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PERSBERICHT 

Icecat (ISIN: NL0012751226): snelle groei omzet en winst gedurende 

derde kwartaal 2021 

Amsterdam, 4 november 2021: De omzet van Icecat N.V. (ISIN: NL0012751226) is 

in het derde kwartaal van 2021 met 18% gestegen tot 2,9 miljoen euro ten 

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

De brutowinst steeg over dezelfde periode eveneens met 18% en aangezien de 

bedrijfskosten stabiel bleven, verbeterde de EBT van Icecat zelfs met 58% tot 0.75 

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

bij recente acquisities. 

Icecat versnelde haar groei tijdens de COVID-19-pandemie en streeft ernaar de 

groei in de rest van 2021 vast te houden. In 2021 herstelden markten zich van de 

COVID-19-recessie en blijft de ecommercemarkt zich ontwikkelen, zij het minder 

explosief. De vooruitzichten voor Icecats productinformatiebeheerdiensten zijn nog 

steeds goed. 

Statement of income and expenses and other comprehensive income for the 3rd quarter of 2021 

      

 Q3 2021  Q3 2020 

 € €  € € 

      
Net turnover 2,909,083   2,459,924  
Cost of sales 490,698   406,486  
Gross profit  2,418,385   2,053,438 

Personnel expenses 751,170   794,889  
Depreciation of tangible fixed assets 33,137   31,498  
Other operating expenses 887,674   757,457  
Total operating expenses  1,671,981   1,583,844 

Operating result  746,404   469,594 

Interest and similar expenses -68   1,345  
Financial income and expense  -68   1,345 

Result from operational activities before taxation  746,336   470,939 

      
All figures in euro.  
This report has not been audited by an external auditor     

 

Overige ontwikkelingen 

De nieuwe externe registeraccountant heeft Icecats jaarcijfers over 2020 

goedgekeurd, en deze zijn inclusief accountantsverklaring gepubliceerd. 

Ondanks uitdagingen in de momenteel verhitte arbeidsmarkt blijkt Icecat in staat 

haar internationale en lokale vacatures in te blijven vullen. 

http://www.icecat.biz/
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In het kader van Icecat employee stock incentive plan, zijn er gedurende het derde 

kwartaal door medewerkers, voor een totaalbedrag van 28,816 euro, 3,285 

certificaten van Icecat-aandelen aangekocht via NPEX voor een gemiddelde prijs 

van 8.77 euro per certificaat. 

Het aandeel van Icecat in where-to-buy-aanbieder Hatch is met enkele procenten 

toegenomen tot 44% vanwege toewijzing van niet-gebruikte personeelsaandelen. 

Daarnaast is er een voorovereenkomst gesloten met een strategische koper van 

Icecats aandeel in Hatch B.V. We verwachten meer duidelijkheid te kunnen geven 

over deze mogelijke transactie en de financiële consequenties rond het eind van het 

huidige kalenderjaar. 

Niet-financiële KPI's 

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

commerce, wat zichtbaar is in onze online footprint, en het afbouwen van retail lock 

downs vertragen de groei in e-commerce weer tot “normale” proporties. De traffic 

op Icecat’s online catalogus groeide met 42%, en het aantal gebruikers groeide met 

18%. Het aantal downloads van productdatasheets (PDS) tijdens Q3-2021 steeg 

met 86% tot 3,5 miljard in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De 

database van Icecat nam toe met 500K PDS’en in het derde kwartaal. Tegelijkertijd 

daalden de gemiddelde productiekosten per PDS met 8%.  

Meer niet-financiële prestatiecijfers vindt u hier:  

https://iceclog.com/icecat-database-usage-increased-by-86-percent-in-q3-2021/ 

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-

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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