
 

 

 

 

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

beurs NPEX. 

 

30 november 2018 

 

Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 augustus 2018 tot en met 31 oktober 2018 

 

Aangezien onze flagship store in Amsterdam na een intensieve verbouwing gereed is, brengt het 

derde kwartaal van het boekjaar 2018/2019 minder nieuws omtrent verbouwingen. De eerste periode 

in de nieuwe winkel is veelbelovend. De aantrekkingskracht van de winkel blijkt hoog en qua omzet 

wordt er hier een behoorlijke inhaalrace gemaakt. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de 

voorbereidingen voor nieuwe verbouwingen. In het volgende kwartaalbericht volgt hierover nadere 

informatie. 

Het weer bleef ons ook in het derde kwartaal parten spelen. Daar waar de branche te maken had met 

lagere bezoekersaantallen in de diverse winkelsteden en daarmee gepaard gaande lagere omzetten, 

deed The Society Shop het goed ten opzichte van het gemiddelde in de branche. De cumulatieve 

omzet tot en met oktober 2018 ligt ca 5% boven de vergelijkbare periode vorig jaar. Qua operationele 

kosten liggen we iets boven budget. 

 

Met de complimenten van de accountant is de jaarrekening 2017/2018 ongewijzigd afgerond en 

voorzien van een goedkeurende verklaring. Deze jaarrekening 2017/2018 is inmiddels ook al 

beschikbaar gesteld aan de obligatiehouders.  

Voor de komende periode focussen we ons vol op de naderende feestdagen en de traditioneel drukke 

maand december. Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen zodat we het jaar in stijl af 

kunnen sluiten. 

Uiteraard zien wij u voor het jaareinde graag nog terug in één van onze winkels en anders wensen wij 

alvast een voorspoedig, succesvol en natuurlijk gezond 2019 toe! 

 

The Society Shop B.V. 

Hans Beer 
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