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Onlinewarenhuis Wehkamp heeft zijn zinnen gezet op een beursgang.
Grootaandeelhouder Apax, een Britse investeringsmaatschappij, wil van zijn
belegging af. Een poging om het bedrijf door te verkopen is eerder dit jaar op
niets uitgelopen.

Dat meldt de Telegraaf dinsdag op basis van anonieme bronnen. Meerdere
bronnen bevestigen tegen het FD dat Wehkamp te koop heeft gestaan. Een van
hen bevestigt de huidige plannen om een beursgang te onderzoeken. De grote
concurrent Bol.com heeft ook zijn zinnen gezet op de beurs.

Coolblue
Een beursgang van Wehkamp is allerminst zeker. De afgelopen maanden
verslechterde het sentiment onder beleggers voor webwinkels. Mede hierdoor
besloten de eigenaren van elektronicawebwinkel Coolblue in oktober een
geplande beursgang af te blazen.



Wehkamp heeft net als Coolblue en Bol.com tijdens de pandemie veel meer
spullen online verkocht. Consumenten konden tijdens de lockdown niet in de
winkelstraten terecht.

Dat kopers toch huiverig zijn voor Wehkamp, komt doordat geïnteresseerde
partijen zich afvragen hoeveel van de extra omzet structureel is. Daar komt bij
dat Wehkamp een stuk kleiner is dan Coolblue en Bol.com. Bovendien
verkoopt het bedrijf nog altijd veel kleding, met als nadeel dat consumenten
een groot percentage van de aangeschafte broeken, jurken en T-shirts retour
sturen. Deze teruggestuurde artikelen zorgen voor hoge kosten.

Het tij gekeerd
Wehkamp leed in het jaar voor de uitbraak van het coronavirus nog verlies.
Ook daalde de omzet, wat ongekend was in de bloeiende e-commerce. Maar de
coronacrisis bracht het bedrijf uit Zwolle voorspoed. In het gebroken boekjaar
2020/2021 steeg het brutobedrijfsresultaat met bijna 250% ten opzichte van het
jaar ervoor. Ook de omzet steeg, met 22%.

De webwinkel wist het tij dus te keren, vooral omdat consumenten meer dan
ooit online kochten. Maar ook een aantal keuzes die het bedrijf voor de
pandemie maakte pakten goed uit. Zo bouwde Wehkamp een geautomatiseerd
distributiecentrum in Zwolle en schrapte het spullen met een lage marge uit het
eigen aanbod, zoals elektronica. Het aanbod in meubels breidde het juist uit op
het moment dat meer consumenten thuis kwamen te zitten.

Financieringstak afgestoten
Afgelopen zomer kondigde het bedrijf aan zich helemaal te gaan richten op het
verkopen van spullen. Wehkamp stootte zijn financieringstak in juni af. Het
voormalige Lacent verkoopt nu onder de naam Tinka mogelijkheden voor
leningen en uitgesteld betalen.

Wehkamp is sinds 2015 in handen van Apax. De Britse firma kocht de
webwinkel van een groep investeerders, onder wie voormalig KPN-ceo Ad
Scheepbouwer.


