TESLIN PARTICIPATIES

Jaarbericht

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 financieel toezicht.
Teslin is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 15001445.

2

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

Inhoudsopgave
Voorwoord

5

Kerngegevens

6

Interview met fondsmanager Jan-Jaap Bongers

8

Profiel Teslin

18

Het investeringsteam

20

Investeringsfilosofie Teslin

22

Profiel Teslin Participaties

24

Investeren in Teslin Participaties

26

Bedrijven in portefeuille

29

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

3

4

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

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 2019 met toelichtingen treft u aan op onze website www.teslin.nl. Dit is het jaarbericht van Teslin
Participaties over het boekjaar 2019, waarin wij alle relevante informatie in
hoofdlijnen hebben opgenomen.
In 2019 leken beleggers te wennen aan de voortdurende onzekerheden rond het al dan niet introduceren
van importheffingen door de Verenigde Staten en China en de hoogte daarvan, de spanningen rond de Brexit
en ander gekrakeel in Europa. Na een teleurstellend 2018 veerden de beurzen dan ook weer op. Teslin
Participaties sloot het boekjaar 2019 af met een positief rendement van 27,4%, mede dankzij de verkoop van
een van de bedrijven in de portefeuille.
Omdat wij graag een bijdrage leveren aan de duurzame waardeontwikkeling van onze bedrijven bespreken
wij onze eigen analyses met de besturen. Wij leggen dan uit wat wij bijvoorbeeld graag veranderd zouden
willen zien en hoe we tot onze conclusies zijn gekomen. Op hun beurt leggen de bedrijven ook soms
een aantal dilemma’s of plannen aan ons voor. Dat kan, mits wij een ‘non disclosure’- en een ‘standstill’-
overeenkomst tekenen. Ook in het afgelopen boekjaar is dat een aantal keer voorgekomen. Voor onze aandeelhouders is dan dus niet zichtbaar wat wij achter de schermen doen. Sterker nog, soms mogen
wij er achteraf ook niets over zeggen. Onze investeerders mogen ervan uit gaan dat wij dit blijven doen in
de overtuiging dat het de bedrijven helpt en sterker maakt ten goede van alle betrokkenen.
2020 begon veelbelovend. En toen barstte de corona-crisis los. De door overheden genomen maatregelen
om een (snelle) verspreiding tegen te gaan raken de samenleving en het bedrijfsleven diep. Vrijwel alle sectoren
worden geraakt. De duur van de crisis, de noodzakelijke maatregelen en de wijze waarop de samenleving
weer op gang komt, zijn van invloed op de gevolgen voor alle bedrijven, waaronder de onze. Wij hebben veel
contact met de besturen en weten dat zij alle zeilen bijzetten om goed uit de crisis te komen.
Maarsbergen, april 2020
Teslin Capital Management BV
Hein van Beuningen
Aleid Kruize
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Kerngegevens
Het boekjaar 2019 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

2019

2018

2017

Aantal uitstaande participaties

545.306

541.259

516.804

Intrinsieke waarde per participatie

1.008,79

814,30

1.096,74

29,00

27,50

27,45%

-23,24%

9,70%

Lopende kostenfactor excl. gerealiseerde winstparticipatie

0,78%

0,78%

0,38%

Lopende kostenfactor incl. gerealiseerde winstparticipatie

3,73%

0,78%

0,38%

550.101

440.749

566.801

2019

2018

2017

41,97

74,11

4,75

215,63

-358,06

103,65

0,03

0,23

0,11

257,64

-283,72

108,51

-27,38

-39,65

-11,71

-7,56

-7,39

-4,26

Bedragen in euro’s

Uitgekeerd dividend per participatie
Totaal rendement

Eigen vermogen (x € 1.000)

Resultaat per participatie
Bedragen in euro’s

Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen van beleggingen
Overige opbrengsten
Brutoresultaat per participatie
Dotatie vrijval voorziening winstparticipatie
Kosten
Vrijval latente belastingverplichting

0

0

3,06

Nettoresultaat per participatie

222,70

-251,47

95,60

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2019 toe te voegen aan de overige reserve.

Portefeuilleverdeling
Accell

11,6%

ICT

3,5%

Ordina

Accsys

5,0%

Kendrion

9,0%

Sligro

9,7%

Acomo

6,4%

Brill

0,9%

Stern

1,2%

20,0%

Nedap

5,9%

TKH

20,5%

0,6%

Neways

1,5%

Besi
Beter Bed
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4,2%

Verkorte balans
per 31 december 2019 (voor winstbestemming)
Bedragen in euro’s

2019

2018

2017

Beleggingen

551.470.418

473.099.884

635.681.985

Vorderingen

271.135

35.459

55.195

42.389.495

0

0

-6.123.467

-4.287.847

-19.379.653

Liquide middelen
Kortlopende schulden
Voorzieningen

-37.906.212

-28.098.516

-49.556.834

550.101.370

440.748.980

566.800.693

545.966.249

542.299.702

517.391.862

0

0

1.639.977

Overige reserves

-117.303.143

34.860.102

-1.639.977

Onverdeeld resultaat

121.438.263

-136.410.824

49.408.831

Nettovermogenswaarde

550.101.370

440.748.980

566.800.693

Participaties
Herwaarderingsreserve

Verkorte winst- en verliesrekening
Bedragen in euro’s

2019

2018

2017

Opbrengsten

140.492.261

-153.556.223

56.079.079

Dotatie voorziening winstparticipatie

-14.930.864

21.458.318

-6.051.224

-4.123.133

-4.312.920

-2.199.294

121.438.263

-136.410.824

47.828.561

0

0

1.580.270

121.438.263

-136.410.824

49.408.831

Kosten
Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Totaal rendement Teslin Participaties vanaf oprichting tot en met 31-12-2019*
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* 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 2019
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Interview met fondsmanager Jan-Jaap Bongers

Altijd focus behouden
Fondsmanager Jan-Jaap Bongers kijkt terug op een
interessant jaar waarin een belang werd verkocht, een nieuwe
investering aangekondigd, een ander werd afgebouwd en
de actieve betrokkenheid van Teslin Participaties bij een
aantal bedrijven in de portefeuille bovengemiddeld stevig
was. Met een goed resultaat over 2019. Als je verantwoording
aflegt, kijk je terug en spreek je je verwachtingen uit voor
het komende jaar. Maar ondertussen is de realiteit door de
coronacrisis totaal veranderd en ziet de wereld er anders
uit. Bij de ondernemingen in portefeuille ligt de focus
op het zo goed mogelijk laveren door de huidige crisis.
Daarnaast houdt Teslin Participaties oog voor mogelijke
investeringskansen. Het contrast tussen hoe bedrijven
geraakt worden is enorm en het belang van focus – zowel in
goede als in slechte tijden – wordt onderstreept.

Teslin Participaties sloot 2019 af met
een positief rendement van 27,4%.
En dat ondanks de verdere
afzwakking van de economische
groei. Zeker na het teleurstellende
2018 dat met -23% werd afgesloten
een goed resultaat?
“Ja, het is een mooi rendement en daar zijn wij
natuurlijk tevreden over. Helemaal na de sterke
neergang in 2018. De economische groei was
weliswaar lager dan de toch al lage v erwachtingen,

8
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het beurssentiment was goed en dat zagen we
terug in de rendementen. Onze bedrijven presteerden over het algemeen goed of ze zetten
stappen in de juiste richting om de prestaties te
verbeteren. De beurs loopt vooruit op dat
perspectief en dat zagen wij in 2019. In 2020
zagen we dat perspectief zich verder ontvouwen.
Daar kwam echter abrupt verandering in door de
uitbraak van het coronavirus en de getroffen
maatregelen om de uitbraak onder controle te
krijgen. Wij blijven ons richten op de lange termijn
en zijn gewend aan stevige volatiliteit. Dat zie je

ook terug in de rendementen vanaf 2015 – het
eerste jaar waarin ik fondsmanager was – tot en
met 2019 van respectievelijk +22%, +15%, +44%,
-23% en +27. Daarom kijk ik ook liever naar het
gemiddelde jaarlijkse rendement over een langere
periode dan naar een specifiek, geïsoleerd jaar.
Dat geeft een veel betere indicatie van onze
prestaties. Zo realiseerden wij over de afgelopen
10 jaar tot en met 2019 na alle kosten een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,2% op basis van
herbelegd dividend. Over de afgelopen 15 jaar, de
financiële crisis van 2018/2019 meenemend, is dit
gemiddelde rendement 11,0% en sinds oprichting
11,7%, dus dat ontloopt elkaar niet zoveel en is
boven onze doelstelling van 10,0%. Wij investeren
ook voor de lange termijn dus zegt het rendement
van één jaar mij uiteindelijk niet zo veel.”

Waar is het rendement over 2019 aan
te danken?
“Uiteindelijk aan de prestaties van de bedrijven en
de waardering hiervoor op de beurs. In zowel
relatieve als absolute termen droeg Besi het

meeste bij. Het bedrijf liet dan ook een indruk
wekkende prestatie zien. Zeker gezien de onzeker
heid in de halfgeleidermarkt, waar klanten door de
handelsoorlog tussen China en VS investeringen
uitstelden. Daardoor nam ook bij Besi de omzet
af. Toch hield het de winstgevendheid goed op
peil en de brutomarge min of meer stabiel boven
de 50%. Dat bewijst hoe flexibel het bedrijf is in
het op- en afschalen van productie. Ondertussen
zet de digitalisering van de maatschappij door
en daar zal Besi met haar uitstekende uitgangs
positie van profiteren als de markt aantrekt. Wij
vonden de koers van Besi wel erg fors vooruit
gelopen op de verwachte financiële ontwikkelingen
en b
 esloten ons belang een stuk af te bouwen.
Besi was niet de enige die bijdroeg in 2019,
ook andere zoals Accell en Ordina droegen bij
aan ons rendement in 2019. Bij Accell werd ons

Fondsmanager
Jan-Jaap Bongers
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 ringende verzoek om versterking van de Raad
d
van Commissarissen (‘RvC’) g
 ehonoreerd met de
aanstelling van een nieuwe kundige voorzitter.
Accell zette in 2019 ook een aantal stappen voor
de noodzakelijke transformatie van het bedrijf.
Zo nam het afscheid van de verlies
latende
Noord-Amerikaanse
activiteiten, won mooie
aanbestedingstrajecten, lanceerde haar eerste
e-commerceplatformen en bracht het aantal fiets
modellen terug. Ordina wist de resultaten te verbeteren. De organisatie is leniger gemaakt en
levert steeds meer toevoegde waarde door op te
schuiven van ‘installateur’ naar partner voor onder
andere digitale acceleratie. En ten slotte kwam
een belangrijke bijdrage aan ons positieve resultaat uit de verkoop van ons belang in Reesink.”

“En kwam een
belangrijke bijdrage
aan ons positieve
resultaat uit de verkoop
van ons belang in
Reesink.”
Met de verkoop van Royal Reesink
werd een lange historie met dit
bedrijf afgesloten. En verdween de
vreemde eend in de bijt – want nietbeursgenoteerd – uit de portefeuille.
Geheel volgens plan?
“We hebben inderdaad een lange relatie met
Reesink gehad. Die begon in 1996. Drie jaar later
stapten we alweer op, omdat wij van mening
verschilden met de directie over de gewenste

koers. In 2010 namen we weer een belang om
Reesink in 2016 samen met twee andere inves-

10
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teerders en de directie van de beurs te halen. We
deden dit vanuit de overtuiging dat dit bedrijf zijn
waardecreatie kon versnellen, omdat het in een
private setting meer slagkracht kreeg voor overnames. En zo is het ook gegaan. Onder het
geconcentreerde aandeelhouderschap groeide
en bloeide Reesink als wereldwijd toonaangevend
distributeur van machines en onderdelen voor
de grond-, weg-, water- en landbouw. En onder
leiding van een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar
met een duidelijk internationaal profiel kan het nog
meer stappen maken. Samen met Gilde Buy Out
Partners en Navitas startten we een verkoop
proces door middel van een selectieve veiling.
Uiteindelijk verkochten we aan Triton Partners,

dat voldoende middelen heeft om Reesink te
ondersteunen bij verdere duurzame groei. Het
heeft ons een goed rendement opgeleverd. En, net
als jaren eerder met Petroplus en AXA Stenman,
is de route ons goed bevallen. Uiteraard moet er
ook een strategische rationale voor zijn, maar als
een bedrijf zich los van de beurs beter kan ontwik
kelen, dan kan een delisting een goede oplossing
zijn en dan lopen wij daar zeker niet van weg.
Al heeft een beursnotering natuurlijk ook de
nodige voordelen zoals naamsbekendheid en een
soort keurmerk, een teken van kwaliteit wat zorgt
voor vertrouwen van andere partijen.”

Je was ook al bezig met een nieuw
belang. Vlak na einde boekjaar
rondde je de aankoop van een belang
in CM.com af. Hoe is dat precies
gegaan en waarom heeft dit bedrijf
uw interesse?
“CM staat voor Conversational Commerce.
CM.com zorgt ervoor dat klanten en bedrijven op
een efficiëntere en klantvriendelijker manier met
elkaar kunnen communiceren via mobiele kanalen.
Het combineert alle populaire messaging kanalen
met een customer data platform en betaal
oplossingen. Dit is een markt die sterk groeit en

Neways Electronics international NV

CM.com heeft een unieke positie omdat ze in
staat is een volledig geïntegreerde oplossing aan
te bieden.
Wij hebben CM.com uitvoerig geanalyseerd toen
het afgelopen najaar via een IPO een beurs
notering probeerde te krijgen. De markt en de
positionering vinden wij aantrekkelijk en wij waren
onder de indruk van de ondernemers achter het
bedrijf. De afgelopen jaren heeft het flink geïnvesteerd in het professionaliseren van het platform en
het toevoegen van functionaliteit. Dat maakt het
goed schaalbaar. Natuurlijk zitten er ook risico’s
aan een investering. De komende jaren zal het
geld dat het ophaalde met de notering gebruikt
moeten worden voor het uitrollen van de groei
strategie, dus dividend zit er even niet in. En die
opschaling moet wel goed gemanaged worden.
Wij zijn daar graag bij betrokken. De IPO ging
niet door vanwege slechte marktomstandigheden
op dat moment, maar er is met onze medewerking
een alternatieve route gevonden. CM.com werd

overgenomen door een beursgenoteerde entiteit
die speciaal is opgezet om een overname te doen
en voor het overgenomen bedrijf een beursnotering
te realiseren. Na de overname werden de vennootschappen gefuseerd, waarbij CM.com de beursnotering overnam. Met de beursnotering is het dus
alsnog goed gekomen.”

Net na einde boekjaar verkocht je
het belang in Neways. Waarom nam
je daar afscheid van? Het ging in
2018 toch de goede kant op met de
operationele marge?
“Ja, de afgelopen jaren leek het goed te gaan met
de ‘One Neways’-strategie die meer focus moest
aanbrengen. 2018 was een relatief sterk jaar, maar
in 2019 stokte die ontwikkeling. De omzet steeg,
de markt was gunstig, maar de operationele marge
daalde flink. Inefficiënties zaten er nog steeds.
Neways heeft veel fabrieken en sommige hadden
over- en andere juist weer ondercapaciteit. Wij
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zagen dat niet binnen afzienbare termijn verbeteren. Bovendien hadden wij weliswaar een grote
positie, maar niet genoeg invloed omdat er twee
nog veel grotere aandeelhouders zijn. En tot slot
– misschien wel de belangrijkste overweging – zit
Neways in een tak van sport met een beperkte
toegevoegde waarde. Wij zagen kansen om de
verkoopopbrengst te investeren in bedrijven die
op langere termijn in onze ogen meer duurzame
waarde creëren.
Vanaf het begin van onze investering in 2004
hebben wij € 8,5 miljoen in het bedrijf gestoken.
Dividend en verkoopopbrengsten leverden ons
€ 15,1 miljoen op. Dat klikt best goed, maar komt
neer op gemiddeld zo’n 5% per jaar. Ver onder
onze doelstelling van jaarlijks minimaal 10%.”

Je hebt in 2019 als ondernemend
aandeelhouder ook de nodige
energie gestoken in het bijdragen aan
positieve ontwikkelingen bij bedrijven.
Kan je een paar voorbeelden geven?
“Er gebeurde dit jaar veel waar wij, al dan niet
gevraagd, iets van vonden. En soms waren we zo
nauw betrokken bij grotere stappen van bedrijven
dat we over koersgevoelige informatie beschikten
en dus in stand-still periodes zaten. Stern heeft
ons beziggehouden met de succesvolle verkoop
van haar leasepoot. ICT heeft de nodige a
 cquisities gedaan. De RvC van Accell werd op ons
aandringen versterkt. Bij andere ondernemingen
deden we mee aan aandelenemissies. Wij vinden
het meestal een goed idee als bedrijven de
kapitaalmarkt gebruiken waarvoor hij bedoeld is:
het ophalen van geld voor verdere groei of het
doen van een overname op basis van een goed
gefundeerd plan. Wij waren dan ook positief over
de emissies van Kendrion en Accsys. We konden
hun argumentatie goed volgen; in het geval van
Kendrion ging het om een goed passende overname en bij Accsys om het verder uitbouwen van

12
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de operatie. Bij Accsys had het proces overigens
wel vloeiender mogen v erlopen. Zo had de communicatie beter gekund en was het bedrag dat
het nodig had hoger dan wij verwachtten, mede
omdat de bouw van de nieuwe fabriek in Hull
vertraging opliep. Met de komst van een nieuwe
CEO moeten de uitbreidingsoperaties beter in de
hand gehouden worden. Verder hebben wij aangedrongen op de toevoeging van een additionele
Nederlandse non-executive aan de board. Dat
zal volgens ons ook bijdragen aan een betere
communicatie.”

“Een trend is dat
bedrijven teruggaan
naar het halfjaarlijks
rapporteren van
de cijfers en
ontwikkelingen.”
Banken besteden minder aandacht
aan small en mid caps, waardoor
communicatie voor deze groep nog
belangrijker is geworden. Hoe staat
het met de investor relations van de
bedrijven in portefeuille?
“Wij vragen daar regelmatig aandacht voor.
Een trend is dat bedrijven teruggaan naar het
halfjaarlijks rapporteren van de cijfers en ontwik
kelingen. Hoewel wij van de lange termijn zijn
blijven wij een sterke voorkeur hebben om dit per
kwartaal te doen. De focus moet dan ook niet
gelegd worden op de kwartaalcijfers, maar het
moet veel meer een update geven over waar het
bedrijf staat met betrekking tot de langetermijnstrategie. Die connectie houden met de markt is

belangrijk. Als een bedrijf geld wil ophalen voor
de uitvoering van een goed strategisch plan moet
de markt je wel kennen. Zeker nu de kleinere
bedrijven steeds minder aandacht krijgen van
analisten. Investor relations vanuit het bedrijf zelf
wordt daardoor steeds belangrijker.”

Beter Bed is de afgelopen jaren een
groot probleemdossier geweest.
Het werd pas laat duidelijk hoe
slecht het eigenlijk ging in Duitsland.
Hoe is het daar nu?
“Het nieuw aangetreden bestuur onder leiding van
CEO John Kruijssen en voorzitter van de RvC Bart
Karis heeft er alles aan gedaan om de Matratzen
Concord formule weer op de rit te krijgen. Gelukkig zagen ze op tijd in dat dit niet ging lukken. De
verlieslatende activiteiten in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland dreigden het hele bedrijf, dus ook
de winstgevende formules, onder water te trekken.
Wij hebben na intensief overleg met Beter Bed

en de banken samen met twee andere aandeel
houders in de zomer een lening verstrekt die
Beter Bed adem gaf om een oplossing te vinden
voor Matratzen Concord. In het najaar werd de
formule verkocht voor een goede prijs onder de
omstandigheden en werd verdere ruimte gecreëerd
door onder andere de sale- en leaseback van de
distributiecentra. Het gaat nu afgeslankt de goede
weg op, maar we kunnen niet zeggen dat we blij
zijn met de hele gang van zaken. Er is veel waarde
verdampt en die zien we niet meer terug. Beter Bed
staat er nu wel beter voor en zet flinke stappen in de
goede richting.”

Zijn er andere bedrijven waar je
zorgen over hebt?
“De ontwikkelingen bij Sligro baren mij wel zorgen.
Sligro is heel druk bezig met meerdere interne
projecten en ondertussen remt de markt wat af.
Bovendien neemt de concurrentie toe nu supermarktketens als Jumbo en Albert Heijn zich ook

Beter Bed Holding
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op de foodservicemarkt beginnen te roeren. Een
gevolg hiervan was dat Sligro in 2019 op autonome basis marktaandeel verloor. Het heeft ook
wat steken laten vallen. Zo was het te overmoedig
in haar uitbreiding naar België, waarbij de omzet
in Antwerpen trager stijgt dan verwacht. En de
integratie van de overgenomen groothandels

activiteiten van Heineken heeft ook meer voeten in
de aarde dan gedacht. Als je intern zo veel te doen
hebt, is er al snel te weinig aandacht voor buiten.
Wij hebben daar uitvoerig over gesproken met de
directie en de RvC en hebben er wel vertrouwen in
dat zij begrijpen hoe belangrijk het is om interne
complexe processen snel af te maken, maar dat is
nog wel een hele klus.”

De wereld is de afgelopen maanden
volledig op zijn kop gezet door de
uitbraak van het coronavirus. Hoe kijk
je hier tegenaan?
“De omgeving waarin wij actief zijn veranderde
abrupt. De aandacht van het managementteam
sloeg in zeer korte tijd om van focus op groei
en winstgevendheid naar het managen voor het
behoud van kasmiddelen met het oog op de
continuïteit van de onderneming. Aandeelhouders
vergade
rin
gen worden verplaatst en dividendvoorstellen herzien of ingetrokken. De volatiliteit
op de beurs is enorm en enige tekenen van normalisatie zijn nog niet in zicht. Zelfs als we door de
genomen maatregelen op korte termijn de uitbraak
van het virus onder controle krijgen zal de impact
op resultaten van bedrijven en de economie groot
zijn. De diepte en lengte van de komende recessie is op dit moment nog onduidelijk en zal bepalend zijn voor de resultaten en mogelijk continuïteit
van veel bedrijven. Onder deze omstandigheden
proberen wij het hoofd koel te houden en met
goede analyses en door nauw contact te houden
met onze ondernemingen zo goed mogelijk de
situatie in te schatten. Het fonds houdt grotere
belangen in een geconcentreerde portefeuille.

14
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De robuustheid van onze bedrijven en de kwaliteit
van het management zal moeten blijken in deze
crisistijd. Daarom werken wij continu – ook in goede
tijden – aan de kwaliteit van onze bedrijven. In een
crisis kunnen wij dan vertrouwen op de markt-,
concurrentiepositie en toegevoegde waarde van
de onderneming. De ervaring, kennis en het onder
nemerschap van het bestuur zijn mogelijk nog
belangrijker, zeker in de huidige tijd.”

“De robuustheid van
onze bedrijven en de
kwaliteit van
het management
zal moeten blijken in
deze crisistijd.”
Wat zijn de gevolgen voor de
portefeuille?
“De portefeuille stond er pre-corona in het algemeen goed voor, maar de robuustheid van onze
ondernemingen zal de komende periode flink
getest worden. Uiteraard hebben alle bedrijven
maatregelen genomen met het oog op de veiligheid van het personeel. De directe gevolgen zijn
voor alle bedrijven negatief, maar de belangrijke
vraag is of ze uiteindelijk goed of zelfs sterker uit
de crisis kunnen komen. Voor Accell en Sligro is
de timing zeer ongelukkig. Beide worden aan de
vraagkant vol geraakt, terwijl ze nog midden in
grote strategische transformatieprojecten zitten
en de nodige schulden op hun balans meedragen.
Kendrion, Ordina en Nedap hebben dergelijke
transformaties afgelopen jaar zo goed als afgerond en kunnen door de verkregen lenigheid beter
met een dergelijke crisis omgaan. Ook Beter Bed

en Stern hebben reeds belangrijke stappen gezet
met de verkoop van grote onderdelen in de
afgelopen periode en het flexibeler maken van de
kostenstructuur. Dit geeft ze nu meer lucht, wat
nodig is bij een terugvallende vraag. Een tegen
valler is wel dat de aangekondigde fusie tussen
Stern en Anders Hedin – een veel grotere Zweedse
autoretailer – voorlopig wordt opgeschort. Acomo,
Besi, Brill en onze nieuwe investering CM.com
staan er op dit moment goed voor en daar verwachten wij geen problemen. Accsys, ICT en TKH
zijn sterk aangestuurde bedrijven met een goede
business case. Ieder bedrijf wordt op de een of
andere manier geraakt, soms ook als gevolg van
het ‘domino-effect’. Maar uiteraard kan een crisis
ook kansen bieden, dus we houden onze voorkeurslijst zorgvuldig in de gaten.”

Los van governance kijk je ook steeds
nadrukkelijker naar het hele ESGbeleid van de bedrijven waarin je
investeert. Hoe staat het met ‘Social’
en ‘Environment’?
“Teslin heeft altijd gekozen voor investeringen in
bedrijven die fatsoenlijk zakendoen met oog voor
alle stakeholders. Wij zijn ervan overtuigd dat
dat je het beste in staat stelt om op lange termijn
waarde te creëren. Zo waren wij jaren geleden al
nauw betrokken bij de totstandkoming van de
Corporate Governance Code. Ook met onze
bedrijven hebben wij het steeds meer over gedrag
en risico’s met betrekking tot ecologische en
sociale aspecten. In onze portefeuille zit ook een
aantal bedrijven waarvan het businessmodel op

Sligro Food Group NV
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zich al gebaseerd is op duurzaamheid. Zo gebruikt
Accsys duurzaam hout dat uit gecertificeerde
FSC-bossen komt en maakt daar een product
van dat een milieuvriendelijk alternatief biedt voor
tropisch hardhout. Accell draagt met haar fietsen
bij aan de gezondheid en het uit de auto krijgen
van forensen. ICT Groep zorgt voor schonere
steden en industrie. En ook andere bedrijven
zoeken naar manieren om op hun gebied bij te
dragen. Zo vermindert Stern – dat het toch van
auto’s moet hebben – het energieverbruik van zijn
panden en zoekt het naar duurzame afval
verwerking bij de garages, door bijvoorbeeld
gebruikte autobanden door een gespecialiseerd
bedrijf te laten recyclen. Stern is dan ook gecerti
ficeerd door het Instituut Duurzame Mobiliteit. Met
behulp van een gespecialiseerde consultant zijn
wij ons ESG-beleid aan het moderniseren en ons

Accell Group NV
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analistenteam aan het trainen om ecologische en
sociale aspecten en risico’s beter in kaart te
kunnen brengen en mee te laten wegen in beslissingen. Voor ons is het geen afvinken van de
standaardlijstjes, maar een gerichte aanpak. We
kijken daarom bij ieder bedrijf afzonderlijk naar wat
relevant is voor die specifieke onderneming. Daar
willen we dan een ESG-plan voor zien, concrete
doelstellingen horen en in staat zijn de voortgang
te meten.”

Wat brengt 2020 het fonds?
“Als je me dat aan het begin van het jaar had
gevraagd dan zou ik zeker gezegd hebben dat
2020 veelbelovend zou zijn. De coronacrisis heeft
aangetoond dat niemand weet hoe een specifiek
jaar eruit zal zien. Wij hebben daar geen invloed

op. Wij beseffen dat we dat evenmin hebben op
de gevolgen van de Brexit, verkiezingen in de VS,
de olieprijs en de recente handelsoorlogen, die
alle invloed op de beurs hebben. We kunnen over
de coronacrisis filosoferen en wij proberen een
inschatting te maken over de gevolgen op en de te
nemen maatregelen door onze bedrijven, maar
niet meer dan dat. De tijd zal het leren, want hoe
langer de pandemie en de maatregelen voortduren, hoe groter de gevolgen.

positieve kaspositie. Wij kiezen voor een zorg
vuldige aanpak en zullen geleidelijk een belang
uitbouwen of een nieuwe investering opbouwen
gebaseerd op diepgaande fundamentele analyse.
Daarnaast hechten wij ook belang aan ons eigen
dividendbeleid en is er ons veel aan gelegen daar
aan te voldoen.”

“De diepte en lengte
van de komende
recessie is op
dit moment nog
onduidelijk en zal
bepalend zijn voor
de resultaten en
mogelijk continuïteit
van veel bedrijven.”
Ons doel is de kwaliteit van de portefeuille continu
te verbeteren waarbij wij blijven focussen op de
lange termijn. Dat doen we door te investeren in
bedrijven die kunnen groeien in de waarde die ze
toevoegen, waardoor ook hun eigen waarde – en
de beurskoers – op de lange termijn zal stijgen.
Daar focussen onze analyses zich op en daar
hebben wij ook invloed op. Wij zullen dan ook niet
nalaten om te investeren als bedrijven in onze
ogen goedkoop zijn ten opzichte van hun lange
termijn waardepotentieel. Onze horizon ligt voorbij
de huidige crisis, waarbij er naast bedreigingen
ook kansen zijn. We hebben een relatief goede
uitgangspositie, omdat we beschikken over een
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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 28 jaar ervaring in deze investeringscategorie
zijn wij een van de meest vooraanstaande small cap
specialisten in Nederland.

Op onze website
www.teslin.nl
leest u meer over
onze filosofie

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.

18
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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. Bij het beoordelen van bedrijven kijken wij
ook of de governance op orde is en of het bedrijf staat voor fatsoenlijk ondernemen. Een gesprek over de
verschillende ESG-factoren (of MVO) gaan wij daarbij niet uit de weg, al kan je als investeerder niet overal
specialist in zijn. 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 € 1 miljard 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 oprichters, waaronder een familieparticipatiemaatschappij,
de directie en de leden van het managementteam. De directie, de medewerkers 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.
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Het
investeringsteam
De investeringsfondsen van Teslin worden
beheerd door ervaren fondsmanagers die
daarbij nauw samenwerken met de directie
van Teslin. Bij de analyse van de bedrijven
worden zij ondersteund door een team van
analisten. Ieder draagt vanuit zijn expertise
en achtergrond bij aan een integrale visie op
de bedrijven in onze fondsen.

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

20
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Onze investeringsfilosofie

Het begint met de
juiste keuze
Goede investeringen
vinden, daar gaat het
om. Teslin investeert
met een langetermijn
visie 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 p
 ortefeuilles van
onze fondsen gaan we
zorgvuldig te werk en zijn
we selectief.

Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers van potentiële
kandidaten voor onze fondsen, maar de beslissing om in een bedrijf
te participeren nemen we op veel bredere gronden. We volgen niet
alleen de ontwikkelingen in de sectoren en regio’s die ons interes
seren, we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de branche. Zo
krijgen we een beter beeld van de markt waarin een bedrijf opereert
en van de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt het ons de
gelegenheid om te praten met de concurrent, een leverancier of
een klant. De historie van een bedrijf is interessant, maar de strategische plannen voor de komende jaren en de samenstelling van het
bestuur vinden wij belangrijker. Wij houden van bedrijven waar de
oorspronkelijke ondernemersfamilie nog bij betrokken is.
Wij investeren in goed geleide bedrijven die niet alleen duurzaam
waarde creëren voor de aandeelhouders, maar voor alle stake
holders die bij het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met een krachtig
en betrouwbaar bestuur dat meer ondernemer dan beheerder is,
met een sterke marktpositie, een overtuigende strategie en een voorspelbare groei van omzet, winst, kasstroom en dividend. We beoordelen waardecreatie op basis van onze analyse van de capaciteit
van een onderneming om duurzaam cashflow en bovengemiddelde
rendementen op geïnvesteerd vermogen te genereren. Voortdurend
analyseren we een groot aantal beursgenoteerde bedrijven binnen
ons universum. Slechts enkele daarvan komen daadwerkelijk in een
van onze portefeuilles.

Betrokken aandeelhouderschap
Wij streven naar een constructieve relatie met de bestuurders en
commissarissen van de bedrijven waarin we investeren en denken
met hen mee. Als mede-eigenaar maken we actief gebruik van de
rechten die de wet ons biedt. Ons stemrecht bijvoorbeeld zien we
niet alleen als een recht. Wij zien het als onze plicht om er ook
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te herinvesteren in toekomstige groei. Als investeerder met een langetermijnvisie bevragen wij het
bestuur ook over zaken als arbeidsomstandig
heden en hun stappen in het terugdringen van
afval of hun uitstoot. Niet belerend, maar vanuit
ons idee dat ook een bedrijf moet bijdragen aan en
baat heeft bij een gezonde werk- en leefomgeving.
Dat aandacht voor ESG-factoren (environment,
social en governance of in het Nederlands MVO)
hoger op de agenda staat, juichen wij toe.

gebruik van te maken. Dat doen we dan ook
altijd, net als het bezoeken van en het actief deelnemen aan de Algemene Vergaderingen van onze
deelnemingen. Zaken als strategie, allocatie van
kapitaal, benoemingen van bestuurders en commissarissen, beloningsbeleid en de verdeling van
de winst hebben onze bijzondere aandacht.
Het benoemen van goede commissarissen is
belangrijk, omdat zij mede de belangen van de
aandeelhouders behartigen en sterk genoeg
moeten zijn om effectief toezicht te houden op het
bestuur. Benoemingen in het bestuur zijn van
belang omdat het vertrouwen in de 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

We willen niet op de stoel van de directie gaan
zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake is van
belangrijke wijzigingen in de bedrijfsstrategie,
spreken wij ons wel graag uit over de (on)wenselijkheid hiervan. In uitzonderingsgevallen nemen wij
zelf – al dan niet met andere grootaandeelhouders
samen – het initiatief om belangrijke vragen over
de strategie aan de orde te stellen. Wij doen dit
altijd vanuit onze langetermijnvisie. Met onze
betro
k kenheid beogen wij een constructieve
relatie met de directies op te bouwen en te onderhouden, waarbinnen onze kennis en betrokkenheid op prijs wordt gesteld. Waar dit lastig blijkt,
zullen we – zoals dat soms gaat in relaties – een
stevige discussie niet schuwen.

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 aandeelhouders
rechten in de overtuiging dat dit
bijdraagt aan het bestendige succes
van de onderneming.
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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 dividend
inkomsten) te behalen voor haar investeerders. Teslin
Participaties keert, indien mogelijk, het contant o
 ntvangen
dividend na aftrek van kosten uit en streeft ernaar het
dividend jaarlijks ten minste gelijk te houden.

Teslin Participaties startte haar activiteiten op 1 juli
2017 toen Darlin en Todlin hun portefeuilles met
belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven inbrachten. Het fonds werkt op basis van
de investeringsfilosofie van de beheerder Teslin.
Dit betekent dat Teslin Participaties een onder
nemende aandeelhouder is van waardecreërende
en fatsoenlijke bedrijven gericht op de lange termijn.
Teslin Participaties beoogt een geconcentreerde
portefeuille aan te houden met tien tot vijftien
deelnemingen. Per 31 december 2019 bestond
de portefeuille van Teslin Participaties uit belangen
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in veertien ondernemingen. De bedrijven waarin
wij investeren worden geselecteerd aan de hand
van een aantal selectiecriteria. Het management,
de groeiambities, de marktpositie, het strategisch
plan en een gezonde balans behoren daartoe.
Maar ook wordt gekeken naar fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate governance beleid,
ofwel naar de ESG (Environmental, Social en
Governance of MVO) factoren.
Door de omvang van haar participaties geniet
Teslin Participaties fiscale faciliteiten, waardoor
zij in principe geen vennootschapsbelasting ver-

Sectorverdeling

Consument

30,4%

Industrie

40,4%

Technologie

29,2%

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 investeringsteam. Een onafhankelijke
RvC houdt in het belang van de investeerders toezicht op de uitvoering van het investeringsbeleid
door Teslin P
 articipaties.
Teslin Participaties maakt hooguit tijdelijk gebruik
van een effectenkrediet. Tot 10% van de fonds
omvang staat het Teslin als beheerder vrij om
actief gebruik te maken van deze faciliteit. Voor
een actieve stijging van het effectenkrediet boven
de 10% tot maximaal 15% is voorafgaande toestemming van de RvC vereist. Wij verhogen het
rendement en risico van de portefeuille niet
kunstmatig door te investeren met geleend geld
(financiële hefboom). Afhankelijk van de marktvisie
van de fondsmanager en de investeringsmogelijkheden kan worden besloten om (tijdelijk) liquide
middelen aan te houden.

schuldigd is over ontvangen dividenden en gerealiseerde koerswinsten.
Teslin Participaties kan na een ‘delisting’, die al dan
niet op haar initiatief plaatsvindt, een belang aanhouden mits buiten de beurs op 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 bedrijven vanuit

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 om
het jaarlijkse dividend ten minste
gelijk te houden.
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Investeren in Teslin Participaties
Teslin Participaties is open voor investeerders die geloven dat een langetermijn
investering 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
Teslin Participaties is een zogenaamde closed-
end beleggingsinstelling. Teslin Participaties is
niet-beursgenoteerd en is niet gehouden tot inkoop
van deelnemingsrechten.
Bij toetreding door middel van deelname aan
primaire uitgifte door Teslin Participaties, wordt
door Teslin een plaatsingsvergoeding van maximaal 0,5% over het totale inschrijvingsbedrag in
rekening gebracht. Daarnaast wordt een opslag

Meer informatie over
Teslin Participaties of
participeren in
Teslin Participaties is te
verkrijgen bij Teslin via
telefoonnummer 0343 – 55 44 49.
Ben-Kees Eeltink, Roderik Los
en onze andere medewerkers
staan belangstellenden graag
persoonlijk te woord.
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van 0,5% in rekening gebracht die ten goede komt
aan het fonds. Deze opslag dient ter dekking van
de aankoopkosten van vermogenstitels.
De verkoop van deelnemingsrechten in Teslin
Participaties en (certificaten van) aandelen (in de)
Darlin en Todlin (houdstervennootschappen) is
afhankelijk van het beschikbaar zijn van een koper.
Het risico bestaat dat een participant een gehouden belang niet op ieder gewenst moment (tegen
de alsdan geldende waarde) kan verkopen. Voor
transacties in Teslin Participaties en de Darlin- en
Todlin houdstervennootschappen wordt, afhankelijk van de transactiegrootte, 0,3% tot 0,5% kosten
in rekening gebracht bij zowel de koper als de
verkoper.

Kosten
De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt
0,7% per jaar berekend over het gemiddelde eigen
vermogen per kalenderjaar. Daarnaast ontvangt
de beheerder Teslin bij een succesvolle (gedeeltelijke) verkoop van een van de participaties een
performance fee. Een uitgebreid overzicht van
en toelichting op deze kosten is opgenomen in
het informatiememorandum en in (de toelichting
op) het jaarverslag, die beide zijn te vinden op
www.teslin.nl.

De Raad van Commissarissen van Teslin Participaties
Van links naar rechts: Frans Geelen, John Jaakke (voorzitter),
Bert Groenewegen en Oscar van den Ende (zittend).

Risico’s

Eigen governance

Aan een belegging in Teslin Participaties zijn
risico’s verbonden die in het algemeen gepaard

Teslin Participaties heeft een eigen RvC die per
31 december 2019 bestaat uit John Jaakke, Frans

gaan met het beleggen in effecten. Een uitgebreid
overzicht van de risico’s is opgenomen in het
informatiememorandum en in (het directieverslag
van en de toelichting op) het jaarverslag.

Geelen, Oscar van den Ende en Bert Groene
wegen.

Essentieel Informatiedocument
Voor Teslin Participaties is een Essentieel Infor
matiedocument (‘EID’) opgesteld. Hierin zijn in het
kort de eigenschappen, de risico’s, de kosten en
mogelijke rendementen van Teslin Participaties
weergegeven. In het EID 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.

Agenda
Op donderdag 4 juni 2020 houdt Teslin Participaties
haar Algemene Ledenvergadering, waarin de
fonds
manager en het bestuur verantwoording
zullen afleggen over het gevoerde beheer en de
samenstelling van de portefeuille. Zo mogelijk
wordt in de middag voor de liefhebbers een
golfwedstrijd georganiseerd. Ook in 2020 organiseren wij weer een bedrijfsbezoek. Voor deze
gewoonlijk goed bezochte bijeenkomsten nodigen
wij onze investeerders persoonlijk uit.
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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

Accell richt zich inter

Doortrappen bij
tegenwind
Fietsen is in. Het is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk.
Dat was het altijd al, maar de populariteit neemt toe. Vooral
vanwege de e-bike. Forenzen sjezen op een pedelec naar
hun werk, ouders brengen kleine kinderen in een e-bakfiets
naar school en wielrenners zien de e-racefiets ook niet meer
als valsspelen. Goed voor Accell.

nationaal op het midden
en hogere segment van de
markt voor fietsen, fiets
onderdelen en -accessoires.
De onderneming is marktleider in meerdere landen
in Europa, waaronder
Nederland, België en
Duitsland. De bekendste
merken van Accell zijn
Batavus (NL), Sparta
(NL), Koga (NL), Loekie
(NL), Ghost (DE), Haibike
(DE), Winora (DE), Raleigh
(UK), Lapierre (FR) en XLC
(internationaal).

www.accell-group.com

De fietsenmarkt is al een tijd in beweging. Niet alleen fietsen steeds meer mensen
behalve op hun eigen fiets ook op een OV-fiets of andere huurfiets, studenten
ruilen hun barrels vaker in voor de swap-fiets en bezorgers komen op een
cargo-fiets van de zaak. Accell verkoopt alle soorten fietsen in vele Europese
landen, met bekende merken als Sparta, Batavus, Koga, Haibike, Lapierre en
Babboe. Daarbij is de e-bike de bestverkochte fiets. Fletcher-hotels kocht 1.300
Sparta e-bikes, gespoten in huisstijlkleuren, voor verhuur aan hun gasten. Sinds
een paar jaar is de verkoopwaarde van de e-bikes groter dan van stadsfietsen.

Rondje van de zaak
De fietsenmarkt had in 2019 de wind in de rug en werd daarbij gesteund door
de overheid. Die wil mensen uit de auto krijgen vanwege het milieu en ook
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om te voorkomen dat binnensteden dichtslibben.
In dat kader werd in Nederland de lease-fiets
regeling versimpeld, waardoor je vanaf 1 januari
2020 voor een paar euro per maand zo’n fiets
rijdt. Dat stimuleert de verkoop.

blijft het innoveren. De mama-e-bike bijvoorbeeld
heeft een verstelbaar stuur en een verlengbare
bagagedrager zodat er fietszitjes voor- en achterop
op passen. En de nieuwste trend is de ‘vermomde
accu’ die in het frame is geïntegreerd. Zomer 2019
kwam het verlossende bericht dat er afscheid werd
genomen van de N
 oord-Amerikaanse divisie. De
merkrechten van Raleigh, Diamondback, Redline
en IZIP voor Canada werden verkocht aan een
Canadees conglomeraat en de rest van de activiteiten werd verkocht aan een Amerikaanse private
equity group. Dat brengt de focus terug.

Accell won ook een paar mooie aanbestedings
trajecten, waaronder die voor de Nederlandse
politie. Agenten rijden vanaf 2020 op lichte
Batavus-stadsfietsen, of op e-bikes van Koga met
een all terrain bicylce frame – door de uitstekende
wendbaarheid zeer geschikt voor snelle actie.
Thuiszorgorganisatie Vierstroom koos voor haar
700 medewerkers eveneens voor Batavus, dat in
overleg met hen de e-zorgfiets Cura ontwikkelde.
Die rijdt zuinig op korte afstanden en hoef je
dankzij een grote accu onderweg niet op te laden.
Hij heeft een smartphonehouder op het stuur, een
stevige standaard en een handig slot.

Bergetappe

Na een aantal verlieslijdende jaren besloot Accell
eindelijk de Noord-Amerikaanse activiteiten als
‘non core’ te bestempelen, daarover apart te
rapporteren en deze in de verkoop te zetten. Door
de aangepaste rapportage werd duidelijk dat het
kernbedrijf in Europa er beter voorstond. Het liet
een goede groei van omzet en winstgevendheid
zien. Er zijn mooie orders binnengehaald, de
eerste e-commerceplatformen zijn in de lucht en

Na ons dringende verzoek werd de Raad van
Commissarissen versterkt met de aanstelling van
de ervaren voorzitter Rob ter Haar. Goede aan
sturing is zeer gewenst, want Accell heeft zwaar te
lijden onder de coronacrisis. Winkels zijn dicht in
de voor Accell belangrijke voorjaarsmaanden en
grote aankopen als een dure fiets worden uitgesteld. Verder moet het de IT nog op orde krijgen en
de supply chain. En dat zonder de innovatie pijplijn
en het broodnodige ondernemerschap uit het oog
te verliezen, want dat is essentieel voor toekomstige groei. Accell is met al die dingen op weg,
maar er moet flink worden doorgetrapt. Zeker bij
een weggevallen vraag. Voor ons ligt een zware
ber
g
etappe, dit jaar zal blijken of we de juiste
equipe en ploegleider hebben om Accell veilig en

het aantal modellen is teruggebracht. Daarnaast

vooraan in het peloton over de streep te krijgen.

Hogere versnelling

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

691,5

€

501,1

€

615,2

€

566,0

€

532,3

Omzet

€

1.111,0

€

1.033,3

€

1.068,5

€

1.048,2

€

986,4

Nettowinst

€

2,8

€

20,3

€

10,5

€

32,3

€

32,3

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,50

€

0,50

€

0,72

€

0,72

Aantal medewerkers
Aantal verkochte fietsen

3.410

3.227

3.088

3.124

3.037

943.000

950.605

1.278.000

1.457.000

1.642.000

Gemiddelde kostprijs

€

14,90

€

14,43

€

13,33

€

7,79

€

7,79

Beurskoers

€

25,80

€

18,84

€

23,43

€

21,91

€

21,07

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

Accsys is gespecialiseerd

Uit het goede hout
gesneden
Aan de rand van Helsinki wordt een ‘houten stad’ gebouwd
met woningen, een hotel en kantoren. De gebouwen worden
maximaal acht verdiepingen hoog en worden volledig in
hout gebouwd, inclusief de ondersteunende structuren.
De architect koos voor Accoya-hout omdat het project
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

in het bewerken van
hout(snippers), waardoor
snelgroeiend naaldhout
de eigenschappen krijgt
van tropisch hardhout.
Accsys doet dit op basis
van het chemische
proces ‘acetylatie’. Het
geacetyleerde hout wordt
onder de merknaam
Accoya® in meer dan
50 landen v erkocht.
De geacetyleerde
houtsnippers worden op
de markt gezet onder de
merknaam Tricoya®.

www.accsysplc.com

Accoya-hout wordt geproduceerd door Accsys. Dat ontwikkelde een techniek
waarbij het snelgroeiende en ruimschoots beschikbare houtsoorten gebruikt.
Ze zijn afkomstig van FSC-gecertificeerde bossen, waarin voor elke gekapte
boom een nieuwe wordt geplant die veel sneller volwassen wordt dan de
levensduur van het gewonnen hout. Accsys bewerkt het hout – volledig gifvrij –
zodanig dat er een kwalitatief hoogstaand product uitkomt dat zich kan meten
met tropisch hardhout. De warmte-isolatie van Accoya is zelfs beter en er is
minder onderhoud en dus ook minder coating nodig gedurende de levens
cyclus. Die is behoorlijk lang: het gaat bovengronds 50 jaar mee en ondergronds of in water 25 jaar. Het is het enige bouwmateriaal dat zowel de Gold
Cradle-to-Cradle duurzaamheidsaccreditatie kreeg als het Platinum Material
Health Certificate. Het tweede product van Accsys is Tricoya, houts nippers
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die volgens hetzelfde acetylatie-proces voor MDFpanelen worden gebruikt.

de bouw van de Tricoya fabriek in Hull, die
volgens planning in de tweede helft van 2020 de
productie start. Voorts zijn er plannen voor een
Accoya-fabriek in de Verenigde Staten en een
eerste zelfstandige Tricoya-fabriek in Maleisië.
Mooie plannen, al denken wij dat het bedrijf focus
moet behouden, prioriteiten moet stellen en anticiperen op de ontwikkelingen. De executie van
een aantal projecten liet namelijk te wensen over.
Arnhem had drie maanden eerder klaar moeten
zijn en Hull al halverwege 2019. Daarnaast komen
door de coronacrisis deze investeringen voor
lopig in een ander daglicht te staan en moet het
bedrijf temporiseren in haar ambities. Even pas
op de plaats dus om met vergelijkbare kracht uit
de crisis te komen als waarmee het erin ging.

Overal toepasbaar
Behalve verantwoord is Accoya-hout vooral ook
mooi en door haar eigenschappen breed inzetbaar. De zonneschermen van het treinstation in
het Franse Angouleme zijn ervan gemaakt, mede
omdat ze zo hoog zitten dat ze moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud – wat nauwelijks nodig
is bij dit hout. Veel terrassen rond infinity zwembaden bij mooie villa’s in Zuid-Frankrijk zijn ermee
uitgerust, gevels van panden aan de Engelse kust
zijn ermee bekleed en gebrande panelen ervan
sieren de wanden van de cigar lounge in het hoofd
kantoor van een architectenfirma in 
Maleisië.
Singer-song writers James Bay en Daniel Romano
spelen op custom made gitaren van Accoya en
studenten in Winchester chillen – gesponsord door
Accoya – in een bijzonder café dat lijkt op een
treinwagon die er geheel van is gemaakt.

Kosten voor de baat

Geen wonder dat de vraag naar producten van
Accsys het aanbod onder normale omstandig
heden overstijgt. Er werd hard gewerkt om eraan
te kunnen voldoen en dat heeft nog wel wat
voeten in de aarde. De derde Accoya reactor in
Arnhem is af en draait op volle toeren. Dat leidt

Bij Accsys lopen de investeringen en kosten door
de flinke groei voor de baten uit. Vandaar de
emissie waarmee nieuw kapitaal werd aangetrokken. Hoewel de bedragen hoger waren dan
verwacht, schreven wij ook in omdat wij geloven
in de producten en Accsys, volgens ons, de
geplande investeringen binnen drie jaar zou
moeten kunnen terugverdienen. Bovendien is met
het aantreden van een nieuwe topman in oktober
de operationele uitvoering beter gegaran
deerd.
Robert Harris is een veteraan uit de chemicaliënen olie-industrie. Met nieuw leiderschap en nieuw

direct tot een sterke groei van de omzet en winstgevendheid. Er is zelfs besloten een vierde reactor
te bouwen. Ondertussen wordt doorgewerkt aan

geld moet Accsys de uitdagingen aankunnen, ook
die plotseling zijn opgeworpen door de corona
crisis.

Niet bij te houden, maar even pas
op de plaats

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

146,3

€

133,8

€

68,0

€

71,3

€

91,9

Omzet

€

75,2

€

60,9

€

56,5

€

52,8

€

46,1

Nettowinst

€

-6,9

€

-10,4

€

-5,1

€

-0,9

€

-8,1

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Aantal medewerkers

159

138

124

121

111

Gemiddelde kostprijs

€

0,89

€

0,81

€

n.a.

€

n.a.

€

n.a.

Beurskoers

€

1,24

€

1,20

€

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 is een
internationale groep

Tijdloze handel
Theehandelaar Van Rees bestond in 2019 tweehonderd
jaar. Dat jubileum werd letterlijk bekroond, want het
werd door ZKH Willem-Alexander onderscheiden met het
predicaat Koninklijk. Ook andere bedrijven van Acomo
bogen op een indrukwekkende geschiedenis.
Hun producten zijn tamelijk tijdloos.

van handels- en
distributiebedrijven in de
productgroepen noten
en specerijen, eetbare
zaden, thee envoedings
ingrediënten. Naast de
handel is Acomo ook
actief in verschillende
vormen van het bewerken
van haar producten. Met
een geschiedenis die meer
dan 100 jaar teruggaat,
overbrugt Acomo vandaag
de dag de behoeften van
leveranciers en klanten in
meer dan 90 landen.

A COMO
www.acomo.nl

De handelshuizen die onder eigen naam en voor eigen rekening opereren onder
de vlag van Acomo handelen in oeroude producten. Noten, zaden, thee,
gedroogd fruit en specerijen worden al eeuwen wereldwijd verkocht. Om er
succesvol in te zijn moet je als handelaar echter wel een gedegen kennis van
zaken hebben en een beetje geluk.
Weersomstandigheden beïnvloeden de oogsten en geopolitieke verhoudingen
kunnen eveneens de prijzen doen dalen of stijgen. Dit jaar stonden bijvoorbeeld
de theeprijzen onder druk vanwege een overaanbod. De marktprijzen voor
zwarte peper en nootmuskaat waren in 2018 al gedaald en zakten in de eerste
helft van dit jaar verder, maar stabiliseerden daarna weer. Kardemon-prijzen
stegen juist. Deze nummer drie in de lijst van de duurste specerijen ter wereld
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is een belangrijk onderdeel van diverse vooral
Aziatische kruidenmengsels, maar ook van de
Nederlandse speculaas en kruidkoek.

segment ‘Eetbare Zaden’ liet een flinke omzet
stijging zien met een stabiele winstmarge. Dat is
mede te danken aan een groot productiecontract
voor Spitz-producten; zonnebloempitten met een
smaakje.

Waarde toevoegen
Acomo koopt en verkoopt niet alleen, het is in de
loop der jaren ook steeds meer gaan toevoegen
aan ‘kale’ producten. Noten worden gebrand,
thee wordt geblend, pitten worden geroosterd
of gedroogd. Zonnebloem- en pompoenpitten
worden steeds populairder. Dat is onder andere
te merken aan de stijgende vraag naar Sunbutter
– een soort pindakaas, maar dan van zonnebloem
pitten. Fijn voor mensen die allergisch zijn voor
noten. In de fabriek is geen spoortje noot te vinden.
Ondertussen gaan de bedrijven van Acomo
natuurlijk wel mee met hun tijd. Red River Global
Ingredients verkoopt hippe toevoegingen voor de
‘breakfast bowl’ en roerbakpan, zoals quinoa. Dat
is gezond en omdat het rijk is aan eiwitten en
gemakkelijk te verteren staat het hoog op de lijst
voedingsmiddelen die een jetlag voorkomen. En
voor veganisten en vegetariërs zijn bij Snick Euro
ingredients verschillende grondstoffen en mixen
op basis van plantaardige eiwitten te verkrijgen
voor het maken van vleesvervangers.

De gedaalde prijzen zullen uiteindelijk – zoals
altijd – herstellen doordat het aanbod vermindert
als gevolg van slechte oogsten of door een
stijging van de prijzen van alternatieve gewassen
en boeren dat liever gaan verbouwen. De alsmaar
groeiende wereldbevolking en de toenemende
aandacht voor gezondheid zullen op de lange
termijn bovendien een positief effect blijven
hebben op de vraag naar producten van Acomo.
De kortetermijneffecten van de coronacrisis op
Acomo lijken beperkt, al moet het bedrijf wel
inventief zijn en goed ondernemerschap tonen
om de handelsstromen op gang te houden.
Afhankelijk van de duur van de crisis zal de impact
verschillen, waarbij met name de toelevering in
het geding kan komen. Op lange termijn blijven
wij positief en maken we ons voorlopig geen
zorgen.

Niet tegen elke prijs overnemen

Ondanks relatief lage commodity prijzen had
Acomo een prima jaar en gingen de omzet en

Wij zouden graag zien dat de handelaar in hart en
nieren weer wat overnames doet om aantrekkelijk
te blijven voor de kapitaalmarkt en additioneel
rendement te realiseren voor haar investeerders.

winstgevendheid omhoog. In het grootste seg
ment ‘Specerijen en Noten’ steeg de winst zelfs
bij een lagere omzet. Het op een na grootste

Over de jaren heen reeg het gedisciplineerd
pareltjes aan haar ketting. Daarbij koel de juiste
prijs bepalen zit in de genen.

Gebruikelijke schommelingen

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

511,5

€

429,9

€

593,6

€

505,3

€

556,6

Omzet

€

701,4

€

700,2

€

709,7

€

682,3

€

681,6

Nettowinst

€

32,1

€

31,1

€

32,5

€

34,4

€

32,3

Dividend/aandeel

€

1,10

€

1,00

€

1,10

€

1,15

€

1,00

Aantal medewerkers

688

656

615

593

593

Gemiddelde kostprijs

€

9,69

€

7,07

€

6,31

€

5,01

€

4,86

Beurskoers

€

20,75

€

17,44

€

24,11

€

20,90

€

23.20

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

Slimme chips in
slimme verpakking
Sommige mensen stellen iedere vraag die bij ze opkomt aan
Siri of de Google assistent. Iedereen weet dat het antwoord
komt van een ‘bot’, maar het lijkt net alsof er een vriendelijke
mevrouw 24/7 voor je klaar zit. De goede antwoorden geeft
ze dankzij Artificial Intelligence. Daar zijn hypermoderne
chips voor nodig en een enorme rekenkracht.

Besi is een toeleverancier
van machines aan de chipindustrie. De onderneming
is actief in de ‘back-end’
van de leveringsketen; het
segment waarin machines
worden geleverd voor de
assemblage van chips.
Hierin heeft het bedrijf op
wereldschaal een leidende
positie. Besi ontwerpt,
ontwikkelt, produceert,
verkoopt en onderhoudt
deze machines.

www.besi.com

36

Artificial intelligence (‘AI’) is het vermogen van een systeem om gegevens correct
te interpreteren, ervan te leren en die kennis steeds aan te passen en te
gebruiken om taken uit te voeren. Dankzij AI begrijpt Siri – of de chattende
‘medewerker’ van de online klantenservice – wat je vraagt of weet de creditcard
maatschappij dat er sprake is van fraude als je een voor jou zeer ongebruikelijke
betaling lijkt te doen. En de zelfrijdende auto leert net als een mens goed rijden
door ervaring en de juiste beslissing te nemen door te leren van verkeersituaties.
AI, 5G, de Cloud, de autonoom rijdende auto; voor al die ontwikkelingen zijn
chips nodig. Die worden steeds kleiner en kunnen steeds meer. Dat betekent dat
er ook steeds nieuwe technieken voor verpakkingsmachines nodig zijn. De piepkleine plaatjes met een paar miljard transitoren worden door die machines
geplakt, gesmolten, gestapeld of geflipt. Besi levert die machines aan bijna alle

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

Voorbereid op straks

producenten en grootverbruikers van chips zoals
Apple, Samsung, Intel, Sony, Bosch en Toshiba
voor computers, auto’s, tablets, smartphones en
-watches en talloze slimme apparaten.

Besi baart ons geen zorgen. Ergens komt er een
enorme piek in investeringen die noodzakelijk zijn
voor verdere ontwikkeling van de digitale wereld.
Helaas zullen wij daar door de uitbraak van het
coronavirus langer op moeten wachten, maar dit
zal uitstel en geen afstel zijn is onze verwachting.
De ervaring en kunde van het management
om het bedrijf door hectische periodes te
manoeuvreren komt nu goed van pas. Net zo als
de sterke balans. We wachten rustig af, terwijl
het management de juiste stappen neemt. Wij
zijn tevreden over de aanstelling van Lodewijk
Hijmans van den Bergh als nieuwe voorzitter van
de Raad van C
 ommissarissen. In het kader van
governance hebben wij overigens in 2019 uitvoerig gesproken over het bezoldigingsbeleid. Altijd
een punt van aandacht voor ons: een goede
en (internationaal) marktconforme beloning is
belangrijk, maar moet wel gerelateerd zijn aan
het succes van het bedrijf op de langere termijn.
Uiteindelijk konden wij instemmen met het, in
onze ogen, verbeterde remuneratiebeleid. Zo
kunnen alle stakeholders meedelen in het toekomstig succes van Besi.

Winstgevend ondanks chipdip
Voor Besi was 2019 een fantastisch beursjaar.
Niet vanwege de marktontwikkelingen; het bevindt
zich in een volatiele markt die in 2019 onder
andere last had van de handelsoorlog tussen de
VS en China. Dat leidde tot onzekerheid en dus
uitstel van investeringen in de voor Besi relevante
markten. Dat resulteerde in een flink dalende
omzet van meer dan 40%. Ondanks deze chipdip
hield Besi de winstgevendheid knap op peil. De
brutomarge bleef ongeveer stabiel op meer dan
50%. Dat is met recht een huzarenstukje te
noemen. Het is te danken aan het management
dat snel en stevig ingreep in productie, supply
chain en personeelsbestand. Deze bevestiging
van de kwaliteit van de organisatie werd niet alleen
door ons opgemerkt. De koers van het aandeel
Besi schoot omhoog. Net als wij zien beleggers
de potentie van Besi, dat uitstekend gepositioneerd is om in te spelen op de technologische
trends en een extra stuk van de taart te bemachtigen zodra de markt weer aantrekt. Wij vonden
wel dat de verwachtingen van de markt wat al te
hoog waren opgeschroefd en besloten ons belang
dan ook wat terug te brengen.

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

2.488,4

€

1.359,4

€

2.798,8

€

1.178,1

€

743,0

Omzet

€

356,2

€

525,3

€

592,8

€

375,4

€

349,2

Nettowinst

€

81,3

€

136,3

€

173,2

€

65,3

€

49,0

Dividend/aandeel

€

1,01

€

1,67

€

4,64

€

1,74

€

1,20

Aantal medewerkers

1.596

1.759

2.040

1.669

1.499

Gemiddelde kostprijs

€

6,65

€

5,74

€

7,53

€

4,87

€

4,14

Beurskoers

€

34,46

€

18,48

€

69,91

€

31,64

€

18,56

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

Beter Bed Holding is
een retailorganisatie met
vestigingen in Nederland,
België en Zweden die haar
klanten op betaalbare
wijze elke dag opnieuw zo
comfortabel en gezond
mogelijk wil laten slapen.

Slapend fit worden
We slapen een derde van ons leven en dat komt goed uit,
want de meeste mensen slapen graag. Dat is ook goed voor
de psychische gezondheid, want in je slaap verwerk je de
gebeurtenissen van overdag. Moet je wel in een lekker bed
liggen natuurlijk. Op een dag word je wakker… en denk je:
ik wil een beter bed.

Dit doet het via de winkels
en eigen webshops
van de formules Beter
Bed, Beddenreus en
Sängjätten. De winkel
formules staan voor
producten van goede
kwaliteit, een uitstekend
advies en altijd de best
mogelijke deal. Daarnaast
ontwikkelt en verkoopt
Beter Bed Holding
slaapproducten van het
merk ‘M-Line’ via haar
groothandelsorganisatie
DBC.

holding
www.beterbedholding.nl

holding

Wat een goed bed is, is afhankelijk van je fysieke kenmerken, smaak en portemonnee. De één slaapt liever op ‘een plank’, de ander zakt graag weg in een
zacht matras. Voor ouderen is een hoge instap prettig, voor mensen met rugklachten is extra ondersteuning van de ruggengraat goed, voor logees die slechts
een nachtje komen slapen is een simpel matrasje ook prima. Beter Bed verkoopt
alle soorten bedden en matrassen. Van een elektrisch verstelbare boxspring met
maar liefst drie matrassen en een instaphoogte van 64 cm voor rond € 6.000 tot
een polyether matras voor € 45, goedkoop en anti-allergisch.

Groen slapen
Beter Bed baseert haar strategie op vijf consumententrends: duurzaamheid,
gezondheid, geluk, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Het dit jaar g
 eïntroduceerde
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dat het bestuur extra zuurstof nodig had om de
Duitse divisie ergens goed onder te brengen. Na
intensief overleg met de banken hebben wij met
twee andere grotaandeelhouders de financiering
verstrekt die nodig was om het bedrijf op adem
te laten komen. In de herfst werd een koper
gevonden. Magical Honour Ltd. nam de Matrazen
Concord-formule over, beloofde te investeren in
haar aanwinst en kocht bovendien nog een kleine
10% aandelen in Beter Bed. Onder de omstandigheden een knappe deal, waarmee we het bestuur
hebben gecomplimenteerd.

‘circulaire’ bed – een primeur voor Beter Bed – is
daar een combinatie van. De Element boxspring
is volledig modulair ontwikkeld; hij is eenvoudig
uit elkaar te halen en alle materialen zijn recyclebaar. De consument kan het bed leasen en slaapt
er dan al in vanaf € 1,43 per nacht. Na afloop
van de termijn kan hij een nieuw bed leasen en
zorgt Beter Bed voor verantwoorde verwerking en
hergebruik van het oude. Een ander voorbeeld van
innovatie is de M-line Superior. Lange tijd bepaalde
de hoogte van een boxspring de mate van comfort.
Door het gebruik van een revolutionair frame met
mini-pocketveren is die hoogte nu teruggebracht
tot de helft voor mensen die gaan voor topcomfort
maar van een slank design houden.

Goed wakker blijven
Wat resteerde was een kleiner, maar gezonder en
winstgevend bedrijf, dat de volle aandacht kan
geven aan de verkoop van bedden in Nederland,
België en Zweden via zowel fysieke winkels als
online. Of via de groothandel DBC. Het belang
van de genomen stappen werd maar weer eens
benadrukt door de plotselinge uitbraak van het
coronavirus. De effecten van de coronamaatregelen
op Beter Bed zullen substantieel zijn. Het verkopen
van de Matrazen Concord-formule, de Spaanse
divisie en een aantal distributiecentra, waarmee
het de kapitaalstructuur verbeterde, geeft het
bedrijf gelukkig voorlopig lucht. Onder leiding van
de ervaren crisismanager John Kruijssen heeft het
bedrijf de expertise in huis om zich hier doorheen
te slaan, maar de duur van de crisis zal van grote
invloed zijn.

Nachtbraken
Beter Bed heeft ons dit jaar wederom flink wakker
gehouden. Het begon met een herstructurering. De
inmiddels volledig vernieuwde Raad van Bestuur
en Raad van Commissarissen legden de focus op
het weer gezond krijgen van het verlieslijdende
Matrazen Concord in Duitsland. Helaas bleek in de
zomer dat de inspanningen niet voldoende opleverden. ‘Duitsland’ dreigde zelfs op termijn de goed
presterende rest van het concern onder water te
trekken. Daarop is beslotenMatrazen Concord in
de etalage te zetten. Een noodzakelijke beslissing
in het belang van alle stakeholders, waaronder niet
in de laatste plaats de circa 2.000 medewerkers,
maar tegelijkertijd diep treurig. Wij begrepen ook
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Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

54,5

€

79,0

€

290,7

€

371,0

€

493,6

Omzet

€

185,8

€

172,8

€

416,4

€

410,5

€

385,4

Nettowinst

€

-4,2

€

6,9

€

9,5

€

19,0

€

22,6

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,00

€

0,37

€

0,74

€

0,87

Aantal medewerkers

915

915

2.849

2.765

2.513

Aantal winkels

161

160

1.188

1.206

1.159

Gemiddelde kostprijs

€

8,80

€

8,80

€

8,80

€

5,89

€

4,42

Beurskoers

€

2,26

€

3,60

€

13,24

€

16,90

€

22,48

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

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

39

ICT Group NV

Met elkaar pratende
systemen
Het automatiseren van een complex proces tot een
werkend systeem is een klus. Maar hoe creëer je met
behulp van ICT oplossingen? Hoe zorg je voor meer
snelheid, meer duurzaamheid en rendement en liefst
allemaal tegelijk? Dat is een uitdaging. ICT Group gaat hem
graag aan.

ICT staat voor Industriële
Computer Toepassingen
en richt zich op slimme
oplossingen binnen de
industrie, infrastructuur
en gezondheidszorg. Het
bedrijf heeft meer dan
1.400 medewerkers en zet
deze in via detachering,
op projecten en voor de
ontwikkeling van eigen
software producten. ICT is
actief in Nederland, België,
Zweden en Duitsland.

www.ict.nl

40

ICT richt zich op drie thema’s: smarter industries, smarter cities en smarter
healthcare. Het zorgt voor software die slim stuurt op efficiëntere en duurzamere
productieprocessen, stedelijke stromen optimaal afstemt of de kans op fouten in
data in de gezondheidszorg vermindert of de communicatie tussen mens en
machine verbetert. Een goed voorbeeld is de nieuwe ultramoderne fabriek van
Friesland Campina. Die kan per dag twee miljoen liter rauwe melk verwerken
tot verschillende producten. 24/7 en volledig geautomatiseerd. ICT speelde
een belangrijke rol met de implementatie van Wonderware-software. Die
voldeed aan de eis dat de fabriek als een ‘dark factory’ moest kunnen werken;
als je het licht uitdoet moet de fabriek gewoon blijven draaien. Alle systemen
communiceren met elkaar en weten van elkaar exact wat ze doen. Hebben ze
geen mens voor nodig.
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Persoonlijke reisagent

wordt sinds kort bijvoorbeeld gebruikt door Qbuzz
– de busvervoermaatschappij voor Groningen
en Drenthe.

Ook in mobiliteit is ICT hard bezig systemen met
elkaar te laten communiceren om mensen met
welke modaliteit dan ook efficiënt van a naar b te
krijgen. De nieuwste trend is MaaS: Mobility as a
Service. Een app die alle beschikbare vormen van
vervoer – van deelfiets, trein, bus, tram tot taxi –
kan combineren tot een optimaal en op de persoonlijke omstandigheden afgestemd reisplan. Hij
stuurt reizigers real-time notificaties en wijzigingsadvies op het moment dat de bus of de volgende
modaliteit niet volgens planning rijdt. Dan krijg je een
alternatief aangeboden of wordt bijvoorbeeld de
geplande taxi voor de rit vanaf het station naar de
eindbestemming automatisch gewaarschuwd dat je
wat later aankomt. Intermodaal boeken en betalen
behoort binnenkort ook tot de mogelijkheden.

Opschuiven loont
Bij ICT zat het na een aantal goede jaren in 2019
een beetje tegen. In de tweede helft van het jaar
had het last van de verminderde groei in de indu
strie, waardoor klanten minder gebruikmaken van
detachering. Dat bewijst ook dat de al geruime tijd
geleden ingezette strategie om minder afhankelijk
te worden van deze activiteit de juiste is. ICT
schuift langzaam op naar de twee andere speerpunten: projecten en softwareproducten. Op die
gebieden zit het veel dichter op de kernactiviteit
van haar klanten. In dat kader waren wij ook voorstander van het instellen van een Raad van Advies
die zal bestaan uit industrie-experts met goed
inzicht in relevante trends. Voor de versterking van
de Raad van Commissarissen vond ICT eveneens
een goede kandidaat;Angelique de Vries, toen
werkzaam bij SAP Nederland. Dat komt nu van
pas om ook de coronacrisis het hoofd te bieden.
De business van ICT zal vooral in haar detacheringstak geraakt worden. Net als bij alle andere
bedrijven is de impact afhankelijk van de duur van
de crisis en de diepte van de economische neergang. Overnames zijn voorlopig van de baan.
Gelukkig kunnen we bouwen op het management
dat alle noodzakelijke stappen zal nemen om het
bedrijf hier goed door heen te leiden.

Groei door acquisities
ICT groeit stevig door een ‘buy & build’ strategie.
Begin dit jaar nam het de Zweedse consultant
Additude over. Die is ook in Nederland vooral actief
in (tech)recruitment. Een belangrijke stap over de
grens, in lijn met de internationale expansiestrategie
die past bij het internationale klantenbestand van
ICT. Een kleinere maar eveneens mooie nieuwe
aanwinst was BNV Mobility. Deze mobiliteit provider
heeft een unieke knowhow op het gebied van
gedragsveranderingen van forenzen waarop het
TURNN heeft ontwikkeld: het beste onafhankelijke
MaaS-platform op de Nederlandse markt. Het

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

109,0

€

98,9

€

126,9

€

95,2

€

73,5

Omzet

€

155,5

€

129,9

€

105,0

€

89,7

€

71,8

Nettowinst

€

2,6

€

9,4

€

5,2

€

5,1

€

3,6

n.a.

€

0,38

€

0,35

€

0,33

€

0,24

Dividend/aandeel
Aantal medewerkers

1.413

1.227

1.032

919

765

Gemiddelde kostprijs

€

10,37

€

10,37

€

10,02

€

8,79

€

8,74

Beurskoers

€

11,40

€

10,45

€

13,48

€

10,25

€

8,40

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

Kendrion ontwikkelt,
produceert en verkoopt
elektromagnetische (sub)
systemen en mecha
tronische oplossingen
voor de automobiel en

Meer weten over
magneten
Sommige gedetineerden mogen hun straf thuis uitzitten.
Zij dragen dan een enkelband die ervoor zorgt dat justitie
kan controleren of ze zich houden aan de afspraken over
waar ze moeten zijn – of juist niet mogen komen. De band
zit op slot en kan alleen in noodgevallen af. Magneten van
Kendrion zorgen ervoor dat het slot goed werkt.

industriële markten.
Binnen automobiel worden
haar producten o.a.
gebruikt om de veiligheid
en het comfort te verhogen. Binnen de industrie
levert de onderneming o.a.
spoelen, deurmagneten
en remmen. De omzet is
voor iets meer dan de helft
afhankelijk van automobiel.
Het bedrijf heeft locaties in
Nederland (hoofdkantoor),
Duitsland, Roemenië,
Verenigde Staten, China
en India.

www.kendrion.com

Kendrion ontwikkelde een heel kleine en lichte magneet die het slot op de
nieuwste generatie enkelbanden beveiligt. De magneet zorgt ervoor dat het
slot, zelfs als het vijf dagen onder water wordt gehouden, dicht blijft. Hij regelt
ook dat de enkelband opent – in het geval van een ongeluk bijvoorbeeld – als
de magneet daartoe de opdracht krijgt via een elektronisch signaal.

Betrouwbaar en veilig
Electromagneten van Kendrion zitten werkelijk overal in en vergroten vooral ook
de veiligheid door processen te laten opstarten of juist stoppen. Ze vinden hun
weg in de automotive en industriële eindmarkten. Daar zitten ze in zware hijs
kranen, sorteerpoortjes, liften en robotarmen, die dankzij de magneten auto
matisch stoppen bij calamiteiten, of ervoor zorgen dat bij een elektrische storing
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Klaar voor herstel, maar geduld

direct wordt overgestapt naar een noodaggregaat.
Voor de chemische en olie-industrie zijn er ook
explosion proof systemen die speciaal zijn ontworpen om vonken, elektrische ontladingsbogen
en zeer hoge temperaturen te voorkomen. In auto’s
regelen Kendrion’s magneetventielen de oliedruk in
de verbrandingsmotor en spuiten ze dempvloeistof
in slimme schokdempers die zich automatisch aanpassen aan de hobbels in de weg of de sportieve
rijstijl van de chauffeur. Slim is ook het systeem
waardoor elektrische auto’s, die bij lage snelheden
geruisloos aan komen sluipen, toch een geluid produceren zodat medeweggebruikers gewaarschuwd
zijn. Zo’n acoustic vehicle alerting system is vanaf
juli 2019 in de EU verplicht voor nieuwe auto’s.

Toch was er ook goed nieuws. De activiteiten in
China groeiden flink, terwijl ook daar de economische groei iets stagneerde. De opkomst van semien echt zelfrijdende auto’s, die altijd met elkaar
verbonden zijn, biedt Kendrion eveneens groeikansen. De onderneming sorteert erop voor met
investeringen in innovatieve producten. Daarnaast
zijn er nieuwe mogelijkheden gevonden om de
organisatie, die overigens al flink gestroomlijnd is,
verder te optimaliseren. Positief nieuws was ook
de overname van het Duitse INTORQ in november
van 2019. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ‘springapplied brakes’ die automatisch remmen als de
stroom uitvalt. Ze worden niet alleen gebruikt in
industriële automatisering, maar ook in kranen,
takels en heftrucks. Dat sluit mooi aan bij de
huidige productportfolio van Kendrion en maakt
het bedrijf relatief minder afhankelijk van de autoindustrie. Goede zet dus. Wij hebben dan ook mee
gedaan in de aandelenemissie die Kendrion uitschreef voor de financiering van deze overname,
waarmee werd voorkomen dat de schuldenratio te
hoog opliep. Achteraf gezien maar goed ook, want
de coronacrisis zalKendrion stevig raken. Gelukkig
heeft het bedrijf behoorlijk wat liquiditeit beschikbaar en kan het steunen op een lenige organisatie
om de storm voorlopig uit te zitten. Maar makkelijk
wordt het niet. Wij blijven vertrouwen in het
langetermijnperspectief, al moeten Kendrion en
wij – mede door de crisis – nog wachten op het
aantrekken van de markt.

Stevig geraakt
Kendrion is in de automotive tak vol geraakt door
de dalende autoverkopen in het algemeen en de
daling in populariteit van dieselmotoren in het bijzonder. Daarbij heeft het last van het effect van
de voorraadverkleining in de keten van toeleveran
ciers van automobielproducenten; de klanten van
Kendrion. En dat terwijl het bedrijf juist stevig had
ingezet op de automobielmarkt. De mooie producten voor niet-verbrandingsmotoren konden de
daling niet goedmaken. In de industrietak ging het
slechts ietsje minder, mede dankzij het feit dat
Kendrion zich meer had toegelegd op het ontwikkelen van producten voor bijvoorbeeld robots.
Maar ook deze tak had te lijden van onder andere
de wereldwijde handelsspanningen.

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

321,9

€

283,7

€

538,0

€

358,3

€

319,6

Omzet

€

412,4

€

448,6

€

461,8

€

443,4

€

442,1

Nettowinst

€

6,1

€

14,8

€

23,3

€

19,6

€

16,8

n.a.

€

0,87

€

0,87

€

0,78

€

0,78

Dividend/aandeel
Aantal medewerkers

2.316

2.465

2.645

2.578

2.658

Gemiddelde kostprijs

€

25,09

€

26,86

€

26,11

€

22,92

€

22,87

Beurskoers

€

20,95

€

20,90

€

40,16

€

26,75

€

24,24

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

#humanitiesmatter
De vastheid, passiviteit en veerkrachtige stilte van de plant
hebben de botanische wereld verbannen naar de culturele
achtergrond van de menselijke beschaving. De recente
opkomst van de plant in kunstgalerieën is aanleiding om deze
relatie in een tijd van ecologische en ontologische crisis te
herwaarderen. Lees er alles over in ‘Why look at plants?’.

Brill heeft een lange
historie. Opgericht in 1683
is Brill vandaag de dag
een wetenschappelijke
uitgeverij op het gebied
van de alfawetenschappen
met vestigingen in Leiden,
Boston en Singapore.
Het bedrijf streeft naar een
gebalanceerde portefeuille
van boeken, tijdschriften
en databases.

www.brill.com

‘Why look at plants?’ is een van de drie publicaties van Brill die de lijst van
Outstanding Academic Titles van het gezaghebbende blad Choice haalden.
De andere twee zijn ‘Nazi Characters in German Propaganda and Literature’ en
‘The Origins of Chinese Thought’. Ze zijn gekozen vanwege hun uitmuntendheid
in de wetenschap, het belang van hun bijdrage aan het veld, en hun waarde als
een belangrijke en vaak de eerste behandeling van het onderwerp.

Wereldverbeteraars
Brill is al sinds 1683 gespecialiseerd in de alfawetenschappen. Dat betekent
echter niet dat het een stoffige studeerkamergeleerde is. Dit jaar startte het de
#humanitiesmatter campagne die het nieuwe missie-statement van Brill ondersteunt. Brill handelt vanuit de overtuiging dat de geesteswetenschappen, sociale

44

TESLIN PARTICIPATIES | Jaarbericht 2019

een distributiecontract gesloten met Jus Mundi,
een Franse start-up die een uitgebreide, meer
talige, gebruiksvriendelijke en intelligente zoek
machine voor het internationaal recht opzette.
Daarin kunnen wetenschappers 16.000 vonnissen, arbitrage uitspraken, pleidooien en verdragen
vinden. Hopelijk is Brill de komende jaren in staat
weer een aantal grotere overnames te doen om de
bijbehorende schaalvoordelen te realiseren.

wetenschappen en wetenschap op het gebied van
internationaal recht gebieden zijn binnen de wetenschap die van vitaal belang zijn voor de aanpak
van de huidige wereldwijde uitdagingen. Auteurs
moeten dus de best mogelijke service en infrastructuur krijgen om hun onderzoek te verspreiden.
En wetenschappers de beste ondersteuning door
hen toegang te bieden tot de beste research tools
en naslagwerken in hun vakgebied. Die missie past
ook bij de Open Access trend, waarbij auteurs uitgevers betalen om hun publicaties op te nemen in
gratis toegankelijke bladen. In plaats van lezers
(dure) abonnementen te laten betalen, moet je als
uitgever dan betalende auteurs aan je binden. De
#humanities blogs en podcasts – met artikelen en
interviews met auteurs over bijvoorbeeld de Brexit,
vrouwenrechten in Zuid-Sudan en ethische zorgen
over antibioticaresistentie bij dieren – zijn voor
iedereen gratis toegankelijk.

Versterking in de top
Brill liet in 2019 een behoorlijke groei in omzet en
winstgevendheid zien. Het jaar daarvoor lukte
het het management niet goed om de acquisities
te integreren en de ‘buy &build’ strategie verder
uit te rollen. Dit kwam mede door problemen met
de oplevering van een nieuw online platform en
de uitval van de CFO wegens ziekte. Wel werd
een kostenbesparingsprogramma gestart. Dat
programma was redelijk succesvol. Inmiddels is
ook de CFO weer aan de slag. De Raad van
Commissarissen werd mede op ons aandringen
versterkt met Theo van der Raadt, die wij kennen
als voorzitter van de Raad van Commissarissen
van ICT. Ook de Raad van Bestuur is uitgebreid
met Jasmin Lange als Chief Publishing Officer.
De top van Brill is steviger en lijkt nu beter geoutil
leerd om de uitdagingen aan te gaan. Dat is ook
nodig, want het bedrijf is nog niet waar het zou
kunnen zijn. Daarbij vraagt de coronacrisis ook de
nodige managementaandacht, al lijkt de impact
vooralsnog beperkt.

Academisch shoppen
De verkoop van e-boeken in Amerika en Europa
steeg en ook de tijdschriften deden het goed in
2019. De verkoop van boeken in print bleef stabiel,
wat volgens de uitgever niet kwam door een teruglopende vraag maar vanwege logistieke problemen
in het Verenigd Koninkrijk.
Op overnamegebied was er eveneens weer enige
activiteit; er werden vijf bladtitels op het gebied van
geschiedenis, internationale relaties en gebieds
studies toegevoegd aan de collectie en er werd

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

38,2

€

33,4

€

66,5

€

52,0

€

43,8

Omzet

€

37,1

€

36,0

€

36,4

€

32,2

€

30,8

Nettowinst

€

2,2

€

2,3

€

2,3

€

2,8

€

2,3

Dividend/aandeel

€

0,50

€

0,85

€

1,32

€

1,32

€

1,24

Aantal medewerkers

165

167

161

132

132

Gemiddelde kostprijs

€

23,05

€

23,81

€

22,73

€

19,93

€

19,93

Beurskoers

€

20,40

€

17,80

€

35,50

€

27,73

€

23,36

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 25 februari 2013. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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NEDAP NV

Nedap is een technologie
bedrijf actief in
verschillende ‘niche’
markten waarin ze een

Techbedrijf met
mensenkennis
Zeugen moeten goed eten om snel te herstellen van het
werpen en hun biggen te kunnen voeden. Kleine s
 makelijke
snackjes tussen de gewone maaltijden door wekken de
eetlust op. De zeug kan er op ieder moment om vragen
en het dan automatisch voorgeschoteld krijgen dankzij de
Nedap Kraamstal Voersystemen.

leidende positie kan
innemen, specifiek in
Nederland of op wereldniveau. Het bedrijf is
gevestigd in Groenlo en
er werken meer dan
700 mensen. Nedap heeft
momenteel zeven marktgroepen, die zich o.a.
richten op de zorg voor
ouderen en gehandicapten, het beheer van stallen
voor koeien en varkens en
anti-diefstal en voorraadmanagementsystemen
voor retailers.

www.nedap.com

De Nedap Farrowing Feeder levert met regelmatige intervallen de hele dag door
automatisch kleine voedingsporties aan zeugen om hun eetlust te bevorderen.
Tussendoor kunnen ze ook nog vragen om extra snackjes door met hun snuit
een activator aan te raken. Goed voor de conditie van de varkens en kosten
besparend voor de boer. Porties op verzoek helpen bij het verminderen van verspilling. En als er te weinig gegeten wordt stuurt het systeem bovendien een
waarschuwing. Stalmanagers hoeven de voederbakken dus niet meer h
 andmatig
te controleren. Het is een typisch voorbeeld van de producten van Nedap.

Identificatie op niveau
Nedap is met haar innovatieve, gebruiksvriendelijke oplossingen op vele markten
actief. In de gezondheidszorg, de retail, de stedelijke omgeving en de veeteelt
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verkocht het dit jaar Nedap France, dat onder
andere beveiligingsproducten distribueert. Klanten
gebruiken de oplossingen van Nedap steeds
vaker op abonnementsbasis, dat geeft hen grip
op de kosten en Nedap een jaarlijks terugkerende
inkomstenstroom. De health care tak groeit het
hardst. Nedap was al goed thuis in de ouderenzorg en wordt nu ook succesvol in de geestelijke
gezondheidszorg. In 2019 sleepte het GGZ Altrecht
binnen, een van de grote GGZ-bedrijven in Nederland. Twee andere toonden ook al belangstelling
voor het elektronisch cliëntendossier van Nedap,
dat medewerkers ontzorgt bij hun administratieve
taken, zodat ze meer tijd hebben voor de echte
zorg.

zorgt het voor 
beveiliging, informatievoorziening
en identificatie. Varkens krijgen voer op maat,
koeien worden geïnsemineerd als ze tochtig zijn
en de boer weet precies waar in de kudde het kalf
met een griepje staat. Diezelfde elektronische
identificatie (RFID)-technologie past Nedap toe bij
voertuigen, waardoor de doorstroming bij in- en uitgangen van parkeergarages, vliegvelden en binnensteden verbetert en bij mensen, die wel of geen
toegang krijgen tot een beveiligde omgeving.
In de retail zet Nedap de techniek in voor efficiënt
voorraadbeheer en beveiliging. Alle kleding van bijvoorbeeld Samsøe & Samsøe, één van de snelst
groeiende fashion retailers van Denemarken, of
van Outdoor Voices, een hip Amerikaans ‘digitalfirst’ activewear merk, zijn voorzien van een
RFID-label. Zo is van ieder artikel bekend waar
het zich bevindt, ongeacht of dat in een van de
winkels of het distributiecentrum is. In de !D Cloud
database van Nedap wordt alles bijgehouden en
een artikel gedeactiveerd als het is betaald bij de
kassa, per mobiele telefoon in de winkel of via
internet. Als een artikel onbetaald een pand
verlaat gaat er een alarm af.

Uitgestelde snack
In 2019 ging het in de retailmarkt minder goed. De
grote winkelketens hebben het moeilijk en om
het !DCloud voorraadbeheer-systeem te kunnen
gebruiken moet je investeren in de RFID-labeling.
Al kan je als retailer in een omnichannel wereld
eigenlijk niet zonder. De hoop dat dit in 2020 weer
zou aantrekken is door het coronavirus vervlogen.
Retailers worden hard geraakt en gaan daarom
vol op de rem staan. De impact van het virus op
de activiteiten van de Nedap marktgroepen is
verschillend, maar alles bij elkaar genomen fors.
Het extra hoge dividend is vooralsnog ingetrokken.
De toegevoegde waarde van de Nedap diensten
blijven echter onverminderd hoog, dus het is een
kwestie van geduld.

Ontzorgen
Nedap heeft zich de afgelopen jaren steeds meer
toegespitst op het ontwikkelen van technologische
oplossingen. De productie is zo goed als volledig
uitbesteed en de distributie – waar dit beter door
derden gedaan kan worden – ook. In dat kader

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

325,0

€

277,0

€

284,1

€

223,5

€

206,1

Omzet

€

191,6

€

191,4

€

182,2

€

186,0

€

180,9

Nettowinst

€

24,1

€

17,1

€

28,0

€

10,8

€

4,7

Dividend/aandeel

n.a.

€

2,50

€

2,50

€

1,40

€

1,28

Aantal medewerkers

702

663

657

645

751

Gemiddelde kostprijs

€

26,14

€

24,56

€

23,02

€

13,11

€

13,11

Beurskoers

€

48,50

€

41,40

€

44,51

€

33,40

€

30,80

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 26 oktober 1995. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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Neways Electronics
international NV

Neways ontwikkelt,
produceert en assembleert

Kleiner, sneller en
goedkoper
U heeft misschien nog nooit gehoord van vermogens
elektronica. Het zijn schakelingen die elektrische energie
uit een stopcontact of batterijen omzetten naar de juiste
spanningen en stromen, in bijvoorbeeld mobieltjes en
elektrische auto’s. Belangrijk, als ze kapot gaan valt het
complete apparaat uit.

elektronica oplossingen:
van printed circuit boards,
(micro-) elektronica en
kabeloplossingen tot
complete box-built
producten en systemen.
Ook service, reparatie en
product lifecycle management zijn onderdeel van
het integrale dienstenpakket van Neways. Het
bedrijf heeft meer dan
tien werkmaatschappijen,
gevestigd in Nederland,
Duitsland, Oost-Europa
en China.

®

NEWAYS
www.neways.nl

Neways is gespecialiseerd in het kostenefficiënt ontwerpen, in serie produceren
en managen van steeds nieuwe elektronische toepassingen voor fabrikanten
van eindproducten of hun toeleveranciers. Zo levert Neways besturings
onderdelen voor MRI-scanners van Philips Medical, het elektronische hart van
mini-gehoorapparaatjes of de volledige aansturingskast met duizenden chips
en verbindingen voor chipmachines van ASML, waarvan de nieuwste generatie
– de Extreme Ultraviolet (EUV) lithografiemachines – het mogelijk maakt om het
aantal schakelingen op een chip opnieuw te verhogen.

Micro-micro-elektronica
In de halfgeleiderindustrie draait alles om kleiner, sneller en goedkoper. Hoe meer
transistoren op een chip zitten, hoe meer rekenkracht die heeft. Neways is heel
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een mini-onderdeeltje voor je product niet geleverd
kunt krijgen, kun je zelf ook niet leveren.

goed thuis in de miniaturisering. Het kan bijvoorbeeld keramische substraten (onderlaagjes die
zorgen voor isolatie en warmtegeleiding van elektrische netwerkjes) voorzien van structuren in
duizendsten van een millimeter.

Last but not least was de aandacht van het bedrijf
versnipperd over te veel producten en diensten.
Wij hebben hier regelmatig over gesproken met
het bestuur. Dat had theoretisch de juiste strategie
(‘One Neways’) die moest leiden tot betere stroomlijning van het bedrijf en meer focus, maar de
praktijk liet te wensen over.

Ook in de automobielindustrie speelt mini-microelektronica een steeds grotere rol. Neways levert
voor een auto meer dan twintig producten. Daarbij
gaat het om relatief simpele zaken gerelateerd
aan de binnenverlichting of het verstellen van de
spiegels, maar ook complexere innovaties, zoals
het verbeteren van het energiemanagement van
batterijen en het efficiënter aansturen van de elektromotor in de powertrain van elektrische auto’s.
Neways sponsort ook een Duits studententeam
dat met een zelfgebouwde e-raceauto meedoet
aan de ‘Formula Student’ in de categorie ‘zonder
bestuurder’.

Weloverwogen afscheid
De markt is gunstig, de omzet stijgt, maar de
resultaten verbeteren niet. Dat is zorgelijk. Dat
vond de Raad van Commissarissen ook en greep
in met het aanstellen van een nieuwe CEO. Een
begrijpelijke stap die in onze ogen echter te laat is
genomen. Wij hebben er onvoldoende vertrouwen
in dat het binnenkort allemaal goed zal komen. De
sterk competitieve tak van sport die het bedrijf
beoefent leidt bovendien, zelfs als alles efficiënter
en flexibeler wordt ingericht, niet tot marges die wij
erg aantrekkelijk vinden. En ten slotte hadden wij
weliswaar een stevige positie, maar uiteindelijk
toch te weinig ‘echte’ invloed, omdat twee andere
grootaandeelhouders nog veel grotere belangen
hebben. Al met al hebben we besloten na 15 jaar
afscheid te nemen van Neways. Wij denken dat
het best haalbaar is om uiteindelijk de resultaten te
verbeteren. Wij blijven het bedrijf dan ook met
belangstelling volgen, maar geven er nu de voorkeur aan dat vanaf de zijlijn te doen.

Theorie en praktijk
Neways had een prima 2018 en ook in 2019
groeide de omzet, mede dankzij de toenemende
vraag naar producten voor e-mobility. Dat vertaalde zich helaas niet in een verbetering van de
operationele marge. Die daalde zelfs flink. Dit is
voor een belangrijk deel te wijten aan inefficiënties
in de organisatie. Zo hadden sommige fabrieken
overcapaciteit terwijl andere kampten met ondercapaciteit. De uitbreiding van de fabriek in Tsjechië
was een goed idee, maar hielp niet in het grote
plaatje. Ondertussen bleef de schaarste op de
componentenmarkt aanhouden. Lastig, want als je
2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

121,0

€

120,8

€

156,7

€

106,2

€

85,49

Omzet

€

533,5

€

506,8

€

438,7

€

393,2

€

347,1

Nettowinst

€

8,5

€

14,4

€

9,9

€

9,7

€

3,2

Dividend/aandeel

€

n.a.

€

0,48

€

0,35

€

0,34

€

0,11

Aantal medewerkers

2.940

2.943

2.750

2.565

2.530

Gemiddelde kostprijs

€

6,94

€

6,94

€

6,75

€

6,75

€

6,74

Beurskoers

€

9,96

€

10,10

€

13,65

€

9,28

€

7,50

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

Ordina is de grootste,
onafhankelijke
ICT-dienstverlener in de

Vooruitlopen op
verandering
Hoe verdedigt een organisatie zich tegen digitale aanvallen?
En dan bedoelen we niet alleen die van de hacker om de
hoek, maar vooral ook van de g
 eorganiseerde misdaad.
100% cybersecurity is o
 nhaalbaar, het gaat hier om een
continu kat-en-muis spel. Ordina speelt het na zodat klanten
aanvallers voor zijn.

Benelux met meer dan
2.500 medewerkers.
Ordina bedenkt, bouwt en
beheert ICT-toepassingen
bij de overheid, in de
financiële dienstverlening,
de industrie en de zorg.
Binnen deze sectoren
focust het bedrijf op
het ontwikkelen van
intelligente data-gedreven
organisaties, digitale
acceleratie, platformen,
veiligheid en privacy. Het
bedrijf heeft vestigingen in
Nederland en België.

www.ordina.nl

Ordina helpt klanten voorkomen dat aanvallers binnen kunnen komen in hun
IT-infrastructuur. Dat vereist een integrale aanpak, waarin ook menselijke
aspecten worden meegenomen, want je kunt technisch alles nog zo goed op
orde hebben, als medewerkers op iedere phishing mail blijven klikken, ben je
terug bij af. Ordina’s Red team speelt voor hacker en het Blue team richt zich op
monitoring en verdediging. Zo worden risico’s in kaart gebracht en afgedekt.
En mocht er toch iets fout gaan, dan staat er een Incident Response team klaar.

Digitaal gas geven
De nieuwe pay off van Ordina is ‘Ahead of Change’. Dat sluit aan bij haar missie:
Klanten uit de financiële dienstverlening, industrie, overheid en zorg helpen uit
dagingen en veranderingen voor te zijn. Ordina zorgt voor digitale acceleratie
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Gelukkig kunnen we bouwen op kundig management. Noodzakelijk, want in de tak van sport
waarin Ordina actief is moet je als directie dicht
op de business blijven zitten en steeds aan de
juiste knoppen draaien om bij te sturen. De afgelopen periode is het bedrijf leniger geworden. Zo
is veel bureaucratie uit het bedrijf gehaald. Omzet
eerder gerealiseerd door dure externen wordt
in toenemende mate overgenomen door eigen
medewerkers. Maar Ordina blijft bij haar klanten
zelf wel een externe partij, die als flexibele schil snel
naar huis gestuurd kan worden. 2020 zal daarom
uitdagend worden.

en maakt daarbij gebruik van de nieuwste snufjes
zoals virtual reality en artificial intelligence. Zo
ontwikkelde het een augmented reality bril voor
Nedap. Boeren die gebruik maken van de software van Nedap kunnen met die bril op door hun
stal lopen en zien dan bij iedere koe de gegevens
en documentatie over haar gezondheid ‘in de
lucht geprojecteerd’. Daar hebben ze geen tablet
meer voor nodig.
Voor ProRail is een geavanceerd systeem bedacht
dat vol zit met slimme sensoren en camera’s en
de spoorbeheerder precies laat zien welke wagon
waar staat op het spooremplacement in bijvoorbeeld de Botlek. Daar staan nogal wat goederentreinen met gevaarlijke stoffen. Die komen uit alle
windstreken en hebben allemaal een andere lading
en bestemming. Tot nu toe werden hun posities
handmatig bijgehouden, het nieuwe systeem bespaart kosten en vermindert de kans op gevaarlijke
fouten.

Beloning aandeelhouders
Ordina had een aantrekkelijk dividend. Vorig jaar
steeg dat met 250% en ook over 2019 was het
voornemen van de onderneming het dividend
weer bijna te verdubbelen. Wij waren zelfs van
mening dat dit nog conservatief was, want de
sterke balans bood voldoende ruimte voor iets
meer. Door de coronacrisis moet het bedrijf op de
korte termijn prioriteit geven aan de continuïteit
van de onderneming. Als dit betekent dat het
dividend gekort of ingetrokken moet worden, dan
steunen wij dat. Uiteraard hebben wij ook hierover
contact met de onderneming.

Goede mensen
Wij waren positief over de ontwikkelingen bij
Ordina. België, goed voor een derde van de totale
omzet, presteert eigenlijk structureel goed; zowel
omzet als resultaat stegen daar. Ook in Nederland
zagen we weer een opgaande lijn. Wij vertrouwden erop dat Ordina die ook in 2020 zou door
trekken. Door de uitbraak van het coronavirus is
de situatie totaal omgeslagen. De prioriteit ligt nu
bij het bedrijf goed door deze crisis managen.

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

189,8

€

132,2

€

145,1

€

195,7

€

98,6

Omzet

€

372,3

€

358,5

€

344,9

€

343,6

€

348,3

Nettowinst

€

14,9

€

6,9

€

3,1

€

5,0

€

-3,2

n.a.

€

0,06

€

0,02

€

0,02

€

0,00

Dividend/aandeel
Aantal medewerkers

2.573

2.542

2.560

2.709

2.884

Gemiddelde kostprijs

€

1,48

€

1,47

€

1,17

€

1,07

€

1,07

Beurskoers

€

2,04

€

1,42

€

1,56

€

2,10

€

1,06

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 13 februari 2013. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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Sligro Food Group NV

Sligro is marktleider in de
Nederlandse foodservice
markt met een fijnmazig

Verandering van
spijs...
Nederland telt ruim een miljoen vegetariërs en nog veel
meer flexitariërs. Geen of minder vlees eten is milieu- en
diervriendelijk en trendy. Tegenwoordig hebben hippe
restaurants dan ook zeegroenteburgers, bieterballen en
visvrije tonijn op de menukaart. Te koop bij Sligro.

netwerk van vestigen
voor zelfbediening en
bezorging. De klant kan
kiezen uit ongeveer 75.000
producten. Dagvers
of lang houdbaar, van
A-merk tot huismerk
en vaak ook met een
biologisch keurmerk. Het
bedrijf wil in België ook
een sterke marktpositie
verwerven en heeft daar
de eerste stappen gezet
door twee overnames en
het openen van een eigen
vestiging in Antwerpen.

www.sligrofoodgroup.nl

De verkoop van rood vlees in supermarkten daalt en die van vleesvervangers
groeit. Vegetarisch eten is lekker en geeft een goed gevoel. Niet alleen voor de
consument, maar ook voor horeca-ondernemers. Geheel vegetarische gerechten
zijn minder milieubelastend en hebben ook nog eens een hogere winstmarge dan
vleesgerechten. Bij Sligro vinden koks en cateraars een uitgebreid assortiment
producten en inspirerende recepten voor gasten die liever gekonfijte prei met aardappelmousseline en beukenzwammen eten dan een steak met bearnaisesaus.

Keuze is reuze
Die steak is natuurlijk ook te krijgen. Net als wild, in dat assortiment vind je alles
wat je (niet) kunt bedenken. Van damhert tot moeflon, van polderhaas tot gems
en van eland tot rendier. In België zijn natuurlijk ook de Poulet de Bresse en de
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flinke besparing op overheadkosten opleveren.
Ondertussen liep de toezegde ondersteuning in
verband met de verkoop van de EMTÉ-supermarkten aan JUMBO en COOP door tot in juni. Dit
dossier kan overigens nog steeds niet helemaal
worden gesloten. De kopers hebben een claim
tegen Sligro ingediend en stellen dat ÉMTE er
slechter voorstond dan uit hun boekenonderzoek
was gebleken.

Mechelse koekoek populair. Liever een kaas
stengel, broodje knakworst, of hut
spot? Dat
kan ook. Bij de 50 zelfbedieningsgroothandels
in Nederland en België kunnen klanten 75.000
food- en non-food producten vinden voor iedere
gelegenheid, smaak en portemonnee. Ook eenvoudig online te bestellen en te laten bezorgen
vanuit de acht distributiecentra.

Hoge eenmalige kosten
Werk aan de winkel

Bij Sligro speelt veel tegelijk. De integratie van
de overgenomen groothandelsactiviteiten van
Heineken en de realisatie van hun logistieke samenwerking hebben behoorlijk wat voeten in de aarde.
Om ervoor te zorgen dat bestellingen in één vrachtwagen kunnen moeten IT-systemen worden aangepast en magazijnen ge- of verbouwd. De eerder
overgenomen Belgische ISPC-vestigingen moeten
ook nog worden geïntegreerd en de nieuwe eigen
Sligro-vestiging in Antwerpen is nu – na juridisch
verzet van concurrenten – wel open, maar er zijn
nog niet genoeg klanten.

De hoeveelheid projecten en ontwikkelingen zijn
ook voor een langetermijnaandeelhouder als wij
reden tot zorg. De kosten voor IT waren hoger dan
wij verwachtten, het commerciële integratietraject
voor Heineken is in volle gang, maar duurt langer
dan gedacht en de eigen Sligro-vestiging in
België was misschien wat te ambitieus. Wij
spraken hierover met de directie en de Raad van
Commissarissen. Het belang en de urgentie van
het afronden van complexe projecten is hen
duidelijk. Een succesvolle executie is cruciaal en
biedt kansen, zoals het verder versterken van de
concurrentiepositie in de bezorging.

Sligro nam in 2019 ook levensmiddelengroot
handel De Kweker over, alsof ze het nog niet druk
genoeg hadden, maar zulke kansen zijn dan ook
zeldzaam. De Kweker heeft een grote zelfbedieningswinkel in het centrum van Amsterdam en
twee bezorgcentra aan de rand van de stad. Het
zette € 131 miljoen om met 450 medewerkers.

De coronacrisis en de maatregelen hebben Sligro
in het hart geraakt. Het beleveren van de horeca
maakt het grootste deel uit van de omzet en die is
sinds 15 maart volledig weggevallen. De directie
heeft inmiddels ook het dividendvoorstel over
2019 ingetrokken. Hoe langer de ‘intelligente
lockdown’ duurt hoe ingrijpender de gevolgen
voor Sligro.

Een mooie vergroting van het marktaandeel van
Sligro in Nederland. De integratie van de bezorgcentra in de eigen locaties zal uiteindelijk een

2019

Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

1.058,6

€

1.533,7

€

1.763,6

€

1.464,0

€

1.473,7

Omzet

€

2.395,0

€

2.346,0

€

2.970,0

€

2.813,0

€

2.670,0

Nettowinst

€

34,0

€

46,0

€

81,0

€

73,0

€

81,0

Dividend/aandeel

€

0,00

€

8,97

€

1,40

€

1,30

€

1,20

Aantal medewerkers

4.100

4.056

6.741

6.571

5.740

Gemiddelde kostprijs

€

10,72

€

10,70

€

10,70

€

10,00

€

9,69

Beurskoers

€

24,00

€

34,80

€

39,85

€

33,08

€

33,30

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 10 maart 1993. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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Stern groep nv

Stern is een van de
grootste autodealerbedrijven in Nederland
en heeft een positie in

Vrijheid en mobiliteit
In Nederland rijden 8,7 miljoen personenauto’s rond.
Meer dan 80 procent is eigendom van een particulier.
Die rijdt – net als de leaserijder – bij voorkeur in een grijze
of zwarte auto. Ongeacht het merk. En de meeste mensen
onderhouden hun auto goed. Zo werd het Nederlandse
wagenpark vorig jaar meer dan 73 miljoen keer gewassen.

de top-3 op het gebied
van automobiliteit. Stern
vertegenwoordigt meer
dan 20 toonaangevende
automerken en heeft
in toenemende mate
een focus op andere
mobiliteitsdiensten, zoals
schade en onderhoud.
Stern beschikt nagenoeg
over landelijke dekking in
Nederland met een focus
op de provincies Noorden Zuid-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant, Groningen
en Drenthe.

www.sterngroep.nl

Stern weet alles van auto’s. Het is ervan overtuigd dat mensen zelf willen
bepalen waar en wanneer ze vertrekken en welke route ze rijden. En dan is
de auto het vervoermiddel bij uitstek dat hen die vrijheid biedt. Bij Stern kan
iedereen terecht voor het kopen, leasen of huren van een auto. Of je nu een
tweedehands boodschappenautootje zoekt van minder dan € 10.000 of een
statusverhogende leasebak van ruim boven de ton. En of je nu de jaarcijfers van
je BV kunt laten zien, of nog niet eens een kwartaal geleden gestart bent.

Flexibel aanbod
Voor onderhoud en reparatie kan iedereen terecht bij SternPoint. Bij een auto
van de zaak zijn de kosten daarvoor bij de leaseprijs inbegrepen. Steeds meer
particulieren en zzp’ers willen ook de zekerheid en ontzorging die zo’n contract
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van de onderneming, het verder optimaliseren
– lees afslanken – van het dealernetwerk en het
uitbreiden van SternPoint tot ’een netwerk van
nationale relevantie’.

biedt. Zij kiezen voor private lease en krijgen dan
dezelfde service als zakelijke lease. 24/7 pechhulp
van SternMobility en, als ‘de deuk rondom is’ en
het wel even duurt voordat de schade is hersteld,
vervangend vervoer. Stern is net zo flexibel in het
aanbod van haar diensten als haar doelgroep: de
vrijheidminnende automobilisten. Mocht je bijvoorbeeld klaar zijn met die grijze of zwarte kleur dan
kun je een car wrap krijgen. De auto wordt dan in
een speciale folie gewikkeld die hetzelfde resultaat
geeft als een spuitbeurt. Handig als je toch liever in
een rode auto rijdt of als je er tijdelijk een extra
reclameslogan op wilt hebben.

Scherpe keuzes
Al met al een druk jaar. En ondertussen vielen de
resultaten van het bedrijf ons niet tegen, terwijl
Stern zich in een uitdagende markt bevindt. Zo
leidt de groeiende populariteit van private lease tot
lagere verkoopmarges op nieuwe auto’s, omdat
leasebedrijven natuurlijk meer onder
handelings
macht hebben dan een individuele particulier. En
het toenemend aantal elektrische auto’s zal in de
toekomst de onderhoudsmarkt onder druk zetten.
Het is dus zaak om scherpe keuzes te maken. Dat
doet het bestuur ook. Het zit kort op de kosten, kijkt
naar merken en de bezetting van vestigingen en is
hard bezig de productiviteit in de werkplaatsen te
verbeteren.

Goede verkopers
Stern gaf in 2019 stevig gas. Het verkocht haar
leaseactiviteiten aan leasereus ALD Automotive.
De verkoop van deze tak kwam niet als verrassing, want het besluit was een belangrijk onderdeel van de ‘Fast Forward Reloaded’ strategie.
Wel verrassend was de opbrengst, die boven verwachting was. Onderdeel van de afspraken was
dat Stern onderhouds- en schadepartner werd
voor ALD en voorkeursleverancier voor de auto’s
onder ‘white label’, dus onder de eigen vertrouwde
naam SternLease. Een uitstekende deal. Daarnaast verkocht Stern haar dealerbedrijf Heron
Auto aan een concullega en de resterende scootmobiel activiteiten van het al eerder afgeslankte
Mango Mobility aan een Taiwanees bedrijf. Een

Door al deze acties lijkt Stern goed uitgerust om
de coronacrisis te doorstaan. Het bedrijf beschikt
over de nodige liquiditeit en de toe
genomen
lenigheid van het bedrijf komt goed van pas. Wel
jammer is dat de voorgenomen fusie met het veel
grotere uit Zweden afkomstige Anders Hedin
door de coronacrisis voorlopig is opgeschort.
De directieteams van beide bedrijven hebben nu
even de handen vol aan de eigen onderneming.
Laten we hopen dat de gesprekken binnen afzien
bare tijd weer opgepakt kunnen worden.

deel van de opbrengsten wordt door Stern aangewend voor een versnelling van de digitalisering
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Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

81,7

€

81,2

€

113,5

€

105,0

€

107,4

Omzet

€

989,3

€

1.106,4

€

1.124,7

€

1.097,6

€

1.095,2

Nettowinst

€

21,4

€

0,5

€

7,3

€

11,3

€

11,1

n.a.

€

0,00

€

1,00

€

1,00

€

1,00

Dividend/aandeel
Aantal medewerkers
Aantal dealers

1.858

2.099

2.106

2.051

1.979

57

73

85

85

85

Gemiddelde kostprijs

€

26,34

€

26,34

€

26,34

€

26,34

€

27,74

Beurskoers

€

14,40

€

14,30

€

20,00

€

17,72

€

18,12

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 23 april 2002. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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TKH Group NV

Technologiebedrijf TKH
is een internationaal
opererende groep van

Alles aan elkaar
knopen
In Rotterdam wordt een stadsbreed glasvezelnetwerk
uitgerold voor alle 295.000 woningen. Wat er nu ligt is
een landweggetje vergeleken bij de zesbaans heen en
zesbaans terug verkeersader die het nieuwe netwerk
gaat bieden. Dat is niet alleen sneller, maar ook slimmer
en schoner. TKH gaat ervoor zorgen.

ondernemingen, die zich
heeft gespecialiseerd in
het creëren en leveren van
innovatieve oplossingen
binnen de telecom,
bouw en industrie.
Binnen deze sectoren
heeft het bedrijf zeven
verticale groeimarkten
gedefinieerd waar het
zich op richt, waaronder
glasvezelnetwerken, zorg,
tunnel & infrastructuur,
bandenbouwmachines en
cameratechnologie voor
industriële toepassingen.

www.tkhgroup.com

TKH zet slimme technologie in die ook zorgt voor het complete beheer van bijvoorbeeld glasvezelnetwerken. Sensoren in het netwerk controleren continu alle
componenten en voor het aan- of afsluiten van gebruikers hoeft er geen monteur
meer naar de technische ruimtes. Een ander technologisch hoogstandje van TKH
is het sub sea kabelsysteem. Dat bestaat uit een geïntegreerde combinatie van
metalen geleiders voor het transporteren van energie en een glasvezelkabel die
meetgegevens doorstuurt. Ze verbinden bijvoorbeeld de windmolens in Windpark
Fryslan, dat in 2021 genoeg stroom voor alle Friese huishoudens moet leveren.

Combineren
Connectivity is een van de vier kerntechnologieën van TKH. De andere drie
zijn vision & security, mission critical communication en smart manufacturing.
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aan Shanghai Electric verkocht. Dat geeft ruimte
om te investeren in de zeven verticale groeimarkten, waarin TKH verwacht een bovengemiddelde
groei en betere marges te kunnen realiseren.

 oftware speelt in alle technologieën een steeds
S
grotere rol, het verbindt ze onderling en maakt
iedere oplossing slimmer. Zo worden ook de bandenbouwmachines van dochter VMI – die geheel
geautomatiseerd autobanden in alle soorten en
maten assembleren – uitgerust met een systeem
dat met slimme camera’s fouten kan opsporen en
laten corrigeren tijdens het proces. Gegevens
kunnen online worden uitgelezen, wat service en
onderhoud op afstand mogelijk maakt en de
benodigde output geeft voor de kwaliteitsborging.
Voor bandenbouwers is het belangrijk dat ze
kunnen aantonen dat er met de fabricage van de
band niets mis was.

Bij het versnellen horen ook acquisities. Dit jaar
nam TKH het Finse FocalSpec over, dat gespecia
liseerde camera’s produceert die oppervlaktehoogtes meten en daarbij ook door ondoorzichtige materialen kunnen ‘kijken’. Het overgenomen
Duitse SVS-Vistek zit ook in ‘machine-vision’ met
producten voor inspectie en procesbesturing die
voldoen aan de hoogste eisen.

Transitiejaar
Versimpelen en versnellen

Wij zijn tevreden over de operationele ontwikke
lingen in 2019. Dat waren anderen ook na de
bijzonder positieve presentaties tijdens de capital
markets day. De koers steeg dan ook flink om vervolgens kort daarna weer te zakken, omdat de
halfjaarcijfers niet voldeden aan de hooggespannen verwachtingen. Een communicatieve misser.
Gelukkig wist het bedrijf in de tweede jaarhelft een
stuk beter te presteren. Voor een transitiejaar zeker
niet teleurstellend. Nu is het bestuur vol bezig het
bedrijf zo goed mogelijk door de coronacrisis te
managen. Gelukkig hebben ze daar ervaring in. Het
team dat de crisis van 2008/2009 doorging zit er
nu nog steeds. Destijds kwam het bedrijf daar heel
sterk uit. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit
nu weer het geval zal zijn.

Tijdens de capital markets day in juni presenteerde TKH het ‘simplify & accelerate’ programma,
dat de komende jaren wordt uitgerold. Doel is de
organisatie en structuur te versimpelen door activiteiten die niet voldoende renderen af te stoten en
bedrijven met een sterke meerwaarde voor de
groep versneld te laten groeien. Er kwam meteen
boter bij de vis: in juli werd een meerderheids
belang in de industriële connectivity activiteiten
verkocht aan een private equity bedrijf. Een goede
stap, ook omdat het overgebleven minderheidsbelang garandeert dat TKH meeprofiteert van de
ontwikkelingen onder leiding van de nieuwe eigenaar. Daarnaast werden de productieactiviteiten
van koperen datacommunicatiekabels in China
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Euro’s in mln

2018

2017

2016

2015

Beurswaarde

€

2.136,8

€

1.742,8

€

2.266,6

€

1.610,3

€

1.588,1

Omzet

€

1.489,6

€

1.457,8

€

1.484,5

€

1.341,0

€

1.375,2

Nettowinst

€

105,3

€

114,2

€

88,6

€

87,3

€

88,3

n.a.

€

1,40

€

1,20

€

1,10

€

1,10

Dividend/aandeel
Aantal medewerkers

5.980

6.533

5.900

5.509

5.387

Gemiddelde kostprijs

€

12,57

€

10,43

€

10,29

€

9,25

€

9,13

Beurskoers

€

49,90

€

40,70

€

52,93

€

37,59

€

37,44

Jaarcijfers per 31-12. In portefeuille sinds 9 januari 2002. Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s.
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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
Contactpersonen: de heer B.C. Eeltink en de heer R. Los
T: 0343 - 55 44 49 | beeltink@teslin.nl | rlos@teslin.nl

Colofon
Uitgave: Teslin Participaties Coöperatief UA
Tekst en redactie: Maurice Eykman, Teslin, Reputations
Ontwerp en realisatie: Reputations, Leusden
Fotograaf medewerkers Teslin Capital Management BV: Mark Prins, Utrecht
Druk: Drukkerij Wedding BV, Harderwijk
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