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Voorwoord
Met trots presenteren wij u dit jaarbericht van ons investeringsfonds
Todlin. Het is de eerste uitgave die volledig in de nieuwe huisstijl van
Teslin is vormgegeven. Niet alleen onze huisstijl is vernieuwd, ook de wijze
waarop we het jaarverslag van Todlin publiceren is gewijzigd.
In dit papieren ‘jaarbericht’ treft u alle relevante informatie op hoofdlijnen
aan. Het gedetailleerde financiële jaarverslag vindt u op onze, eveneens
geheel vernieuwde, website: www.teslin.nl.

Aan ons vernieuwde logo zijn de woorden Goede investeringen toegevoegd. Dat is niet voor niets.
Bij de aanpassing van onze huisstijl hebben we onze visie, waarden en investeringsfilosofie als uitgangspunt
genomen. Op deze manier willen wij laten zien waar wij als Teslin voor staan. Dat komt allemaal samen in dat
ene zinnetje: Goede investeringen.
Wat bedoelen we daarmee? Zo’n tien jaar na de Commissie Tabaksblat is good governance actueler dan ooit.
Juist dat vormt het fundament onder onze filosofie. Natuurlijk zijn het realiseren van een goed r endement en
een goede waardeontwikkeling ook bij Teslin primaire doelstellingen. Dat spreekt vanzelf. Echter, wij vinden
wat bóven de streep staat minstens zo belangrijk. Daarom investeren wij in small en mid cap bedrijven die
wij goed kennen en begrijpen. Bedrijven met een heldere visie en een doordachte strategie voor de langere
termijn. Bedrijven die fatsoenlijk zakendoen hoog in het vaandel hebben staan.
Wij spreken niet voor niets over investeren. Dat is iets anders dan beleggen, laat staan speculeren. Bij Teslin
zien we bedrijven niet als handelswaar. We verbinden ons voor de langere termijn als mede-eigenaar. Onze
rol als betrokken aandeelhouder nemen we zeer serieus. We zien het als onze taak het bestuur van de
ondernemingen waarin wij participeren scherp te houden. Altijd inhoudelijk en constructief.
Wij weten dat investeerders in Todlin, Darlin en Midlin zich in onze visie en aanpak herkennen en mede
daarom voor Teslin kiezen. We vinden het dan ook belangrijk om in onze communicatie en verantwoording
deze aspecten nadrukkelijk te belichten. Dit jaarbericht is hier een voorbeeld van.
Wij wensen u veel leesplezier.
Maarsbergen, maart 2015
Teslin Capital Management BV
Frederik van Beuningen
Maarten Hartog
Aleid Kruize
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Kerngegevens
Het boekjaar 2014 van Todlin NV in één oogopslag, met kerngegevens,
het resultaat per aandeel, de portefeuilleverdeling, de verkorte balans,
de verkorte winst- en verliesrekening en het historisch koersverloop.

Kerngegevens

2014

Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande aandelen

2013

2012

2010

3.903

3.900

3.843

3.817

3.667

19.101,62

18.797,37

15.678,63

14.864,50

17.045,65

550,00

550,00

500,00

450,00

400,00

Totaal rendement

4,5%

23,40%

8,84%

-10,2%

37,8%

Kostenratio exclusief
gerealiseerde winstparticipatie

1,21%

1,25%

1,26%

1,22%

1,25%

Kostenratio inclusief
gerealiseerde winstparticipatie

1,34%

1,83%

1,84%

1,31%

1,61%

74.554

73.310

60.253

56.738

62.506

Intrinsieke waarde per aandeel
Uitgekeerd dividend per aandeel

Eigen vermogen (x € 1.000)

Resultaat per aandeel

2014

Bedragen in euro’s

2013

2012

2011

2010

Opbrengsten uit deelnemingen

701,43

415,43

927,05

894,63

584,77

Waardeveranderingen van
deelnemingen

454,74

3.904,56

704,79

-2.758,62

4.766,65

Overige opbrengsten
Brutoresultaat per aandeel
Dotatie voorziening winstparticipatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

1.156,17

4.319,99

1.631,84

-1.863,99

5.351,85

-26,86

-350,01

-18,03

325,12

-550,06

Kosten

-275,68

-320,78

-310,10

-231,10

-225,88

Nettoresultaat per aandeel

853,63

3.649,19

1.303,71

-1.769,97

4.575,91

Dividendvoorstel over 2014: € 600 per aandeel.

Portefeuilleverdeling
Acomo

28%

DOCDATA

9%

Ordina

7%

Beter Bed

23%

NedSense

1%

Reesink

11%

Stern

6%

Brill

6
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Neways

11%

Verkorte balans

31 december 2014

31 december 2013

Beleggingen

81.644.008

79.355.027

Vorderingen

15.542

60.964

per 31 december 2014 voor resultaatbestemming

Kortlopende schulden

-4.132.902

-3.238.015

Voorzieningen

-2.973.037

-2.868.212

74.553.611

73.309.764

Geplaatst kapitaal

17.711.047

17.697.434

Agioreserve

17.521.755

17.476.595

35.989.085

23.903.897

3.331.724

14.231.838

74.553.611

73.309.764

31 december 2014

31 december 2013

4.512.515

16.847.943

Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2014

Opbrengsten
Dotatie voorziening winstparticipatie
Kosten
Resultaat vóór belastingen

-104.825

-1.365.053

-1.075.966

-1.251.052

3.331.724

14.231.838

0

0

3.331.724

14.231.838

Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Totaal rendement Todlin vanaf oprichting (maart 1998)
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Op www.teslin.nl vindt u het jaarverslag Todlin NV 2014 en nadere toelichtingen.
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INTERVIEW FONDSMANAGER MAARTEN HARTOG

Goede investeringen
komen uiteindelijk altijd
op hun pootjes terecht
Todlin heeft een jaar achter de rug met verwachte en ook o
 nverwachte
stijgers en dalers in de portefeuille. Fondsmanager Maarten Hartog
geeft een toelichting en een kijkje in de keuken.

Het rendement van Todlin kwam in 2014
op 4,5%. In 2013 was het nog 23,4%.
Bent u teleurgesteld?

en natuurlijk Ordina, dat een flinke klap kreeg toen

“Nee, wij zijn niet teleurgesteld, maar we zijn er ook

per 31 december en realiseren ons tegelijkertijd dat

niet heel blij mee. 2013 was inderdaad een mooi jaar,

het maar een momentopname is.”

de integriteit van een aantal medewerkers in twijfel
werd getrokken. Uiteraard kijken we naar de koers

omdat beleggers zagen dat veel economieën uit

zakte de optimistische stemming samen met

Bij Beter Bed daalde de koers.
Midlin - een ander fonds van Teslin verkocht haar belang in deze retailer.
Waarom deed u niet hetzelfde?

de koersen in. Zeker de Duitse economie deed

“We hebben vertrouwen in Beter Bed op de lange

het teleurstellend minder goed dan verwacht.

termijn. Midlin heeft dat overigens ook, maar zag net

Als

groei
motor van Europa hapert, heeft

iets meer in een Duitse e-tailer in huisdiervoeding.

Nederland daar zeker ook last van, zo redeneerden

In 2013 steeg de koers flink, omdat beleggers dach-

investeerders. Onze deelnemingen hadden ook last

ten dat de woningmarkt zou herstellen en Beter Bed

van het p
 essimisme. Dat neemt niet weg dat we

ook in Duitsland zou groeien. Toen dat alles uitbleef,

mooie bedrijven in de 
portefeuille hebben, zoals

daalde de waardering weer. De directie heeft een

Acomo, Beter Bed, DOCDATA en Reesink. Die

aantal stappen genomen en focus aangebracht

bedrijven krijgen overigens niet noodzakelijkerwijs

door het aantal formules in Nederland terug te bren-

de waardering op de beurs die ze, in mijn ogen,

gen van vier naar twee. Dat begint zijn vruchten af

toekomt. Ons rende
ment werd beïnvloed door

te werpen. Hetgeen al zichtbaar was in het derde

Beter Bed, dat iets van haar koerswinst weer

kwartaal van 2014, maar zich nog niet vertaalde

inleverde, Stern, dat zo’n 13% in waarde daalde

in de koers per jaareinde. Het bedrijf is 
dankzij

de recessie leken te komen. In de verwachting dat
dat in 2014 zou leiden tot winstherstel bij bedrijven,
stegen de koersen. Toen de groei tegenviel,

8
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“Als de
groeimotor van
Europa hapert,
heeft Nederland
daar zeker ook
last van, zo
redeneerden
investeerders”
Maarten Hartog
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goede investeringen en desinvesteringen nu helemaal klaar voor groei. Wij nemen er daarom dus
liever geen afscheid van.”

U hebt natuurlijk geen glazen bol, maar
als u die wel had gehad, had u Ordina dan
verkocht vlak voor de koers instortte?
“Tja, Ordina… Het ging met het bedrijf de goede kant
op en wij verwachtten mooie cijfers, toen in o
 ktober
de uitzending van televisieprogramma ZEMBLA
kwam met de ernstige beschuldiging dat medewerkers van Ordina gefraudeerd zouden h
 ebben
en aan omkoping deden bij het verkrijgen van
overheidsopdrachten. De koers zakte daarop met
ongeveer 40%. Wij zijn meteen met het bedrijf gaan
praten om te horen wat er aan de hand was. Het
bleek te gaan om enkele medewerkers die tussen
2005 en 2010 wellicht vertrouwelijke informatie van
de klant doorspeelden aan het bedrijf om nieuwe
opdrachten binnen te kunnen halen. Dat zou dan
geen fraude zijn, maar misschien wel contractbreuk. Wij hebben de directie, die overigens pas na
de periode waarin het ontoelaatbaar gedrag plaats-

“Onze voorkeur
gaat uit naar
bedrijven die niet
zwaar afhankelijk
zijn van subsidies
of wet- en
regelgeving
en een redelijk
voorspelbaar
businessmodel
hebben”

vond aantrad, aangemoedigd om duidelijk afstand
te nemen van dit soort praktijken en preventieve
maatregelen te nemen om nieuwe incidenten te
voorkomen. Begin 2015 rondde Ordina het interne
geval sprake is geweest van ongewenst gedrag.

Hebt u achteraf weleens spijt van een
investering?

Wij lopen niet weg voor problemen, maar willen wel

“Voordat wij ergens instappen, kijken wij naar een

dat bedrijven fatsoenlijk zakendoen. Daarover blijven

groot aantal zaken en hebben we uiteraard ook

we natuurlijk in gesprek.”

onze sommetjes gemaakt. Het komt echter wel-

onderzoek af, waarbij het aangaf dat er in een enkel

eens voor dat het bedrijf de beloftes en onze verwachtingen niet waarmaakt. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij NedSense, het bedrijf dat onder
verschillende namen en in verschillende samen
stellingen al meer dan dertig jaar software voor
de mode- en textielbranche ontwikkelt en bouwt.
Wij stapten er in 1999 in en zitten er nu al langer in
dan de huidige directie en de toezichthouders bij
elkaar. Je zou verwachten dat iedere winkelketen
op een meubelboulevard en iedere grote verhuurder verliefd zou worden op LOFT – de hightech
software die het mogelijk maakt te zien hoe a
 llerlei
meubels en gordijnen in je kamer staan. Maar dat
gebeurde nog niet echt. LOFT is echt een fraai
product, maar we hebben er nog geen stuiver aan

10

TODLIN | J A A RBERI CH T 2014

verdiend. NedSense maakt nog maar een heel

omdat het goed aansluit op de wensen van het

klein deel uit van onze portefeuille, dus de invloed

groeiend aantal internationaal opererende web

is gering, maar jammer is het wel. Bij Stern is het

winkels. En Acomo omdat het een stevige positie

ook bikkelen en gaat het minder dan verwacht.

heeft als ‘hedendaagse VOC’ en ondertussen zich-

De ontwikkelingen in de automarkt worden niet

zelf blijft. Wij hebben de potentie van deze groep

alleen door de economie, maar ook door fiscale

ambachtelijke handelshuizen op tijd gezien. Zowel

maatregelen gedreven. Het blijft lastig om daar

de winst als de koers zijn verdrievoudigd in de afge-

een strategie op te baseren. Daarnaast zie je dat

lopen vijf jaar. Twee goede investeringen waar we

de toenemende populariteit van het delen zich ook

trots op zijn. Qua eventuele nieuwe investeringen

uitstrekt naar kapitaalgoederen. Desondanks maakt

hebben we geen directe wensen. Al zijn wij op dit

Stern nog steeds winst. Het bedrijf is een allround

moment vol belegd, wij blijven wel altijd kijken naar

leverancier van diensten en producten voor indivi-

eventuele alternatieven. Onze voorkeur gaat uit naar

duele mobiliteit, dat maakt het minder afhankelijk

bedrijven die niet zwaar afhankelijk zijn van subsidies

van de verkoop van auto’s. Dus hier ook niet echt

of wet- en regelgeving en een redelijk voorspelbaar

spijt.”

businessmodel hebben.”

Wat zijn de lievelingen in de portefeuille?
En welke nieuwe investeringen zou u graag
doen?

U praat graag mee, gevraagd of
ongevraagd. Wat waren belangrijke
onderwerpen dit jaar?

“Nou, mijn lievelingen zitten thuis. In de portefeuille

“Ook dit jaar schreven we aan al onze participaties

zitten mooie bedrijven, maar als ik echt moet k
 iezen

een

zou ik zeggen DOCDATA en Acomo. DOCDATA

vroegen wij onder andere aandacht voor integriteit,

zogenaamde

speerpuntenbrief.

Daarin
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integratie van overnames en het dividendbeleid. Het

dalende rente zou moeten zorgen voor steeds

opstellen van een specifieke gedragscode, die

meer interesse in aandelen. Aandelen die een

goed onder de aandacht wordt gebracht van het

aantrekkelijk dividendrendement bieden, zijn dan

personeel, kan helpen vervelende verrassingen,

het aanlokkelijkst voor beleggers. Wij roepen

zoals bij Ordina, te voorkomen. Na een grote

onze bedrijven daarom op goed te kijken naar

overname is het ook zaak extra te letten op de

mogelijkheden om een hogere pay-out toe te

bedrijfscultuur. Verschillende culturen kunnen

passen, als dat de balans tenminste niet te veel

namelijk tot problemen leiden. De overname van

onder druk zet.”

Pon Material Holding door Reesink vraagt daarom
Pon sluit niet noodzakelijkerwijs aan bij de down-

Waren er nog lastige onderwerpen die
meer dan gebruikelijke aandacht vroegen?

to-earth-stijl van Reesink. Wij zijn van mening dat

“Wij zijn altijd zeer geïnteresseerd in opvolging. Daar

mensen en de manier waarop ze samenwerken

vragen we altijd aandacht voor en soms meer dan

sterk bepalend zijn voor het succes van de

alleen formeel. Bij Neways bijvoorbeeld. Dat bedrijf

onderneming. Daarom zijn wij ook benieuwd

heeft dit jaar veel veranderingen doorgemaakt.

naar het tweede echelon van een onderneming

Het deed niet alleen een grote overname die een

en willen we daar graag kennis mee maken. De

gesprek over de toekomst nodig maakt, maar ook

bijvoorbeeld aandacht van het bestuur. De stijl van

12
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de invulling van de Raad van Bestuur staat hoog

uit het verleden. Dat is zeker analisten eigen. Ik

op onze agenda. Het aangekondigde vertrek van

kijk overigens liever naar de toekomst, naar wat

de CFO – voor ons wat kort na die overname –

er komen gaat. Afgelopen jaar zagen we een

kwam als een onaangename verrassing. Wij heb-

voorzichtig herstel van de Nederlandse econo

ben concrete voorstellen gedaan voor opvolging

mie en Duitsland lijkt ook weer wat te herstellen.

en dachten aan iemand die in ieder geval ervaring

De energie
prijzen daalden sterk en de euro kent

heeft in een cyclische industrie, goed op cash kan

een sterke depreciatie. Voor het eerst sinds tijden

sturen en goed tegenwicht aan de CEO kan bieden.

lijkt de consumptie van Nederlandse h
 uishoudens

Wij hebben het bedrijf ook gevraagd een groot-

ook weer iets toe te nemen. Klinkt fijn, maar dat

aandeelhoudersoverleg in te plannen waarin terug,

het v
erleden geen garantie biedt voor de toe-

maar vooral vooruit kan worden gekeken. Inmiddels

komst weet iedereen die weleens een reclame

hebben wij al kennisgemaakt met de nieuwe finan-

hoort. We hebben ook gezien hoeveel invloed de

ciële man. Een goede CFO is essentieel en kan het

geopolitiek heeft op de wereldhandel en de vraag

verschil maken in een onderneming.”

blijft hoe de Oekraïne-crisis of de problemen in
het Midden-Oosten zich verder gaan ontwikkelen.
Of – dichter bij huis – wat de gevolgen zijn van

“Wij zijn altijd zeer
geïnteresseerd in
opvolging. Daar
vragen we altijd
aandacht voor en
soms meer dan
alleen formeel”

een eventuele Grexit. Wat we wel weten, is dat
de bedrijven in onze portefeuille over het algemeen goede vooruitzichten hebben. En ik ben
ervan overtuigd dat uiteindelijk de waardering van
een bedrijf op de beurs de ontwikkelingen van de
resultaten volgt. Ik zie 2014 als een overgangsjaar. Voor betrokken langetermijnaandeelhouders
als Todlin zijn jaarcijfers wel belangrijk, maar ze zijn
ook slechts een momentopname. Zowel mooie als
minder mooie jaren zorgen samen voor een totaalplaatje en dat ziet er, met een rendement midden
februari 2015 van 195% sinds oprichting, goed uit.”

Keert Todlin dit jaar weer dividend uit?
“Jazeker, we willen onze investeerders jaarlijks
een stabiel en liefst groeiend dividend bieden.
Afgelopen jaar keerden we € 550 per aandeel Todlin
uit en over het boekjaar 2014 stellen we een dividend
van € 600 per aandeel voor. Als onze aandeelhouders
hiermee akkoord gaan tijdens de aandeelhouders
vergadering van woensdag 27 mei 2015 wordt het
dividend nog die week uitbetaald.”

Wat is de kans dat het komende jaar
er mooier uitziet voor Todlin?
“In de financiële wereld doet iedereen zijn best om
voorspellingen te doen die gestoeld zijn op cijfers
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Teslin Capital Management BV (‘Teslin’)
investeert met een langetermijnvisie in kleine
en middelgrote beursgenoteerde bedrijven
in Nederland en andere Europese landen.
Met ruim 25 jaar ervaring in deze
investeringscategorie zijn wij een van de meest
vooraanstaande small cap specialisten in
Nederland.

14
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Teslin is volledig onafhankelijk. Onze drie aandelenfondsen – Darlin NV, Todlin NV
en Midlin NV – 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
de eigen specifieke expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen.
Een belangrijk onderdeel van de visie is dat onze fondsmanagers zich altijd opstellen
als betrokken langetermijnaandeelhouders. 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 zeker stellen of verbeteren van verantwoorde waardecreatie.
Corporate governance en fatsoenlijk ondernemen zijn ijzeren criteria in het b
 eoordelen
van ondernemingen. Wij vertrouwen op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en
constructieve persoonlijke relaties met het bestuur van de bedrijven in onze portefeuilles.
En die relatie hebben wij ook 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.
Wij hebben onze investeringen ondergebracht in drie fondsen:
Darlin neemt participaties van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde van € 100 miljoen
tot € 400 miljoen op het eerste moment van investeren (small caps).
Todlin neemt belangen van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot € 100 miljoen
op het eerste moment van investeren (micro en small caps).
Midlin belegt in Nederlandse, Duitse en andere Europese beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van
g emiddeld € 500 miljoen (small en mid caps). Anders dan bij Darlin
en Todlin neemt Midlin ook kleinere belangen. Beleggers kunnen
wekelijks toe- en uittreden.
Daarnaast beheren wij nog een mandaat en Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht
en Cortgene” BV, die belegt in landelijk onroerend goed. De aandelen van Teslin worden
gehouden door de directie en een participatiemaatschappij. Alle fondsmanagers en/of
hun families hebben een belangrijk deel van hun vermogen in onze fondsen geïnvesteerd.
Teslin heeft als beheerder van fondsen een vergunning, als bedoeld in artikel 2:65 van
de Wet op het financieel toezicht, van de Autoriteit Financiële Markten.

Op onze website www.teslin.nl
leest u meer over onze filosofie.
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Het investeringsteam
De investeringsfondsen van Teslin worden

Frederik van Beuningen (1949)

beheerd door ervaren fondsmanagers,

heeft economie gestudeerd. Na

die bij de analyse van de bedrijven worden

een loopbaan in de transport

ondersteund door een team van analisten.

sector was hij zes jaar werkzaam
in het directieteam van een partici-

Ieder draagt vanuit zijn expertise en

patiemaatschappij. Hij was in 2003

achtergrond bij aan een integrale visie op

lid van de Commissie Tabaksblat,

de bedrijven in onze fondsen.

die de Nederlandse Corporate Governance Code voor
beursfondsen opstelde. Jarenlang was Frederik lid van
het dagelijks bestuur van Eumedion, de organisatie die

Het team staat onder leiding van:

de belangen van institutionele beleggers op het gebied
van corporate governance behartigt. Frederik is fondsmanager van Darlin en Todlin.

16
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Maarten Hartog (1973) heeft zowel civiel als bedrijfsrecht
gestudeerd in Leiden. Hij heeft zes jaar als advocaat in een
ondernemingsrechtpraktijk gewerkt. Maarten is lid van de

juridische commissie van Eumedion. Tevens staat hij als

compliance professional geregistreerd bij het Dutch Securities
Institute. Maarten is fondsmanager van Todlin en Darlin.
Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als bedrijfskundige.
Na een loopbaan als aandelenanalist bij Robeco is hij in de periode
2005 – 2007 als senior portefeuillemanager verant
woordelijk
geweest voor het fonds Robeco European 

Midcap Equities.
Rombout is lid van de beleggingscommissie van E
 umedion.
Rombout is fondsmanager van Midlin.
Aleid Kruize (1958) heeft zowel notarieel als fiscaal recht
gestudeerd. Zij was ruim acht jaar als adviseur werkzaam in

een internationale belastingadviespraktijk. Zij is onder andere
commissaris geweest bij een participatiemaatschappij en een

vermogensbeheerder. Sinds 2007 is zij bestuurslid van de
Dutch Fund and Asset Management Association (‘DUFAS’), de
belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogens

beheerders en beleggingsinstellingen.

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

Het begint met de
juiste keuze
Goede investeringen vinden, daar gaat het om. Teslin investeert met
een langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde

bedrijven in Europa. We participeren niet in veel bedrijven, maar houden

geconcentreerde portefeuilles aan. Bij het zoeken naar geschikte
bedrijven voor de portefeuilles van onze fondsen gaan we zorgvuldig te
werk en zijn we selectief.

Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers

ondernemer dan beheerder is, een sterke


van potentiële kandidaten voor onze fondsen,

marktpositie, een overtuigende strategie en een

maar de beslissing om in een bedrijf te partici

goede groei van omzet, winst, kasstroom en

peren nemen we op veel bredere gronden.

dividend. We beoordelen waardecreatie op de

We volgen niet alleen de ontwikkelingen in

capaciteit van een onderneming om duurzaam

de sectoren en regio’s die ons interesseren,

cashflow en bovengemiddelde rendementen

we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de

op g
eïnvesteerd vermogen te genereren.

branche. Zo krijgen we een beter beeld van de

Jaarlijks analyseren we een groot aantal beurs-

markt waarin een bedrijf opereert en van de

genoteerde bedrijven. Slechts enkele komen

kansen en bedreigingen. Bovendien biedt het

in een of meerdere van onze portefeuilles.

ons de gelegenheid om te praten met de concurrent, een leverancier of een klant. De historie

Betrokken aandeelhouderschap

van een bedrijf is interessant, maar de plannen

Wij streven naar een constructieve relatie met de

voor de komende jaren en de samenstelling van

bestuurders en commissarissen van de b
 edrijven

het bestuur vinden wij belangrijker. Wij h
 ouden

waarin we investeren en denken met hen mee.

van bedrijven waar de oorspronkelijke onder

Als mede-eigenaar maken we actief gebruik van

nemersfamilie nog bij betrokken is.

de rechten die de wet ons biedt. Ons stemrecht
bijvoorbeeld zien we niet a
 lleen als een recht. Het

18

Wij investeren in goed geleide bedrijven die

is onze plicht om er gebruik van te maken. Zaken

niet alleen waarde creëren voor de aandeel

als benoemingen, 
beloningen en de verdeling

houders, maar voor alle stakeholders die bij

van de winst hebben onze bijzondere aandacht.

het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met een

Het aanstellen van commissarissen is belangrijk,

krachtig en betrouwbaar bestuur, dat meer


omdat zij mede de belangen van de aandeel-
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houders behartigen en sterk genoeg moeten zijn
om 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 beloningspakketten kijken we meer naar de methodiek
en instrumenten dan naar de hoogte ervan.
Wij vinden dat ze aan moeten sluiten bij wat maatschappelijk verantwoord is en een langetermijn
beleid moeten ondersteunen. We spreken ons
ook altijd uit over het dividendbeleid, omdat we
als mede-eigenaren daarmee de directie een
nieuw mandaat geven om een deel van de winst
te herinvesteren in toekomstige groei.
We willen niet op de stoel van de directie gaan
zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake is van
belangrijke wijzigingen in de bedrijfsstrategie
spreken wij ons wel vaak uit over de (on)wenselijkheid hiervan. In uitzonderingsgevallen nemen
wij zelf – al dan niet met andere grootaandeel
houders samen – het initiatief om belangrijke
vragen over de strategie aan de orde te stellen. Doordat we een langetermijnvisie hebben
en een constructieve relatie met de directies
nastreven, stuit dit zelden op weerstand.

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

Integendeel, meestal wordt onze kennis en
betrokkenheid op prijs gesteld.

TODLIN | JA A R B ER I C H T 2014
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Mede-eigenaar van
veelbelovende bedrijven
Todlin neemt belangen van ten minste 5% in ambitieuze, Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot
€ 100 miljoen (micro en small caps) op het eerste moment van investeren.
Todlin stelt zich ten doel een goed investeringsresultaat (koersresultaat
en dividendinkomsten) te behalen voor haar investeerders. Todlin keert,
indien mogelijk, het contant ontvangen dividend na aftrek van kosten uit
en streeft ernaar het dividend jaarlijks te verhogen.

20
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Todlin is in 1998 opgericht als tweede investe-

Maarten en Frederik profiteren van de erva-

ringsfonds van Teslin, dat ook het beheer voert

ring en kunde van Teslins investeringsteam.

over Todlin. Het fonds werkt op basis van de

Een onafhankelijke Raad van Commissarissen

investeringsfilosofie van Teslin. Dit betekent

(‘RvC’) houdt toezicht op het gevoerde beleid

dat Todlin een betrokken mede-eigenaar is

van Todlin.

van waardecreërende en fatsoenlijke bedrijven
Todlin maakt hooguit tijdelijk gebruik van een

gericht op de lange termijn.

effectenkrediet tot een maximum van 15% van
Todlin houdt een gefocuste portefeuille aan met

de aanwezige fondswaarden. Tot 10% staat

rond de tien deelnemingen. Per 31 december

het de beheerder Teslin vrij om actief gebruik

2014 bestond de portefeuille van Todlin uit negen

te maken van deze faciliteit. Voor een passieve

ondernemingen. De bedrijven waarin wij inves-

stijging van het effectenkrediet boven de 10% is

teren, worden geselecteerd aan de hand van

toestemming van de RvC vereist. Wij verhogen

een aantal selectiecriteria. Het management,

het rendement en risico van de portefeuille niet

een sterke marktpositie en een gezonde balans

kunstmatig door te investeren met geleend geld

behoren daartoe. Maar ook wordt gekeken naar

(financiële hefboom). Afhankelijk van de markt-

fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate

visie van de fondsmanager en de investerings-

governance beleid.

mogelijkheden kunnen we besluiten om (tijdelijk)
liquide middelen aan te houden.

Door de omvang van haar participaties geniet
Todlin fiscale faciliteiten, waardoor zij geen
vennootschapsbelasting verschuldigd is over
ontvangen dividenden en gerealiseerde koers
winsten.
Todlin kan na een ‘delisting’, die al dan niet op
haar initiatief plaatsvindt, een belang aanhouden
als buiten de beurs op termijn een beter resultaat te verwachten is.
Maarten

Hartog

(1973)

en

Frederik

van

Beuningen (1949) zijn de fondsmanagers van

Todlin investeert in ambitieuze,
Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen met een
beurswaarde tot € 100 miljoen
(micro en small caps) op het
eerste moment van investeren.
Gestreefd wordt een jaarlijks
stijgend dividend uit te keren.

Todlin. Zij hebben meer dan 25 jaar ervaring
met participeren in Nederlandse small caps.

“WAT ER BOVEN DE STREEP STAAT
VINDEN WIJ NET ZO BELANGRIJK”

TODLIN | JA A R B ER I C H T 2014
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Investeren in Todlin
Todlin is open voor investeerders die geloven dat een langetermijninvestering
in goed geleide, innovatieve bedrijven de beste kansen biedt op een goed
investeringsresultaat. De aandeelhouders van Todlin zijn doorgaans zelf ondernemer
(geweest) en waarderen de open en ondernemende cultuur van de beheerorganisatie.
De aandeelhoudersvergadering van Todlin wordt druk bezocht, evenals de voor
investeerders georganiseerde bezoeken aan bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

Verhandelbaarheid

toelichting op) het jaarverslag, die beide zijn te vinden

Todlin is een zogenaamde closed-end beleggingsinstel-

op www.todlin.nl.

ling. Investeerders kunnen met een bedrag van meer
dan € 100.000 toetreden bij Todlin door te participeren in

Eigen governance

de emissie. De vennootschap heeft de mogelijkheid nog

Todlin heeft een eigen Raad van Commissarissen die,

97 aandelen uit te geven. Bij toetreding via de emissie

per 31 december 2014, bestaat uit Tjeerd van der Hoek,

wordt een plaatsingsprovisie van 1% berekend. De ver-

Oscar van den Ende en Jan Vaandrager.

handelbaarheid van aandelen van de Todlin-vennootschappen wordt verzorgd door de heren Ad van de Laar

Agenda

(020 - 550 84 82) en Job Heere (020 - 550 84 86) van

Op woensdag 27 mei 2015 houdt Todlin haar aan-

SNS Securities NV (‘SNS’), die vraag naar en aanbod van

deelhoudersvergadering, waarin de fondsmanagers

aandelen bij elkaar brengen. De verkoop van aandelen

verantwoording zullen afleggen over het gevoerde

Todlin is derhalve afhankelijk van het beschikbaar zijn van

beheer en de samenstelling van de portefeuille. In de

een koper. Voor transacties in de Todlin-vennootschap-

middag is er voor de liefhebbers een golfwedstrijd.

pen brengt SNS bij de koper en verkoper, afhankelijk van

Ook in 2015 organiseren wij weer een bedrijfsbezoek.

de transactiegrootte, 0,3% tot 0,5% kosten in rekening.

Voor deze gewoonlijk goed bezochte bijeenkomsten
nodigen wij onze investeerders persoonlijk uit.

Kosten
De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt 1,05%
per jaar berekend over het gemiddeld 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 de kosten is opgenomen in het
informatiememorandum en in (de toelichting op) het
jaarverslag, die beide zijn te vinden op www.todlin.nl.
Risico’s
Aan een belegging in Todlin zijn risico’s verbonden die
in het algemeen gepaard gaan met het beleggen in
effecten. Een uitgebreid overzicht van de risico’s is
opgenomen in het informatiememorandum en in (de

22
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Op onze website www.todlin.nl is uitgebreide
informatie opgenomen over het fonds, zoals
het informatiememorandum, jaarverslagen
en de maandelijkse factsheet. Verder
staan daar a
 chtergronden vermeld over de
investeringen.
Meer informatie over Todlin of participeren
in Todlin is te verkrijgen bij Teslin op
telefoonnummer 0343 - 55 44 49.
Ben-Kees Eeltink en onze andere
medewerkers staan belangstellenden
graag persoonlijk te woord.

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.todlin.nl

TODLIN | JA A R B ER I C H T 2014
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AMSTERDAM COMMODITIES NV (‘ACOMO’)

AL EEN EEUW ACTUEEL

Kruiden, specerijen, noten, zaden, thee en gedroogde vruchten van over de hele
wereld: Acomo is eigenlijk een soort moderne VOC. Gedegen en ambachtelijk, maar
ook inspringend op de laatste trends op het gebied van voedsel. Daarmee is Acomo
al bijna tien jaar een zeer gewaardeerd onderdeel van de portefeuille van Todlin.

24

Acomo staat al meer dan honderd jaar met beide

thee en gedroogde vruchten. Degelijke hande-

benen op de grond. Op theeplantages in Indonesië

laren die kwaliteit en service bieden en hun klan-

of Rusland, op landbouwgronden in riviervalleien

ten bovendien veel stress besparen. Ze bieden

in Amerika, onder amandelbomen in Spanje en in

namelijk z

eker
heid van prijs en levering in soms

pakhuizen in China; de medewerkers van deze

volatiele markten waarin oogsten kunnen misluk-

groep handelshuizen zijn overal bekend. Ze kopen,

ken en p
 rijzen jojoën. 
Gedegen en ambachtelijk

importeren, veredelen, verpakken, distribueren


dus. Ouderwets zijn ze echter zeker niet. De doch-

en exporteren noten, zaden, kruiden, specerijen,

terbedrijven worden e
 fficiënt gerund en spelen in
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op veranderingen van smaak en trends. Zo kan
men bij King Nuts & Raaphorst ook de populaire
superfoods als goji

bessen en cranberries kopen
of biologisch geteelde, gedroogde ananasschijfjes.
In de ‘tastebooster’ van SNICK Ingredients zit 25%
minder zout, zonder dat het overigens aan zout
smaak verliest. Van Rees laat op zijn website weten
dat volgens wetenschappers het drinken van
groene thee wonderen doet voor de gezondheid
en het extract zelfs tumoren kan doen slinken en
Red River Commodities speelde in op de ‘notenvrije’ schoolmaaltijden in de V
 erenigde Staten met
de introductie van Sunbutter, een ‘pindakaas’
gemaakt van zonnebloempitten. Daarnaast handelt
het bedrijf volgens de principes van Fair Trade en de

je iets koopt dat lager gewaardeerd wordt dan jijzelf,

Rainforest Alliance.

creëert dat ook direct waarde. Dit jaar nam Acomo
SIGCO over, dat vooral op de Duitse markt actief

Goed gefocust op waardecreatie

is met de handel en distributie van eetbare zaden

Het VOC’tje uit onze portefeuille is al bijna tien jaar

zoals maanzaad, sesamzaad, zonnebloemzaden

een parel waar we trots op zijn. In 2013 trad een

en pompoenzaden. Het bedrijf levert meteen een

nieuwe CEO aan. Hij heeft zich vanaf het begin

bijdrage aan de winst. Ondertussen wordt goed op

goed verdiept in de verschillende mooie bedrij-

de bestaande ‘winkels’ gepast. Ons hoort u dus niet

ven die onder zijn paraplu hangen. Daardoor kon

klagen. Integendeel. Positief is ook dat het bedrijf

hij ook goed schakelen en stegen, net als in 2013,

opener en beter benaderbaar is dan voorheen. Voor

de marges in 2014 harder dan de omzet. Zo doen

ons is echter nog steeds niet uit te pluizen waarom

de handelshuizen waar ze goed in zijn en de holding

welke onderdelen het nou precies zo goed doen.

waar zij goed in is: waardecreatie. Het bedrijf groeit

Dat vindt het bedrijf concurrentiegevoelige informa-

autonoom en door het doen van acquisities. Er wor-

tie. Misschien zit daar ook wel iets in, maar we blijven

den met beleid steeds nieuwe kralen aan de ketting

daar op gepaste wijze aandacht voor vragen.

geregen. Acomo heeft een complete targetlist en
een goed trackrecord als het op overnames aankomt. Het waakt ervoor zich te verslikken en voor
een gewenste overname te veel te betalen. En als

2014

www.acomo.nl

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

451,8

€

389,4

€

323,1

€

240,4

€

226,2

Omzet

€

618,9

€

584,4

€

593,1

€

571,0

€

374,9

Nettowinst

€

33,1

€

27,4

€

27,0

€

26,2

€

15,5

Dividend/aandeel

€

1,10

€

0,77

€

0,70

€

0,65

€

0,50

Gemiddelde kostprijs

€

4,82

€

4,82

€

4,82

€

4,82

€

3,54

Beurskoers

€

19,01

€

16,55

€

13,90

€

10,34

€

11,08

Aantal medewerkers

577

551

541

500

468

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 10 juni 2005 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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BETER BED HOLDING NV

GOEDE NACHTRUST: DE MEEST
ONDERSCHATTE SPORTTRAINING

Volgens Joop Zoetemelk win je de Tour de France in bed. Beter Bed is al
dertig jaar leverancier van een goede nachtrust met een hoge klanttevredenheid
en een brede en actuele collectie slaapkamerartikelen.

Bent u op zoek naar een nieuw bed? En twijfelt u

ervaring in het geven van deskundig advies en een

nog over waar u moet zijn? Dan heeft Beter Bed

uitstekende service. Vrijwel alles wordt gratis gele-

zeven geruststellingen voor u. Ze hebben meer

verd én gemonteerd. Meer dan 95% van de klanten

dan 1.100 winkels in Europa en dus inkoopkracht,

die ze nabellen – en dat is iedereen die meer dan

waardoor u de beste prijs-kwaliteitsgarantie krijgt.

€ 250 besteedt – is tevreden. Overtuigd?

Er is een 
uitprobeergarantie op matrassen en

26

tot wel tien jaar garantie op uw aankoop. Tenzij u

Bij alle formules van de holding; Beter Bed,

gebruikmaakt van de ’niet-goed-geld-teruggaran-

Matratzen Concord, BeddenREUS en El Gigante

tie’. Daarnaast heeft Beter Bed meer dan dertig jaar

del Colchón kunnen consumenten kiezen uit een
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brede en actuele collectie van slaapkamerartikelen
tegen concurrerende prijzen. De winkels zijn vooral
te vinden op meubelboulevards. En online n
 atuurlijk,
alleen kan je dan niet proefliggen met een adviseur
naast je. Het M Line matras, dat door de eigen
groothandelstak DBC 

International wordt ontwikkeld en op de markt gebracht, blijft ondertussen een
topper in de collectie. Het matras zorgde al voor een
goede nachtrust van het Nederlands O
 lympisch
Team in V
 ancouver, Beijing, Londen en Sotsji en levert
ook voor de komende Spelen de basis voor wellicht de meest onderschatte sporttraining: slapen.
Om met de legendarische Joop 
Zoetemelk te
spreken: “De Tour win je in bed”.
bleef nog achter. Inmiddels wordt ook naar verdere
Morgen gezond weer op

buitenlandexpansie gekeken. Het klassieke groei-

De afgelopen jaren waren in de retail behoor-

model zal daarbij losgelaten worden. Een nieuw

lijk heftig. Beter Bed had daarbij ook nog eens

land wordt betreden met een onlinepropositie, die

te 
lijden onder een slechte woningmarkt. Deze

zal worden ondersteund door een aantal winkels.

stond bijvoorbeeld in Nederland, waar nog steeds

In Frankrijk liggen volgens het bedrijf goede kansen

30% van de omzet wordt gerealiseerd, jaren op

om voet aan de grond te krijgen. Beter Bed kan

een laag pitje. En weinig verhuizingen betekent

daar producten van dezelfde kwaliteit als de grote

nu eenmaal weinig nieuwe matrassen en slaap

namen aanbieden, maar dan 30% goedkoper. Altijd

kamermeubilair. Reden om de formules op te

spannend, nieuwe buitenlandse avonturen, dus wij

schudden en het high end Slaapgenoten en de

blijven alert. Het bedrijfsresultaat is in 2014 met bijna

vestigingen van Matrassen Concord in Nederland

88% gestegen ten opzichte van 2013. Een knappe

en België te sluiten. Per saldo werden er 48 winkels

prestatie in een markt waarin de consument nog

gesloten. De doorgevoerde verbeteringen van het

steeds de hand op de knip houdt. Wij hebben dan

Beter Bed-concept werpen inmiddels de eerste

ook vertrouwen in de waardeontwikkeling op de

vruchten af. De consument lijkt de nieuwe uitstraling

lange termijn van deze slaapontzorger.

van de formules te waarderen, want het bedrijf wist
zowel in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje
als België de omzet te verhogen. Alleen Zwitserland

2014

2013

2012

2011

2010

376,7

€

383,9

€

287,3

€

305,1

€

463,6

€

364,0

€

357,4

€

397,3

€

397,0

€

374,7

Nettowinst

€

16,9

€

8,2

€

14,4

€

28,0

€

27,9

Dividend/aandeel

€

0,65

€

0,27

€

0,47

€

1,10

€

1,30

Beurswaarde
Omzet

€

www.beterbedholding.nl

Aantal medewerkers

2.369

Aantal winkels

2.420

1.127

2.495

1.175

2.451

1.219

2.353

1.187

1.117

Gemiddelde kostprijs

€

4,42

€

4,42

€

4,42

€

4,42

€

3,84

Beurskoers

€

17,20

€

17,61

€

13,20

€

13,99

€

21,26

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

LEESVOER VOOR DE
WETENSCHAP

Wetenschappelijke publicaties in twintig vakgebieden en in diverse talen.
Op papier en digitaal, met honderden boeken en tijdschriften per jaar.
Dat maakt Brill een graag geziene gast in menig wetenschappelijke boekenkast.

28

In 2015 komt The Journal of Migration History uit.

over de bewegingen van mensen, maar ook over

Daar zitten vast veel wetenschappers op te wachten,

die van goederen en ideeën. En over migratie-

want er zijn wel heel wat artikelen over migratie

politiek door de eeuwen heen, de gevolgen voor

verschenen, maar die zijn verspreid over een groot

migranten en achterblijvers, de relatie tussen geo-

aantal verschillende tijdschriften van verschillende

grafische en 
bijvoorbeeld sociale mobiliteit en die

disciplines. Er is behoefte aan een tijdschrift

tussen etniciteit en sekse, religie en klasse. Brill geeft

dat zowel een grote periode (van de oudheid tot

het tijdschrift uit. De wetenschappelijke uitgeverij

nu) en alle delen van de wereld beslaat, als inter

publiceert jaarlijks tweehonderd tijdschriften en circa

disciplinair is. Het tijdschrift publiceert niet alleen

achthonderd nieuwe boektitels en naslagwerken, in
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zowel gedrukte als elektronische vorm. De portefeuille omvat circa twintig vakgebieden in voornamelijk de geesteswetenschappen, Aziatische studies
en internationaal recht. Publicaties van Brill worden
wereldwijd gelezen in wetenschappelijke instituten en bibliotheken. Overwegend in het Engels,
maar ook in het Arabisch, Hebreeuws of Latijn.
Dan weet je tenminste precies wat er in de oorspronkelijke tekst stond. Het hoofdkantoor van Brill staat al
meer dan drie eeuwen in Leiden, maar het kantoor
in Boston bedient de belangrijke afzetmarkt in de
Verenigde Staten. De sterke internationale oriëntatie
blijkt ook uit het feit dat je op de website kunt kiezen
tussen twee talen: Engels of Chinees.
En Hes & De Graaf, dat veel contactgegevens heeft
Intelligent en stabiel

van particuliere verzamelaars, een markt waar

Brill heeft al eeuwenlang een goede reputatie bij

Brill geen toegang toe had en die het goed kan

wetenschappers. Het biedt hen niet alleen hoog-

gebruiken voor verkoop van de bestaande col-

waardige literatuur en de nieuwste inzichten in

lectie. Brill integreert al haar acquisities in principe

onderzoeken en interpretaties, maar ook de nieuw-

volledig.

ste mogelijkheden om er toegang toe te krijgen.

overgezet naar die van Brill. Het bedrijf lag goed

Geavanceerde online zoekmachines, printing on

op stoom in 2014, toen december ook voor

demand, digitale uitgaven en Peer Reviewed

het bedrijf onverwachts de slechtste maand in

Open Access Journals maken de uitgeverij een

zeven jaar was. De marges staan wat onder

graag geziene gast in de ‘boekenkast’. Dit jaar is

druk; deels omdat sommige nieuwe tijdschrift-

bijvoorbeeld ook een speciaal voor woorden
-

titels wat later uitkwamen dan verwacht, maar

boeken ontwikkeld digitaal platform in gebruik

ook omdat abonnees minder vaak kiezen voor

genomen. Daarop wordt een omvangrijk klas-

zowel print als digitaal. Aandachtspunt is de

siek Grieks en een klassiek Chinees woordenboek

samenstelling van het bestuur, mede in het

gepubliceerd. Zo verbreedt Brill steeds haar aan-

licht van het einde van de termijn van de CEO

bod en klantenkring en groeit het bedrijf gestaag

in 2016. Het intelligente en stabiele bedrijf blijft

verder. Ook 
dankzij acquisities. Dit jaar nam het

genoeg mogelijkheden zien om verder te groeien.

Editions Rodopi over, dat de distributiekracht van

Wij ook.

Alle

systemen

worden

bijvoorbeeld

Brill verstevigde en direct zal bijdragen aan de winst.

2014

www.brill.com

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

48,2

€

41,5

€

36,6

€

25,3

€

24,4

Omzet

€

29,7

€

29,3

€

27,5

€

27,4

€

27,1

Nettowinst

€

2,5

€

2,5

€

5,7

€

3,3

€

2,8

Dividend/aandeel

€

1,15

€

1,12

€

1,08

€

1,05

€

0,90

122

118

114

Gemiddelde kostprijs

€

19,93

€

19,85

€

19,85

n.v.t

n.v.t

Beurskoers

€

25,73

€

22,14

€

19,50

Aantal medewerkers

132

123

€

13,50

€

13,16

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

TODLIN | JA A R B ER I C H T 2014

29

DOCDATA NV

REGELT ALLES ACHTER
DE SCHERMEN

Zodra u in een webwinkel op ‘bestel’ klikt, gaan de raderen van DOCDATA in
werking. Met nieuwe innovaties weet het bedrijf de markt steeds weer te verrassen.
En ook de andere poot van DOCDATA, IAI industrial systems (‘IAI’), doet het goed,
met klanten als de Chinese overheid.

30

Bol.com was vijftien jaar geleden een start-up.

van het eerste uur. Het zorgt voor de ‘achterkant’

Kwamen er toen misschien zo’n zeven bestellingen

van webshops van zowel grote jongens als de

per week binnen, nu zijn dat er tijdens piekdagen

Bijenkorf, Toys”R”Us en Hewlett-Packard, als van


zeven per seconde. En naast boeken gaat het

nieuwe start-ups met potentie. Zoals Wine in Black,

tegenwoordig ook om wasmachines, knuffels en

dat wekelijks nieuwe aanbiedingen van premium

mascara. De order-fulfilment – alle processen die



in gang worden gezet nadat een klant op ‘bestel’

brillen verkoopt. DOCDATA verzorgt de bestel-

klikt – van de grootste webwinkel in Nederland

lingen, verpakkingen, retouren, herverpakkingen

wordt verzorgd door DOCDATA, logistiek partner

en online betalingen. Zo is het in feite de externe
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wijnen heeft. Of Ace&Tate, dat exclusieve design

e-commerce afdeling voor veel van haar klanten.
Belangrijk dus, want daardoor is DOCDATA mede
verantwoordelijk voor hun uitstraling en klanttevredenheid. Daarvoor verzint het bedrijf steeds nieuwe
dingen. Zo nam het dit jaar de Rollar Express in
gebruik in haar warehouses. Een oprol-verpakkingssysteem – met fraai bedrukt karton en foam –
waardoor luxe kleding kreukvrij bezorgd kan worden en uitpakken ook een feestje wordt. De andere
poot van DOCDATA is IAI, een hightech machinebouwer die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en
bouwen van machines voor onder meer het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten als
bankbiljetten en paspoorten.
service van de webshops van internationaal opere
Groei dankzij anticyclisch investeren

rende klanten. Het slimme bedrijf is zelfs in tijden

Ondanks alle krimp in de retail blijft DOCDATA

van onzekere consumenten ook altijd in de syste

groeien. Het verloor in 2013 een groot deel van de

men voor de achterkant van webwinkels blijven

omzet toen de grootste klant Zalando besloot om

investeren. Mooi, want nu kan het hypermoderne

meer zelf te gaan doen. Het heeft dat echter goed

Nederlandse model copy-paste ook in andere lan-

op weten te vangen, doordat het enerzijds nog

den worden toegepast. De synergie met de andere

steeds de retouren van Zalando afhandelt (en dat

poot – IAI – ontgaat ons nog steeds, maar ook dit

aantal groeit) en anderzijds door nieuwe klanten

bedrijf draait goed. Het gaat onder andere zestien

binnen te halen. Dat het populaire Engelse ASOS

systemen leveren aan het Zwitserse Trüb voor het

voor DOCDATA koos, bewijst ook dat het bedrijf

personaliseren van identiteitskaarten en het wist

een duidelijke Europese aanwezigheid heeft op
-

zelfs de Chinese overheid als nieuwe klant binnen

gebouwd. DOCDATA heeft een groot aantal

te halen. Als de eerste opdrachten voor het leveren

magazijnen op strategische locaties in Europa en

van machines voor het beveiligen van bankbiljetten

kan daarmee lokale retourverwerking aanbieden.

goed gaan, volgen er vast meer. Dat succes is

De ‘outbound’ logistiek wordt verzorgd vanuit één

mede te danken aan de investering die IAI deed in

centrale voorraad, van waaruit pakketten naar de

de productiecapaciteit en organisatie. Daardoor is

consument verzonden worden. Retouren worden

het bedrijf klaar voor verdere groei.

echter decentraal verzameld en verwerkt. Dat verlaagt de logistieke kosten en verhoogt de snelle

2014

www.docdatanv.com

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

138,6

€

113,8

€

91,8

€

101,5

€

62,0

Omzet

€

168,7

€

166,9

€

152,8

€

130,7

€

104,0

Nettowinst

€

7,3

€

8,7

€

7,6

€

6,8

€

3,8

Dividend/aandeel

€

0,55

€

0,70

€

0,55

€

0,50

€

0,35

Aantal medewerkers

1.379

1.266

1.129

1.116

813

Gemiddelde kostprijs

€

5,82

€

5,81

€

5,81

€

5,70

€

5,70

Beurskoers

€

19,80

€

16,25

€

13,12

€

14,50

€

8,85

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 17 februari 2006 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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NEDSENSE ENTERPRISES NV

E-DECORATING EN
E-REDECORATING

In de winkel even kijken hoe die meubels in je eigen huis staan. Of de
woonkamer van dat te koop staande huis alvast inrichten volgens je eigen smaak.
NedSense ontwikkelt hiervoor slimme oplossingen.

32

Een goede retailer heeft een omni channel be
-

kopere of betere alternatieven te vinden. N
 edSense

na
dering. Die biedt de klant relevante informatie,

maakt het binnen die omni channel strategie voor

onafhankelijk van tijd, plaats of kanaal. De moderne

haar klanten mogelijk om met LOFT een 2D foto

consument bezoekt websites, bekijkt het product

om te zetten in 3D. Thuis op de bank of in de winkel

aanbod via mobiele applicaties en komt ook in fysieke

kan je dan zien hoe bijvoorbeeld een gordijn van

winkels, maar ziet die soms meer als showroom

die specifieke aanbieder past in jouw interieur. Het

waar hij het product kan onderzoeken. In de winkel

nieuwste snufje van LOFT is de 3D app Rooomy®.

is hij dan weer bezig via zijn smart
phone goed

Hiermee uploadt bijvoorbeeld een makelaar een
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foto van een kamer en vertelt hij de app hoeveel
muren er op staan en wat de hoogte is. In enkele
seconden berekent Rooomy de rest van de af
metingen en zet de foto om in een levensechte
3D replica. Daar kan hij de oude meubels uit verwijderen en vervolgens meubels of andere objecten
plaatsen uit de catalogus van Rooomy die op hetzelfde scherm staat. De potentiële koper kan zich
zo een goed beeld vormen van de potentie van
een huis en meteen het een en ander aanschaffen. Koper blij, makelaar blij en aanbieder van de
producten blij.
Prachtig, maar wanneer
levert het wat op?

de app verkopen en ook voor makelaars is het han-

Het bedrijf verkocht dit jaar het restant van de

dig, want die kunnen de huizen en appartementen

NedGraphics divisie. Goed idee en fijn dat het gelukt

die ze aanbieden ‘ingericht’ laten zien. Idee is dat dit

is, want met alle aandacht voor LOFT bleek dat er

in de V
 erenigde Staten aan zou moeten slaan. Mis-

de afgelopen jaren te weinig in deze poot is geïn-

schien dat dit volgend jaar het tij doet keren. Hoe het

vesteerd. Bovendien zag de directie de synergie

ook zij, ondanks alle inspanningen blijft het resultaat

met LOFT niet. Wij overigens ook niet. Na de ver-

negatief. NedSense heeft een schitterend product,

koop resteert een bedrijf met zo’n twintig man in

nu moet het ook eens wat op gaan leveren. Tot nu

dienst en maar één product. Het draait allemaal

toe blijft het bij bloed, zweet en, helaas, tranen.

om LOFT. Daar is de afgelopen jaren veel tijd, geld
en energie in gestoken, maar er moeten nog meer
klanten overtuigd worden dat LOFT voor hen een
goede investering is. Klanten als Crate & Barrel (de
Amerikaanse IKEA) en Equity Residential zien dat
wel, maar het leidt nog niet tot mooie cijfers. Het
verder betreden van de markt met de Rooomy
app helpt wellicht, want daar zit de toegevoegde
waarde van het product in de salestool. Verschillende woninginrichters kunnen hun producten via

2014

2013

2012

2011

2010

4,6

€

7,1

€

6,3

€

7,8

€

6,8

Omzet

n.n.b.

€

8,9

€

9,4

€

9,1

€

9,5

Nettowinst

n.n.b.

€

-1,7

€

-1,4

€

-1,8

€

-0,7

Dividend/aandeel

n.n.b.

€

0

€

0

€

0

€

0

Aantal medewerkers

n.n.b.

Beurswaarde

€

www.nedsense.com

103

110

109

114

Gemiddelde kostprijs

€

2,39

€

2,39

€

2,39

€

2,39

€

2,39

Beurskoers

€

0,16

€

0,25

€

0,30

€

0,37

€

0,50

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 8 november 1999 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV

ONE-STOP-PROVIDER VAN
ELEKTRONICAOPLOSSINGEN

In bijna alle apparaten zit tegenwoordig micro-elektronica in het moederbord.
Neways assembleert deze moederborden. Met diverse werkmaatschappijen in
Europa en Azië, en klanten als Philips en ASML, heeft het bedrijf veel groeipotentie.

34

Micro-elektronica – elektronische geïntegreerde

gemaakt worden. De assemblage van deze zo-

schakelingen op microscopische schaal – wordt

genoemde moederborden is een van de kernacti-

gebruikt in bijvoorbeeld microprocessors en com-

viteiten van Neways. Het bedrijf ontwikkelt, produ-

putergeheugens. Die zitten eigenlijk in alle machines

ceert en assembleert die printed circuit boards,

en apparaten. Vroeger op een printplaat die maar

(micro) elektronica en kabeloplossingen. Voor de

één of twee lagen had, maar door de steeds verder-

industriële automatisering, luchtvaart, automotive,

gaande miniaturisatie van chips, voort
gestuwd

medische, defensie-, halfgeleider- en telecommu-

door het succes van de mobiele telefoon, kunnen

nicatie-industrie. Neways levert haar klanten com-

er tegenwoordig printplaten met wel 24 lagen

ponenten of complete producten en geavanceerde
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besturingssystemen. Het werkt ook met hen samen
aan de ontwikkeling van nieuwe producten en draagt
in die ‘smartnerships’ de volledige verantwoordelijk
heid voor een project. Desgewenst kan het ook
het product ‘life cycle’ management overnemen.
Dat vinden klanten als Honeywell, ASML, Philips en
Nokia prettig, want meestal gaat het om betrekkelijk kleine en complexe series waarvoor ze vroeger zelf alles bij elkaar moesten sprokkelen bij een
flink aantal kleine bedrijfjes. Het one-stop-providerconcept van Neways geeft hen een partner,
kwaliteit, flexibiliteit en een snelle time-to-market.
Neways heeft twaalf werkmaatschappijen in
Nederland, Duitsland, Oost-Europa, 

Singapore en
China. De kundige medewerkers zitten dus altijd om

en het kan zeker gelukkig worden, maar tegen het

de hoek bij de klanten.

einde van het jaar vielen de resultaten van Neways
ons toch weer wat tegen. De personeelslasten

Goede stappen, maar de resultaten

stegen sterk, wat de marges onder druk zette.

kunnen beter

En het aangekondigde vertrek van de CFO, vrij kort

Het ging de goede kant op met Neways. De in

na afronding van de overname, zit ons ook niet zo

2013 ingezette herstructurering wierp vorig jaar zijn

lekker.

vruchten af in de vorm van hogere marges en een
lager werkkapitaal. Dit jaar nam het bedrijf een grote

Het goede nieuws is dat het bedrijf nog makkelijk

stap met de overname van BuS Elektronik (‘BuS’) in

kan groeien de komende jaren. Met name Duitse

Duitsland. Dat bedrijf is in de hele Electronic Manu-

bedrijven lopen flink achter op het gebied van uit-

facturing Services waardeketen actief en lijkt qua

besteding. De ambitie van Neways nog verder op

activiteiten en strategie sterk op Neways. Dat levert

te schuiven in de keten en producent van mecha

inkoopvoordelen op en BuS kan de goedkope pro-

tronica te worden vinden wij ook mooi, want dat

ductiefaciliteit van Neways in China gebruiken. Wij

soort bedrijven realiseren hogere marges. Er is dus

vinden vooral de potentie voor extra omzet interes-

werk aan de winkel voor de Raad van Bestuur met

sant. Ook bij bestaande klanten, want ASML han-

een nieuwe CFO.

teert bijvoorbeeld de regel dat haar partners voor
niet meer dan 25% van hun omzet van haar afhankelijk mogen zijn. Een droomhuwelijk zou je zeggen,

2014

www.neways.nl

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

80,2

€

61,0

€

46,5

€

53,1

€

85,8

Omzet

€

308,6

€

265,0

€

274,3

€

283,9

€

254,5

Nettowinst

€

7,0

€

1,9

€

-0,4

€

5,2

€

5,1

Dividend/aandeel

€

0,25

€

0,06

€

0,01

€

0,12

€

0,16

Aantal medewerkers

2.611

1.909

2.052

2.170

2.194

Gemiddelde kostprijs

€

6,65

€

6,65

€

6,65

€

6,74

€

6,69

Beurskoers

€

7,30

€

6,13

€

4,68

€

5,40

€

8,86

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

ICT VOOR MENSEN

Ordina is een echte Hollandse automatiseerder. Prettig voor Nederlandse
bedrijven en organisaties, want de ICT’ers zitten om de hoek en kennen
de wet- en regelgeving, taal en cultuur. Het bedrijf kan daarom adequate
(maatwerk)oplossingen maken voor diverse specifiek Nederlandse uitdagingen,
zoals aanpassing aan het veranderende zorgstelsel in ziekenhuizen,
hogere zorgplicht en transparantie in de financiële sector en veilige en
klantgerichte internetoplossingen voor organisaties.

36

Speciaal voor de digitalisering van de overheid

leving door ICT te humaniseren. Het bedrijf komt

startte Ordina met het uitbouwen van gespecia

met robotica, virtual reality en wearables steeds

liseerde units op onderwerpen als social communi-

dichter bij of letterlijk óp de mens. Zo ontwikkelde

ties, customer experience, mobile, ketenintegratie,

Ordina een virtuele bril voor onderzoek naar behan-

privacy en security. Bij alle activiteiten stelt Ordina

deling van anorexiapatiënten. Door deze bril zien zij

zich ten doel een verschil te maken in de samen-

niet hun eigen lichaam, maar een driedimensionaal
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model met een gezond gewicht. Dit kan bijdragen
aan

gedragsverandering.

Nederlandse

roeiers

gebruiken ook een speciale (oranje) bril in hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro
in 2016. Er is een applicatie voor Google Glass
in verwerkt en daardoor zien de roeiers aan de
binnenkant van de bril direct hun slagtempo, snelheid, verstreken tijd en geroeide afstand. Dat zijn
geen big data, hoewel Ordina daar ook goed in
is. Het bedrijf helpt klanten uit de enorme brij aan
beschikbare gegevens precies die informatie te
zeven die nuttig is voor de bedrijfsvoering.
Enorme stijger ingehaald door verleden
Tja… Na enkele jaren van kostenbesparingen leek

zoek blijkt er sprake van een geval waarin een dui-

dan eindelijk marktherstel in zicht. Een aantal zaken

delijke aanwijzing van mogelijke onregelmatigheid is

liep goed en het bedrijf werkte nadrukkelijk aan een

gevonden en enkele gevallen van ongepast gedrag

goede dienstverlening aan klanten. Na vijf jaar van

van (voormalige) werknemers. Inmiddels zijn maat

krimp begon de omzet bij de overheid ook einde-

regelen genomen en is het integriteitsprogramma

lijk een beetje te groeien. De winstgevendheid van

geïntensiveerd. De top van het bedrijf, waaronder

Ordina stijgt gestaag, zij het vooral door besparin-

de huidige bestuurders, is overigens sinds 2010

gen in de overheadkosten. Verder leek het aan-

volledig vernieuwd. Ordina is voor circa 38% van de

tal bankzitters licht te verminderen, onder andere

omzet afhankelijk van de overheid en voor de rest

doordat geïnvesteerd werd in om- en bijscholing.

van financiële instellingen en de industrie. De conse-

Daarnaast kregen de professionals incentives om

quenties van de zaak zijn nog niet duidelijk.

zichzelf beter te verkopen. Zelfs zonder omzetgroei
zou daardoor de winst toenemen. En dat gebeurde
ook. Tot oktober was Ordina een stevige stijger
in onze portefeuille. Maar toen kwam het. Begin
oktober werd Ordina ervan beschuldigd tussen

2005 en 2010 op frauduleuze manier overheidsopdrachten binnengehaald te hebben. De koers
daalde met ongeveer 40%. Na omvangrijk onder-

2014

www.ordina.nl

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

116,4

€

175,1

€

103,0

€

88,6

€

184,3

Omzet

€

366,9

€

377,0

€

400,7

€

426,3

€

455,9

Nettowinst

€

1,01

€

-65,0

€

0,5

€

-15,8

€

-7,0

Dividend/aandeel

€

0

€

0

€

0

€

0

€

0

Aantal medewerkers

2.907

2.918

2.920

3.035

3.330

n.v.t.

n.v.t.

Gemiddelde kostprijs

€

1,07

€

1,06

€

1,06

Beurskoers

€

1,26

€

1,90

€

1,12

€

0,97

€

3,53

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

MOOIE MACHINES
EN APPARATEN VOOR
HET ECHTE WERK

Reesink levert machines en materialen aan met name de landbouw en bedrijven
in landschappelijk onderhoud. Door steeds nieuwe functionaliteiten toe te voegen
wordt voldaan aan de wensen van de gebruiker. Dat vertaalt zich in positieve
resultaten en tevreden klanten.

38

Reesink is een verzameling van sterke distributeurs

schrobmachine van Jean Heybroek voor de maga-

voor merken als Claas en Kuhn. Ze leveren machines

zijnvloer. Altijd met mooie, nieuwe functionaliteiten

en materialen aan ‘groene’ professionals in de land-

die passen bij de wensen van de gebruikers,

bouw of het landschappelijk onderhoud. Die kopen

want de distributeurs informeren de producenten

bijvoorbeeld een elektrische heftruck met safety

daar uitgebreid over. Zo heeft de minikraan van

pilot van MotracLinde. Of een handige armmaaier

de Kemp Groep een ergonomisch verantwoorde

die ook over een hek kan ‘hengelen’, of onderaan

werkplek die de machinist prima zicht biedt. En

een aflopende berm kan maaien van Packo. Of een

past de maaidorser van Kamps de Wild de instel-
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lingen van de machine permanent automatisch aan
de oogstomstandigheden aan. Klanten met kleine
bedrijven die de machines niet vaak nodig hebben,
zijn ook tevreden met het Huur&Stuur concept. De
andere poot van Reesink is industrieel. Die handelt
in staal en hydraulische systemen. Platen, buizen
en balken – desgewenst op maat gezaagd – en
pompen en motoren. Ook hier wordt alles steeds
aan de wensen van de klant aangepast. Zo levert
Reesink Staal verschillende kwaliteiten ‘speciaal
staal’ en investeerde het in een raveelrobot met
acht assen die moeiteloos staal kan snijden. Niet
alleen constructiewerkplaatsen en staalbouwers,
maar ook de agro-industrie maakt er gebruik van.
voor het ontwikkelen van hun strategie. De holUitstekende relaties openen

ding ondersteunt hen daarbij en stimuleert zoveel

nieuwe deuren

mogelijk cross-selling tussen de bedrijven en

Reesink is goed in kralen rijgen. In 2013 nam het

zelfs tussen de verschillende divisies. Dat creëert

bedrijf een reuzenstap met de overname van

waarde. Het verheugt ons dat de deelneming in de

Pon Material Holding. Begin dit jaar voegde het

doe-het-zelfgroothandel THR beter loopt dan voor-

CT Agro in Kazachstan toe, waarmee het toegang

heen. Wij zijn nog steeds voorstander van verkoop

kreeg tot de enorme groeimarkt in Centraal-Azië.

en met de verbeterde resultaten levert dit nu vast

Goede investering, maar de beste investeringen die

een mooi(er) bedrag op. Kortom, wij verwachten

het bedrijf doet zijn die in haar relaties. Want daar

verdere internationale groei, omdat de gedegen

heeft het veel nieuwe kansen aan te danken. Pro-

handelaar waarschijnlijk nog meer mooie, nieuwe

ducenten vragen Reesink vaak om mee te gaan

markten vindt. Dat blijft overigens altijd spannend,

als ze nieuwe markten betreden. In het geval van

dus we houden de vinger aan de pols. Het bedrijf

Kazachstan was het bijvoorbeeld Claas die Reesink

zal volgend jaar trouwens ook moeten zoeken naar

vroeg of het daar het familiebedrijf met opvolgings-

een nieuw handelsplatform. Reesink zelf betreurt

problemen wilde overnemen. Dankzij de goede

het gedwongen vertrek bij Alternext, maar er zijn

naam van het handelshuis kreeg Reesink dit jaar

natuurlijk goede alternatieven. Wij blijven ook hier-

ook het distributeurschap van Kobelco, een belang-

over in gesprek.

rijke Japanse producent van rupsgraafmachines.
De bedrijven van Reesink zijn zelf verantwoordelijk
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Beurswaarde

€

112,3

www.royalreesink.com

2013

2012

2011

2010

€

84,8

€

58,9

€

51,3

€

48,3

Omzet

€

473,2

€

236,6

€

185,2

€

173,4

€

189,8

Nettowinst

€

8,9

€

4,5

€

-4,3

€

5,6

€

5,9

Dividend/aandeel

€

3,50

€

2,50

€

0

€

6,00

€

7,00

Aantal medewerkers

1.121

467

293

236

Gemiddelde kostprijs

€

70,24

€

70,24

€

72,60

€

71,79

Beurskoers

€

74,50

€

70,60

€

76,00

€

76,50

364
n.v.t.
€

71,99

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

MAATWERK IN MOBILITEIT

Stern staat garant voor mobiliteitsoplossingen van scootmobiel tot Volvo.
Het bedrijf beweegt prima mee in de lastige automarkt. Met name de verhuur
en de financiële dienstverlening van Stern doen het goed.

40

Zoekt u een gloednieuwe Volvo of Mercedes?

en voor enkele maanden netjes moet kunnen voor-

Of een schattig tweedehands Fiatje? Een bestel-

rijden bij de baas. En als u twee weken een mini-

bus? Of twintig auto’s voor uw vertegenwoordi-

busje wilt huren om met vrienden op wintersport te

gers? Iemand die het hele beheer van uw enorme

gaan, krijgt u bij SternRent een goede prijs. H
 andig

wagenpark over kan nemen? U kunt het allemaal

voor kleine bedrijfjes is ook de Financial Lease-

vinden bij Stern. Aangepast aan uw wensen en

mogelijkheid. De auto wordt dan gefinancierd bui-

financiële situatie. Zo biedt Stern een short lease

ten uw onderneming, maar u bent de economisch

optie als u net een tijdelijk contract hebt gekregen

eigenaar, zodat hij op uw balans verschijnt, de btw
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op de aanschaf verrekend kan worden en de renteen afschrijvingskosten fiscaal aftrekbaar zijn. Fijn,
want zo wordt ook geen beslag gelegd op uw liquiditeit. Bij pech en schade kunt u als houder van een
SternMobility Card 24/7 rekenen op directe hulp
van SternAssistance. Ook in het buitenland. Dat is
overigens gratis als u bij Stern least. Hebt u helemaal
geen auto van of via Stern? Dan nóg staan ze voor
u klaar in de SternPoints; multi-merk servicepunten
voor alle merken auto’s tegen een scherpe prijs.
Heeft u geen autorijbewijs? Dan kunt u sinds kort
ook een elektrische truck of mini-Hummer kopen
bij Sterns Mango Mobility. En natuurlijk ook gebruikmaken van alle aanpalende diensten van de mobiliteit-op-maatspecialist.

belangrijk voor het aanbod van Stern. Daarbij
paste ook de overname van enkele (failliete) Pouw

Houdt het hoofd boven water

dealerbedrijven van Kia en Opel. Het geeft Stern

Stern heeft het nog steeds moeilijk. Het bedrijf

een voet aan de grond in het noorden en daar-

kampt met de wisselvallige, krimpende automarkt

mee is het weer een stapje dichter bij het realise-

en de daling van de verkoop van nieuwe per-

ren van de wens landelijke dekking te hebben. Ten

sonenauto’s. De verhuur loopt wel goed en ook

slotte nam Stern op de valreep van 2014 de mobi-

Stern Financial Services groeit autonoom stevig

liteitsspecialist Mango Mobility over. De specialist

door, dankzij goede investeringen in marketing en

in elektrisch vervoer tot 45 km/u heeft een breed

sales. De automarkt wordt gedreven door de zake-

assortiment, van e-tuks en hippe e-scooters tot

lijke rijder en dus door fiscale maatregelen. Het is

mini e-trucks en scootmobielen. Klanten kunnen

moeilijk om daar je strategie op te baseren. Toch

nu dus eerder en langer bij Stern terecht. De hele

lukt het Stern al jaren om winst te blijven maken.

sector staat onder druk en Stern lijkt de witte raaf

Het verlaagt kosten, beëindigt verlieslatende

in de automobielwereld, maar het realiseren van

activiteiten en wint marktaandeel. Het probeert

waardecreatie vergt wel geduld.

ook minder afhankelijk te worden van de dealer
activiteiten door zich nadrukkelijk te profileren als
leverancier van producten en diensten voor individuele mobiliteit. De dealers blijven echter wel

2014

www.sterngroep.nl

2013

2012

2011

2010

Beurswaarde

€

77,0

€

87,8

€

81,8

€

123,2

€

124,1

Omzet

€

898,3

€

917,6

€

936,0

€

938,6

€

920,4

Nettowinst

€

3,6

€

3,1

€

-6,9

€

6,0

€

10,2

Dividend/aandeel

€

0

€

0,21

€

0

€

1,00

€

1,00

Aantal medewerkers
Aantal dealers

1.950

2.134

2.309

2.379

2.457

77

77

90

89

92

Gemiddelde kostprijs

€

27,74

€

29,06

€

29,06

€

29,06

€

29,45

Beurskoers

€

13,00

€

14,82

€

13,80

€

20,80

€

20,94

Jaarcijfers per 31-12 / In portefeuille sinds 23 april 2002 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro’s
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(Post)adres Todlin NV
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