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Aan de beleggers in de achtergestelde obligatielening The Society Shop B.V., genoteerd aan de MKB-

beurs NPEX. 

 

30 november 2017 

 

Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 augustus 2017 tot en met 31 oktober 2017 

 

De verbouwingen van Haarlem en Den Haag zitten er helemaal op hetgeen heeft geresulteerd in twee 

fraaie nieuwe concept stores. Momenteel worden de vruchten daarvan al geplukt door een 

omzetimpuls ten opzichte van vorig jaar. Investeren loont! De verbouwing in Amsterdam heeft wat 

meer voeten in de aarde, men is begonnen met de wederopbouw maar met name de versterking van 

de fundering kost meer tijd dan vooraf ingeschat. De verwachte opleverdatum staat nu voorjaar 2018. 

Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 

Ten opzichte van het budget is gedurende het derde kwartaal de achterstand wat opgelopen, waarbij 

met name de maand oktober conform de landelijke trend in de branche erg mager was. De maand 

november geeft wat dat aangaat al goede voortekenen qua herstel. Daar waar de operationele kosten 

redelijk in lijn liggen met de prognose, blijven we vanuit omzetperspectief achter. Uiteraard is er nog 

steeds vertrouwen, hierbij zullen de maanden december 2017 en januari 2018 doorslaggevend zijn.  

De ontwikkeling van de webshop houdt positief aan met zowel een omzetgroei als een aantoonbaar 

breder bereik. In het derde kwartaal was deze omzetgroei 65% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast 

is de verdere integratie tussen de kassa en de webshop een feit, waarbij de laatste hand is gelegd 

aan het “order in store”. Hierbij kan de klant nu ook in de fysieke winkels kiezen om (een deel van) zijn 

aankopen thuisbezorgd te krijgen, waarmee de nee-verkopen worden gereduceerd. 

Zowel de najaars- als de wintereditie van onze Gentlemen’s Watch magazines zijn zeer positief 

ontvangen, waarin onder meer onze najaarscollectie met trots getoond wordt. Inmiddels staat ook de 

sale in de maand december alweer voor de deur, waarbij wij u uiteraard ook graag zien in onze 

winkels. Op naar fijne feestdagen en een succesvol 2018! 

 

 

The Society Shop B.V. 

Hans Beer 

 

 

 

 

 

 

 


