevers punten daar ook inleveren. Aardig

Sligro heef t eigen productiefaciliteiten voor

was dat de verkoopopbrengst als superdividend

kant-en-klare maaltijden, patisserie- en traiteur

werd uitgekeerd. Goed idee, want Sligro heeft

produc
ten en vis. Daarnaast werkt het met

genoeg geld en geen tijd voor nog een acquisitie.

‘verspartners’ voor vlees, wild & gevogelte en

Het heeft de handen vol aan de integratie van

brood & banket. Die lopen twee keer per week

eerdere overnames; de Heineken groothandels

over de Rungis Marché International bij Parijs,

in Nederland en de horecagroothandels JAVA en

waar je de beste dagverse producten vanuit de

ISPC in België.

hele wereld kunt kopen. In Nederland heeft Sligro
50 zelfbedieningsgroothandels en acht bezorg

Druk, druk, druk

vestigingen. De zelfbedieningen zijn nu bijna alle

In de eerste helft van 2018 concentreerde Sligro

maal omgebouwd tot Sligro 3.0 winkels, waar je

zich op het behoud van de bestaande Heineken

behalve kopen, ook kunt proeven of uitleg krijgen

klanten en het aanpassen van de distributiecentra

van vakspecialisten. In België heeft Sligro twee

en bezorgservice. Daarnaast bouwde het een

zelfbedieningsvestigingen, één bezorgvestiging

eerste Sligro-winkel in Antwerpen, die voor de

en de vishandel Océan Marée die al jaren

Kerst open zal gaan, startte het ook met de

bekend staat om haar kwalitatieve, innovatieve

digitale integratie van alle Belgische vestigingen,

en exclusieve karakter. Naast deze foodservice

renoveert het het hoofdkantoor en verkocht het

activiteiten had Sligro tot de zomer van 2018 ook

EMTÉ. Drukke tijden dus, zo druk dat de aandacht

een foodretail-poot waarin de supermarktketen

voor de foodservice activiteiten een beetje in het

EMTÉ zat.

gedrang kwam. Jammer maar begrijpelijk. Wij
vinden het al best knap dat alles reilt en zeilt en

Superdeal

vinden het verstandig dat ze eerst het huis op orde

Sligro verkocht dit jaar EMTÉ aan een combinatie

hebben gebracht. Nu kunnen ze de focus weer

van Jumbo en Coop. Die namen de 130 super

gaan leggen op organische groei bij foodservice

markten, inclusief personeel, vastgoed en distri

en nieuwe klanten voor de ‘Heineken-poot’ gaan

butie
c entra over. Ze betaalden er ruim € 400

binnenhalen. Ondertussen hebben ze nog steeds

miljoen voor en als onderdeel van de overeen

genoeg geld voor een overname als ze daar tijd

komst mag Sligro ook de La Place restaurants

voor vrij kunnen maken. Smakelijk vooruitzicht.

van Jumbo gaan beleveren. Mooie deal. Voor
de klanten ook niet slecht, want de winkels
blijven om de hoek en ze mogen hun gespaarde

2018

www.sligrofoodgroup.nl

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€ 1.530,0

€

1.763,6

€ 1.464,0

€

1.473,7

€ 1.383,0

Omzet

€ 2.346,0

€ 2.970,0

€ 2.813,0

€ 2.670,0

€ 2.572,0

Nettowinst

€

276,0*

€

81,0

€

73,0

€

81,0

€

69,0

Dividend/aandeel

€

1,40

€

1,40

€

1,30

€

1,20

€

1,10

Aantal medewerkers

4.056

6.741

6.571

5.740

5.834

Gemiddelde kostprijs

€

10,70

€

10,70

€

10,00

€

9,69

€

9,69

Beurskoers

€

34,80

€

39,85

€

33,08

€

33,30

€

31,25

*De boekwinst over Emté betrof € 216 mln.
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STERN GROEP NV

MULTIMOBIEL

Mensen die in een deelauto rijden doen dat vanwege het milieu en de
lagere kosten. Het zijn vooral hoogopgeleide alleenstaande jongeren en
stellen met kleine kinderen uit de grote steden. Veel van dit soort type auto’s
zijn er nog niet. Slechts 40.000 van de ongeveer 8,5 miljoen personenauto’s
in Nederland. De rest is eigendom van particulieren of leasebedrijven.
Achter het stuur zitten talloze klanten van Stern.

Het aantal personenauto’s in ons land groeit nog

Stern, want die verkopen, verhuren, verleasen

steeds. Veruit de meeste rijden op benzine. Het

en repareren auto’s en bestelb ussen, van een

aantal elektrische en hybride auto’s neemt wel

volledig elektrische Jaguar I-Pace voor € 100.000

snel toe, maar hun aandeel in het totale auto

tot een tweedeh ands diesel Volkswagenb estel

park is met circa 3% nog beperkt. Net als de

busje voor € 4.000.

deelauto’s, dat aandeel groeit ook, maar slaat

54

nog geen deuk in een pakje boter op het totaal.

Van sportauto tot rollator

Voor bestelauto’s en aanhangers ligt dat anders.

Stern is een van de grootste automotivec oncerns

Daar rijden er miljoenen van op de Nederlandse

in Nederland. Het bestaat uit drie divisies. Stern

wegen en de verkoop stijgt. Goed nieuws voor

Dealers verkoopt vanuit 77 d
 ealervestigingen

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

auto’s van twintig bekende merken in uiteenlopende

felle concurrentie op de tweedehandsautomarkt

prijsklassen, waaronder Jeep, Volvo, Skoda, Kia en

en de opkomst van private lease. Stern was het

Ford. Stern Mobility Solutions verhuurt en verleast,

dealernetwerk al aan het rationaliseren en is van

voor zakelijk en privé, nieuw en occasion en voor

plan om nog tien vestigingen te sluiten in 2019. Dat

een week of vijf jaar. En Stern Car Services zorgt

past ook in de strategie Fast Forward om minder

voor onderhoud, schade
herstel en op-maat-in-

afhankelijk te worden van autoverkopen en groei

richting van bedrijfswagens. Voor pakketbezorgers

te zoeken in de hogere marge activiteiten, zoals

bijvoorbeeld met rails die verzonken worden in de

schadeherstel en de levering van onderdelen.

vloer, waardoor je zonder drempels de lading naar
de juiste plek schuift en vasts jort aan verstelbare

Pootje over

sjorstangen. Dochter Mango Mobility ten slotte

In december gaf Stern aan zijn investeerders een

richt zich op micromobiliteit, voor buitenshuis met

update van zijn plannen. Belangrijk onderdeel van

e-TukTuk of scootmobiel en voor binnenshuis met

‘Fast Forward Reloaded’ is dat de directie een

rolstoel of trippelstoel, een soort luxe bureaustoel

strategisch partner gaat zoeken voor de lease-

die je elektrisch van laag naar hoog kunt verstellen

activiteiten. Het plan is dat de nieuwe eigenaar

zodat je zittend kunt koken of iets van een hoge

zich langdurig committeert aan de afname van

plank in een magazijn kunt pakken zonder op te

de andere diensten van Stern. De directie is ervan

staan.

overtuigd dat Stern Lease niet in staat is op eigen
houtje groot genoeg te worden in een markt waar-

Gas verminderen

in schaalvoordelen gehaald moeten worden door

De lease-activiteiten van Stern ontwikkelen zich

fusies en overnames. Wij zijn het met hen eens en

autonoom uitstekend; ze groeien harder dan de

zijn al lange tijd hierover in gesprek. De binnen-

markt. De service-poot doet het oké en wordt

bocht nemen is beter voor alle stakeholders. Bij

steeds gezonder, maar de dealer-divisie heeft het

verkoop van de meest waardevolle poot van het

moeilijk, daar stijgen de kosten en blijft de omzet

bedrijf kunnen wij een belangrijk deel van onze

achter, mede door het omschakelen naar nieuwe

investering realiseren. Wij praten graag mee over

emissieregels. De uitstoot en het brandstofverbruik

de opties en voorwaarden van de deal en over de

van nieuwe auto’s wordt met een nieuwe test

toekomst van de overblijvende activiteiten.

nauwkeuriger gemeten dan voorheen, met als
gevolg dat vanaf dit jaar de BPM op veel auto’s
omhoog gaat. Daarbij hebben de dealers last van

2018

www.sterngroep.nl

2017

Beurswaarde

€

Omzet

€ 1.106,0

€ 1.124,7

Nettowinst

€

0,5

€

Dividend/aandeel

€

n.a.

€

Aantal medewerkers
Aantal dealers

81,2

€

2016

113,5

€

2015

105,0

€

2014

107,4

€

77,0

€ 1.097,6

€ 1.095,2

€

898,3

7,5

€

11,3

€

11,1

€

3,6

1,00

€

1,00

€

1,00

€

0,00

2.099

2.106

2.051

1.979

1.950

73

85

85

85

82

Gemiddelde kostprijs

€

26,34

€

26,34

€

26,34

€

27,74

€

27,74

Beurskoers

€

14,30

€

20,00

€

17,72

€

18,12

€

13,00
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TKH GROUP NV

VERBINDINGEN LEGGEN

Het kan de beste overkomen: je auto kwijt zijn in een volle parkeergarage.
Je hebt hem na wat rondjes zoeken gehaast neergezet en bent met je
gedachten elders de garage uitgelopen. Herkenbaar voor veel parkeerders
blijkt uit onderzoeken. In de Albert Cuypgarage in Amsterdam komt het niet
voor: daar hoef je niet te zoeken naar een plaats en ook niet naar je auto als
je terugkomt. Dankzij Park Assist van TKH.

56

De nieuwe Amsterdamse garage met 600

door hun kenteken in te typen op een aanraak-

parkeerplaatsen koos voor het slimme Park

scherm. Het systeem doorzoekt vervolgens

Assist systeem. Dat zorgt voor op camera’s

supersnel een database van alle g
 eparkeerde

gebaseerde parkeergeleiding en bewaking.

auto’s en vindt de exacte locatie van de jouwe.

Mooi systeem, maar de reden voor deze

Ook fijn voor shoppers die vergeten zijn waar

keuze was echter vooral het (gepatenteerde)

hun auto’s staan in de garage van de Mall of

smart-sensor-systeem met kentekenherken

America in het Amerikaanse Bloomington, die

ningtechnologie voor de Find Your Car-functie.

maar liefst 15.000 plaatsen heeft, verdeeld over

Bezoekers kunnen hun auto ermee terugvinden

zeven parkeerdekken.

TESLIN PARTICIPATIES | JAARBE RICHT 201 8

Veilig en betrouwbaar

een wereldwijde speler in hoogwaardige oplos

Parking is een van de zeven groeisegmenten

singen voor inspectie, meting en procescontrole.

waar TKH zich op richt. Een andere is ‘tunnel &
infra’ waarin de CEDD-technologie een belang-

Alles groeit

rijke rol speelt, een unieke oplossing voor de

TKH had een uitstekend jaar met goede omzetten

distributie van energie en data, die bijvoorbeeld

en een flinke stijging van de nettowinst. Dat is

Vancouver Airport voorziet van een landingsbaan-

niet alleen te danken aan de zeven groeiverticals

verlichtingssysteem. Dat mag natuurlijk niet uit

maar ook aan de andere activiteiten, zoals de

vallen en dat gebeurt ook niet. Het systeem

speciaalkabels van E&E. Het bedrijf blijft investe

wordt continu gemonitord door het Apollo Site

ren om inno
vatieve oplossingen te leveren en

Management systeem van TKH, dat temperatuur

altijd met een duidelijk rendementsperspectief.

en luchtvochtigheid in de gaten houdt en de

Vorig jaar werd bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in

juiste medewerkers toegang geeft om proble-

een productie
f aciliteit in Lochem voor subsea-

men te voorkomen. Dat wordt ook ingezet voor

kabelsystemen – zeekabels van wel 30 kilometer

de bewaking van glasvezelnetwerken (ook een

lang die zonder kronkels en verloopstukken onder

groeisegment) door de grote hoeveelheid tech-

andere windmolens op zee met elkaar verbinden –

nische ruimtes en straatkasten te voorzien van

en deze investering begint zich al terug te ver-

bewakingssensoren. Een goed voorbeeld van de

dienen. Dat zal ook gelden voor de investering in

slimme uitwisseling van kennis en kunde tussen

een nieuwe fabriek voor industriële (robot)kabels

de verschillende kerntechnologieën van TKH.

in China die medio volgend jaar operationeel
zal zijn. TKH blijft dus investeren in onderzoek en

Kerntechnologie

ontwikkeling en is goed in verbindingen leggen;

TKH wordt ook steeds beter in ‘vision’ technologie.

de innovatieve producten die het ontwikkelt in de

Daarbij gaat het om de automatisering van

ene specialisatie gebruikt het ook weer in een

inspectie en kwaliteitscontrole. Van deurpanelen

andere. De pijplijn met nieuwe snufjes is goed

van auto’s bijvoorbeeld. Die zijn er in alle soorten,

gevuld en het orderboek eveneens. Ondertussen

maten en kleuren en er zit van alles in. Voorafgaand

wist het stabiele en sterke managementteam

aan de montage worden ze gecontroleerd door

ook nog de operationele kosten te verlagen.

ultra
compacte smart sensorcamera’s, zo groot

Met de waardering moet het ook goedkomen als

als een suikerklontje. In 23 seconden inspecteren

de stemming op de beurs verbetert. Wij blijven

die alle onderdelen. Dit jaar versterkte TKH zijn

graag verbonden aan het bedrijf.

positie op de machine vision groeimarkt met de
overname van het Duitse Lakesight Technologies,

www.tkhgroup.com

2018

2017

2016

2015

2014

Beurswaarde

€ 2.266,6

€ 2.266,6

€ 1.610,3

€ 1.588,1

€ 1.108,3

Omzet

€ 1.630,8

€ 1.484,5

€ 1.341,0

€ 1.375,2

€ 1.350,4

Nettowinst

€

121,1

€

88,6

€

87,3

€

88,3

€

Dividend/aandeel

€

1,40

€

1,20

€

1,10

€

1,10

€

Aantal medewerkers

6.533

5.900

5.509

5.387

85,4
1,00
5.030

Gemiddelde kostprijs

€

10,43

€

10,29

€

9,25

€

9,13

€

8,70

Beurskoers

€

40,70

€

52,93

€

37,59

€

37,44

€

26,36
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(Post)adres Teslin Participaties Coöperatief UA
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Postbus 60, 3950 AB Maarn
T: 0343 – 55 44 49
info@teslin.nl

|

www.teslin.nl

Teslin Capital Management BV
Contactpersoon: de heer B.C. Eeltink
T: 0343 – 55 44 49

|

beeltink@teslin.nl
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