= PERSBERICHT =

Ramphastos Investments bereikt geen akkoord met bondholders
HEMA
Rhenen / Amsterdam, 14 juni 2020
Ramphastos Investments (Ramphastos), de investeringsmaatschappij van ondernemer Marcel
Boekhoorn, sinds eind 2018 eigenaar van winkelketen HEMA, heeft na langdurige
onderhandelingen geen akkoord bereikt met de grootste groep bondholders van HEMA.
Hiermee komt de door Boekhoorn in 2018 ingezette lange termijn-strategie van HEMA in het
gedrang. Marcel Boekhoorn, die tot op heden ruim 115 miljoen euro in HEMA investeerde,
heeft er vanaf de overname van HEMA in 2018 alles aan gedaan om de onhoudbare
schuldenlast en rentelasten van de winkelketen substantieel te verlagen en te investeren in
de verdere ontwikkeling van het bedrijf, onder meer met het afsluiten van partnerships
(Jumbo, Wallmart, Franprix, Casino) en door de internationale expansie van de winkelketen.
Door de sluiting van 300 HEMA vestigingen in het buitenland als gevolg van de coronacrisis
kwam het bedrijf in een zodanige positie dat er op korte termijn een oplossing moest worden
gevonden voor de enorme schuldenlast. Helaas hebben de onderhandelingen tussen
Boekhoorn en de bondholders niet geleid tot het gewenste resultaat voor Boekhoorn.
Marcel Boekhoorn is teleurgesteld over deze uitkomst: "Wij zijn de onderhandelingen
ingegaan met als doel HEMA er sterker uit te laten komen. Wij hebben daarom een fantastisch
bod van 523 miljoen euro neergelegd, maar ik heb niet het idee dat de tegenpartij ons bod
serieus in overweging heeft genomen. Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er
elders meer te halen is. Ik denk niet dat dit in het belang is van HEMA en de kans is groot dat
het bedrijf wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders. We zullen zien
wat de uitkomst is, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij als grootaandeelhouder
een hele goede, toekomstgerichte strategie hebben voor HEMA. Met ons bod worden
schulden van de onderneming met een half miljard teruggebracht en kan HEMA als gezond
gefinancierd bedrijf doorgaan."
Ramphastos en Boekhoorn laten op dit moment nagaan wat de recente ontwikkelingen
betekenen voor de rol die zij in de toekomst kunnen en willen spelen bij HEMA. Marcel
Boekhoorn wil het management en alle medewerkers van HEMA bedanken voor hun
toewijding en inzet voor Nederlands mooiste en meest iconische winkelketen.
Verdere mededelingen worden niet gedaan.
Over Ramphastos Investments
Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments is in 1994 opgericht door de Nederlandse ondernemer Marcel
Boekhoorn. Het bedrijf heeft in en buiten Nederland (overwegend meerderheids-)belangen in meer dan 40 bedrijven in
verschillende sectoren, met een totale omzet van bijna € 6 miljard. Ramphastos heeft eind 2018 de Nederlandse winkelketen
HEMA overgenomen. Voorbeelden van succesvolle investeringen zijn Bakker Bart, Telfort, High Tech Campus Eindhoven, Sim
Industries, Innovations4Flooring en Motip Dupli.
Zie ook: www.ramphastosinvestments.com
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