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PERSBERICHT 

Icecat: snelle groei en 58% meer winst gedurende eerste zes maanden 

2021 

Amsterdam, 30 juli 2021: De omzet van Icecat N.V. (ISIN: NL0012751226) is in de 

eerste zes maanden van 2021 met 12,4% gestegen tot 5,4 miljoen euro ten 

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei vertoont een opwaartse trend, 

wat ook wordt geïllustreerd door de groei van de orderintake (niet-IFRS-inkomsten) 

met 17% jaar-op-jaar. 

De brutowinst steeg over dezelfde periode met 11,4% en aangezien de 

bedrijfskosten stabiel bleven, verbeterde de EBT van Icecat zelfs met 58% tot 1,5 

miljoen euro. Dit draagt bij aan de toch al solide kaspositie, die nuttig is gebleken 

bij recente acquisities. 

We handhaafden de groei van het bedrijf tijdens de COVID-19-pandemie en we 

streven ernaar de groei in de rest van 2021 verder te verbeteren. In 2021 

herstellen grote markten zich van de COVID-19-recessie en blijft de 

ecommercemarkt zich ontwikkelen. De vooruitzichten voor onze 

productinformatiebeheerdiensten lijken te verbeteren. 

Niet-financiële KPI's 

De COVID-19-lockdowns gingen gepaard met een versnelde acceptatie van e-

commerce, wat zichtbaar is in onze online footprint: het aantal downloads van 

productdatasheets (PDS) tijdens H1-2021 steeg met 102% tot 5,8 miljard in 

vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De database van Icecat bevat nu 

meer dan 10 miljoen PDS'en, elk beschikbaar in ongeveer 60 talen. Dit impliceert 

dat de relevantie van Icecat is toegenomen en dat de freemium-modellen goed 

passen bij de huidige marktomstandigheden. 

Meer niet-financiële prestatiecijfers vindt u hier: https://iceclog.com/h1-report-

2021/. 

Board 

Alle bestuursleden bleven in functie. 

Over Icecat N.V. 

Icecat, genoteerd aan de NPEX-beurs sinds 2017, is een winstgevende en 

snelgroeiende, online uitgever en syndicator van productinformatie ten behoeve 

van de mondiale ecommercemarkt. Icecat werkt mondiaal voor tienduizenden 

platformen zoals Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, Wehkamp, BOL en honderden  

merken, waaronder Intel, Microsoft, Philips, Akzo, TomTom, HP, DELL, Lego, 

L’Oréal en Akzo Nobel. 

Icecat omvat momenteel de dochtermaatschappijen Iceshop B.V., Syndy B.V., 

Cedemo B.V., Icecat LLC (Icecat Ukraine) en Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat 

Estonia) en de participatie Hatch B.V. Icecat Ukraine en Icecat Estonia zijn 

verantwoordelijk voor de inhuur van editor- en software developer-capaciteit en de 

uitgifte van de ICURY cryptomunt van Icecat. Hatch levert slimme “Koop Nu”-

knoppen die ervoor zorgen dat de websites van fabrikanten meetbare verkopen 

genereren via hun online resellers. Iceshop en Syndy zijn specialisten in e-
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commerce-integraties en Product Information Management (PIM)-oplossingen in 

respectievelijk de tech- en supermarktbranche.  

 

Meer informatie: 

- https://iceclog.com/category/invest/ 
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