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Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van
Todlin NV en beschikt voor deze activiteit over een vergunning op
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Voorwoord
Dit is alweer het derde jaar dat wij op deze wijze het
jaarbericht voor Todlin uitbrengen. In dit papieren jaarbericht
van Todlin over het boekjaar 2016 hebben wij alle relevante
informatie op hoofdlijnen opgenomen. Het gedetailleerde
financiële jaarverslag met toelichtingen treft u aan op onze
website www.teslin.nl.

In 2016 hebben wij het 25-jarige bestaan van Teslin gevierd. Een uitgelezen moment om
terug te kijken naar waar en hoe wij begonnen zijn, vast te stellen wat wij bereikt hebben
en waar wij staan en vooral om na te denken over hoe wij ons de komende jaren verder
willen ontwikkelen. Het is ons goed gegaan en Teslin heeft zich van een vriendelijke
aandeelhouder in de loop van de jaren doorontwikkeld tot een betrokken investeerder met
een goede reputatie. Wij kijken dan ook tevreden terug naar het verleden.
Naar de toekomst kijkend zien wij mooie kansen, maar ook uitdagingen. Nieuwe tijden
vragen om andere kwaliteiten. Wij hebben hierop ingespeeld door het Teslin team te
versterken met het aantrekken van nieuwe, jonge mensen. Naar onze mening staat Teslin
er goed voor en wij hebben veel vertrouwen in de toekomst.
De wereld van nu is niet te vergelijken met die van 25 jaar geleden. Toch zijn wij ervan
overtuigd dat onze investeringsfilosofie, van betrokken langetermijnaandeelhouderschap,
blijvend van toegevoegde waarde is. Het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde als toen
we begonnen al is onze aanpak uiteraard geëvolueerd. Onze investeringsfilosofie zal zich
stap voor stap blijven ontwikkelen, waarbij wij ons ondernemender zullen profileren. Dit is
geen revolutie, maar een volgende stap in onze evolutie. Wij geloven dat dit goed is voor
zowel onze investeerders als voor de bedrijven waarin wij investeren.
Maarsbergen, maart 2017
Teslin Capital Management BV
Frederik van Beuningen
Hein van Beuningen
Maarten Hartog
Aleid Kruize
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Kerngegevens

Verkorte balans

31 december 2016

31 december 2015

Participaties

105.627.384

88.835.931

Vorderingen

165.569

2.680.019

per 31 december 2016 voor resultaatbestemming

Het boekjaar 2016 van Todlin NV in één oogopslag, met kerngegevens,

Kortlopende schulden

-2.819.522

-1.179.424

Voorzieningen

-5.319.673

-3.889.162

97.653.758

86.447.364

Geplaatst kapitaal

18.151.200

17.711.047

Agioreserve

19.284.252

17.521.755

9.551.395

0

39.063.167

36.979.009

het resultaat per aandeel, de portefeuilleverdeling, de verkorte balans,
de verkorte winst- en verliesrekening en het rendement vanaf oprichting.

Herwaarderingsreserve
Overige reserves

Kerngegevens

2016

Bedragen in euro’s

Aantal uitstaande aandelen

2015

2014

2013

2012

4.000

3.903

3.903

3.900

3.843

24.413,44

22.148,95

19.101,62

18.797,37

15.678,63

650

600

550

550

500

13,20%

19,10%

4,50%

23,40%

8,84%

Kostenratio exclusief
gerealiseerde winstparticipatie

1,21%

1,20%

1,21%

1,25%

1,26%

Kostenratio inclusief
gerealiseerde winstparticipatie

1,21%

2,27%

1,34%

1,83%

1,84%

Intrinsieke waarde per aandeel
Uitgekeerd dividend per aandeel
Totaal rendement

Eigen vermogen (x € 1.000)

97.654

86.447

74.554

73.310

60.253

Onverdeeld resultaat

11.603.744

14.235.553

97.653.758

86.447.364

31 december 2016

31 december 2015

Opbrengsten

14.135.455

17.168.892

Dotatie voorziening winstparticipatie

-1.430.511

-916.213

Kosten

-1.101.200

-2.017.126

Resultaat vóór belastingen

11.603.744

14.235.553

0

0

11.603.744

14.235.553

Nettovermogenswaarde

Verkorte winst- en verliesrekening
over 2016

Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat na belastingen

Resultaat per aandeel

2016

Bedragen in euro’s

Opbrengsten uit participaties
Waardeveranderingen van
participaties

2015

2014

2013

2012

712,55

2.806,71

701,43

415,43

927,05

2.821,31

1.592,19

454,74

3.904,56

704,79

Totaal rendement Todlin vanaf oprichting (maart 1998)
350

Brutoresultaat per aandeel

3.533,86

4.398,90

1.156,17

4.319,99

1.631,84

Dotatie voorziening winstparticipatie

-357,63

-234,75

-26,86

-350,01

-18,03

Kosten

-275,30

-516,81

-275,68

-320,78

-310,10

2.900,93

3.647,34

853,63

3.649,19

1.303,71
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Nettoresultaat per aandeel
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Dividendvoorstel over 2016: € 675 per aandeel.
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Portefeuilleverdeling
Acomo

26%

Neways

12%

Reesink

Beter Bed

22%

Ordina

10%

Stern

Brill

6

3%
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Op www.teslin.nl vindt u het jaarverslag Todlin NV 2016 en nadere toelichtingen.
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INTERVIEW FONDSMANAGER JAN-JAAP BONGERS

Aanscherpen en
verdiepen

periode gegaan de afgelopen jaren, maar het bedrijf
lijkt in staat te zijn geweest in 2016 de situatie te ver
beteren en werd hiervoor flink beloond op de beurs.
De resultaten van Ordina bij de overheid blijven
helaas nog achter en het zou een hele mooie prestatie zijn als ze in 2017 in staat is de omzet bij de
overheid te stabiliseren. Voor het management
is het geen eenvoudig jaar geweest, ze moesten
zowel reorganiseren en kosten drukken als investeren in nieuw jong talent en samenwerkings-

Todlin sluit een actief boekjaar af waarin de mening en visie van de betrokken

verbanden. Voor een type bedrijf als Ordina is het
essentieel dat de organisatie zeer strak gemanaged

aandeelhouder weer verder werden aangescherpt. Het was ook het eerste

wordt, zodat de kosten altijd direct aangepast

hele Todlin-jaar van fondsmanager Jan-Jaap Bongers.

kunnen worden aan de marktsituatie. Het bedrijf
zet operationeel de juiste stappen, maar de marktsituatie blijft lastig en zorgt voor volatiliteit. De positieve ontwikkeling op de beurs was een aangename

Het rendement in 2016 komt uit op 13,2%.
Minder of meer dan verwacht?

naar nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden. Die gaan

verrassing. Daarnaast zijn we zeer tevreden over de

zich ongetwijfeld aandienen. De waardering op de

gang van zaken bij Reesink.”

“Belangrijk om te weten is dat het rendement op

beurs van Beter Bed daalde ruim 20% en daar

basis van de intrinsieke waarde gebaseerd op de

werden we wel door verrast. In het derde kwartaal

gegevens die beschikbaar waren per 31 december

bleek dat het bedrijf zich overal goed ontwikkelde,

2016 is uitgekomen op 5,6%. Pas in maart 2017 heb-

behalve op de Duitse markt, en dat hakte erin. Wij

ben wij ons belang in Reesink kunnen herwaarderen

hadden met name zorgen of de Duitse situatie

op basis van de toen beschikbare resultaten over

wel onder controle was. Daar zijn we na meerdere

2016 van Reesink en een groep beursgenoteerde

gesprekken en onderzoek gelukkig comfortabel op

vergelijkbare bedrijven. Conform de richtlijnen van

geworden. Er moet onder andere een inhaalslag

Reesink is een verhaal apart. Daar hebt
u een nieuwe invulling gegeven aan het
begrip mede-aandeelhouderschap door
het te kopen en van de beurs te halen.
Terwijl Teslin toch altijd een voorstander is
van het gebruik van de kapitaalmarkt als
een bedrijf geld nodig heeft?

de jaarverslaggeving hebben wij deze herwaarde-

gemaakt worden in het updaten van de formule en

“Enige nuance is op zijn plaats. Wij waren al aan-

ring verwerkt in de jaarrekening 2016, waarmee het

de omnichannel strategie moet goed worden neer-

deelhouder van Reesink in de beursgenoteerde

rendement is uitgekomen op 13,2%. Het rendement

gezet. Dat je dan een deuk oploopt in je waardering

situatie. In principe zijn wij ook van het investeren

op basis van de intrinsieke waarde van 5,6% was

is niet verwonderlijk, al was de reactie in onze ogen

op de beurs. In het geval van Reesink hebben wij

minder dan we aan het begin van het jaar verwacht-

op bepaalde momenten overtrokken. Wel hebben

besloten om te participeren in de publieke bieding

ingewikkeld en tijdrovend om op deze regelmatige

ten. Helaas hadden onze grootste deelnemingen,

wij hier gebruik van gemaakt door ons belang wat

door een consortium bestaande uit Gilde Buy Out

basis het geld op te halen op de kapitaalmarkt.

Acomo en Beter Bed, geen goed beursjaar. Deze

verder uit te breiden. De koers zal zich pas volledig

Partners, Navitas en Todlin. Wij hebben ons beurs-

Reesink is afgelopen augustus van de beurs

twee waren samen gemiddeld over het jaar goed

herstellen als de Duitse resultaten materieel ver

genoteerde belang feitelijk ‘doorgerold’ naar de

gegaan en daarmee houdt Todlin nu één belang

voor de helft van de portefeuille, dus als ze achter

beteren. Wij verwachten in de loop van 2017 daar

private situatie. De voornaamste reden hiervoor

in een private onderneming. Ik ben erg tevreden

blijven dan heeft dat een stevige impact op het

de eerste tekenen van te zien.”

was dat wij veel potentie voor toekomstige waarde-

dat wij de regie in eigen hand hebben kunnen

totaalrendement. Acomo viel qua waardering licht

ontwikkeling bij Reesink zagen en vertrouwen heb-

houden en in staat waren deze keuze te maken.

ben in het bestuur van het bedrijf om dit te realiseren.

De mogelijkheid voor Todlin om de keuze te maken

geen reden tot zorg. De waardering van het bedrijf

Aan welke bedrijven was het te danken dat
Todlin toch in de plus eindigde?

Daarnaast vonden wij dat een kleine groep gecom-

om door te investeren in belangen die van de beurs

is over de afgelopen jaren flink opgelopen en

“Alle andere vijf bedrijven droegen bij aan het

mitteerde aandeelhouders de komende jaren beter

gehaald worden door een delisting zie ik als een

maakte nu even pas op de plaats. Het gaat ons

positieve resultaat. Stern liet een lichte stijging zien

in staat zou zijn Reesink te ondersteunen bij invulling

sterk element in onze investeringspropositie. We

om de onderliggende ontwikkeling, lees hoe het

en de andere zaten ruim boven de 20%. De

van haar strategie. Reesink had namelijk regelmatig

geven het begrip mede-aandeelhouderschap extra

operationeel gaat, en daar zijn wij blijvend positief

grootste positieve uitschieter werd gerealiseerd

nieuw geld nodig om haar succesvolle buy & build

invulling bij Reesink door het toetreden van Hein

over. Het bedrijf heeft een goede discipline op het

door Ordina met een rendement van maar liefst

strategie verder uit te voeren. Het was voor het

van Beuningen, lid van de directie van Teslin, tot de

gebied van acquisities, maar blijft continue op zoek

98%. We zijn met Ordina door een hele moeilijke

management, vanwege een variëteit aan redenen,

Raad van Commissarissen bij Reesink.”

terug. Dat was geen verrassing en geeft ons ook

8

Jan-Jaap Bongers
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onze eigen investeringsfilosofie, die zich goed

Brill heeft onder andere een certificeringsconstructie

bewezen heeft, willen we een nog actievere rol gaan

die het stemrecht in eerste instantie niet bij de

invullen. Een betere omschrijving zou ondernemen-

aandeelhouders legt maar bij een administratie

der zijn. Daarom willen we ook grotere belangen

kantoor. Dat geeft bij de jaarvergadering aanwezige

houden, omdat we daarmee een ‘cornerstone

aandeelhouders een volmacht om te stemmen.

shareholder’ worden en effectiever invloed kunnen

De niet aanwezige aandeelhouders worden echter

uitoefenen. Tijden veranderen. Misschien dat we wel

vertegenwoordigd door het administratiekantoor.

wat sneller dan vroeger afscheid zullen nemen van

Deze constructie is ons een doorn in het oog,

een belang, maar dan op grond van sterke twijfels

omdat daarmee feitelijk – indien de opkomst op

over de strategie en dus waardecreatie op de lange

een aandeelhoudersvergadering niet ruim boven

termijn. Ons uitgangspunt blijft hetzelfde. Net als

de 50% is – de echte kapitaalverschaffers het

voorheen willen wij een langetermijnaandeelhouder

stemrecht wordt ontnomen. Wij zijn hier inderdaad

zijn die constructief met de andere aandeelhouders

actief mee bezig geweest en hebben goede hoop

streeft naar een mooie waardeontwikkeling van

dat de governance structuur gemoderniseerd zal

de onderneming. Je zou kunnen zeggen dat het

worden.”

een hele logische stap is in de verdere evolutie
van onze manier van investeren.”

Wat brengt het aankomende jaar voor
Todlin?
“Daar kijk ik met veel vertrouwen naar uit. Ons
analistenteam is versterkt en ons selectie- en
beheerproces is intensiever geworden. Daarmee
zijn we in staat betere keuzes te maken, die gemiddeld op de lange termijn tot betere rendementen

Over regie gesproken: Teslin kondigde
begin 2016 aan een nog actiever
aandeelhouderschap na te streven door
bijvoorbeeld grotere belangen te nemen.
Hoe zit dat?

inschatting maken, maar dan willen we graag dat ze

“Die aankondiging ligt inderdaad in lijn met onze

“We zijn geen private equity firma, wij investeren

plannen. Teslin is een constructieve, betrokken

immers in beursgenoteerde bedrijven. Maar in de

aandeelhouder met een langetermijnvisie. Wij doen

manier waarop dit soort partijen investeren en naar

markt in ons land geven bijvoorbeeld Stern en

onze eigen analyses en richten ons naast uiteraard

bedrijven kijken, zitten zeker elementen die ons aan-

Beter Bed wat extra rugwind. De verkiezingen

de cijfers, voornamelijk op de gebieden governance,

spreken en die wij dus ook hanteren. Een belangrijk

leiden wel tot wat onzekerheid. Ordina heeft daar

strategie en balansoptimalisatie. Inmiddels hebben

verschil is dat wij niet de randen opzoeken van de

we een verdere verdiepingsslag gemaakt. We zijn

mogelijkheden met schuldfinanciering. Wij houden

nog nadrukkelijker eigen onderzoek gaan uitvoeren

van conservatief gefinancierde bedrijven, maar ook

dat een periode van drie tot zeven jaar vooruit

weer niet té conservatief. Daarnaast investeren

kijkt. Wij stellen ons daarbij vragen als: wat zijn op
langere termijn de risico’s en kansen in de markt?

uitleggen waarom.”

Gaat u zich meer opstellen als een
private equity firma?

moeten leiden. Daarnaast kijken we altijd naar
nieuwe investeringen. We moeten rekening houden
met het feit dat we behoorlijk geïnvesteerd zijn en
onder andere kapitaal moeten reserveren voor
komende acquisities van Reesink. We zijn tevreden
over de potentie van de huidige portefeuille. De
dalende werkloosheid en de aantrekkende huizen

nu al last van, omdat in een verkiezingsjaar beslis-

wij ook niet met een duidelijk exit-moment in het

Bij Brill vond u dat uw zeggenschap
vergaand beperkt werd. Dat leidde zelfs
tot een soort revolte van aandeelhouders.
Goed voorbeeld van een actievere
opstelling?

hoofd. Zolang wij potentie zien voor een mooie

“De governance bij Brill hebben wij al vaker aan de

flicten zullen hebben. Trump en de Brexit deden

Wat zijn daaruit voortvloeiend de grootste uitdagin-

waardeo ntwikkeling op de lange termijn zullen wij

orde gesteld. Het werkt met een aantal bescher-

veel stof opwaaien, maar leidden niet tot negatieve

gen voor het bedrijf en speelt het daar adequaat

geïnvesteerd blijven.

mingsconstructies die wij niet vinden passen in

reacties op de beurzen. Wij doen geen uitspraak

op in? Gesprekken met besturen worden op deze

10

“We zien
voldoende
waardecreërend
potentieel
voor de
lange termijn”

singen over overheidsinvesteringen vaak worden
uitgesteld. Internationaal is het momenteel lastig
te bepalen van welke kant de wind gaat waaien
en welke gevolgen politieke veranderingen of con-

de huidige governance structuur van een beurs-

over de wereldeconomie, want wie het weet mag

manier grondig voorbereid en in die gesprekken

De huidige markt lijkt zich zo te ontwikkelen dat je

genoteerde onderneming. Aandeelhouders ont-

het zeggen. Wel doen we dat over onze portefeuille:

brengen we onze eigen ideeën en observaties

aan de ene kant van het spectrum de passieve

lenen vanuit hun kapitaalverschaffing bepaalde

wij zien voldoende waardecreërend potentieel voor

naar voren. Wij horen graag wat het management

belegger hebt en aan de andere kant de actieve

rechten en moeten in staat zijn om op een verant-

de lange termijn.”

ervan vindt. We kunnen natuurlijk een verkeerde

investeerder, zoals private equity. Op basis van

woorde manier hun kapitaalpositie te beschermen.
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Teslin Capital Management BV (‘Teslin’)

Teslin is volledig onafhankelijk. Onze vier aandelenfondsen – Gerlin NV, Midlin NV, Todlin NV en

investeert met een langetermijnvisie in

met een sterke balans. Wij beheren de fondsen met een professioneel team van ervaren

kleine en middelgrote beursgenoteerde

Darlin NV – nemen (aanzienlijke) belangen in een select aantal goed geleide ondernemingen
deskundigen met verschillende achtergronden. Ieder draagt vanuit de eigen specifieke
expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen.

bedrijven in Nederland en andere Europese

Een belangrijk onderdeel van de visie is dat onze fondsmanagers zich altijd opstellen als betrokken

landen. Met ruim 25 jaar ervaring in deze

investeren, stellen vragen en sporen zo nodig aan tot actie. Daarbij is het doel altijd het zeker

investeringscategorie zijn wij een van de meest

fatsoenlijk ondernemen zijn ijzeren criteria in het beoordelen van ondernemingen. Wij vertrouwen

vooraanstaande small cap specialisten in

bestuur van de bedrijven in onze portefeuilles. En die relatie hebben wij ook met onze investeer

Nederland.

ook het minder goede – of zelfs slechte – nieuws wordt gemeld en toegelicht. Dat deze opstelling

langetermijnaandeelhouders. Zij denken actief mee met het bestuur van de bedrijven waarin wij
stellen of verbeteren van verantwoorde en duurzame waardecreatie. Corporate governance en
op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en constructieve persoonlijke relaties met het
ders. Ook met hen communiceren wij frequent, open en transparant. Niet alleen het goede, maar
gewaardeerd wordt, blijkt uit de goed bezochte jaarvergaderingen en bedrijfsbezoeken die wij
regelmatig organiseren.
Wij hebben onze investeringen ondergebracht in vier fondsen:
Gerlin is het jongste fonds dat wij beheren. Het is gestart in september 2016 en
is bezig een portefeuille op te bouwen van belangen van ten minste 5% in
Duitse beursgenoteerde bedrijven met een beurswaarde tussen € 30 miljoen en
€ 500 miljoen op het eerste moment van investeren.
Midlin belegt in Nederlandse, Duitse en andere Europese beursgenoteerde
ondernemingen met een marktkapitalisatie van gemiddeld € 500 miljoen (small
en mid caps). Midlin neemt ook belangen kleiner dan 5%.
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).
Darlin neemt belangen van ten minste 5% in Nederlandse beursg enoteerde
ondernemingen met een beurswaarde van € 100 miljoen tot € 400 miljoen op het
eerste moment van investeren (small caps).
Daarnaast beheert Teslin nog een tweetal individuele mandaten en Beleggingsmaatschappij
“Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV, dat belegt in agrarisch onroerend goed.
De aandelen van Teslin worden gehouden door de directie en een familieparticipatiemaatschappij.
Directie, alle fondsmanagers en/of hun families hebben substantieel geïnvesteerd in onze fondsen.
Teslin beschikt over 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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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. In augustus van dat jaar is hij toegetreden
als lid van de directie van Teslin.

Het investeringsteam

Frederik van Beuningen (1949) heeft economie gestudeerd. Na een loopbaan in
de transportsector was hij zes jaar werkzaam in het directieteam van een participatie
maatschappij. Hij was in 2003 lid van de Commissie Tabaksblat, die de Nederlandse
Corporate Governance Code voor beursfondsen opstelde. Jarenlang was Frederik lid
van het dagelijks bestuur van Eumedion, de organisatie die de belangen van institutionele

De investeringsfondsen van
Teslin worden beheerd door

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde

beleggers op het gebied van corporate governance behartigt. Frederik is lid van de

in Rotterdam. Jan-Jaap was voorheen werkzaam

directie van Teslin.

bij ING Bank, de laatste jaren als director Structured

ervaren fondsmanagers die

Acquisition Finance, waar hij verantwoordelijk was

Maarten Hartog (1973) heeft zowel civiel als bedrijfsrecht gestudeerd in Leiden.

daarbij nauw samenwerken

voor de financiering van Private Equity transacties.

Hij heeft zes jaar als advocaat in een ondernemingsrechtpraktijk gewerkt. Maarten

Sinds augustus 2015 is hij werkzaam bij Teslin als

is betrokken bij de beleggings- en juridische commissie en lid van de Werkgroep

fondsmanager van zowel Darlin als Todlin.

Bestuurdersbezoldiging van Eumedion. Maarten is lid van de directie van Teslin.

met de directie van Teslin.
Bij de analyse van de bedrijven
worden zij ondersteund

Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als
bedrijfskundige. Na een loopbaan als aandelen

Aleid Kruize (1958) heeft zowel notarieel als fiscaal recht gestudeerd. Zij was ruim

analist bij Robeco is hij in de periode 2005 – 2007

acht jaar als adviseur werkzaam in een internationale belastingadviespraktijk. Zij is onder

Ieder draagt vanuit zijn

als senior portefeuillemanager verantwoordelijk

andere commissaris geweest bij een participatiemaatschappij en een vermogens

expertise en achtergrond bij

geweest voor het fonds Robeco European Midcap

beheerder. Sinds 2007 is zij bestuurslid van de Dutch Fund and Asset Management

Equities. Rombout is lid van de beleggingscommissie

Association (‘DUFAS’), de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogens-

van Eumedion. Rombout is fondsmanager van

beheerders en beleggingsinstellingen. Aleid is lid van de directie van Teslin.

door een team van analisten.

aan een integrale visie op de
bedrijven in onze fondsen.

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

Het begint met de
juiste keuze

De historie van een bedrijf is interessant, maar

beleid en de verdeling van de winst hebben onze

de strategische plannen voor de komende

bijzondere aandacht. Het benoemen van goede

jaren en de samenstelling van het bestuur

commissarissen is belangrijk, omdat zij mede

vinden wij belangrijker. Wij houden van bedrij-

de belangen van de aandeelhouders behartigen

ven waar de oorspronkelijke ondernemers

en sterk genoeg moeten zijn om effectief toe-

familie nog bij betrokken is.

zicht te houden op het bestuur. Benoemingen
in het bestuur zijn van belang omdat het vertrou-

Wij investeren in goed geleide bedrijven die

wen in de kwaliteit van het management een

niet alleen duurzaam waarde creëren voor de

belangrijk criterium is in onze investeringsbe-

aandeelhouders, maar voor alle stakeholders

slissing. Bij het beoordelen van het belonings-

die bij het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met

beleid kijken we meer naar de methodiek en

een krachtig en betrouwbaar bestuur dat meer

instrumenten dan sec naar de hoogte ervan.

Goede investeringen vinden, daar gaat het om. Teslin investeert met een

ondernemer dan beheerder is, met een sterke

Wij vinden dat deze aan moeten sluiten bij wat

langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa.

marktpositie, een overtuigende strategie en een

maatschappelijk verantwoord is en een lange-

voorspelbare groei van omzet, winst, kasstroom

termijnbeleid moeten ondersteunen. We spreken

en dividend. We beoordelen waardecreatie op de

ons ook altijd uit over het dividendbeleid, omdat

portefeuilles aan. Bij het zoeken naar geschikte bedrijven voor de portefeuilles van

capaciteit van een onderneming om duurzaam

we als mede-eigenaar daarmee de directie een

onze fondsen gaan we zorgvuldig te werk en zijn we selectief.

cashflow en bovengemiddelde rendementen

nieuw mandaat geven om een deel van de winst

op geïnvesteerd vermogen te genereren. Jaar-

te herinvesteren in toekomstige groei.

We participeren niet in een groot aantal bedrijven, maar houden geconcentreerde

lijks analyseren we een groot aantal beursgenoteerde bedrijven binnen ons universum.

We willen niet op de stoel van de directie

Slechts enkele daarvan komen daadwerkelijk in

gaan zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake

een van onze portefeuilles.

is van belangrijke wijzigingen in de bedrijfs

Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers

we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de

van potentiële kandidaten voor onze fondsen,

branche. Zo krijgen we een beter beeld van

maar de beslissing om in een bedrijf te parti-

de markt waarin een bedrijf opereert en van

Betrokken aandeelhouderschap

(on)wenselijkheid hiervan. In uitzonderings

ciperen nemen we op veel bredere gronden.

de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt

Wij streven naar een constructieve relatie met

gevallen nemen wij zelf – al dan niet met

We volgen niet alleen de ontwik
kelingen in

het ons de gelegenheid om te praten met

de bestuurders en commissarissen van de

andere grootaandeelhouders samen – het

de sectoren en regio’s die ons interesseren,

de concurrent, een leverancier of een klant.

bedrijven waarin we investeren en denken met

initiatief om belangrijke vragen over de stra

hen mee. Als mede-eigenaar maken we actief

tegie aan de orde te stellen. Doordat we een

gebruik van de rechten die de wet ons biedt.

langetermijnvisie hebben en een constructieve

Ons stemrecht bijvoorbeeld zien we niet alleen

relatie met de directies nastreven, stuit dit

als een recht. Wij zien het als onze plicht om er

zelden op weerstand. Integendeel, meestal

gebruik van te maken. Zaken als benoemingen

wordt onze kennis en betrokkenheid op prijs

van bestuurders en commissarissen, belonings

gesteld.

strategie spreken wij ons wel vaak uit over de

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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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 beoogt een gefocuste portefeuille aan
te houden met rond de tien deelnemingen. Per
31 december 2016 bestond de portefeuille van
Todlin uit zeven 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 ondernemer-

Dienstverlening

schap en het corporate governance beleid.

Consument

31 %

Industrie

30%

39%

Door de omvang van haar participaties geniet
Todlin fiscale faciliteiten, waardoor zij geen

Mede-eigenaar van
veelbelovende bedrijven

vennootschapsbelasting verschuldigd is over

stijging van het effectenkrediet boven de 10% is

ontvangen dividenden en gerealiseerde koers-

toestemming van de RvC vereist. Wij verhogen

winsten.

het rendement en risico van de portefeuille niet
kunstmatig door te investeren met geleend

Todlin kan na een ‘delisting’, die al dan niet op

geld (financiële hefboom). Afhankelijk van de

haar initiatief plaatsvindt, een belang aanhouden

marktvisie van de fondsmanager en de inves-

als buiten de beurs op termijn een beter resul-

teringsmogelijkheden kan besloten worden om

taat te verwachten is.

(tijdelijk) liquide middelen aan te houden.

Jan-Jaap Bongers (1980) is de fondsmanager
van Todlin. Hij heeft veel ervaring in het beheer
van een portefeuille van bedrijven vanuit het
perspectief van de kapitaalverschaffer. Bij het

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,

beheer van Todlin profiteert Jan-Jaap van de
jarenlange ervaring en kunde van Teslins directie
en investeringsteam. Een onafhankelijke Raad
van Commissarissen (‘RvC’) houdt toezicht op
het gevoerde beleid van Todlin.
Todlin maakt hooguit tijdelijk gebruik van een

indien mogelijk, het contant ontvangen dividend na aftrek van kosten uit

effectenkrediet tot een maximum van 15% van

en streeft ernaar het dividend jaarlijks te verhogen.

de aanwezige fondswaarden. Tot 10% staat

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.

het de beheerder Teslin vrij om actief gebruik
te maken van deze faciliteit. Voor een passieve
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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

De Raad van

waarin wordt geïnvesteerd.

Commissarissen
van Todlin.
Van links naar rechts:
Oscar van den Ende,
Bert Groenewegen en
Bert Savonije (voorzitter).

Verhandelbaarheid

bij de koper en verkoper, afhankelijk van de trans-

Todlin is een zogenaamde closed-end beleg-

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

gingsinstelling.
Kosten
Onder toezicht van Teslin kan NIBC Markets NV

De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt

(‘NIBC’, voorheen SNS Securities NV) vraag naar

1,05% per jaar berekend over het gemiddeld

Risico’s

samenstelling van de portefeuille. In de middag

en aanbod van (certificaten van) aandelen (in de)

eigen vermogen per kalenderjaar. Daarnaast ont-

Aan een belegging in Todlin zijn risico’s verbon-

wordt er voor de liefhebbers een golfwedstrijd

Todlin (stapelvennootschappen) op basis van ‘best

vangt de beheerder Teslin bij een succesvolle

den die in het algemeen gepaard gaan met het

georganiseerd. Ook in 2017 organiseren wij weer

effort’ bij elkaar brengen. Bij NIBC wordt deze

(gedeeltelijke) verkoop van een van de participa-

beleggen in effecten. Een uitgebreid overzicht

een bedrijfsbezoek. Voor deze gewoonlijk goed

activiteit verzorgd door de heren Ad van de Laar

ties een performance fee. Een uitgebreid overzicht

van de risico’s is opgenomen in het informatie

bezochte bijeenkomsten nodigen wij onze

(020 – 550 84 82) en Job Heere (020 – 550 84 86).

van en toelichting op de kosten is opgenomen in

memorandum en in (de toelichting op) het jaar-

investeerders persoonlijk uit.

De verkoop van aandelen Todlin is afhankelijk van

het informatiememorandum en in (de toelichting

verslag, die beide zijn te vinden op www.todlin.nl.

het beschikbaar zijn van een koper. Voor trans

op) het jaarverslag, die beide zijn te vinden op

acties in de Todlin-vennootschappen brengt NIBC

www.todlin.nl.

Eigen governance
Todlin heeft een eigen Raad van Commissarissen die per 31 december 2016 bestaat uit
Bert Savonije, Oscar van den Ende en Bert
Groenewegen.

Op onze website www.todlin.nl is u
 itgebreide informatie opgenomen over het

Agenda

fonds, zoals het informatiememorandum, jaarverslagen en de maandelijkse factsheet.

Op donderdag 8 juni 2017 houdt Todlin haar

Verder staan daar achtergronden vermeld over de investeringen.

aandeelhoudersvergadering, waarin de fonds-

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.

manager en de directie verantwoording zullen afleggen over het gevoerde beheer en de
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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’)

WEERBESTENDIGE HANDELAREN
NIET GEK TE KRIJGEN

Klimaatverandering

Op acquisitiegebied is het echter even stil. Er is wel

Niet alleen het weer kan de oogsten en dus de

wat te koop, maar het is over het algemeen té duur

kwaliteit en prijzen beïnvloeden, ook het politieke kli-

en Acomo is zeer gedisciplineerd. Het laat zich niet

maat kan grillig zijn, met alle gevolgen van dien. Zo

verleiden tot kostbare uitstapjes en staat onder

had niemand kunnen voorspellen dat de Turkse lira

tussen wel klaar om toe te slaan als het moment

dit jaar 20% zou dalen. In combinatie met de mooie

daar is. Precies zoals wij het graag zien. Zo zette

oogsten van abrikozen en sultanarozijnen goed

het dit jaar een eerste stapje op de Indiase markt.

nieuws voor de klanten van Acomo. Positief is ook

Van Rees nam daar Container Tea and Commodities

dat het Nederlands voedingscentrum een handje

in Coonoor over. Een kleine kraal, maar zo krijgt

ongezouten noten in de schijf van vijf opnam. Als

het bedrijf wel een eigen poot aan de grond in het

noten dagelijkse kost worden is dat natuurlijk goed

op een na grootste theeproducerende land ter

voor de business van de notenverkopers. En dat

wereld.

zijn weer de klanten van Acomo. Omgaan met
onzekerheden is dagelijks werk voor de handelaren

Nieuwe kansen

van de ervaren Acomo bedrijven Catz, TEFCO,

Het management van Acomo houdt haar beide

King Nuts & Raaphorst, Van Rees, Red River,

voeten altijd op de grond. Wij zijn blij met de eind

SIGCO, Tovano en Snick Euroingredients. Zij heb-

vorig jaar aangetreden CFO, al zouden wij het

ben ook dagelijks contact met grote telers en

wel fijn vinden als hij weer kwartaalcijfers zou gaan

leveranciers over de hele wereld. Ze zijn daardoor

publiceren. Ook de in 2013 aangetreden CEO

op de hoogte van de actuele marktomstandig

functioneert goed. Hij kondigde echter aan zijn

heden en staan op ieder moment klaar om klanten

contract na mei 2017 niet te verlengen wegens

van cruciale informatie te voorzien.

persoonlijke redenen. Jammer, maar er is ruim
de tijd een opvolger te vinden. Op het gebied van

Goede discipline

rendement, was 2016 voor aandeelhouders een

Dit jaar was voor Acomo niet het beste jaar op de

minder jaar, maar op de lange termijn staat de

beurs, maar dat is geen drama. De afgelopen tien

barometer voor Acomo volgens ons nog steeds

jaar heeft de handelaar enorme waarde gecreëerd

op mooi weer.

voor haar aandeelhouders. Dat leidde ook tot een
terecht hoge waardering van het aandeel en die is
nu ietsje teruggelopen. Dat baart ons geen zorgen.

www.acomo.nl

Organisch kan Acomo ook niet dubbelcijferig

El Niño is een regelmatig terugkerend verschijnsel waarbij de temperatuur

groeien. Dat kan alleen als ze weer een nieuwe

van zeewater in de Stille Oceaan opwarmt. Maar in 2016 was hij veel heftiger dan

dikke kraal aan hun indrukwekkende ketting rijgen.

normaal. Mexico kreeg de zwaarste tropische orkaan ooit over zich heen
en in Australië, India en Indonesië was het maandenlang droger dan verwacht.
Dat leidde tot record lage oogsten van bijvoorbeeld Chileense walnoten en
Filipijnse bananenchips.

2016

2015

2014

2013

2012

Beurswaarde

€

505,3

€

556,6

€

451,8

€

389,4

€

323,1

Omzet

€

682,3

€

681,6

€

618,9

€

584,4

€

593,1

Nettowinst

€

34,4

€

32,3

€

33,1

€

27,4

€

27,0

Dividend/aandeel

€

1,20

€

1,00

€

1,10

€

0,77

€

0,70

Als je in de natuurlijke agrarische producten zit is

ter wereld op zonovergoten akkers en uitgestrekte

het weer van grote invloed op je handel en kunnen

theeplantages en laten noten, zaden, specerijen,

meteorologische verschijnselen letterlijk verreikende

gedroogde vruchten en theesoorten door hun han-

Aantal medewerkers

gevolgen hebben. De groep bedrijven die onder

den glijden in ambachtelijke pakhuizen. Ze kennen

Gemiddelde kostprijs

€

5,01

€

4,86

€

4,82

€

4,82

€

4,82

de paraplu – of beter gezegd parasol – van Acomo

hun markten en producten en natuurlijk de risico’s

Beurskoers

€

20,90

€

23,20

€

19,01

€

16,55

€

13,90

valt weet er alles van. Hun handelaren lopen overal

van hun vak.

593

593

577

551

541

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

24

TODLIN | J A A RBERI CH T 2016

TODLIN | J A A R B E R IC HT 2016

25

BETER BED HOLDING NV

MORGEN GEZOND WEER OP

desgewenst ook thuis adviseren. Zeker voor

als het daar minder gaat. Deels ligt het aan het feit

mensen op leeftijd een prettige service. Die krijgen

dat de hele Duitse markt kromp, maar er is ook een

ook meteen alles uitgelegd over de verschillende

aantal interne factoren aan te wijzen. De belang-

standen van het bed, om koude voeten te ver-

rijkste oorzaak is dat de formule hier nog niet

helpen of extra ondersteuning te bieden na een

voldoende is opgefrist, zoals in Nederland. Boven-

heupoperatie. En over opties als uitstapverlichting,

dien heeft Matratzen Concord niet goed ingespeeld

een uitstaphulp en de in hoogte verstelbare bed

op de boxspring trend, waar de concurrentie

bodem; handig voor het stofzuigen.

wel flink op inzette. Modernisatie van de online

Europees slapen

bijvoorbeeld nog niet geschikt voor mobiel gebruik.

propositie was ook hard nodig: de Duitse site was
Beter Bed is in ons land bekend onder die naam,
maar ook onder Beddenreus. En in Duitsland,

Goed wakker

Oostenrijk en Zwitserland als Matratzen Concord,

Wij denken dat de afgaande wekker in Duitsland

in Spanje als El Gigante del Colchón, in Frankrijk

goed gehoord is en dat het management de juiste

als Literie Concorde en sinds dit jaar in Zweden als

stappen aan het nemen is. De stevige kostenstijging

Sängjätten. Daarnaast valt ook de groothandel DBC

baart ons voorts ook geen zorgen, omdat deze

International (van de bekende M Line-matrassen)

in lijn is met de langetermijnstrategie. Daarnaast

onder de paraplu van de holding. De formules

gaan hogere omzetten in de andere landen nou

hebben hun eigen kenmerken en verschillen ook

eenmaal gepaard met hogere kosten. Ook vergt

in grootte. Van de 1.206 winkels heeft Matratzen

het verder uitwerken en implementeren van een

Concord er 1.004 en Literie Concorde nog slechts

omnichannel strategie een flinke investering. Wij

vijf, maar overal kan je bedden en matrassen vinden

staan achter het gevoerde dividendbeleid, daar

met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

plukten wij ook dit jaar weer de vruchten van.
Kortom wij hebben wel onrustig geslapen, maar

Duitse wekker

het ontaardde niet in een nachtmerrie. Bij andere

Beter Bed ontwikkelde zich de eerste helft van 2016

investeerders wel en dat leidde tot een daling van

goed. Daarna ging het wat minder. Dat lag geheel

het aandeel. Dat gaf ons de kans flink bij te kopen

aan Duitsland, waar de resultaten teleurstellend

voordat de koers zich weer gedeeltelijk herstelde.

waren. Daar staat weliswaar tegenover dat de

Volgend jaar gezond weer op!

andere landen zich positief ontwikkelden, maar
omdat onze oosterburen goed zijn voor ongeveer

Opgefrommelde hoeslakens in de kast: dat ziet er niet uit en

60% van de omzet, komt het meteen hard aan

www.beterbedholding.nl

ze nemen veel ruimte in beslag. Dat probleem is eenvoudig te verhelpen
door de masterclass ‘hoeslakens vouwen’ te volgen op de Beter Bed Blog!
Daar vind je ook tips over goed slapen na een nachtdienst,
tijdens de overgang, met een jet lag of bij warm weer.

Op de website van Beter Bed kan je ook lezen

specialisten van Beter Bed weten echt alles over

over de voordelen (gezellig!) en nadelen (bacteriën

goed slapen.

en vlooien) van het delen van je bed met een

2016

2014

2013

2012

371,0

€

493,6

€

376,7

€

383,9

€

287,3

€

410,5

€

385,4

€

364,0

€

357,4

€

397,3

Nettowinst

€

19,0

€

22,6

€

16,9

€

8,2

€

14,4

Dividend/aandeel

€

0,74

€

0,87

€

0,65

€

0,27

€

0,47

Beurswaarde
Omzet

€

2015

Aantal medewerkers

2.765

2.513
1.159

2.420

1.127

2.495

Slaapverwekkend advies

Aantal winkels

hoofdkussen? Zou u wel moeten doen. Het maakt

Naast digitaal advies, kunt u natuurlijk ook naar

Gemiddelde kostprijs

€

5,89

€

4,42

€

4,42

€

4,42

€

4,42

namelijk best uit of u een rug-, buik- of zijslaper

de winkel voor een advies-op-maat. Wilt u ook

Beurskoers

€

16,90

€

22,48

€

17,20

€

17,61

€

13,20

bent en of u het vaak warm of koud hebt. De slaap

een bed kopen, dan komen de slaapspecialisten u

huisdier. En hebt u wel eens nagedacht over uw

1.206

2.369

1.175

1.219

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

VOOR HOOGGELEERD PUBLIEK

In 2015 werd Brill’s Middle East and Islamic Studies Early-Career Paper Prize

de beroemde zeventiende-eeuwse wetenschap-

veel beperken. Een aantal andere grootaandeel

per gaan over uiteenlopende onderwerpen, van

houders was het roerend met ons eens. Onze

vakgerelateerde observaties tot opmerkingen over

twijfels over de voordracht van een nieuwe presi

muziek.

dent commissaris gaf aanleiding om de positie
van aandeelhouders aan de orde te stellen. Deze

Mooie overname

kritische opstelling leidde tot een stevige discussie

Onze ruim driehonderd jaar oude hooggeleerde

tijdens de jaarvergadering. Ons standpunt was

nichespeler biedt wetenschappers over de hele

onder andere dat het werken met een administratie-

wereld unieke content. De voornaamste afzet-

kantoor de invloed van aandeelhouders onterecht

markt is de Amerikaanse, maar het aandeel van de

zwaar beperkt. Niet aanwezige certificaathouders

Aziatische klanten groeit flink, vandaar ook dat de

worden vertegenwoordigd door het administratie

website zowel Chinees als Engelstalig is. Groei

kantoor, waarmee een groot deel van de stemmen

realiseert Brill ook door acquisities van andere

vertegenwoordigd wordt door een orgaan dat zelf

niche-spelers. Eind dit jaar voltooide de onder

geen kapitaal heeft geïnvesteerd en dus geen

neming de overname van de Duitse uitgeverijen

financieel risico loopt. De discussie hierover werd zo

Ferdinand Schöningh en Wilhelm Fink. Met die deal

heftig dat hij niet werd afgemaakt en de voor

krijgt Brill de beschikking over zeer gewaardeerde

gestelde benoeming van een nieuwe voorzit-

werken op de terreinen geschiedenis, theologie en

ter van de Raad van Commissarissen – waar ook

literatuur. In totaal gaat het om ongeveer 5.500 titels

niet iedereen zich in kon vinden – werd uitgesteld.

en 7 dagboeken, een lijst die elk jaar met 300 titels

Enkele maanden later werd overigens een nieuwe

groeit. De Duitse uitgevershuizen zijn samen goed

kandidaat voorgesteld, die enkel met behulp van

voor een jaarlijkse omzet van meer dan € 3 miljoen.

de stemmen van het administratiekantoor werd

We hebben er lang op moeten wachten, maar een

benoemd. Quod erat demonstrandum. De discussie

goede zet van Brill. De resultaten laten ook een ver-

loopt nog. Het bestuur heeft toegezegd op korte

betering zien en komen stapsgewijs meer in lijn met

termijn aan te geven of en hoe ze de corporate

wat wij verwachten van een speler in deze sector.

governance structuur gaan moderniseren. Wij zijn

niet uitgereikt, omdat de jury de inzendingen niet goed genoeg vond. Dit jaar was
er wel een winnaar: Fatma Öncel, promovenda aan de Turkse Bogaziçi University
won met haar artikel ‘Land, Tax and Power in the Ottoman Provinces:
The Malikane-Mukataa of Esma Sultan in Alasonya (c. 1780-1825)’.

in afwachting daarvan en kunnen gelukkig tevreden
Vuiltje aan de lucht

zijn over de operationele ontwikkelingen in het af

Geen vuiltje aan de lucht bij Brill dus zou je denken.

gelopen jaar.

Maar dat was er toch. Het bedrijf heeft beschermingsconstructies die volgens ons niet meer van
deze tijd zijn en de rechten van aandeelhouders te

www.brill.com

Een ander hoogtepunt dit jaar was de publicatie

geeft 200 periodieken uit, waaronder 16 e-only titels

van de Encyclopedia of Chinese Language and

en 11 volledig open access titels, op het gebied

Linguistics (ECLL), het meest complete en up-to-

van sociale wetenschappen, geesteswetenschap-

date naslagwerk over de Chinese taal. Het bestaat

pen en internationaal recht. Daarnaast biedt Brill ook

uit meer dan 500 artikelen van de hand van weten-

naslagwerken en primaire bronmaterialen, waar

schappers van over de hele wereld en behan-

onder gescande handgeschreven teksten. Zo kon-

Beurswaarde

€

52,0

€

43,8

€

48,2

€

41,5

€

36,6

delt alle mogelijke aspecten van het Chinees,

digde de onderneming dit jaar aan het persoonlijk

Omzet

€

32,2

€

30,8

€

29,7

€

29,3

€

27,5

van morfologie en taalverwerving tot gebarentaal

archief van Christiaan Huygens te gaan digitaliseren.

en internettaal. Geen enkel zichzelf respecterend

Tot nu moesten geïnteresseerden het hebben

Nettowinst

€

2,8

€

2,3

€

2,2

€

2,5

€

5,7

onderzoeksinstituut kan zonder.

van boeken over de stukken in het archief, straks

Dividend/aandeel

€

1,32

€

1,24

€

1,15

€

1,12

€

1,08

€

19,93

€

19,93

€

19,93

€

19,85

€

19,85

€

27,73

€

23,36

€

25,73

€

22,14

€

19,50

kunnen studenten en wetenschappers alles zelf

2016

Aantal medewerkers

Unieke bronnen

bestuderen. Huygens was zowel wiskundige, als

Gemiddelde kostprijs

Brill is de wetenschappelijke uitgeverij voor alfa

natuur- en scheikundige en is vooral bekend als

Beurskoers

studies. Het publiceert 800 (e)boeken per jaar en

de uitvinder van de pendule klok. De notities van

2015

132

2014

132

2013

134

2012

123

122
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NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV

ELEKTRONISCH OPSCHAKELEN

Eigen initiatief

keten van toeleveranciers. Daarom is het verstandig

Vroeger was Neways vooral een toeleverancier,

dat Neways ook in andere sectoren actief is, al is

maar het schoof de afgelopen jaren steeds verder

te veel versnippering ook niet goed. Daar hebben

op in de waardeketen van klanten als Honeywell,

wij al eerder op gewezen. Het bedrijf heeft een

ASML, Philips, FEI en Nokia. Door al vroeg bij de

eerste stap gezet met een versimpeling van de

productontwikkeling en -introductie betrokken te

organisatie in China, maar naar onze mening is

zijn of het hele product life cycle management over

er nog veel werk aan de winkel. Op basis van

te nemen bijvoorbeeld. Zo creëert het ‘smartner-

een goed uitgewerkte strategie moet de organi-

ships’ en wordt het bedrijf een soort verlengstuk

satie optimaal afgestemd worden op de toe-

van haar klant. Het gaat zelfs zo ver dat klanten van

genomen dynamiek in de markt, de efficiency

ASML, zoals bijvoorbeeld Samsung, al kwaliteits

van de bedrijfsvoering verbeterd worden en de

controles doen bij Neways. Het bedrijf neemt ook

capaciteitsbezetting geoptimaliseerd.

vaker het initiatief. Zo verkoopt het sinds kort een
nieuwe, eigen sensor. Een universeel inzetbaar

Focus op rendement

instrument dat de temperatuur in een machine tien

Wij zijn actief bezig geweest met onze slimme pro-

keer nauwkeuriger meet dan voorheen. Belangrijk,

ducent van elektronische schakelingen. De potentie

want temperatuurwisselingen in een machine be-

is er zeker, maar het gaat ons te langzaam en er

dreigen de betrouwbaarheid ervan.

komt nog onvoldoende uit. Zowel strategie als
doelstellingen mogen volgens ons nog wel wat

Van vele markten…

verder worden geconcretiseerd. Hierop doorscha-

Nieuwe orders krijgt Neways vooral uit de auto

kelen en meer focus op rendement is ons advies.

mobiel- en halfgeleiderindustrie. In de automobiel
industrie plukt het de vruchten van de toegenomen
www.neways.nl

vraag naar toepassingen voor elektrische mobiliteit.
Het bedrijf rekent e-mobiliteit tot prioriteit. In vrijwel
iedere Duitse auto zitten inmiddels componenten
van Neways, zoals de stekker voor het opladen of
het besturingssysteem. In de halfgeleiderindustrie
doet het ook goede zaken, maar die markt is wel
heel volatiel. Als Apple de introductie van zijn nieuw
iPhone uitstelt, heeft dat direct invloed op de hele

Een printed circuit board maakt verbindingen en heeft elektronische
componenten. Je kan op internet vinden hoe je er zelf één kan maken
met behulp van onder meer plakband, vislijn en gootsteenontstopper.
Maar de geavanceerde ‘moederborden’ zijn complexe printplaten met meerdere
lagen die geassembleerd worden door specialisten, zoals Neways.

2016

2015

2014

2013

2012

Beurswaarde

€

106,2

€

85,5

€

80,2

€

61,0

€

46,5

Omzet

€

393,2

€

347,1

€

308,6

€

265,0

€

274,3

Nettowinst

€

9,7

€

3,2

€

7,0

€

1,9

€

-0,4

Dividend/aandeel

€

0,34

€

0,11

€

0,25

€

0,06

€

0,01

Neways is goed thuis in de complexe micro-

levert voor de chipmachines. En in de medische

elektronica. In vrijwel ieder apparaat functioneren

sector en de luchtvaartindustrie, waarvoor het

geassembleerde printplaatjes als het centrale

onder andere besturingssystemen ontwikkelt. Voor

Aantal medewerkers

zenuwstelsel. Neways levert er de componenten

defensie en de industrie levert Neways daarnaast

Gemiddelde kostprijs

€

6,75

€

6,74

€

6,65

€

6,65

€

6,65

voor of het complete systeem. Zoals aan klanten

de technologie voor metaalbewerkingapparaten,

Beurskoers

€

9,28

€

7,50

€

7,30

€

6,13

€

4,68

in de halfgeleiderindustrie, waar het onderdelen

liften, alternatieve energie en vervoer.

2.612

2.530

2.611

1.909

2.052
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ORDINA NV

VERMENSELIJKING VAN ICT

mobile, ketenintegratie, privacy en security. Zo

Goede ontwikkelingen

ontwikkelde het een applicatie voor het Openbaar

Ordina deed het goed dit jaar. Het was zelfs de

Ministerie (OM). Dat had behoefte aan ondersteu-

topperformer in onze portefeuille. Maar dat moeten

ning van het primaire proces rond de afhandeling

we wel in perspectief zien: uiteindelijk komt het er

van standaard strafzaken toen de wet- en regel

op neer dat de daling in de winstgevendheid lijkt te

geving over de bewijsvoering, strafmaat en vertrou-

zijn gekeerd. Bij de overheid viel de omzet dit jaar

welijkheid van informatie in strafzaken veranderde.

nog steeds tegen, al haalden ze hier wel een mooi

En voor het Havenbedrijf Rotterdam digitaliseerde

mantelcontract binnen voor ICT-inhuur door het

Ordina (de informatie over) verkeer in en rond de

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

haven, inspecties en het beheer van verhuurde

relaties (BZK). Bij de banken was het vanwege de

haventerreinen. Belangrijk voor de efficiency, veilig-

reorganisaties in de sector ook geen vetpot, maar in

heid en concurrentiekracht van de haven.

de industrie en de zorg deed Ordina het heel goed.
In België en Luxemburg zelfs top. Al met al een

Psychologisch inzicht

vrolijk bericht om te twitteren.

De specialisten van Ordina beschikken over diepgaande ICT-kennis, kennen de business van de klant

In de lift

en hebben een goed psychologische en sociolo-

Na roerige tijden zit Ordina weer in de lift. Het kosten-

gisch inzicht in het gebruik van technologie. Dat zie

reductieprogramma werpt zijn vruchten af, het

je goed bij kijkcijferkanon en twitterhit ‘The voice of

toezicht is verbeterd, er worden innovatieve op-

Holland’. Ordina hielp bij het opzetten van een multi-

lossingen gecreëerd en er is nieuw jong talent

en crossmediale strategie voor deze talenten-

aangetrokken. Ook kwam een nieuwe goede CFO

jacht. Met succes: binnen een paar weken na de

vanuit de eigen organisatie en werd een opvolger

lancering van het online platform meldden 3.000

gevonden voor CEO Stépan Breedveld, hij wordt

kandidaten zich voor een ‘live’ auditie en durfde een

in 2017 opgevolgd door de CEO van België die een

groot aantal anderen hun online auditie te uploaden.

uitstekend trackrecord heeft opgebouwd. Knap

Dat leidt weer tot honderdduizenden videoviews

als je reorganiseren kan combineren met inves-

en flinke reclame-inkomsten. Iedere vrijdag zitten

teren. We verwachten dit jaar ook weer dividend

zo’n drie miljoen kijkers aan de buis gekluisterd. En

te ontvangen.

dat terwijl het aanbod van talentenjachten op de

Het delen van meningen, interacteren, creëren en publiceren zijn

televisie overweldigend is.

www.ordina.nl

allemaal behoeften die ondersteund en gestimuleerd kunnen worden via
social media. En dan gaat het niet alleen om leuke kattenplaatjes of foto’s
van de kleinkinderen. Je kan via Twitter beurskoersen beïnvloeden en
politieke rellen laten ontstaan. Of via een intelligent platform burgers
helpen om een weg te vinden in de bureaucratie. Dat noemt Ordina
2016

de humanisering van ICT.

De digitalisering van onze samenleving is allang

vraagstukken. Het kan helpen bij een efficiëntere

doorgedrongen in alle facetten van ons zakelijk

overheid, betaalbare zorg, veilige transacties en

en privéleven. Maar steeds als je denkt dat het nu

een schoon milieu.

2014

2013

2012

Beurswaarde

€

195,7

€

98,6

€

116,4

€

175,1

€

103,0

Omzet

€

343,6

€

348,3

€

366,9

€

377,0

€

400,7

Nettowinst

€

5,0

€

-3,2

€

1,0

€

-65,0

€

0,5

Dividend/aandeel

€

0,02

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Aantal medewerkers

wel ‘af’ is, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die

2015

2.709

2.886

2.907

2.918

2.920

de manier waarop we met elkaar communiceren

Intelligente applicaties

Gemiddelde kostprijs

€

1,07

€

1,07

€

1,07

€

1,06

€

1,06

verandert. Volgens Ordina speelt ICT een hoofd-

Ordina heeft gespecialiseerde units op onderwer-

Beurskoers

€

2,10

€

1,06

€

1,26

€

1,90

€

1,12

rol bij het oplossen van grote maatschappelijke

pen als social communities, customer experience,
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ROYAL REESINK NV

GRONDIG GROEIEN

Twee stevige poten

waar het nog niet actief was. In Nederland nam het

De bedrijven van Reesink zijn onder te verdelen

daarnaast eind dit jaar Lalesse Europe over: één

in twee segmenten: Equipment en Industries. In

van de toonaangevende aanbieders van magazijn

Reesink Equipment – het kernonderdeel van

kranen en magazijnsystemen. Goede uitbreiding

Reesink – zijn de bedrijven distributeur van A-merken

voor Reesink Material Handling Equipment.

en aanbieders van concepten die oplossingen
bieden voor uitdagingen in de land- en tuinbouw,

Snel schakelende eigenaren

landschappelijk onderhoud, material handling,

Onze specialist in zwaar werk heeft ons flink bezig-

grond-, weg- en waterbouw. In Reesink Industries

gehouden dit jaar. Wij zagen en geloofden in de

leveren ze (bewerkt) staal, persoonlijke bescher-

potentie tot verdere waardecreatie. Reesink speelt

mingsmiddelen en hydraulische systemen. Zo

een steeds belangrijkere rol voor de producenten

leverde Reesink Staal 4.500 ton staal voor het

van A-merken, die Reesink zelfs soms proactief

nieuwe 25 verdiepingen tellende European Patent

benaderen als ze een nieuwe distributeur zoeken.

Office in Rijswijk. Goed voor zo’n 5.400 IPE 450-

Zo kwam het al in Kazachstan en Japan terecht

liggers die door middel van Reesinks snijmachine

en doet het daar goede zaken. Om de buy & build

voorzien zijn van grote uitsparingen voor de ‘Slimline-

strategie succesvol voort te zetten, moet het

vloeren’, waar kabels en leidingen doorheen ver-

bedrijf snel kunnen schakelen. Een selecte groep

werkt kunnen worden.

betrokken aandeelhouders die geloven in deze
strategie en ook in staat zijn snel bij te springen kan

Uitgekiende uitbreiding

dit vliegwiel versnellen. Daarom besloten wij in een

Reesink is de afgelopen jaren hard gegroeid. Orga-

consortium met Gilde Buy Out Partners en Navitas

nisch gaat het relatief langzaam, maar het versnelt

een bod te doen op alle uitstaande aandelen. Eind

de groei door steeds – voornamelijk kleine – kralen

juli hadden we meer dan 95% in handen en daarop

toe te voegen aan haar ketting. Die worden ge-

volgde de delisting medio augustus. Dividend

ïntegreerd en stapsgewijs operationeel verbeterd.

krijgen we de komende jaren niet, maar daar zitten

Ze zorgen altijd voor versterking van activiteiten

we niet mee. Wij zijn blij dat we mede-eigenaar

in bestaande markten of voor een voet aan de

gebleven zijn en verwachten een mooie waarde-

grond in nieuwe regio’s. Een goed voorbeeld is

creatie op de lange termijn.

de recente acquisitie van de ‘turfcare’-activiteiten
van Lely Holding in het Verenigd Koninkrijk, Ierland

Bij e-mobility denken we aan personenauto’s of ander passagiersvervoer.

en Denemarken. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om

www.royalreesink.com

de distributie van Toro-machines voor onderhoud

Maar ook grond, fruit, aardappels en afval worden steeds vaker door

van golfbanen en openbaar groen. Een terrein

elektrische machines geplant, gerooid, verplaatst en verwerkt. Machines die

waarop Reesink thuis is, maar dan nu ook in landen

steeds slimmer, schoner en efficiënter worden. Voor landbouw, logistiek en
de grond-, weg- en waterbouw. Reesink levert ze.

2016
Beurswaarde

€

129,3

2015

2014

2013

2012

€

108,0

€

112,3

€

84,8

€

58,9

Reesink dochter Motrac Linde heeft dit jaar vork

technisch defect opmerkt. Ook slim is de nieuwe

heftrucks met lithium-ion batterij op de markt

smalspoortractor NEXOS. Compact en wendbaar

gebracht. Energiezuinig en gebruikersvriendelijk. Zo

en daardoor handig voor gebruik bij speciale gewas-

kan je de batterij ook tussendoor laden – tijdens de

sen, zoals druiven en fruit of in de plantsoenendienst.

koffiepauze bijvoorbeeld – zonder dat dit slecht is

Ze hebben voor en achter de vooras een inspringing,

Aantal medewerkers

voor het laadgeheugen. En het batterijmanagement-

de zogenaamde wespentaille. Hierdoor kunnen de

Gemiddelde kostprijs

€

79,85

€

72,26

€

70,24

€

70,24

€

72,60

systeem controleert alle relevante gegevens en

wielen verder inslaan en hebben ze een kortere draai-

Beurskoers

€ 106,87

€

78,10

€

74,50

€

70,60

€

76,00

zorgt dat de truck tot stilstand komt als het een

cirkel. Te koop bij Reesink dochter Kamps de Wild.

Omzet

€

580,3

€

489,5

€

473,2

€

236,6

€

185,2

Nettowinst

€

10,5

€

11,1

€

8,9

€

4,5

€

-4,3

Dividend/aandeel

€

0,00

€

0,00

€

3,50

€

2,50

€

0,00

1.463

1.246

1.121

467

293
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STERN GROEP NV

All-round service

gebruiken. Wij zijn enthousiast over het gedetail-

Stern doet het goed. Het aantal verkochte nieuwe

leerde strategieproces dat Stern doorlopen heeft.

personenauto’s daalde iets, maar vorig jaar ging

ZO BEREIKT U UW BESTEMMING

het uitzonderlijk goed vanwege fiscale maatregelen

Slagkracht

die in 2016 van kracht werden. Dit jaar was er ook

De financiële slagkracht van Stern is al verbeterd

een eindejaarsrally, omdat per 1 januari 2017 het

door onder andere de sale-and-lease-back van de

bijtellingstarief van plug-in hybrids verhoogd werd

bedrijfspanden. Vorig jaar werden er tien verkocht,

van 15% naar 22%. Maar het was een kleinere

dit jaar volgden er drie waaronder het hoofdkantoor.

bubbel, want voor de duurdere modellen ging het

Gecombineerd met een goed resultaat betekent

tarief juist omlaag. De daling wordt in ieder geval

het dat wij op een mooi dividend mogen reke-

gecompenseerd door een toename van de verkoop

nen. Op 5 december 2016 speelden ze alvast

van bedrijfswagens en gebruikte auto’s. Naast het

voor Sinterklaas door een eerste kwartje aan te

vervoermiddel zelf biedt Stern ook alle service er

kondigen.

omheen. Onderhoud, schadeherstel, wagenparkbeheer, inrichting van bedrijfsauto’s, financiering

Goede navigatie

en 24-uurs mobiliteitsservice. Naar die diensten is

Wij verwachten dat Stern haar ambities waar gaat

ruim voldoende vraag. De resultaten van Financial

maken. Het management, versterkt met een nieuwe

Services stemmen tot grote tevredenheid.

CFO, en de commissarissen houden hun bestemming goed in het oog. Zij zien nog mogelijkheden

Hoge ambities

tot verdere significante verbeteringen. Wij ook.

In 2016 startte Stern met het driejarenprogramma

Natuurlijk zijn er ook beren op de weg. Trends als

‘Sprong voorwaarts‘. Daarnaast werd in samen

autodelen zetten nog niet door, maar dat kan nog

werking met een externe adviseur een nieuw strate

komen. En elektrische auto’s hebben minder onder-

gisch plan ontwikkeld voor 2017-2021. Doel van al

houd nodig. Maar zelfs tijdens de crisisjaren – toen

die inspanningen is de verdere transitie van klassieke

alle stoplichten op rood stonden – vertoonde Stern

dealerholding naar eersteklas mobiliteitsconcern te

steeds een goede wegligging. Met het nieuwe plan

perfectioneren. ‘Meer solutions en services’, zoals

kunnen ze echt doorkarren.

het bedrijf het zelf samenvat. Dat betekent creati

Als er nieuws is over auto’s gaat het vrijwel altijd over (bijna) zelfsturende

viteit, nauwere samenwerking tussen de bedrijfs

exemplaren of over de fiscale bijtelling. Terwijl er in Nederland

onderdelen en duidelijke commerciële aanwezigheid

zo’n acht miljoen auto’s rijden. Nog geen miljoen daarvan is een leaseauto,

www.sterngroep.nl

in alle communicatiekanalen die potentiële klanten

slechts 0,1% is volledig elektrisch en 2% is deels elektrisch, zoals de hybrides.
De meeste auto’s zijn dus ‘gewone’ auto’s. Maar wat u ook wilt,
u kunt het vinden bij Stern.
2016
Beurswaarde

€

2015

105,0

€

2014

2013

2012

107,4

€

77,0

€

87,8

€

81,8

Bij Stern kan men nieuwe auto’s kopen via hun

kan je bij Stern alles huren. Van een mooie cabrio

Omzet

€ 1.097,6

€ 1.095,2

€

898,3

€

917,6

€

936,0

dealernetwerk dat 21 merken vertegenwoordigt.

voor een zonnige vakantie tot een koelwagen

Nettowinst

€

11,3

€

11,1

€

3,6

€

3,1

€

-6,9

Maar je kan er ook occasions vinden van ieder

voor het vervoeren van je BBQ-vlees naar het strand

willekeurig merk. In beide gevallen kan je ze ook

of een rolstoelbus voor een uitstapje met vrienden

Dividend/aandeel

€

1,00

€

1,00

€

0,00

€

0,21

€

0,00

leasen. Zakelijk of particulier. Private lease neemt toe

met een mobiliteitsbeperking. Een (elektrische)

onder bijvoorbeeld ZZP-ers en de maandlasten

rolstoel kan je trouwens bij Stern dochter Mango

Aantal dealers

voor een tweedehandsje zijn natuurlijk lager dan die

Mobility krijgen. De Luggie Chair bijvoorbeeld, die

Gemiddelde kostprijs

€

26,34

€

27,74

€

27,74

€

29,06

€

29,06

voor de traditionele ‘leasebak’. Ook handig is short-

je ook eenvoudig tot een soort rolkoffertje kan

Beurskoers

€

17,72

€

18,12

€

13,00

€

14,82

€

13,80

lease en als je de auto maar heel kort nodig hebt

opvouwen.

Aantal medewerkers

2.051

1.979

1.950

2.134

2.309

85

85

82

77

90

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
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Postbus 60, 3950 AB Maarn
T: 0343 - 55 44 49
todlin@teslin.nl

|

|

F: 0343 - 41 35 95

www.todlin.nl

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

|

beeltink@teslin.nl
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