PERSBERICHT
Winst Icecat (ISIN: NL0012751226) groeit explosief naar 27 miljoen euro
in tweede helft 2021
Icecat start “smart” SaaS-investeringsfonds van 30 miljoen euro
Amsterdam, 31 januari 2022: de brutowinst van Icecat N.V. (ISIN: NL0012751226)
is in de tweede helft van 2021 explosief toegenomen tot 27 miljoen euro vanwege
eenmalige baten.
De eenmalige baten zijn circa 26 miljoen euro en betreffen de boekwinst op de
recente verkoop van Icecats volledige aandeel in Hatch B.V. Een bedrag van circa 8
miljoen euro is doorgerold in aandelen van de Amerikaanse koper, PriceSpider. Het
aandeel Hatch stond voor 4 miljoen euro in de boeken. De nettobijdrage aan de
kaspositie is derhalve circa 22 miljoen euro.
In de tweede jaarhelft 2021 is verder de regulier omzet van Icecat met 14%
toegenomen tot 5,8 miljoen euro. De personeelskosten stegen eenmalig met 500K
euro vanwege verkoop- en transactiebonussen en de operationele winst-voorbelasting nam licht toe tot 960K euro (was 923K euro).
De exacte effecten op de balans van Icecat zullen in het jaarverslag 2021 tot
uitdrukking komen.
“2021 was ons beste jaar ooit, in alle opzichten”, aldus CEO Martijn Hoogeveen.
“We hebben eenmalig de bijzondere situatie dat de jaarwinst fors hoger zal
uitkomen dan de omzet. De verkoop van minderheidsparticipatie Hatch tast de
omzet en het verdienvermogen van Icecat niet aan. Integendeel, want met de
riante kaspositie kunnen we participeren in andere kansrijke SaaS-bedrijven en
tevens fors investeren in het versnellen van de doorgroei van Icecat.”
Op basis van haar algemene reserves creëert Icecat een fonds van 30 miljoen euro
voor het investeren in e-commerce SaaS- of cloudbedrijven. “Dit is Icecats
sweetspot waarin we circa 25 jaar ervaring hebben. Het gaat dus om zogenaamd
smart capital”, aldus Martijn Hoogeveen.

Statement of income and expenses and other comprehensive income for the second half-year period
of 2021
H2-2021
€
Net turnover
Cost of sales
Gross profit
Personnel expenses
Depreciation of tangible fixed assets
Other operating expenses
Total operating expenses
Operating result
Interest and similar expenses

H2-2020
€

5,775,543
432,067

€
5,072,460
329,165

5,343,476
2,602,845
65,602
1,697,139

4,743,295
2,111,063
62,642
1,649,984

4,365,586
977,890
-18,474

€

3,823,689
919,606
3,039
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Financial income and expense
Result from operational activities before taxation
Share in result from participations
Net consolidated result before taxation

-18,474
959,416

3,039
922,645

25,890,325
26,849,741

0
922,645

This report has not been audited by an external auditor

Board
Per 1 januari is René Rozendal benoemd tot Chief New Business Officer. Hij focust
zich op de expansie van Icecat in nieuwe branches. Verder is Guillaume Stritmatter
benoemd tot Chief Technology Officer. Hij overziet de integratie van de
verschillende platformen binnen de Icecat-groep in één ecosysteem.
Alle overige 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 wereldwijd voor tienduizenden
platformen zoals Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, Wehkamp, BOL en honderden
merken, waaronder Intel, Microsoft, Philips, Akzo, TomTom, HP, DELL, Lego, 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). Icecat Ukraine en Icecat Estonia zijn verantwoordelijk voor de inhuur van
editor- en software developer-capaciteit. Iceshop en Syndy zijn specialisten in ecommerce-integraties en Product Information Management (PIM)-oplossingen in
respectievelijk de tech- en supermarktbranche.
Meer informatie:
• https://iceclog.com/category/invest/
• Verkoop Hatch: https://iceclog.com/dutch-saas-scale-up-hatch-acquired-bypricespider/
• NPEX: https://www.npex.nl/effectenbeurs/icecat/
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