Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van
Todlin NV 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 1501445.

Inhoudsopgave
Voorwoord

5

Kerngegevens

6

Interview met de fondsmanagers

8

Profiel Teslin

14

Investeringsteam

16

Investeringsfilosofie Teslin

18

Profiel Todlin

20

Investeren in Todlin

22

Bedrijven in portefeuille

24

4

TODLIN | J A A RBERI CH T 2015

Voorwoord
De nieuwe wijze waarop we vorig jaar het jaarverslag van ons
investeringsfonds Todlin publiceerden is u goed bevallen. Dit mogen
we afleiden uit de vele positieve reacties die ons hierover hebben
bereikt. Vandaar dat we u nu wederom met gepaste trots het
papieren jaarbericht Todlin presenteren, met daarin alle relevante
informatie op hoofdlijnen. Het gedetailleerde financiële jaarverslag
treft u aan op onze website www.teslin.nl.

Wat bij het oude blijft, is onze investeringsfilosofie. U weet dat rust, zekerheid en een goed
rendement hierin centraal staan, maar dat fatsoenlijk zakendoen en good governance
minstens even belangrijke onderdelen van onze filosofie zijn. Dat is al zo sinds de oprichting
van Teslin, 25 jaar geleden. Die lijn houden we ook in de toekomst vast.
Die toekomst wordt mede vormgegeven door Hein van Beuningen, die per 31 augustus
2015 is toegetreden tot ons directieteam. Hein was al sinds 2012 lid van de Raad van
Commissarissen van Teslin Capital Management. Hij is overgekomen van Strategy& (voorheen Booz & Company), waar hij partner en strategieconsultant was in de Consumer
Retail en Financial Services Practice.
Verder is Jan-Jaap Bongers ons team komen versterken. Jan-Jaap was werkzaam bij
ING Bank, de laatste jaren als director Structured Acquisition Finance, waar hij ver
antwoordelijk was voor de financiering en het beheer van Private Equity transacties.
Met deze uitbreiding van het managementteam anticiperen wij op de groei van de huidige
investeringsfondsen en op verdere expansie. Uiteraard houden we u ook het komende
jaar op de hoogte.
Maarsbergen, maart 2016
Teslin Capital Management BV
Maarten Hartog
Aleid Kruize
Frederik van Beuningen
Hein van Beuningen
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Kerngegevens
Het boekjaar 2015 van Todlin NV in één oogopslag, met kerngegevens,
het resultaat per aandeel, de portefeuilleverdeling, de verkorte balans,
de verkorte winst- en verliesrekening en het rendement vanaf oprichting.

Kerngegevens

2015

Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel

2014

2013

2011

3.903

3.903

3.900

3.843

3.817

22.148,95

19.101,62

18.797,37

15.678,63

14.864,50

600,00

550,00

550,00

500,00

450,00

Uitgekeerd dividend per aandeel
Totaal rendement

19,1%

4,5%

23,40%

8,84%

-10,2%

Kostenratio exclusief
gerealiseerde winstparticipatie

1,20%

1,21%

1,25%

1,26%

1,22%

Kostenratio inclusief
gerealiseerde winstparticipatie

2,27%

1,34%

1,83%

1,84%

1,31%

86.447

74.554

73.310

60.253

56.738

Eigen vermogen (x € 1.000)

Resultaat per aandeel

2015

Opbrengsten uit deelnemingen

2.806,71

701,43

415,43

927,05

894,63

Waardeveranderingen van
deelnemingen

1.592,19

454,74

3.904,56

704,79

-2.758,62

Bedragen in euro’s

Overige opbrengsten
Brutoresultaat per aandeel

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

4.319,99

1.631,84

-1.863,99

-234,75

-26,86

-350,01

-18,03

325,12

-516,81

-275,68

-320,78

-310,10

-231,10

3.647,34

853,63

3.649,19

1.303,71

-1.769,97

Portefeuilleverdeling
Acomo

31%

NedSense

Beter Bed

28%

Neways

3%

* Weging in portefeuille kleiner dan 1%.
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Ordina

2011

1.156,17

Dividendvoorstel over 2015: € 650 per aandeel.

Brill

2012

0,00

Kosten
Nettoresultaat per aandeel

2014

4.398,90

Dotatie voorziening winstparticipatie

6

2012

0%*
10%
6%

Reesink
Stern

14%
8%

Verkorte balans

31 december 2015

31 december 2014

Beleggingen

88.835.931

81.644.008

Vorderingen

2.680.019

-3.762.512

per 31 december 2015 voor resultaatbestemming

Kortlopende schulden

-1.179.424

-354.848

Voorzieningen

-3.889.162

-2.973.037

86.447.364

74.553.611

Geplaatst kapitaal

17.711.047

17.711.047

Agioreserve

17.521.755

17.521.755

Overige reserves

36.979.009

35.989.085

Onverdeeld resultaat

14.235.553

3.331.724

86.447.364

74.553.611

31 december 2015

31 december 2014

17.168.892

4.512.515

Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2015

Opbrengsten
Dotatie voorziening winstparticipatie
Kosten
Resultaat vóór belastingen

-916.213

-104.825

-2.017.126

-1.075.966

14.235.553

3.331.724

0

0

14.235.553

3.331.724

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 2015 en nadere toelichtingen.
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INTERVIEW FONDSMANAGERS
MAARTEN HARTOG EN JAN-JAAP BONGERS

Dynamiek en
dynamiet
Todlin sloot een dynamisch boekjaar af waarin de meeste bedrijven
in de portefeuille goed presteerden. Van een bedrijf werd afscheid
genomen en een ander werd kort na boekjaareinde verkocht.
Fondsmanagers Maarten Hartog en Jan-Jaap Bongers geven een
kijkje in de drukke keuken.

Inclusief het in mei uitgekeerde dividend
kwam het rendement van Todlin uit op
19,1%. Daar bent u vast trots op.

de beurskoers, of wel de prijs, de waarde moeten

Hartog: “Ja, daar zijn we best tevreden over. Het

het goed. Stern wist in 2015 haar winstgevende

was een onrustig jaar, waarin duidelijk was dat de

leaseactiviteiten verder uit te bouwen en knap te

stemming op de beurzen meeveerde op de toon

profiteren van de aantrekkende vraag naar scho-

van de berichten over de toestand in de wereld. In

nere zakenauto’s (onder andere door fiscale rege-

de eerste vier maanden van het jaar liep de waarde

lingen). Reesink wist zowel autonoom te groeien

van Todlin dan ook op met bijna 30%, om vervol-

als een aantal passende overnames te doen. Beter

gens in de herfst onder andere vanwege de Griekse

Bed profiteerde van de aantrekkende huizenmarkt

drama’s te dalen naar 7%. We sloten af met een

en Acomo draait eigenlijk altijd goed, maar werd dit

totaal rendement van ruim 19%, een mooie out

jaar wel geremd door moeilijke externe omstandig

performance van de AEX die 7% steeg. De eerlijk-

heden in haar eetbare zaden business. Neways

heid gebiedt ons daarbij wel te vermelden dat de

streeft naar het versimpelen van de organisatie en

small caps, waarin Todlin investeert, het überhaupt

het verdiepen van haar klantrelaties (‘smartner-

goed deden afgelopen jaar.”

ships’). Brill heeft wat uitdagingen, maar betaalde,

reflecteren, maar dat is niet altijd zo.”
Bongers: “De meeste van onze bedrijven deden

zoals altijd, een goed dividend. Ordina en NedSense

8

Wat waren de stijgers en dalers
dit jaar?

presteerden minder dan gehoopt. DOCDATA lag

Hartog: “Wij hebben het liever over de waarde

e-commerce divisie had afgerond en duidelijk was

en de potentie van een bedrijf, dan dat wij alleen

hoeveel betaald zou worden voor IAI, hebben wij

maar naar de koers kijken. In de ideale wereld zou

besloten te verkopen.”
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goed op stoom en nadat het de verkoop van de

Maarten Hartog en Jan-Jaap Bongers

TODLIN | JA A R B ER I C H T 2015

9

Ordina deed het minder goed. Midlin, een
ander fonds van Teslin, verkocht haar
belang in de automatiseerder. U hield het
wel aan.

relatief welvarender. Acomo, met haar zaden, noten

Hartog: “Midlin heeft een andere structuur dan

ook. Beter Bed speelt in op de trend van gezond

Todlin. Als we al zouden willen verkopen, zouden

leven en de vergrijzing met kwalitatief hoogstaande

we een gegadigde voor een flink pakket moeten

matrassen. Brill zit middenin de veranderende uit

vinden. Maar zover is het nog zeker niet. We zijn wel

geverswereld, met onlinepublicaties en printing-on-

meer dan gemiddeld bezig met dit bedrijf. De omzet

demand modellen. Wat de consequenties zijn van

staat onder druk doordat de overheid de hand op

de open access beweging in de wetenschappelijke

de knip houdt. Daarnaast zijn er veel ZZP’ers actief

wereld is nog niet duidelijk. Brill is overigens meer

op de markt. Ordina moet wel iets gaan doen, want

een trendvolger dan een trendsetter. De trends van

teveel ICT’ers van het bedrijf zitten op de ‘bank’. Wij

steeds verder gaande digitalisering en ‘Internet of

hebben daar met het bestuur over gesproken en het

Things’ zijn goed voor Ordina en Neways. Neways

lijkt erop dat mede daardoor de ‘sense of urgency’

heeft ook baat bij de groei van de medische indus-

terug is. Zo is het kostenbesparingsprogramma uit-

trie en de toenemende aandacht voor defensie.

gebreid en werd een grootaandeelhouder, die met

Stern ten slotte plukt de vruchten van de populariteit

ons op één lijn zit, benoemd als commissaris. We

van energiezuinige auto’s en de behoefte aan flexi-

zijn er nog niet helemaal gerust op, maar hopen dat

biliteit in mobiliteit.”

en thee, allemaal gezonde producten, zal daarvan
profiteren. Reesink met haar state-of-the-art landbouwmachines om efficiënter te kunnen boeren

het bedrijf nu in beter vaarwater komt.”

Ook een belangrijke trend: Environmental,
Social and Governance-beleid. Besteedt u
daar veel aandacht aan?
Bongers: “Als wij investeren, nemen we een

“Als je geen
duurzaam
bedrijfsmodel
hebt, is er
geen langere
termijn”

belang voor de langere termijn. En als je geen duurzaam bedrijfsmodel hebt, is er geen langere termijn.
Wij zijn dus van nature geïnteresseerd in een goed
ESG-beleid van onze deelnemingen. Als er bijvoorbeeld verontrustend nieuws is over kinderarbeid op
theeplantages van grote producenten, checken
wij bij Acomo of onze uitgangspunten ten aanzien
van ontoelaatbare praktijken bij hun leveranciers
nog kloppen. In ons investeringsbeleid volgen wij
de Principles of Responsible Investments van de
Verenigde Naties. Bij de bedrijven waarin wij investeren dringen wij aan op fatsoenlijk zakendoen.
Misschien brengen wij dat niet genoeg naar buiten.
Maar voor ons is dat volkomen logisch. Het zit in
ons DNA.”
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Wat waren en zijn de trends waarop
de bedrijven in de portefeuille van Todlin
inspelen?

NedSense bevindt zich met haar
3D-toepassingen toch in de groeimarkt
van online winkelen? Waarom werd het
geen topper?

Bongers: “Wij kijken met onze sectoranalisten

Hartog: “Ja, de saga van NedSense. Hebt u even?

goed naar de trends en de sectoren waarin wij

Zeventien jaar geleden namen we een belang,

actief willen zijn. De wereldbevolking groeit en wordt

toen heette het nog BlueFox, daarna was het even
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zouden staan in je eigen kamer. Een prachtige toe-

En wat gebeurde er nou toch met
DOCDATA? Ook in de groeimarkt van
webshops en een gezond bedrijf. Toch
verdween het opeens van de radar.

passing van hippe 3D-techniek in de retailmarkt.

Hartog: “DOCDATA is een zeer slim bedrijf dat de

Het schoot echter niet erg op met de klanten. Later

logistiek, of wel de hele achterkant, van webwinkels

kwam er roOomy® bij, ook een prachtig product,

als bol.com en de Bijenkorf kan verzorgen. Daar-

bestemd voor de Amerikaanse woningverhuur-

naast had het ook een divisie die gespecialiseerd

markt. Je kon er een leeg appartement virtueel

is in het personaliseren van waardedocumenten

mee inrichten en de meubels die je bevielen direct

als paspoorten en het beveiligen van bankbiljetten.

aanschaffen. Helaas zijn ze nooit uit het stadium

Inderdaad, de synergie tussen de twee poten ont-

‘veelbelovend’ gekomen. Het is een beetje het

ging ons ook. In de wereld van e-commerce is er

Video 2000-verhaal van Philips; een mooi idee en

een flinke consolidatieslag aan de gang. De macht

kwalitatief goed product dat het toch niet redt. Het

van klanten neemt hierdoor toe en sommige

bestuur van NedSense zag het nog wel zitten, maar

grote spelers als Zalando gaan meer dingen zelf

de aandeelhouders, waaronder wij, wilden niet

doen, wat druk geeft op de marges bij partijen als

meer investeren. LOFT werd verkocht, waarna er

DOCDATA. Daarnaast vergt het kunnen blijven vol-

een lege NedSense op de beurs bleef. Wij hebben

doen aan de wensen van de consument, die alles

ons verlies genomen en verkochten onze aandelen

sneller wil, behoorlijk wat investeringen. Toen het

in de eerste week van januari 2016.”

bedrijf aankondigde de e-commerce tak te willen

NedGraphics en nu weer LOFT. Vooral LOFT was
een veelbelovende innovatie. Je kon ermee op je
iPad zien hoe meubels, gordijnen en vloerkleden
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verkopen, hebben wij ons huiswerk gedaan. Alles

nen van de bestaande bedrijven in onze portefeuille.

afwegende en gelet op het bedrag dat geboden

We kennen de meeste al lang en we zijn er niet vies

werd stonden ook wij daar achter.”

van om ons belang in sommige uit te breiden.”

Bongers: ”Kort daarna kwam de mededeling

verkoop. Een blanco cheque uitschrijven leek ons

U drukt toch altijd al een stempel op de
bedrijven waarin u investeert? Wat kunt u
nog meer doen?

echter helemaal geen goed plan. Pas toen er een

Hartog: “Wij zijn als betrokken aandeelhouders, of

koper met een goed bod op het toneel verscheen,

mede-eigenaren, natuurlijk altijd bezig de bedrijven

zijn wij akkoord gegaan. Na een super dividend heb-

en de sectoren waarin ze zich bevinden op de voet

ben we ons gehele belang verkocht. Het afscheid

te volgen. En als we vragen hebben, dan stellen

was met pijn in het hart, maar het was een fantas

we die. We dringen ook aan op actie als we ons

tische investering.”

zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen, zoals

dat het ook IAI in de etalage wilde zetten en werd
alvast toestemming gevraagd voor een eventuele

dit jaar bijvoorbeeld bij Ordina. We hebben nu een

12

Waar gaat de opbrengst van DOCDATA
heen?

iets geconcentreerdere portefeuille en kennen alle

Bongers: “Het geeft ons wat financiële ruimte.

bijdrage leveren aan het duurzame succes van die

Bovendien stonden we rood bij de bank en dat

bedrijven. Hoe groter ons belang, hoe meer recht

hebben we nu af kunnen lossen. Wij kijken altijd naar

van spreken we, dan ook letterlijk, hebben.”

nieuwe investeringsmogelijkheden in de sectoren

Bongers: ”Zo is een van de dingen die ons bij

die wij interessant vinden, maar we willen ook ruimte

onze bedrijven bezighoudt de samenstelling van

houden om mee te kunnen doen met goede plan-

de balans. Banken zijn allang niet meer de enige die

TODLIN | J A A RBERI CH T 2015

deelnemingen goed. We kunnen daardoor ook een

financiering kunnen verstrekken, maar bedrijven zijn

onzekerheden, maar een ding weet ik wel: er wordt

niet altijd goed op de hoogte van de alternatieven en

waarde gecreëerd bij bedrijven. Daarnaast betalen

de bijbehorende voor- en nadelen. Bij een emissie

de meeste ook nog eens een aantrekkelijk dividend.

verwateren de belangen van bestaande aandeel

Kom daar maar eens om bij een deposito.”

houders. En bij een lage waardering gaat dat

Bongers: “Het jaar is natuurlijk behoorlijk dyna-

al helemaal hard, wat, op zijn zachtst gezegd,

misch begonnen met het voorgenomen bod van

onwenselijk is. Het direct plaatsen van een obligatie

Gilde, Navitas en Todlin op Reesink. Door met Gilde

lening bij een belegger kan dan een oplossing zijn.

en Navitas te blijven investeren in Reesink zien wij

Ook een ‘Schuldschein’, een onderhandse lenings-

een goede mogelijkheid om op langere termijn

overeenkomst met één of een paar grote kapitaal-

waardecreatie te realiseren voor onze aandeel-

verstrekkers naar Duits model, kan interessant zijn.

houders. De bedrijven in onze portefeuille zijn goed

Eind 2015 organiseerden wij een seminar voor de

gepositioneerd, innovatief en in staat om zichzelf te

deelnemingen van Teslin over balansoptimalisatie

vernieuwen waar nodig. Het komend jaar verwach-

en het aantrekken van vreemd vermogen. Daar

ten we geen grote verassingen. Ook dit jaar zal een

was grote interesse voor. Wij vinden dat soort

aantal bedrijven extra aandacht (blijven) vragen. Al

kennisoverdracht en uitwisseling ook een belangrijk

met al blijven wij optimistisch over de toekomstige

onderdeel van betrokken aandeelhouderschap.”

waardeontwikkeling van ons fonds.”

“We kunnen
een bijdrage
leveren aan
het duurzame
succes van
onze
deelnemingen”

Wat brengt 2016 voor Todlin?
Hartog: “Voorspellingen zijn moeilijk, vooral als het
om de toekomst gaat. Hoe ontwikkelt de Chinese
economie zich? Hoe gaat Europa om met de vluchte
lingenstroom? Nemen geopolitieke spanningen
toe of juist af? De werkeloosheid daalt en de
economieën van Zuid-Europa draaien beter. In
Nederland trekt ondertussen de huizenmarkt aan.
Maar wat gebeurt er met de rente? Er zijn veel
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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 onder
nemingen met een sterke balans. Wij beheren de fondsen met een professioneel team
van e
 rvaren 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 beoordelen
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 beurs
genoteerde 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 gemiddeld
€ 500 miljoen (small en mid caps). Anders dan bij Darlin en Todlin
neemt Midlin ook kleinere belangen.
Daarnaast beheren wij nog een tweetal mandaten en is Teslin beheerder van
Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV, die belegt in landelijk
onroerend goed. De aandelen van Teslin worden gehouden door de directie en een
familieparticipatiemaatschappij. Alle fondsmanagers en/of hun families hebben een
belangrijk deel van hun vermogen in onze fondsen geïnvesteerd.
Teslin beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om als
beheerder van beleggingsinstellingen, als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het
financieel toezicht, actief te zijn.

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

Maarten Hartog (1973) heeft zowel civiel als

Teslin worden beheerd door

bedrijfsrecht gestudeerd in Leiden. Hij heeft zes

ervaren fondsmanagers, die bij de
analyse van de bedrijven worden
ondersteund door een team van
analisten. Ieder draagt vanuit zijn

jaar als advocaat in een ondernemingsrechtpraktijk
gewerkt. Maarten is lid van de juridische commissie
van Eumedion. Maarten is fondsmanager van
Todlin.
Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfs-

expertise en a
 chtergrond bij aan

kunde in Rotterdam. Jan-Jaap was voorheen

een integrale visie op de bedrijven

werkzaam bij ING Bank, de laatste jaren als

in onze fondsen.

director Structured Acquisition Finance, waar
hij verantwoordelijk was voor de financiering
en het beheer van Private Equity transacties.
Sinds augustus 2015 is hij werkzaam bij Teslin als fondsmanager
van zowel Darlin als Todlin.

16
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Frederik van Beuningen (1949) heeft economie gestudeerd in Groningen. Na
een loopbaan in de transportsector zat hij zes jaar in het directieteam van een
participatiemaatschappij. Hij was in 2003 lid van de Commissie Tabaksblat, die
de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursfondsen opstelde.
Jarenlang was Frederik lid van het dagelijks bestuur van Eumedion. Frederik is
fondsmanager van Darlin.
Hein van Beuningen (1970) heeft rechten gestudeerd in Leiden. Hein was
voorheen werkzaam bij Strategy& (voorheen Booz & Company) als partner en
strategieconsultant in de Consumer Retail en Financial Services Practice. Hij was
tot mei 2015 lid van de Raad van Commissarissen van Teslin. Op 31 augustus 2015
is hij toegetreden tot de directie van Teslin.
Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als bedrijfskundige in Rotterdam. Na
een loopbaan als aandelenanalist bij Robeco is hij in de p
 eriode 2005 – 2007 als
senior portefeuillemanager verantwoordelijk geweest voor het fonds Robeco
European Midcap Equities. 
Rombout is lid van de beleggingscommissie van
Eumedion. Rombout is fondsmanager van Midlin.
Aleid Kruize (1958) heeft zowel notarieel (Leiden) als fiscaal recht (Amsterdam)
gestudeerd. Zij was ruim acht jaar als adviseur werkzaam in een internationale
belastingadviespraktijk. Zij is onder andere commissaris geweest bij een participatie
maatschappij en een vermogensbeheerder. Sinds 2007 is zij bestuurslid van de
Dutch Fund and Asset Management Association (‘DUFAS’), de belangenvereniging
van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen.
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.
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Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers

de sectoren en regio’s die ons interesseren,

van potentiële kandidaten voor onze fondsen,

we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de

maar de beslissing om in een bedrijf te partici

branche. Zo krijgen we een beter beeld van

peren nemen we op veel bredere gronden.

de markt waarin een bedrijf opereert en van

We volgen niet alleen de ontwikkelingen in

de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt
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het ons de gelegenheid om te praten met de

ningen en de verdeling van de winst hebben

concurrent, een leverancier of een klant. De

onze bijzondere aandacht. Het aanstellen van

historie van een bedrijf is interessant, maar de

commissarissen is belangrijk, omdat zij mede

plannen voor de komende jaren en de samen-

de belangen van de aandeelhouders beharti-

stelling van het bestuur vinden wij belangrijker. Wij

gen en sterk genoeg moeten zijn om toezicht

houden van bedrijven waar de oorspronkelijke

te houden op het bestuur. Benoemingen in het

ondernemersfamilie nog bij betrokken is.

bestuur zijn van belang omdat het vertrouwen in
de kwaliteit van het management een belangrijk

Wij investeren in goed geleide bedrijven die niet

criterium is in onze investeringsbeslissing. Bij

alleen waarde creëren voor de aandeelhouders,

het beoordelen van beloningspakketten kijken

maar voor alle stakeholders die bij het bedrijf

we meer naar de methodiek en instrumenten

betrokken zijn. Bedrijven met een krachtig en

dan naar de hoogte ervan. Wij vinden dat ze

betrouwbaar bestuur dat meer ondernemer

aan moeten sluiten bij wat maatschappelijk ver

dan beheerder is, een sterke marktpositie, een

antwoord is en een langetermijnbeleid moeten

overtuigende strategie en een goede groei

ondersteunen. We spreken ons ook altijd uit

van omzet, winst, kasstroom en dividend. We

over het dividendbeleid, omdat we als mede-

beoordelen waardecreatie op de capaciteit van

eigenaren daarmee de directie een nieuw

een onderneming om duurzaam cashflow en

mandaat geven om een deel van de winst te

bovengemiddelde rendementen op geïnves-

herinvesteren in toekomstige groei.

teerd vermogen te genereren. Jaarlijks analy
seren we een groot aantal beursgenoteerde

We willen niet op de stoel van de directie gaan

bedrijven. Slechts enkele komen in een van

zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake is van

onze portefeuilles.

belangrijke wijzigingen in de bedrijfsstrategie
spreken wij ons wel vaak uit over de (on)wense-

Betrokken aandeelhouderschap

lijkheid hiervan. In uitzonderingsgevallen nemen

Wij streven naar een constructieve relatie met

wij zelf – al dan niet met andere grootaandeel-

de bestuurders en commissarissen van de

houders samen – het initiatief om belangrijke

bedrijven waarin we investeren en denken met

vragen over de strategie aan de orde te stel-

hen mee. Als mede-eigenaar maken we actief

len. Doordat we een langetermijnvisie hebben

gebruik van de rechten die de wet ons biedt.

en een constructieve relatie met de directies

Ons stemrecht bijvoorbeeld zien we niet alleen

nastreven, stuit dit zelden op weerstand. Inte-

als een recht. Het is onze plicht om er gebruik

gendeel, meestal wordt onze kennis en betrok-

van te maken. Zaken als benoemingen, belo-

kenheid op prijs gesteld.

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.
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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.

Todlin is in 1998 opgericht als tweede investe-

Sectorverdeling

ringsfonds van Teslin, dat ook het beheer voert
over Todlin. Het fonds werkt op basis van de
investeringsfilosofie van Teslin. Dit betekent
dat Todlin een betrokken mede-eigenaar is
van waardecreërende en fatsoenlijke bedrijven
gericht op de lange termijn.
Todlin houdt een gefocuste portefeuille aan met
rond de tien deelnemingen. Per 31 december
2015 bestond de portefeuille van Todlin uit acht
ondernemingen. De bedrijven waarin wij investeren, worden geselecteerd aan de hand van
een aantal selectiecriteria. Het management,
een sterke marktpositie en een gezonde balans
behoren daartoe. Maar ook wordt gekeken
naar fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate governance beleid.
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Consument

36%

Door de omvang van haar participaties geniet

Dienstverlening

40%

Todlin fiscale faciliteiten, waardoor zij geen

Industrie

24%
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vennootschapsbelasting verschuldigd is over
ontvangen dividenden en gerealiseerde koerswinsten.
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 Jan-Jaap Bongers
(1980) zijn de fondsmanagers van Todlin. Teslin
heeft meer dan 25 jaar ervaring met participeren in Nederlandse small caps. Maarten en
Jan-Jaap profiteren van de ervaring en kunde
van Teslins investeringsteam. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (‘RvC’) houdt
toezicht op het gevoerde beleid van Todlin.
Todlin maakt hooguit tijdelijk gebruik van een
effectenkrediet tot een maximum van 15% van
de aanwezige fondswaarden. Tot 10% staat
het de beheerder Teslin vrij om actief gebruik
te maken van deze faciliteit. Voor een passieve
stijging van het effectenkrediet boven de 10% is
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 inves-

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.

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

is opgenomen in het informatiememorandum en in

Todlin is een zogenaamde closed-end beleggings-

(de toelichting op) het jaarverslag, die beide zijn te

instelling.

vinden op www.todlin.nl.

Onder toezicht van Teslin kan SNS Securities NV

Eigen governance

(‘SNS’) vraag en aanbod van (certificaten van)

Todlin heeft een eigen Raad van Commissarissen

aandelen (in de) Todlin (stapelvennootschappen)

die, per 31 december 2015, bestaat uit Bert Savonije,

op basis van ‘best effort’ bij elkaar brengen. Bij

Oscar van den Ende en Jan Vaandrager.

SNS wordt deze activiteit verzorgd door de heren
Ad van de Laar (020 - 550 84 82) en Job Heere

Agenda

(020 - 550 84 86). De verkoop van aandelen

Op donderdag 2 juni 2016 houdt Todlin haar aan-

Todlin is afhankelijk van het beschikbaar zijn van een

deelhoudersvergadering, waarin de fondsmanagers

koper. Voor transacties in de Todlin-vennootschap-

verantwoording zullen afleggen over het gevoerde

pen brengt SNS bij de koper en verkoper, afhankelijk

beheer en de samenstelling van de portefeuille. In de

van de transactiegrootte, 0,3% tot 0,5% kosten in

middag is er voor de liefhebbers een golfwedstrijd.

rekening.

Ook in 2016 organiseren wij weer een bedrijfsbezoek.
Voor deze gewoonlijk goed bezochte bijeenkomsten

Kosten

nodigen wij onze investeerders persoonlijk uit.

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

Op onze website www.todlin.nl is uitgebreide
informatie opgenomen over het fonds,
zoals het informatiememorandum,
jaarverslagen en de maandelijkse factsheet.
Verder staan daar achtergronden
vermeld over de investeringen.

(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
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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
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AMSTERDAM COMMODITIES NV (‘ACOMO’)

AMBACHTELIJKE EN
NUCHTERE HANDEL

Karwijzaad heeft een anijsachtige zoete smaak en wordt zowel in hartige gerechten
als in brood gebruikt. In de kruidengeneeskunde staat het bekend om de
helende werking bij maagklachten en sommige bijgelovigen denken dat het je
beschermt tegen diefstal. Karwijzaadjes worden geprepareerd in de fabriek van
Red River in Zevenbergen. SunnyPaste® wordt gemaakt uit zonnebloempitten
en wordt gebruikt in chocola en bakkersroom. Het is een gezond en goedkoop
alternatief voor notenpasta en wordt gemaakt door SIGCO in Hamburg.
Beide bedrijven vallen onder de paraplu van Acomo.
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Grote paraplu

gedroogde vruchten. In veel gevallen hebben ze

Acomo zelf is niet erg bekend in de voedselwereld.

het hele proces van ‘zand tot klant’ onder con-

Haar handelshuizen, waaronder ook Catz, Van Rees,

trole. Ervaren handelaren lopen rond op plantages

Snick Euroingredients, King Nuts & Raaphorst en

over de hele wereld en kopen een oogst vaak al op

Tovano, zijn daarentegen gerenommeerde specia

voordat hij gezaaid is. Klanten krijgen goede kwa-

listen in het aankopen, bewerken en distribueren

liteit producten en uitstekende service. Zij vinden

van thee, kruiden, noten, zaden, specerijen en

het ook fijn dat ze van tevoren weten hoeveel ze
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moeten betalen, want prijzen en valuta variëren

tologische en politieke ontwikkelingen. Acomo is

soms per dag.

echter wereldwijd aanwezig, waardoor risico’s worden gespreid. Bovendien wordt slechts een relatief

Gezond gedrag

klein deel van de producten direct aan de consu-

Wij worden ons steeds bewuster van wat we eten.

ment geleverd. Dat heeft een stabiliserend effect op

Minder vlees is een trend die daarbij hoort. En

omzet en volumes.

noten zijn dan een goede eiwitvervanger. Ze zijn
zelfs opgenomen in de nieuwe Schijf van Vijf van

Hand op de knip

het Voedingscentrum. Superfoods zijn ook in; Goji

Dit jaar trad een nieuwe CFO met een indrukwek-

bessen, Chiazaad, bijenpollen en tarwezemelen van

kend cv aan. De CEO zit er nu een paar jaar. Groei

King Nuts & Raaphorst vliegen de voorraadschuren

moet bij Acomo komen van kralen rijgen en acqui-

uit. Niet alleen letten we meer op wat we binnen

sities horen dan ook tot de doelstellingen van de

krijgen, we vinden het ook belangrijk dat het duur-

directie, maar dit jaar kwam het er niet van. Een aan-

zaam geproduceerd is. Dat er geen arme boeren

tal mogelijke deals strandde op de prijs. De criteria

worden uitgebuit, land wordt uitgeput of kinderarbeid

van Acomo zijn fors. Misschien jammer, maar vanuit

aan te pas komt. Daar is Acomo ook op gebrand.

het oogpunt van waardecreatie klopt het wel. De

Het besteedt veel aandacht aan certificering door

waardering van veel bedrijven is hoog vanwege de

instituten als Rainforest Alliance, Fairtrade of Global

lage rente. Ons VOC‘tje blijft in ieder geval met beide

GAP en er is een duidelijke code of conduct voor alle

benen op de grond.

werkmaatschappijen.
Stijgende en dalende prijzen

www.acomo.nl

Het gaat goed met Acomo. Het presteert steeds
boven haar eigen verwachtingen. En dat terwijl het
onderhevig is aan een aantal onzekere factoren. Per
productgroep zijn er soms sterke prijsbewegingen,

Trends die Acomo in de kaart
spelen of in de wielen rijden

variërend van sterke dalingen – vorig jaar bijvoorbeeld voor verschillende eetbare zaden en agro

	Voedselveiligheid
	Gezondheidstrend
	Duurzame handel
Volatiliteit prijzen

grondstoffen – tot flinke prijsstijgingen, zoals voor
specerijen en noten. De trend van lagere prijsniveaus
voor grondstoffen, ingezet door lagere olieprijzen,
lijkt structureel en wordt verder beïnvloed door klima

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

556,6

€

451,8

€

389,4

€

323,1

€

Omzet

€

681,6

€

618,9

€

584,4

€

593,1

€

571

Nettowinst

€

32,3

€

33,1

€

27,4

€

27

€

26,2

Dividend/aandeel

€

1,0

€

1,1

€

0,77

€

0,7

€

0,65

Aantal medewerkers

593

577

551

541

240,4

500

Gemiddelde kostprijs

€

4,86

€

4,82

€

4,82

€

4,82

€

4,82

Beurskoers

€

23,20

€

19,01

€

16,55

€

13,9

€

10,34

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

HARD WERKEN AAN
EEN GOEDE NACHTRUST

Valt u meestal in slaap op uw zij? Dan is het van belang dat uw wervelkolom een
rechte lijn vormt. Of bent een rugslaper? Dan moet uw bed uw lichaam
zo ondersteunen dat de natuurlijke S-vormige kromming behouden blijft. Of heeft
u het ’s nachts vaak koud, dan is het goed als het matras traagschuim of latex bevat.
Allergisch voor huisstofmijt? Koop er dan één dat er tegen behandeld is. Bij Beter Bed
kan iedereen terecht voor een matras dat bij hem of haar past. De adviseurs staan
klaar voor advies.
Goed bekend

voor cheap & cheerful of gedegen en gezond, de

Beter Bed heeft meer dan duizend winkels in

prijskwaliteitverhouding is altijd optimaal.

Europa. In Nederland en België kennen wij het

26

onder die naam, of als BeddenREUS. In andere lan-

Gezondheid!

den is het bekend als Matratzen Concord (Duits-

Het ‘beste’ matras van Beter Bed – de MLINE-serie –

land, Zwitserland en Oostenrijk) en El Gigante del

is door de eigen specialisten ontworpen en biedt

Colchón (Spanje). Je kunt er matrassen en bedden

optimale ondersteuning, ventilatie en drukverdeling.

vinden voor iedere portemonnee. En of je nu gaat

Het wordt door bekende sporters aangeprezen

TODLIN | J A A RBERI CH T 2015

met de slogan: ‘Als je er maar lang genoeg in blijft

trok aan en de vergrijzing leidt ook tot de verkoop

liggen word je vanzelf een topsporter’. Een een-

van meer bedden van goede kwaliteit; een goede

persoons MLINE Slow Motion matras kost € 1.749.

nachtrust mag wat kosten. De slaapspecialist be

Veel? Welnee, dat is € 14,57 per maand als je het

vindt zich in een cyclische markt, maar is ook tijdens

tien jaar houdt. En je brengt er een groot deel van je

de crisesjaren nooit door het ijs gezakt en is de goede

leven in door. De tweede krijg je trouwens voor de

dingen blijven doen. De investeringen in opleidin-

halve prijs. En als je toch verantwoord bezig bent,

gen, goede commerciële campagnes en de keuze

kun je er ook een athletic pillow bij kopen. Dit inno-

voor een beperkt aantal, maar aangepaste, formu-

vatieve kussen in vlindervorm voor de meest veelei-

les betaalden zich uit. Het bestuur bestaat uit door-

sende consument zorgt ervoor dat het hoofd in het

gewinterde retailers die alles van de corebusiness

midden blijft liggen en de nek op de goede manier

weten. ‘Retail zit in de detail’. De supply chain

wordt omsloten. Daardoor worden zenuwen en

wordt steeds verder verbeterd en de brutomarge

bloedbanen ontzien en wordt frictie op de halswervel

blijft stijgen. Ondertussen nam het de Oostenrijkse

voorkomen. Slapen is een hele wetenschap.

concurrent BettenMax over en werden twee pilot
winkels in Frankrijk geopend. De Franse markt biedt

Online in de startblokken

perspectief, Beter Bed denkt dat hij even groot

Online is Beter Bed ook duidelijk aanwezig. Nog

kan worden als de Duitse. Wij liggen eigenlijk nooit

steeds is de digitale verkoop vooral succesvol in het

wakker van Beter Bed.

‘not-for-me’ segment; het logeerbed of kinderledikantje. Een bed van een paar duizend euro ga je nog
steeds niet van achter je computer bestellen. Maar
daar kan verandering in komen, bij de verkoop van

www.beterbedholding.nl

auto’s dachten we immers ook dat dit nooit online zou
gebeuren. Als het zover komt, is Beter Bed er klaar
voor. Het heeft specialistisch advies over de multichannel strategie ingewonnen en de distributiecentra
staan er al. Inmiddels kan je op de website door het
Trends die Beter Bed in de kaart
spelen of in de wielen rijden

invullen van een vragenlijst ook digitaal advies krijgen
over het voor jou meest geschikte matras.

	Vergrijzing
	Gezondheidsbewustzijn
Cyclische markt

Doorgewinterde retailers
Onze beddenreus had een goed jaar. Het consumentenvertrouwen verbeterde, de huizenmarkt

2015
Beurswaarde
Omzet
Nettowinst
Dividend/aandeel

€

2014

2013

2012

2011

493,6

€

376,7

€

383,9

€

287,3

€

305,1

€

385,4

€

364,0

€

357,4

€

397,3

€

397,0

€

22,6

€

16,9

€

8,2

€

14,4

€

28,0

€

0,87

€

0,65

€

0,27

€

0,47

€

1,10

Aantal medewerkers

2.513

Aantal winkels

2.369

1.159

2.420

1.127

2.495

1.175

2.451

1.219

1.187

Gemiddelde kostprijs

€

4,42

€

4,42

€

4,42

€

4,42

€

4,42

Beurskoers

€

22,48

€

17,20

€

17,61

€

13,20

€

13,99

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

ONONTBEERLIJK VOOR
HOOGGELEERDE
ALFAWETENSCHAPPERS

博睿和上海社会科学院 史研究所研究人 交流 !
Dit is de aankondiging van de lancering van het tijdschrift Translocal Chinese:
East Asian Perspectives. Daarover kun je lezen op de tweetalige website van Brill;
in Engels en Chinees. Het mag dan een drie eeuwen oude Nederlandse uitgeverij
zijn, het is wereldwijd bekend bij wetenschappers van niveau. Die lezen ook graag
oorspronkelijke teksten, in het Hebreeuws of Arabisch bijvoorbeeld.
Database vol wetenswaardigheden

Belangrijk voor wetenschappers die geïnteresseerd

Brill is gespecialiseerd in de geesteswetenschap-

zijn in citaties met vermelding van de oorspronkelijke

pen, sociale wetenschappen, internationaal recht

bronnen van de auteur. Of die even willen checken

en Aziatische studies. Het publiceert jaarlijks acht-

hoe vaak ze zelf geciteerd worden: bepalend voor

honderd boeken en tweehonderd tijdschriftentitels

hun internationaal aanzien.

– waaronder zestien e-only en elf open access titels.
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Je kunt ook makkelijk en secuur zoeken in de data-

U vraagt wij draaien

base van Brill en veel van de publicaties worden

Daarnaast biedt Brill ook naslagwerken zoals de

ook geïndexeerd door grote wetenschappelijke

Encyclopedia of Islam en The Hague Academy

dienstverleners zoals Web of Science en Scopus.

Courses en primary source teksten. Bij dat laatste
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gaat het om het originele materiaal, dat geleerden

komen van auteurs, die betalen om hun artikelen uit

gebruiken als basis voor hun eigen academische

te brengen.

werken. Premoderne handgeschreven archief
documenten of oosterse manuscripten, maar ook

Commerciëler denken

gescande gedrukte kunstcatalogi of hedendaagse

De organische omzet van Brill bleef dit jaar wat achter

mensenrechten rapporten. Brill heeft haar hoofd-

en de operationele kosten gingen wat omhoog,

kantoor in Leiden, maar de belangrijkste afzetmarkt,

onder andere door de duurdere dollar. De acquisi-

de Amerikaanse, wordt bediend vanuit haar kantoor

ties uit het verleden waren ook niet allemaal even

in Boston. Dit jaar heeft het een samenwerkings-

gelukkig. Wij hebben aandacht gevraagd voor meer

overeenkomst gesloten met de Amerikaanse

commercieel denken. Er is geïnvesteerd in het ver-

bedrijven Turpin Distribution, Bookmasters en Baker

koopapparaat en als het goed is gaat de kost voor

& Taylor. Zo kan de distributie in Noord-Amerika

de baat uit, maar dan moet er wel flink aan getrok-

worden verbeterd en kan Brill beter inspringen op

ken worden. De infrastructuur is goed en schaal-

de behoeften van de Amerikaanse markt, waar

baar, er zou een dubbele omzet mee gegenereerd

onder een print-on-demand programma.

moeten kunnen worden. Aan die groei zullen de
nieuwe financiële man en de nieuwe marketing &

Open access

sales man, beiden afkomstig uit de uitgeverswereld,

Er gebeurt nogal wat in de wetenschappelijke uit-

hopelijk een bijdrage leveren. Brill blijft een mooie

geverswereld. Zo voert men al jaren discussies met

niche-speler. Weliswaar in een heel kleine en stabiele

universiteiten over open access. Nu verdienen

niche, maar toch zijn er groeikansen. Ondertussen

wetenschappelijke uitgevers nog veel geld aan

blijft het een goed dividend betalen.

lezers die betalen voor toegang tot publicaties. En
universiteiten betalen flink voor pakketten abonne-

www.brill.com

menten. Dat is niet eerlijk volgens hen, want zo komt
wetenschappelijk onderzoek dat betaald is met
publieke fondsen achter een dikke betaalmuur. Dat

Trends die Brill in de kaart spelen
of in de wielen rijden

leidde er al toe dat dit jaar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (‘NWO’)

	Printing on demand
	Wetenschappelijke niche-markt stabiel
	Verschuiving naar online distributie
	Druk op budget bibliotheken en
universiteiten

haar voorwaarden aanscherpte: voortaan moeten
alle publicaties die voortkomen uit een subsidie
van het NWO openbaar toegankelijk zijn. De open
access beweging verandert het verdienmodel van
uitgevers als Brill. Geld moet nu dus steeds meer

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

43,8

€

48,2

€

41,5

€

36,6

€

25,3

Omzet

€

30,8

€

29,7

€

29,3

€

27,5

€

27,4

Nettowinst

€

2,3

€

2,2

€

2,5

€

5,7

€

3,3

Dividend/aandeel

€

1,24

€

1,15

€

1,12

€

1,08

€

1,05

122

118

Gemiddelde kostprijs

€

19,93

€

19,93

€

19,85

€

19,85

n.v.t

Beurskoers

€

23,36

€

25,73

€

22,14

€

19,50

Aantal medewerkers

129

134

123

€

13,50

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

VAN PARTNER NAAR
SMARTNER VOOR
INTERNATIONALE KLANTEN

Wat hebben bewegingsdetectoren, elektrische laadstations, omvormers
voor zonne-energie installaties, een flexibel hefbrugsysteem en een robot die
voer kan aanschuiven in koeienstallen met elkaar gemeen? Stukjes Neways.
Micro-elektronica vind je in processors en computergeheugens en die
zitten tegenwoordig werkelijk overal in.
Overal in thuis

gevoegde waarde bieden. Vanaf de keuze voor

Neways heeft verstand van industriële Printed Circuit

componenten, het design, de productie van proto

Boards (de zogenaamde ‘moederborden’), hybri-

types en het testen, tot het volledige lifecycle

den, kabels en systemen en is thuis in een groot

management van een product.

aantal toepassingsgebieden, zoals diagnose en ana-

30

lyse, dataverwerking, productie en besturing. Het

Sneller en complexer

ontwikkelt, produceert en assembleert toepassin-

De ontwikkeling van nieuwe producten gaat steeds

gen voor klanten in de auto-, medische-, defensie-,

sneller. Werd een traject van idee tot introductie

luchtvaart- en halfgeleiderindustrie, waaronder ook

vroeger gemeten in maanden of jaren, nu gaat het

de ‘buurman’ in Eindhoven; chipmachinefabrikant

vaak om weken, terwijl de complexiteit alleen maar

ASML. Het kan in alle fases van een traject toe

toeneemt. Time-to-market is van levensbelang,
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want de investering in een nieuw product levert pas

worden sneller bijgesteld, orders worden uitgesteld

geld op als het op de markt komt. Daar eenmaal

en weer opgestart. Dat maakt het lastig een goede

aanbeland, is het ook sneller dan voorheen alweer

balans te vinden tussen kwaliteit en flexibiliteit ener-

‘verouderd’; de levensduur van producten wordt

zijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds.

steeds korter. En de concurrentie zit ook niet stil.

Deze zomer startte Neways met het offensief

In Product engineering – een van de specialismen

‘Up to the next level’ om de winstgevendheid te ver-

van Neways – spelen kwaliteit, planning en kosten-

beteren. Zo moet het aantal toeleveranciers dras-

beheersing dus een hoofdrol. Dat geldt zowel voor

tisch omlaag en de bedrijfscultuur ondernemender.

volledig nieuwe producten als voor de verbetering
Simultaan schaken

van bestaande producten.

Tegen het eind van het jaar kondigde Neways ook
Smartnerships

een reorganisatie aan, waarbij een deel van de pro-

Neways positioneert zich steeds meer als one-stop-

ductie uit China wordt teruggehaald naar Nederland.

provider in de Electronic Manufacturing Services-

De resultaten van het verbeterprogramma zullen

markt. Daarmee voldoet het aan de behoefte van

hopelijk volgend jaar zichtbaar worden. En op basis

producenten om nauwer samen te werken met

daarvan kan worden bekeken waar nog meer sla-

enkele leveranciers die veel kunnen, in plaats van

gen gemaakt kunnen worden. Kortom, het bedrijf is

her en der verspreid stukjes van toepassingen in te

goed bezig. Ze schaken alleen wel op veel borden

kopen. Neways is goed in het bieden van die totaal-

tegelijk en de vraag is of dat wel verstandig en haal-

oplossingen voor complexe specialistische series.

baar is. Die vraag hebben wij bij de directie neer

Het gaat steeds vaker ‘smartnerships’ aan met klan-

gelegd. Die staat voor deze discussie zeker open.

ten. In die gevallen ontwikkelt het samen met hen
nieuwe producten en draagt het ook de volledige
www.neways.nl

verantwoordelijkheid voor een project.
Next level
Neways ontwikkelt zich redelijk. Eind vorig jaar kocht

Trends die Neways in de kaart
spelen of in de wielen rijden

het BuS Group. Dat geeft nog wat integratieproblemen, maar ondertussen draagt het fors bij aan de

	Groeiende behoefte aan smartnerships
	Medische industrie en defensie industrie
groeien
	Toenemende outsourcing OEM’s
Volatiliteit in markten groeit

omzet en winst. De directie is versterkt met een
goede CFO en een COO, die voortvarend aan de
slag zijn gegaan met het vergroten van de efficiency.
Volatiliteit is een gegeven in de markten waarin
Neways zich beweegt: planningen van klanten

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

85,5

€

80,2

€

61,0

€

46,5

€

53,1

Omzet

€

347,1

€

308,6

€

265,0

€

274,3

€

283,9

Nettowinst

€

3,2

€

7,0

€

1,9

€

-0,4

€

5,2

Dividend/aandeel

€

0,11

€

0,25

€

0,06

€

0,01

€

0,12

Aantal medewerkers

2.530

2.611

1.909

2.052

2.170

Gemiddelde kostprijs

€

6,74

€

6,65

€

6,65

€

6,65

€

6,74

Beurskoers

€

7,50

€

7,30

€

6,13

€

4,68

€

5,40

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

EEN BETERE
DIGITALE WERELD

APPlause is een nieuwe app die de gebruiker in staat stelt presentaties te geven
in een gesimuleerde 3D-omgeving. Met een virtual reality bril stapt hij in een
zaal vol publiek waar ook een scherm hangt met zijn eigen PowerPoint-presentatie.
De app registreert allerlei nuttige informatie over spraakvolume, veelgebruikte
woorden, fysieke houding en reacties van het virtuele publiek. Na afloop stuurt
het de gebruiker een rapportage. Handig en nuttig. Ontwikkeld door Ordina,
samen met opleider NCOI.

32

Humaniseren van ICT

klanten. Die kan het dus vertalen naar hun bedrijfs-

De trainingsapp is een goed voorbeeld om de missie

processen. Nog belangrijker is kennis van de con-

van Ordina te illustreren: het humaniseren van ICT.

text van de klant. De vergaande digitalisering van

De automatiseerder heeft gespecialiseerde units die

de samenleving verlaagt drempels voor nieuw spe-

zich onder andere bezighouden met social commu

lers als Airbnb en Uber die hun diensten goedkoper

nities, klantbeleving, privacy en veiligheid. Ordina

kunnen leveren dan de traditionele aanbieders. Die

gaat er ook prat op dat het goed op de hoogte is

weten vaak heel goed dat ‘disruptive technologies’

van lokale wet- en regelgeving die relevant is voor

hun industrie kunnen beïnvloeden, maar worstelen
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met de vraag wat ze zelf met digitale innovaties

begeleiden is nog niet duidelijk. Binnen de financiële

kunnen. Veel ondernemingen moeten zichzelf op-

dienstverlening en zorg realiseerde Ordina wel een

nieuw uitvinden en zoeken die ICT-toepassingen

lichte groei en in België en Luxemburg blijft het goed

waarmee zij hun voorsprong kunnen behouden of

presteren. Toch vragen wij ons af of Ordina wel snel

uitbouwen.

genoeg inspeelt op de veranderingen in – vooral – de
overheidsmarkt. De opdrachten daar worden kleiner

Digitale innovatie

en specialistischer.

Ordina is thuis in de zorg, financiële dienstverlening
en overheid. Zo won het dit jaar de Europese aan-

Sneller schakelen

besteding voor de inhuur van ICT voor de Dienst

Terwijl andere grote dienstverleners snel schakelen

Justitiële Inrichtingen (‘DJI’), dat belast is met het

en de pijn in één keer namen, is Ordina steeds maar

uitvoeren van straffen na uitspraak van een rechter.

bezig met kleine reorganisaties die niet ver genoeg

Met 59 vestigingen en zo’n 14.450 medewerkers is

gaan. Er zitten nog steeds te veel mensen op de

DJI een van de grootste organisaties van Nederland

bank. Wij zijn daarover in gesprek gegaan met de

met belangrijke partners als de politie, het Openbaar

directie. Ze nemen onze kritische opmerkingen ter

Ministerie, de Raad van de Kinderbescherming en

harte. Inmiddels is een andere grootaandeelhouder,

de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ordina gaat

die met ons op één lijn zit, benoemd als commissa-

nu onder meer de verdere digitalisering en veilig

ris. Daarnaast is het kostenbesparingsprogramma

heid van de informatie-uitwisseling aanpakken.

uitgebreid en de operationele slagkracht van de

Een ander voorbeeld van opdrachten waar ze goed

verschillende eenheden wordt versterkt door de

in zijn, is het Energy2Consumer (E2C)-platform

aanstelling van één operationeel directeur. Wij zijn

dat ze dit jaar voor het Belgische EnergyVille mocht

nog niet helemaal gerust, maar hopen dat het tij in

ontwikkelen. Dit E2C-platform geeft particulieren

2016 zal keren.

op basis van eenvoudige vragen en achterliggende

www.ordina.nl

onderzoeksgegevens een persoonlijk energieadvies.

Trends die Ordina in de kaart
spelen of in de wielen rijden

Beetje beter, beetje minder
De resultaten van Ordina blijven achter. Hoewel het

	Digitalisering schrijdt voort
	Disruptieve technologieën dwingen
bedrijven tot (digitale) vernieuwing
	Overheidsopdrachten worden kleiner
en verminderen

bij de overheid op onderdelen nieuwe business wist
binnen te halen, maakte dat de teruglopende omzet
in dit segment niet goed. En wat de gevolgen zullen
zijn van de plannen van de overheid om één overkoepelend bureau aan te stellen om ICT-projecten te

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

98,6

€

116,4

€

175,1

€

103,0

€

88,6

Omzet

€

348,3

€

366,9

€

377,0

€

400,7

€

426,3

Nettowinst

€

-3,2

€

1,01

€

-65,0

€

0,5

€

-15,8

Dividend/aandeel

€

0

€

0

€

0

€

0

€

0

Aantal medewerkers

2.886

2.907

2.918

2.920

3.035
n.v.t.

Gemiddelde kostprijs

€

1,07

€

1,07

€

1,06

€

1,06

Beurskoers

€

1,06

€

1,26

€

1,90

€

1,12

€

0,97

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

HEEL GESCHIKT VOOR
HET ZWARE WERK

In 2050 zijn we met ruim negen miljard mensen. En in de komende vijftien á twintig
jaar behoren er niet langer twee maar vijf miljard tot de middenklassen, vooral
vanwege demografische ontwikkelingen in Azië. Men verwacht dat de vraag naar
voedsel met 35%, naar water 40% en naar energie 50% zal groeien. Een enorme
economische, ecologische en sociale uitdaging. En één op één door te vertalen
naar de activiteiten van Reesink.

34

Schoner en slimmer

of rechtstreeks wordt geleverd aan agrariërs,

De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere

loonwerkers,

machines zal zowel in de landbouw, de logistiek en de

banen, gemeentes, overheden, waterschappen,

grond-, weg- en waterbouw alleen maar toenemen.

bosbouwers en klanten in de logistieke branche. In

Net als de behoefte aan verdere systeemintegratie

Reesink Industries zijn de bedrijven actief in de distri-

en co-makership. De bedrijven van Reesink kunnen

butie van staal, persoonlijke beschermingsmiddelen

voldoen aan die vraag. In Reesink Equipment zijn ze

en hydraulische systemen. Klanten zijn staalbou-

actief als distributeur van A-merken voor de land-

wers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers,

en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material

technische groothandels, de scheepvaartindustrie,

handling, grond-, weg- en waterbouw. Via dealers

machinefabrikanten en de agro-industrie.
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groenvoorzieningsbedrijven,

golf-

Sterkere posities

Van groothandel naar dienstverlener

Reesink groeit zowel autonoom als door een

Reesink had een goed jaar. In de eerste helft zelfs

indrukwekkende lijst overnames. Dit jaar nam het

zeer goed, daarna had het onder andere last van de

Agrometius over, een dienstverlener die zich vol

devaluerende munt in Kazachstan, als dat niet had

ledig heeft gespecialiseerd in GPS-techniek en

gespeeld was het een topjaar geweest. Reesink blijft

precisielandbouw. Door de groeiende wereldbevol-

wel altijd afhankelijk van de investeringsbereidheid

king is er steeds meer aandacht voor de opbrengst

van klanten. Op de melkprijs, de prijs van gewassen

per hectare grond. Precisielandbouw – waarin

of de consequenties van geopolitieke spanningen

machines met behulp van software en GPS-syste-

kan het geen invloed uitoefenen. Maar het kan wel

men steeds slimmer worden, helpt die te vergroten.

inspelen op de behoefte van producenten aan het

Ondertussen opende Reesink de Turkse markt door

uitbesteden van de distributie. En op de behoefte

een samenwerking aan te gaan met APH Group

van klanten aan meer flexibiliteit en keuzemogelijk-

Turkey, distributeur van grondbewerkings-, voeder-

heden: dat doet het door een groeiend aanbod van

winnings- en voederverwerkingsmachines. Reesink

verhuurprogramma’s of het aanbieden van tweede-

heeft veel ervaring met deze landbouwmachines en

handsmachines. Zo schuift het op van groothandel

zal samen met APH haar activiteiten verder uitbou-

naar dienstenleverancier. Goede ontwikkeling. Bij de

wen. De Turkse agrarische sector heeft een grote

emissie om de overname van Agrometius te finan-

potentie. In Duitsland versterkte Reesink haar markt-

cieren hebben wij ons belang dan ook niet alleen op

positie met de overname van IMAV-Hydraulik. Dit

peil gehouden, we hebben het zelfs iets uitgebreid.

bedrijf maakt besturingssystemen voor hydraulische

Verstandig leek ons.

componenten en wordt samengevoegd met Motrac
Hydraulik, het dochterbedrijf van Reesink.
www.royalreesink.com

Favoriet
Succesvolle overnames heeft Reesink ook te danken aan haar goede relaties en reputatie. Het vorig
jaar overgenomen CT Agro in Kazachstan was een
aankoop onder andere op verzoek van een leveran-

Trends die Reesink in de kaart
spelen of in de wielen rijden

cier: producent Claas dat een nieuwe eigenaar zocht
voor haar vaste distributeur in deze uiterst interes-

	Groeiende wereldbevolking
	Opkomst verhuur en vlootmanagement
	Productiviteit per hectare moet omhoog
Geopolitieke spanningen

sante landbouwregio. De bedrijven van Reesink hebben overigens meer te bieden dan alleen de levering
en onderhoud van machines. Zo kan je je complete
vloot-management aan hen overlaten.

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

108,0

€

112,3

€

84,8

€

58,9

€

51,3

Omzet

€

489,5

€

473,2

€

236,6

€

185,2

€

173,4

Nettowinst

€

11,1

€

8,9

€

4,5

€

-4,3

€

5,6

Dividend/aandeel

€

0,00

€

3,50

€

2,50

€

0,00

€

6,00

Aantal medewerkers

1.246

1.121

467

293

236

Gemiddelde kostprijs

€

72,26

€

70,24

€

70,24

€

72,60

€

71,79

Beurskoers

€

78,10

€

74,50

€

70,60

€

76,00

€

76,50

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

DE VRIJHEID VAN
INDIVIDUELE MOBILITEIT

Zelf bepalen wanneer en waar je vertrekt en je eigen route kunnen kiezen,
geeft een gevoel van vrijheid. Dat biedt de auto. Of je er nu een koopt of leaset,
of het slechts een statussymbool is, of alleen praktisch en zuinig moet zijn, de auto
wordt niet voor niets de heilige koe genoemd. Bij Stern kun je terecht voor
allerlei soorten en merken en alle aanvullende diensten. Zodat je heilige koe
past bij je smaak, het gebruik en je portemonnee. Ook als je er een stuk
of honderd nodig hebt.

36

Flexibiliteit in mobiliteit

het handiger om voor die periode een bus te huren

Als je als ZZP‘er even wat minder opdrachten hebt

dan er het hele jaar in te rijden. Het kan allemaal bij

of juist een interim klus kreeg voor een half jaar aan

Stern. Huren, privé-lease, onderhoudscontracten,

de andere kant van het land, is het handig als je

verzekeringen, financiering of vlootmanagement

autokosten daaraan kunnen worden aangepast. En

voor grote wagenparken, wat de klant maar wil. Niet

als je jaarlijks met twee gezinnen op vakantie gaat, is

al die klanten hebben overigens een rijbewijs nodig.

TODLIN | J A A RBERI CH T 2015

Scootmobiel-rijders of liefhebbers van een tuktuk

vervolgens terug huurde. De werkmaatschappijen

kunnen ook terecht bij de mobiliteitsspecialisten. Je

merken daar niets van want ze blijven hetzelfde

hoeft er niet eens heen: als je wilt, komen ze met

betalen als de huur die Stern intern in rekening

een rijdende showroom bij je langs.

bracht. Deze sale-and-lease-back heeft de schulden
gereduceerd en kapitaal vrijgespeeld.

Zuinig rijden
Autorijders worden steeds milieubewuster. De tijden

Gas geven

waarin slechts een kleine groep lette op de uitstoot

Uitdagingen voor de toekomst zijn er ook. De heilige

van de auto liggen ver achter ons. Een Tesla is geen

koe wordt minder heilig: deel-autoconcepten schie-

uithangbord voor de groene beweging, maar een

ten als paddenstoelen uit de grond. En zijn er straks

verantwoord statusmodel voor professionals met

nog wel zoveel dealers nodig? Er zijn er nu al te veel

hoge inkomens. De overheid stelt ondertussen

in Nederland. Stern kan snel schakelen. Altijd handig

ook steeds hogere eisen en beloont leaserijders

voor een automobielbedrijf. Het bood haar klanten al

die (deels) elektrisch rijden. Voor de hybride rijders

de grootst mogelijke flexibiliteit en speelde bijvoor-

was de bijtelling tot voor kort nog een feest, maar

beeld in op de toename van de vraag naar ‘langzaam

vanaf 2016 worden ze weer zwaarder belast. Alleen

rijdend’ elektrisch vervoer met de overname van

de volledig elektrische voertuigen vallen dan nog

Mango Mobility ruim een jaar terug. Met kennis van

(deels) onder de laagste bijtelling van 4%. Maar hoe

klanten en het totaalpakket van diensten beschikt

het ook zij: elektrisch is in.

Stern over de juiste voelhorens om af te remmen
waar het moet en gas te geven waar het kan.

Ster Stern
Stern was dit jaar een van de ‘star performers’ in
de Todlin-portefeuille. De onderhoudsmarkt voor

www.sterngroep.nl

auto’s neemt wel wat af. Omdat ze steeds beter
worden en er bovendien veel occasions aan het
buitenland worden verkocht, rijden er weinig onderhoudsgevoelige tweedehandsjes in Nederland. De

Trends die Stern in de kaart spelen
of in de wielen rijden

lease-poot draaide dit jaar bijzonder goed en is het
winstgevendste onderdeel van het bedrijf. Voor de

	Behoefte aan flexibele mobiliteit
	Energiezuinige auto’s populair
Onderhoudsmarkt neemt af

dealers was het ook geen gek jaar, al werden ze wel
geholpen door de tijdelijke fiscale faciliteiten. Dit jaar
verkocht het bedrijf tien strategische panden die het

2015

2014

2013

2012

2011

Beurswaarde

€

107,4

€

77,0

€

87,8

€

81,8

€

123,2

Omzet

€ 1.095,2

€

898,3

€

917,6

€

936,0

€

938,6

Nettowinst

€

11,1

€

3,6

€

3,1

€

-6,9

€

6,0

Dividend/aandeel

€

1,00

€

0

€

0,21

€

0

€

1,00

Aantal medewerkers
Aantal dealers

1.979

1.950

2.134

2.309

2.379

85

82

77

90

89

Gemiddelde kostprijs

€

27,74

€

27,74

€

29,06

€

29,06

€

29,06

Beurskoers

€

18,12

€

13,00

€

14,82

€

13,80

€

20,80
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