
 
 
 
 
 
 

https://www.icecat.com/   
1 / 2 

 

PERSBERICHT 

Icecat groeit door in derde kwartaal 2022 

Amsterdam, 31 oktober 2022: De omzet van Icecat N.V. (ISIN: NL0012751226) 

steeg in het derde kwartaal van 2022 met 11% tot 3,2 miljoen euro ten opzichte 

van dezelfde periode vorig jaar. De groei vertraagt iets in vergelijking met de 

eerste zes maanden. 

De brutowinst steeg in dezelfde periode met 12%. Omdat de bedrijfskosten stegen, 

daalde de EBT van Icecat licht met 9% tot 0,68 miljoen euro. Dit versterkt de toch 

al solide kaspositie. 

De wereldwijde e-commercemarkt groeit nog steeds, zij het niet zo snel als in de 

afgelopen jaren. De vooruitzichten voor Icecat’s productinformatiebeheer- en 

syndicatiediensten zijn nog steeds goed. 

 

Statement of income and expenses and other comprehensive income for the 3rd quarter of 2022 

      

 Q3 2022  Q3 2021 

 € €  € € 

      
Net turnover 3,215,046   2,909,083  
Cost of sales 514,917   490,698  
Gross profit  2,700,129   2,418,385 

Personnel expenses 855,725   751,170  
Depreciation of tangible fixed assets 33,595   33,137  
Other operating expenses 1,122,034   887,674  
Total operating expenses  2,011,354   1,671,981 

Operating result  688,775   746,404 

Interest and similar expenses -7,646   -68  
Financial income and expense  -7,646   -68 

Result from operational activities before taxation  681,129   746,336 

      
This report has not been audited by the external auditor     

 

 

Verdere ontwikkelingen 

Ondanks uitdagingen op de verhitte arbeidsmarkt, lijkt Icecat haar internationale 

en lokale vacatures te kunnen blijven invullen. We zijn vooral blij dat lokale 

verkoopvertegenwoordiging in de VS is ingevuld. 

 

Ter dekking van een nieuw aandelen-incentiveplan voor medewerkers start Icecat 

International B.V. met de maandelijkse aankoop van certificaten van Icecat-

aandelen via NPEX. Daarvoor is in eerste instantie een budget van 25K euro 

gereserveerd. Er worden niet meer dan 1.000 certificaten per maand gekocht. 

 

Over Icecat N.V. 

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

uitgifte van de ICURY cryptomunt van Icecat. Iceshop en Syndy zijn specialisten in 

e-commerce-integraties en Product Information Management (PIM)-oplossingen in 

respectievelijk de tech- en supermarktbranche. Icecat International B.V. 

concentreert de investeringsfondsactiviteiten. 

 

Meer informatie: 

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