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PERSBERICHT 

 
Icecats (ISIN: NL0012751226) winst explodeert naar 28,5 miljoen over 2021 
Virtuagym ontvangt 3 miljoen scaleup-investering van Icecat 
 
De jaarlijkse inkomsten van Icecat stegen in 2021 jaar-op-jaar met 13% tot € 11 

miljoen. De nettowinst over operationele activiteiten steeg in deze periode met 
49% tot € 2,7 miljoen. Inclusief eenmalige effecten explodeerde de nettowinst door 
een exit zelfs tot € 28,5 miljoen (2020: € 1,8 miljoen). Dit betekent dat de 
nettowinst per aandeel is toegenomen tot € 2,71 (2020: € 0,17). 

 
Als gevolg hiervan steeg de cashpositie van Icecat van € 6 miljoen naar € 30 
miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, en vanwege de buitengewone 
resultaten, heeft het bestuur € 4 miljoen gereserveerd om dividenden in 2022 uit te 
keren (€ 0,38 per aandeel). Nog eens € 3 miljoen is zeer recent geïnvesteerd in de 

scale-up Virtuagym, een wereldwijde dienstverlener voor health en gymclubs. De 
resterende fondsen zijn beschikbaar voor acquisities, andere participaties en om de 
groei van Icecat te versnellen. 
 
De eenmalige effecten worden voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van het 
aandeel van Icecat in Where-to-Buy Provider Hatch. 
 
De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopig jaarverslag 2021 dat is gepubliceerd door 
Icecat. De komende maanden zal de definitieve versie inclusief de 
accountantsverklaring gereed zijn. Het bestuur verwacht geen materiële 
wijzigingen. 
 
Over Icecat N.V. 
Icecat, genoteerd op de NPEX Stock Exchange, is een winstgevende en 
snelgroeiende online uitgever en syndicator van productinformatie voor de 
wereldwijde e-commerce-markt. Icecat werkt voor tienduizenden platforms zoals 
Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, Bol en honderden merken, waaronder Intel, 
Microsoft, Philips, Akzo, Tomtom, HP, Dell, Lego, L'Oréal en Akzo Nobel. 
 

Icecat bevat momenteel de dochterondernemingen Iceshop B.V., Syndy B.V., 
Cedemo B.V., Icecat LLC (Icecat Oekraïne) en Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat 
Estland). Icecat Oekraïne en Icecat Estland zijn verantwoordelijk voor het inhuren 
van editor- en softwareontwikkelaarscapaciteit. Iceshop en Syndy zijn specialisten 

in e-commerce-integraties en productinformatiebeheer- (PIM-)oplossingen in 
respectievelijk de technische en supermarktsectoren. 
 
Meer informatie: 
- https://iceclog.com/category/invest/ 

http://www.icecat.biz/

