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Beursgang Coolblue komt in
stroomversnelling
Gijs den Brinker 1 okt   

Foto: Berlinda van Dam/ANP
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Webwinkel Coolblue heeft vrijdag zijn langverwachte beursgang aangekondigd.

Over twee weken is de eerste notering in Amsterdam een feit.

Het Rotterdamse bedrijf is naar verluidt enkele miljarden waard.

Coolblue staat op het punt om naar de Amsterdamse beurs te gaan.
Vrijdagochtend kondigde de Rotterdamse webwinkel de miljardenbeursgang
officieel aan, nadat het FD meldde dat de plannen in een stroomversnelling
waren gekomen. De eerste notering zal in oktober een feit zijn.

De aandeelhouders en de begeleidende banken hebben het tempo opgevoerd.
Eerder stuurden ze aan op een eerste koers eind oktober en mogelijk zelfs pas
begin november, zo viel in de markt te horen.

Het sentiment voor beursgangen is dit jaar uitermate gunstig dankzij de hoge
aandelenkoersen. De Amsterdamse beurs is daarbij in Europa een favoriete
bestemming, in het bijzonder voor techbedrijven en spacs, lege beurshulzen die
op zoek gaan naar een bedrijf om mee te fuseren. Coolblue wordt het
zeventiende bedrijf dat dit jaar in Amsterdam een notering krijgt.

Prijs wordt komende weken geprikt
Coolblue streeft naar een 'free float' van 20-30% onmiddellijk na de beursgang
en mikt op een beurswaarde van enkele miljarden euro’s. Ingewijden spreken
over een waardering van €3 mrd tot €4 mrd, met uitschieters tot €6 mrd. De
exacte waardering wordt in de komende weken bepaald.

Daartoe spreekt Coolblue vanaf maandag veel grote beleggers. Tijdens de
zogeheten roadshow, die tegenwoordig grotendeels online plaatsvindt, zal het
topmanagement beleggers proberen te overtuigen in te stappen.

In het kort
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Heel moeilijk zal het waarschijnlijk niet zijn; Coolblue heeft net als andere
webwinkels geprofiteerd van de coronapandemie. Door lockdowns en verplicht
thuiswerken gingen klanten massaal webwinkelen. Daardoor steeg de omzet
van Coolblue vorig jaar met 34% naar €2 mrd. Dat is een flinke groeispurt ten
opzichte van de voorgaande jaren. En ook 2021 is een goed jaar voor het
concern.

Daarnaast wordt er ook een pluk aandelen gereserveerd voor particuliere
beleggers.

Illustratie: FD Studio

HAL casht met Coolblue
Coolblue is in handen van oprichter Pieter Zwart en investeringsmaatschappij
HAL, tevens eigenaar van FD Mediagroep. HAL gaat in ieder geval aandelen
verkopen, maar topman Zwart mogelijk ook. Eerder was zijn intentie om de
meerderheid te houden in zijn bedrijf. Hij heeft nu nog een belang van
ongeveer 51%. De rest is vrijwel helemaal van HAL.
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'Ik ben ontzettend trots dat we vandaag ons voornemen bekend maken om in
oktober naar de Amsterdamse beurs te gaan: de volgende logische stap in de
ontwikkeling van Coolblue', aldus Zwart in de persverklaring. 'Ik heb heel veel
zin om in de komende weken, samen met iedereen die erbij betrokken is, deze
stap te gaan zetten.'

HAL, dat zelf ook een notering heeft aan het Damrak, maakt hoe dan ook een
klapper met de beursgang. De investeerder heeft zijn belang in de webwinkel in
de boeken staan voor €250 mln. Inmiddels is dat een veelvoud waard.

Een groot deel van het personeel van Coolblue profiteert mee van de
beursgang. De webwinkel heeft begin dit jaar een klein belang in het bedrijf
cadeau gedaan aan meer dan drieduizend werknemers die in januari meer dan
een jaar in dienst waren.

Beursgang eerder uitgesteld
Coolblue stond eigenlijk al voor de zomer in de startblokken voor de
beursgang. Toen trapten de aandeelhouders echter op de rem. Topman Zwart
wilde meer tijd om iedereen binnen het bedrijf tot in de puntjes voor te
bereiden op het beursgenoteerde leven. Verder speelde mee dat een beursgang
voor de zomer kort dag was voordat cfo Daphne Smit met zwangerschapsverlof
ging.

Waarom nu juist weer het gaspedaal wordt ingetrapt, is onduidelijk. Feit is dat
langer wachten ook onzekerheid met zich meebrengt. Zo zijn er op de beurs
ook dagen waarop onder beleggers de hoogtevrees toeslaat en de koersen
opeens een tik krijgen. Vorige maand besloot energiebedrijf Scholt Energy
vanwege gebrek aan belangstelling bij beleggers op het laatste moment zijn
beursgang in te trekken.

Coolblue geeft desgevraagd geen commentaar.


