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MTD Beleggersupdate 18 maart 2020 

Net zoals iedereen zijn wij aangedaan door wat er wereldwijd gaande is. Eerst en vooral hopen we 

dat jullie veilig en gezond zijn. In de beleggersbijeenkomst van 3 maart hebben we een toelichting 

gegeven op de toekomstplannen en activiteiten van MTD Holding BV en haar groepsmaatschappijen. 

Wij hebben ook aandacht besteed aan het coronavirus en de impact op onze business, zoals ook 

vermeld in de prospectus.  

Gelet op de recente ontwikkelingen, hechten wij er waarde aan een update te geven over de impact 

voor MTD groep, de maatregelen die MTD heeft getroffen om de risico’s zo veel mogelijk te 

mitigeren en het besluit dat we in overleg met NPEX genomen hebben. 

▪ Wij hebben een compact crisisteam/Taskforce gevormd, bestaande uit de tweehoofdige directie, 

de group controller en de group manager HR die dagelijks bij elkaar zit. 

▪ Wij volgen de nationale en internationale berichtgeving op de voet. 

▪ Wij hebben medewerkers in Nederland geïnformeerd in lijn met RIVM adviezen en gevraagd aan 

onze buitenlandse medewerkers de lokale richtlijnen van overheden te volgen en ons te 

informeren aanvullend indien noodzakelijk of wenselijk. 

▪ Omzet | De gebeurtenissen in de markt hebben ook effect op onze projectenportefeuille, door 

het internationale karakter van MTD: 

▪ De omzet (en het risico) wordt meer gespreid over het jaar. Onderstaand volgt een 

toelichting. 

o Europa: Het pakket aan maatregelen getroffen door de overheid van Nederland, 

Frankrijk en Duitsland raakt ook onze omzet, met name expo/beurzen, deze worden 

geannuleerd of verzet, deels kunnen de kosten worden verhaald, deels niet. In de UK 

zijn op dit moment nog relatief weinig projecten geannuleerd.  

o Amerika: Ook in de verenigde staten hebben we te maken met annuleringen en 

treffen we passende maatregelen. 

o Azië: MTD Japan (Olympische Spelen 2020) heeft inmiddels voor ongeveer € 5,7 

miljoen contracten getekend. Ter vergelijking, de stand die wij op 3 maart tijdens de 

beleggersbijeenkomst hebben gepresenteerd was € 3,7 miljoen. Het Internationaal 

Olympisch Comité (IOC) ziet nog altijd geen enkele aanleiding om te twijfelen aan het 

doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. 

o Salesteams werken aan alternatieve scenario’s en projecten voor op dit moment en 

het 4e kwartaal 2020, dit is voor ons het laagseizoen. 
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o Het hoogseizoen Events, betreft ongeveer 80% van de totale wereldwijde omzet en 

start in april/mei en loopt tot augustus/september. De maanden januari, februari, 

maart en oktober, november, december, is voor MTD laagseizoen. 

o Mede op basis van bovengenoemde toelichting, heeft dit tot op heden nog niet 

geleid tot een bijstelling van onze totale begrote omzet voor 2020 van € 30 miljoen.  

 

▪ Kosten | Lastenverlichting, dit kan als volgt worden toegelicht: 

o Aanvraag werktijdverkorting in Nederland, Duitsland en Frankrijk is ingediend. Voor 

onze vestiging Japan, USA en Brazilië gaan de werkzaamheden vooralsnog gewoon 

door. Wij zijn in overleg met onze vestigingen welke aanvullende maatregelen we 

kunnen treffen. 

o Investeringen kunnen worden getemporiseerd of uitgesteld. Doordat een aantal 

events naar eind 2020 zijn verplaatst, gaan wij minder vervangingsinvesteringen in 

materiaal te doen en kunnen we onze beschikbare middelen over een langere 

periode inzetten. 

o Aanname personeel wordt waar kan getemporiseerd en meer evenementen kan 

door de spreiding over het jaar met de vaste bezetting worden verricht. 

o Naast de reguliere kostenbesparingen worden tijdelijk extra kostenbesparingen 

doorgevoerd, bijvoorbeeld vermindering tijdelijke krachten.  

o Waar nodig maken we gebruik van de mogelijkheid uitstel belastingen; onder andere 

omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en de overige economische 

maatregelen die door de overheid worden aangeboden. 

 

Gezien de hierboven geschetste marktomstandigheden en bijbehorende toelichting is onze maximale 

financieringsbehoefte voor investeringen op dit moment lager dan oorspronkelijk geprognosticeerd. 

Met de thans vastgelegde inschrijvingen kunnen wij onze plannen 2020 uitvoeren. Hierop hebben wij 

besloten de inschrijvingstermijn te verkorten naar vrijdag 20 maart 2020: 17.00 uur. 

 

We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op dag basis volgen en treffen, 

waar noodzakelijk, passende bijsturingsmaatregelen. 
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