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PERSBERICHT 

 

De omzet van Icecat N.V. (ISIN: NL0012751226) is in de eerste zes maanden van 

2022 met 19% gestegen tot 6,4 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. De groeitrend versnelt. 

 

Ook de brutowinst steeg over dezelfde periode met 19%. Door eenmalige extra 

uitgaven, voornamelijk gerelateerd aan het UAid-fonds om de families te helpen 

van onze Oekraïense collega's uit oorlogsgebieden, stegen de bedrijfskosten meer 

dan de inkomsten, namelijk met 25%, wat niettemin leidde tot een stabiele EBT 

van 1,5 miljoen euro. Deze inkomsten dragen bij aan de toch al zeer solide 

kaspositie. 

 

We handhaafden het groeitempo van het bedrijf, ook na de pandemie, en we 

streven ernaar het groeitempo ook in de rest van 2022 vast te houden of verder te 

verbeteren. In 2022 zijn hoge inflatie en een e-commercecorrectie na snelle groei 

tijdens de COVID-19-jaren manifest geworden. Bovendien kan een algemene 

recessie realiteit worden in de belangrijkste westerse markten. Desalniettemin 

lijken de vooruitzichten voor onze productinformatiediensten solide te blijven. 

 

In de eerste helft van 2022 hebben we geïnvesteerd in Virtuagym, een SaaS in de 

fitnessbranche. We evalueren voortdurend andere investerings- of 

desinvesteringsmogelijkheden. 

 

Niet-financiële KPI's 

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

e-commerce, wat na-ijlt in onze online footprint: het aantal downloads van 

productdatasheets (PDS) tijdens H1-2022 steeg met 48% tot 8,6 miljard in 

vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De datasheetproductie van 

Icecat steeg met 24% tot 1,3 miljoen nieuwe productdatasheets, en de database 

bevat nu meer dan 11 miljoen PDS'en, elk beschikbaar in ongeveer 60 talen. Dit 

alles impliceert dat de relevantie van Icecat is toegenomen. 

 

Over Icecat N.V. 

Icecat, genoteerd op de NPEX-effectenbeurs, 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, 

Friesland Campina, Tomtom, HP, Dell, LEGO, en Akzo Nobel. 

 

Icecat bevat momenteel de dochterondernemingen Iceshop B.V., Syndy 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/  

- H1 2022 rapport (pdf): https://www.npex.nl/wp-content/uploads/2022/07/Icecat-

N.V.-H1-2022-report-1.pdf 
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