Almelo, 25 februari 2021

Halfjaarbericht Felloo periode juli tm dec. 2020
Geachte Obligatiehouders,
Conform afspraak praat ik u bij over de gang van zaken van Felloo Beheer bv over de periode juli tm dec. 2020. Om het zo helder
mogelijk te houden doe ik het in de vorm van feitmatigheden.
1.

Felloo heeft een over score van 10% op haar marge doelstellingen bereikt over boekjaar 2020 met een totaal van > 3.4 mln
euro. Marge wat over de looptijd vrij valt.

2.

Felloo heeft meer dan 900 nieuwe contracten afgesloten met een gemiddelde looptijd van > 44 maanden.

3.

Felloo Beheer bv heeft al haar omzet doelstellingen gehaald over 2020.

4.

Felloo heeft gebruik gemaakt van de NOW regeling en uitstel betaling belasting.

5.

Het lidmaatschap van het ICT Fund is vorig jaar eenzijdig opgezegd zie deel citaat:
“Het corona-virus zet onze wereld totaal op z'n kop. De onzekerheid is groot en de economische verwachting worden steeds
meer naar beneden bijgesteld. We komen steeds meer in een lock-down te zitten en ook wij ontkomen hier niet aan. Tot
onze grote spijt moeten we je melden dat het met ingang van heden niet meer mogelijk is nieuwe contracten te verkopen
aan ICT-Fund. De fundinglijn van ICT-Fund is volledig gebruikt en de funder heeft ons vrijdag laten weten geen additionele
funding meer te willen verstrekken.
Met vriendelijke groet, NL-Fund BV “

6.
7.

De overnames Intobytes, TRTC en VeBe zijn volledig geïntegreerd en zijn succesvol afgerond.

Voor het zesde jaar op rij FD Gazelle!

Al zes jaar op rij behoren wij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Na de mijlpalen van 2015, 2016, 2017, 2018
en 2019 is Felloo in 2020 wederom genomineerd.
8.

Felloo heeft door de samenvoeging van alle activiteiten voor boekjaar 2021 substantiële kosten besparingen doorgevoerd.

9.

Felloo Vastgoed bv heeft in boekjaar 2020 KB KCS bv www.kleinbeernink.nl en De Kantoorgroothandel bv geacquireerd
omzet > 2.4 mln. welke dit jaar naar alle waarschijnlijkheid zal worden toegevoegd aan Felloo Beheer bv.

Tot slot
De markt voor Felloo is uitdagend geweest met name door het wegvallen van het ICT Fund onderdeel van ons business model, echter
ondanks alles hebben wij onze van te voren vastgestelde doestellingen behaald.
Met vriendelijke groet,
Enrico Grobben
Bestuurder Felloo Beheer bv.
PS zie voor meer info over Felloo “kopje actueel” over al onze overige activiteiten www.felloo.nl

