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Reeks tegenvallers nekt gedroomde
beursgang Coolblue
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Beleggers wilden niet zoveel betalen voor de aandelen Coolblue als de eigenaren van de webwinkel in hun hoofd
hadden.  Foto: Rob Engelaar/ANP

Coolblue heeft zijn beursgang 'tot nader order' uitgesteld.

De webwinkel kampte met een reeks tegenvallers, van winstdaling tot kelderende
koersen bij concurrenten.

Het contrast met het recente verleden is groot: Coolblue kwam sterk uit de
coronapandemie.

Coolblue is net te laat. De webwinkel zat als winnaar van de coronacrisis in een
ideale positie voor een notering aan de Amsterdamse beurs. Maar in nog geen
twee weken tijd is de animo bij beleggers verdwenen, en besluit Coolblue
woensdag zijn beursplannen af te blazen.

Een dramatisch verlopen presentatie aan beleggers bij branchegenoot The Hut
Group lijkt de druppel te zijn geweest. De Britse webwinkel probeerde dinsdag
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onrust onder zijn aandeelhouders weg te nemen, maar joeg hen juist de stuipen
op het lijf door fel uit de halen naar shortsellers, beleggers die speculeren op
een koersdaling. Het gevolg was een koersval van 33%.

Extra pijnlijk voor Coolblue was dat bij de beursgang betrokken bankiers de
Rotterdamse webwinkel de afgelopen maanden graag vergeleken met The Hut
Group. De Britten stonden tot voor kort juist bekend als beurssucces.

Tegen de stroom in roeien
Een andere tegenvaller was er op de vrijdag nog geen twee weken geleden, toen
Coolblue de beursgang aankondigde. Een paar uur later kwam de Britse
webwinkel AO World met een winstwaarschuwing. Prompt daalde de koers van
dit bedrijf, net als Coolblue gespecialiseerd in witgoed en elektronica, met meer
dan 20%.

'Dan roei je tegen de stroom in', zegt een bron met kennis van de beursplannen
van Coolblue op voorwaarde van anonimiteit. ‘Je kan ervan uitgaan dat
beleggers in zo’n situatie een grotere korting vragen dan de 10% die
gebruikelijk is bij een beursgang.’

Wat ook niet helpt is dat Coolblue sinds een aantal maanden minder presteert.
Door een tekort aan personeel in het distributiecentrum en de bestelbussen is de
winst in het derde kwartaal fors gedaald, zo blijkt uit niet-publieke rapporten
van de banken die de beursgang begeleiden.

Groei tijdens corona
De opstapeling van tegenvallers bedierf de comfortabele positie waarin
Coolblue maandenlang zat. Het bedrijf heeft het goed gedaan tijdens de
coronacrisis. De omzet van de webwinkel steeg snel toen consumenten in het
begin van de pandemie de fysieke winkelstraat meden, of naar online uitweken
omdat winkels op last van de overheid dicht moesten blijven.

Ook het verplichte thuiswerken heeft Coolblue goed gedaan. Werknemers
schaften massaal beeldschermen, bureaustoelen en andere
kantoorbenodigdheden aan. Voor onder andere ING en Leaseplan zetten de
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Rotterdammers zelfs speciale onlinebedrijfswinkels op, waar het personeel op
kosten van de zaak accessoires voor de thuiswerkplek kon kopen.

Miljarden voor toekomstige groei
Coolblue had een van de grootste Nederlandse beursgangen van het jaar
moeten worden. De betrokken banken schatten de waarde van het bedrijf
vooraf op zo’n €4 mrd, met een uitschieter naar €6 mrd. Deze bedragen waren
voor een groot deel gebaseerd op sterke groeiverwachtingen in Duitsland, waar
Coolblue pas sinds vorig jaar actief is.

Beleggers wilden tegen deze waardering niet instappen, en de
grootaandeelhouders weigerden al te ver te zakken met de prijs.

Coolblue-oprichter en ceo Pieter Zwart en investeringsmaatschappij HAL, die
ook eigenaar is van de FD Mediagroep, hadden bij de beursgang een deel van
hun belang willen verzilveren. Daarnaast zou Coolblue voor €150 mln nieuwe
aandelen uitgeven om sneller te groeien in Duitsland en aanvullende diensten
op de markt brengen, zoals de installatie van zonnepanelen en laadpalen.

Aan deze toekomstplannen verandert de gesneefde beursgang niets, zegt een
woordvoerder van Coolblue desgevraagd. Zij benadrukt dat beide
grootaandeelhouders de plannen blijven ondersteunen. HAL was niet
bereikbaar voor commentaar.

'Vandaag niet met een glimlach'
Onduidelijk is of HAL en Zwart de €150 mln zullen storten die Coolblue op de
beurs had willen ophalen. HAL zou dat gemakkelijk kunnen doen. De
investeringsmaatschappij had halverwege het jaar zo'n €6,3 mrd in kas,
waarvan een groot deel afkomstig is van de verkoop van zijn belang in
brillenconcern GrandVision.

Officieel is de beursgang ‘tot nader order’ uitgesteld, niet afgesteld. Duidelijk
is dat het besluit hard aankomt bij topman Zwart. In de videoboodschap waarin
hij de beslissing wereldkundig maakt, is hij zichtbaar aangedaan. Het contrast

https://www.youtube.com/watch?v=hsjWv_osDks
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is groot met het enthousiasme in de video waarmee hij de beursplannen
aankondigde.

Maar zelfs onder zulke omstandigheden is de humor, een van de kenmerken
van Coolblue, niet ver weg. Met een woordspeling op de slogan ‘alles voor een
glimlach’ besluit Zwart: ‘Alleen vandaag heel even niet met een glimlach.’


