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Kerncijfers EV Micro Companies Growth Fund 
 

   30-06-2022 2021 

 

Fondsvermogen (x € 1.000)    12.959 19.180 

 

Aantal uitstaande participaties    324.079 308.307 

 

Fondsvermogen per participatie (x € 1)1    39,99 62,21 

 

Rendement2    (35,72%) 24,42% 

       

  

 
1 Het fondsvermogen per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het 

halfjaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
2 Het opgenomen rendement per 30 juni 2022 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 

juni 2022. Het opgenomen rendement 2021 heeft betrekking op de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 
december 2021. 
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Profiel 
 
Het EV Micro Companies Growth Fund is een ‘long-only’ fonds dat belegt in aandelen van kleine 
beursgenoteerde bedrijven (met een beurswaarde van minder dan € 500 miljoen), zogenaamde ‘micro 
caps’. Micro caps vormen een uitermate interessante beleggingscategorie, daar dit segment niet of 
nauwelijks gevolgd wordt door analisten, waardoor gedegen eigen onderzoek verrassende 

beleggingskansen oplevert. Tevens kenmerkt dit segment zich door een relatief hoog aantal fusies & 
overnames. Beleggen in micro caps wordt ook wel gezien als een alternatief voor beleggen in private 
equity. De netto rendementen zijn min of meer vergelijkbaar, echter beleggen in beursgenoteerde micro 
caps biedt liquiditeit, iets wat ontbreekt bij private equity investeringen. 
 
Kenmerken 
Het EV Micro Companies Growth Fund is een aandelenfonds met als belangrijkste kenmerken:  

• beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven met een kleine marktkapitalisatie; 
• met een geografische focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen; 
• die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn (megatrends); en 
• middels een geconcentreerde ‘long-only’ aandelenportefeuille van maximaal 20 posities. 

 
Megatrends  

De beheerder zal bij voorkeur beleggen in ondernemingen die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden 
voor de lange termijn (minimaal vijf jaar) en kijkt hierbij nadrukkelijk naar zogenaamde megatrends. 
Dit zijn trends die op een dergelijke lange termijn een grote invloed hebben op de maatschappij en 
zichtbaar zijn in ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie en ecologie. Deze lange 
termijn trends zijn volgens de beheerder minder gevoelig voor de invloed van de economische cyclus. 
De beheerder heeft vier megatrends geselecteerd: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme 
Mobiliteit, Energietransitie & Klimaat en Gezondheid & Welbevinden. 

 
Beleggingsproces 
De beheerder kijkt naar kwalitatieve alsmede kwantitatieve aspecten van een bedrijf. Bij kwalitatieve 

aspecten wordt gekeken of de activiteiten van de onderneming passen binnen de geselecteerde 
megatrends en of de onderneming groeipotentieel heeft. De strategie van de onderneming en de 
kwaliteit van het management vormen daarin een belangrijk onderdeel. Bij kwantitatieve aspecten schat 
de beheerder de toekomstige financiële ontwikkeling van een onderneming in aan de hand van een 

kwantitatief model. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt deel uit van het 
beleggingsproces. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties 
(SDG), dienen hierbij als leidraad. Aspecten op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk 
bestuur worden bij de analyse van de beleggingen meegenomen. 
 
Geconcentreerde portefeuille 

Er wordt hierbij uitsluitend belegd in bedrijven die de beheerder goed kent. Dat wil zeggen met een 
hoofdkantoor in de buurt, met activiteiten die de beheerder begrijpt en kan modeleren alsmede met een 
management team dat toegankelijk is. Hierdoor ligt er een sterke nadruk op bedrijven uit de Benelux en 
Duitsland. Deze ondernemingen hebben vaak een internationaal karakter waardoor er indirect 
wereldwijd belegd wordt. De aandelenportefeuille zal uit maximaal 20 posities bestaan. 
 

Beleggingsdoelstelling  

De beheerder streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (tenminste vijf jaar) van 

minimaal 10% per jaar, na aftrek van alle op het fonds drukkende kosten. 
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Ervaren team 
EValuation Capital Management is opgericht in 2006 door Charles Estourgie en Willem de Vlugt. De 
beheerder beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig 
onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De beheerder beschikt over een ervaren 

beleggingsteam, dat naast de oprichters bestaat uit Patrick de Pont, Dirk Verbiesen en Nils ten Berg. Dit 
team beschikt gezamenlijk over meer dan 100 jaar ervaring in het beleggen in kleine ondernemingen. 
De dagelijkse werkzaamheden voor dit fonds zullen worden verricht door Dirk Verbiesen, die hierbij 
wordt ondersteund door het gehele team. Voor risicomanagement en compliance is Henri-Jan Staal 
verantwoordelijk.  
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Verslag van de Beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het verslag over het eerste halfjaar 2022 van het EV Micro Companies Growth Fund 
(‘EVMCGF’) aan. Het fonds is op 1 oktober 2020 van start gegaan. Dit halfjaarverslag heeft betrekking 
op de periode 1 januari 2022 – 30 juni 2022, waarbij de vergelijkbare cijfers over het voorgaande jaar 
de periode 1 oktober 2020 – 30 juni 2021 betreffen.  

 
Beleggingsbeleid en fondsontwikkeling 
De beheerder had op 30 juni 2022 17 posities in de portefeuille, waarvan twee bedrijven uit Nederland, 
één uit België en 14 uit Duitsland. De gemiddelde beurswaarde van de ondernemingen in de portefeuille 
bedroeg medio 2022 circa € 220 miljoen. Al deze ondernemingen passen in één van de vier megatrends: 
Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie & Klimaat en Gezondheid & 

Welbevinden. Met 17 posities in de portefeuille is er een goede spreiding aangebracht. De beheerder zal 
blijven zoeken naar interessante ideeën om de portefeuille verder mee uit te breiden, waarbij het de 
ambitie is om tot een geconcentreerde aandelenportefeuille te komen van maximaal 20 posities.  
 
Rendement  
De Netto Vermogenswaarde per participatie van het EVMCGF daalde in het eerste halfjaar 2022 van  
met 35,7% naar € 39,99. Het netto rendement sinds de start van het fonds op 1 oktober 2020 bedraagt 

-20,0%. Per ultimo juni 2022 bedroeg het beheerd vermogen € 13 miljoen. 
 
Het EVMCGF kende een uitdagende eerste jaarhelft waarbij de correctie op de beurzen onverminderd 
doorging. Opvallend was wederom het verschil in prestaties tussen groei- en waarde-aandelen. 
Groeiaandelen in het micro cap segment lieten ook in de eerste jaarhelft een forse correctie zien en 
bleven significant achter bij de prestaties van de beurs. De portefeuille van het EVMCGF, waarin 
uitsluitend groeiaandelen zitten, kon zich hieraan helaas niet onttrekken.  

 
Met het EVMCGF beleggen we met een lange termijn horizon (minimaal vijf jaar) in groei-

ondernemingen. Ook in de komende jaren zijn voor het fonds tussentijdse periodes met forse uitslagen 
niet onwaarschijnlijk, vandaar de lange termijn horizon.  
 
In de eerste jaarhelft van 2022 kwamen de grootste negatieve bijdragen aan het rendement onder meer 

van Compleo Charging Solutions (-3,4%), Fashionette (-3,1%), IBU-Tec (-2,9%), EQS Group (-2,7%) 
en CM.com (-2,6%). De positie in Recticel is in juni 2022 met winst verkocht daar de transformatie naar 
een pure isolatiespeler op zijn einde loopt. Recticel heeft sinds aankoop +3,5% bijgedragen aan het 
portefeuillerendement. De positie in Fashionette is met verlies verkocht, het liet op portefeuilleniveau 
een verlies zien van 5,5%. De beheerder meent dat Fashionette vanwege een mogelijke recessie in 
2022-2023 kwetsbaar is voor omzetdalingen, te hoge voorraden en de noodzaak voor aanhoudend hoge 
uitgaven aan marketing om klanten te behouden. Hiermee is de investmentcase in negatieve zin 

veranderd. 
 
Hieronder volgt een nadere toelichting m.b.t de belangrijkste posities in de portefeuille: 
 
JDC Group – Megatrend: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 – Beurswaarde: € 245 

miljoen 
JDC is de afgelopen jaren getransformeerd van distributeur van financiële producten naar een (in eigen 

beheer ontwikkeld) digitaal verzekeringsplatform, met een leidende positie in Duitsland. JDC heeft twee 
divisies: Advisortech met een omzet in 2021 van € 121 miljoen en Advisory met een omzet van € 36 
miljoen. Binnen Advisortech vallen o.a. de verkoop van verzekeringsproducten via onafhankelijke 
financiële adviseurs en een digitaal verzekeringsplatform voor brokers, consultants, verzekeraars, 
distributeurs en klanten. Advisory verschaft onafhankelijk financieel advies aan vermogende klanten.  
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JDC heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar digitale platform waarmee het administratieve 
functies en verzekeringsdistributie verzorgt voor een diverse groep verzekeringsagenten (IFA’s -
Independent Financial Advisors), grote corporate klanten, banken en verzekeraars. Met name dankzij de 
vroege digitale transformatie verwacht de beheerder dat JDC marktaandeel zal winnen in de traditionele 

verzekeringsmarkt. JDC is met circa 4 miljoen contracten op haar platform één van de meest relevante 
spelers in het beheer en de administratie van verzekeringscontracten in Duitsland. IFA’s en andere 
klanten betalen doorgaans 20-25% van hun commissie aan JDC voor toegang tot het platform en de 
daarbij behorende diensten zoals digitale administratie, digitale schadeafhandeling, workflow 
management en een CRM voor de IFA’s.  
 
De aanjager voor de groei in JDC’s verzekeringsplatform is het digitaliseren van een sterk 

gefragmenteerde en traditionele verzekeringsmarkt in Duitsland (i.e. veel verschillende papieren 
contracten via agenten). Het activeren van grote klanten op het verzekeringsplatform vergt tijd; het 
gaat hier om het automatiseren en digitaliseren van juridische documentatie en voorbereidingen voor 

digitale transacties zoals het oversluiten van verzekeringen. Doorgaans duurt het 1-2 jaar voordat het 
activeren van de nieuwe klanten kan starten en omzet geboekt wordt. 
 
De CEO sprak de verwachting uit dat verzekeraars nu ook een concrete doelgroep zijn, naast banken en 

agenten. JDC verwacht voor 2022 een omzet van €165-175 miljoen (+12% tot +19%) met een EBITDA 
van meer dan € 11 miljoen (meer dan 32% groei). JDC ambieert het grootste verzekeringsplatform in 
EU te worden, waarmee de onderneming nu dus verder kijkt dan alleen Duitsland. De EBITDA marge 
moet de komende jaren verder verbeteren door schaalvoordelen; i.e. de groei van het platform zal 
slechts in beperkte mate voor extra (personeel)kosten zorgen. Hierdoor zal de EBITDA disproportioneel 
groeien ten opzichte van de omzet. Op middellange termijn verwacht JDC een omzet van € 250 miljoen 

met een verdere verbetering van de EBITDA marge.  
 
Het winnen van een aantal grote klanten in de afgelopen twee jaar bevestigt volgens de beheerder de 
zeer sterke positie die JDC heeft ingenomen met haar verzekeringsplatform. De beheerder verwacht dat 
JDC goed gepositioneerd is om de leidende positie verder uit te bouwen met daarbij een versnellende 

omzetgroei naar minimaal 15% per jaar. Dit was al zichtbaar in de eerste drie maanden van 2022 waarin 
de omzet met 20% groeide, de EBITDA met +32% en EBIT met +35%. De omzetgroei in Advisortech 

kwam zelfs boven de 20% uit. De komende jaren moet de EBITDA ruimschoots verdubbelen naar € 25 
miljoen. Met dit aantrekkelijk groeiprofiel blijft JDC volgens de beheerder aantrekkelijk gewaardeerd. 
 
JDC Group’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via 
de volgende SDG’s: 
 

   
 
JDC Group draagt via haar innovatieve platform bij aan het digitaliseren van administratie voor 
verzekeringsproducten en daarmee aan een duurzamer model. Het biedt consumenten bovendien een 
transparant aanbod van vergelijkbare verzekeringsproducten zodat deze een betere en voordeliger 

keuze kunnen maken dan in het verleden toen de verzekeringsmarkt minder transparant was. Hiermee 

dragen de activiteiten van JDC Group bij aan een verduurzaming van een gefragmenteerde, 
ondoorzichtige en administratie-intensieve industrie. 
 
SFC Energy (Megatrend – Energietransitie & Klimaat) – Beurswaarde: € 340 miljoen 
SFC Energy produceert stationaire en mobiele stroomaggregaten die worden aangedreven door 
brandstofcellen die werken op methanol of waterstof. SFC is in 2000 opgericht onder de naam SFC Smart 
Fuel Cell en heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijd toonaangevende speler in mobiele schone 

energieoplossingen. De aggregaten van SFC worden gebruikt voor stroomopwekking in onder andere 
surveillanceapparatuur, in telecominfrastructuur, defensiemateriaal en consumentenproducten 
(caravans en boten). SFC heeft reeds meer dan 50.000 brandstofcellen verkocht.  
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SFC heeft een zeer divers klantenbestand waaronder bedrijven als Siemens, Knauss Tabbert, Vestas, 
NXP, Bosch en Toyota Tsusho. In 2021 werd circa 55% van de groepsomzet gerealiseerd in Europa, 39% 
in Noord Amerika en 6% in Azië/RoW.  
 

Een belangrijke groeidrijver voor de markt waarin SFC actief is, is de vervanging van dieselgeneratoren 
door milieuvriendelijke systemen voor energieopwekking. Hiervoor heeft SFC een brandstofcel met 
geïntegreerde batterij ontwikkeld, welke diesel aangedreven generatoren moet gaan vervangen. In 
defensie zijn er bijvoorbeeld toepassingen voor energievoorziening voor soldaten in het veld en in 
voertuigen. SFC’s producten besparen 80% in gewicht t.o.v. batterijen, werken geruisloos en trillen niet 
waardoor ze niet zijn op te sporen. Verder worden de brandstofcellen gebruikt voor het vervangen van 
bestaande energievoorziening voor meetsystemen in o.a. afgelegen gebieden (zoals weerstations).  

 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de exclusieve samenwerking van SFC met Toyota Tsusho voor de 
Aziatische markt. SFC verwacht in 2025 € 100 miljoen omzet te realiseren vanuit de samenwerking met 

Toyota. Recent heeft SFC ook een samenwerking aangekondigd met twee Indiase partijen. De Indiase 
markt biedt voor SFC in 2025 een omzetpotentie van € 50-100 miljoen.  
 
SFC heeft een zeer sterke positie opgebouwd in een specifiek segment van schone energietoepassingen; 

methanol en waterstof brandstofcellen. Wat bovendien helpt zijn omvangrijke subsidieprogramma’s om 
de energietransitie te versnellen. Zo heeft de Duitse regering € 9 miljard aan subsidies beschikbaar 
gesteld voor verduurzaming van de energievoorziening met op waterstof gebaseerde toepassingen. In 
andere EU landen zijn er ook subsidieprogramma’s voor verduurzaming van de energievoorziening.  
 
Wat verder interessant is, is de beperkte levensduur van brandstofcellen. Voor de toepassingen van SFC 

wordt gerekend met een levensduur van twee tot zes jaar. Een groeiende ‘installed base’ zal daarmee 
ook voor terugkerende orders en omzet gaan zorgen. Op termijn mag verwacht worden dat 20-25% van 
de omzet in brandstofcellen vanuit vervangingsvraag komt.  
 
Voor 2022 verwacht SFC een omzet van € 75-83 miljoen, +17% tot +29% t.o.v. 2021 met een EBITDA 

van € 6-9 miljoen (2021: € 6,2 miljoen). De omzet groeide in het eerste kwartaal van 2022 met ruim 
5%, echter de orderportefeuille groeide met bijna 90% naar € 57 miljoen. SFC gaat dit jaar extra 

investeren in een verdubbeling van de productiecapaciteit in Brunntal en er komt een extra productielijn 
in Roemenië. Verder wordt er extra geïnvesteerd in R&D, IT en cybersecurity. De productiecapaciteit 
gaat tegen jaareinde 2022 naar 20.000 units tegen 7.000 units nu. In 2022 is SFC tevens gestart met 
het opzetten van een productielocatie in India. 
 
Op groepsniveau verwacht SFC in 2025 een omzet te realiseren van € 350-400 miljoen met een EBITDA 
marge van 15-20%, i.e. een EBITDA van € 54-80 miljoen. SFC is volgens de beheerder goed 

gepositioneerd om ondersteund door een breed investeringsprogramma de komende jaren de groei te 
versnellen met daarbij een versnelling van de EBITDA groei. Op basis van de geprognotiseerde EBITDA 
is SFC volgens de beheerder zeer aantrekkelijk gewaardeerd. 
 
SFC Energy’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via 
de volgende SDG’s: 
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SFC Energy draagt met haar methanol en waterstof brandstofceltoepassingen bij aan de energietransitie 
naar een CO2 neutrale wereld. De vervanging van verontreinigende dieselgeneratoren door 
brandstofcellen bij mobiele energietoepassingen is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast is het van 
belang dat bij de uitrol van slimme infrastructuur zoals 5G netwerken er betrouwbare en 

milieuvriendelijke energie (back-up) toepassingen beschikbaar zijn, ook hier speelt SFC Energy een 
belangrijke rol. De onderneming sluit wereldwijd strategische samenwerkingsverbanden af en speelt 
hiermee op wereldniveau een belangrijke rol in de transitie naar schone energievoorzieningen, die zich 
pas in de beginfase bevindt. 
 
Medios – Megatrend: Gezondheid en Welbevinden – Beurswaarde: € 623 miljoen 
Medios is een Duitse onderneming actief als inkoper en distributeur (groothandel) van zogenaamde 

speciale medicaties voor chronische en zeldzame ziektes voor gespecialiseerde apotheken. Daarnaast 
heeft Medios eigen GMP gecertificeerde laboratoria waar het infuusbereidingen maakt (Manufaktur), met 
een focus op oncologie, neurologie, auto-immuunziekten, oftalmologie en infectieziekten.  

 
De Duitse markt voor medicijnen op recept groeit met ruim 4% per jaar, echter de markt voor speciale 
medicaties groeit met 9% per jaar. De omzet van Medios Wholesale groeide de afgelopen jaren 
gemiddeld 55%. De vooruitzichten voor de middellange termijn blijven sterk. De omzetgroei viel in 2020 

tijdelijk lager uit door een ingesteld quota voor grote inkopers van medicijnen door de Duitse 
toezichthouder vanwege Covid-19. Medios breidde haar netwerk echter wel verder uit en om te leveren 
moest zij extern duurder inkopen wat de marge in de Wholesale activiteiten tijdelijk onder druk zette. 
Inmiddels is de groei teruggekeerd en hebben de marges zich hersteld.  
 
Medios versterkte in november 2020 de positie in Wholesales substantieel met de overname van Cranach 

Pharma. De combinatie van Medios en Cranach Pharma biedt veel synergiepotentieel. Er is nauwelijks 
overlap tussen de speciale medicaties die beide ondernemingen in de Duitse markt aanbieden. Verder 
breidde Medios met Cranach haar netwerk van gespecialiseerde apotheken uit van 330 naar 500.  
 
In Manufaktur (infuusbereidingen) produceerde Medios 90.000 bereidingen in 2019 en 120.000 in 2021 

(vs 40.000 in 2017). Hier werkt Medios aan het opschalen van de productiecapaciteit naar 300.000 
bereidingen vanaf 2022. Daarnaast kondigde Medios in November 2021 de overname aan van NewCo 

Pharma, waamee het haar capaciteit en landelijke dekking fors uitbreidt met circa 200.000 bereidingen. 
Verder werden uit het netwerk van NewCo Pharma 50 apotheken toegevoegd aan het netwerk van 
Medios. 
 
Voor 2022 verwacht Medios een omzet van € 1,45-1,60 miljard, +7% tot +18%. Met een focus bij 
bereidingen en wholesale op producten met een hogere marge wordt een groei in de EBITDA verwacht 
van +35% tot +51% naar € 52-58 miljoen (3,6% marge vs 2,8% marge in 2021). 

 
De beheerder vindt Medios een mooie niche speler met een aantrekkelijk groeipotentieel. Met de 
overnames van Cranach Pharma en NewCo Pharma zijn de posities in Wholesale en Manufaktur 
strategisch verder versterkt en liggen aantrekkelijke synergievoordelen in het vooruitzicht. Inmiddels 
kijkt Medios voor strategische groei op middellange termijn verder dan alleen de Duitse markt. Voor de 
komende jaren voorzien we een EBITDA groei richting € 100 miljoen, waarbij Medios op een 

aantrekkelijke 5x EBITDA handelt.  

 
Medios’ bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 
volgende SDG’s: 
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Medios past als groothandel in- en bereider van speciale medicaties heel goed in de megatrend 
Gezondheidszorg & Welbevinden. Medios zorgt als groothandel voor een efficiënte inkoop en distributie 
van medicijnen en bereidingen voor gecompliceerde en chronische aandoeningen (incl. oncologie). Ook  
bereidt Medios gepersonaliseerde medicaties. Verder zorgt Medios met haar ‘blistering’ activiteiten voor 

een zuiniger gebruik van dure en complexe medicaties. 
 
EQS Group – Megatrend: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 – Beurswaarde: € 248 
miljoen 
EQS Group is een Duitse onderneming actief op het gebied van digitale oplossingen voor investor 
relations en compliance, waaronder het efficiënt versturen van allerlei digitale documentatie (zoals 
persberichten), het faciliteren van webcasts en virtuele aandeelhoudersvergaderingen en rapportage 

systemen op het gebied van compliance. 
 
De positionering van EQS is interessant met een sterk marktaandeel in de thuismarkt (DACH regio) en 

veel groeipotentieel in andere Europese landen, Azië en de VS. De trends omtrent toenemende 
regelgeving en digitalisering zijn belangrijke aanjagers voor een sterke groei in de komende jaren. Met 
vooral omzet uit op SaaS (Software as a Service) gebaseerde meerjarige contracten, biedt EQS een 
sterke voorspelbaarheid en hoge mate van terugkerende omzet en winst. De groei bij EQS moet de 

komende jaren versnellen door het binnenhalen van nieuwe klanten alsmede het overzetten van 
bestaande klanten naar het nieuwe SaaS en Cloud platform. Afgelopen jaren heeft de onderneming ruim 
€ 20 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan en concrete stappen zijn inmiddels gezet in het 
verder uitbouwen van de salesorganisatie.  
 
Een belangrijke aanjager van de groei is een EU richtlijn ingevoerd in december 2019, wat een 

klokkenluidersregeling verplicht voor middelgrote bedrijven. Deze richtlijn wordt naar verwachting 
gedurende 2022 door individuele EU landen in de lokale wetgeving opgenomen. Dit betekent dat 
bedrijven met meer dan 50 werknemers en/of meer dan € 10 miljoen omzet interne rapportagesystemen 
moeten opzetten voor klokkenluiders. Hiertoe biedt EQS als een van de weinige Europese spelers een 
pasklare digitale oplossing. Inmiddels heeft EQS de helft van de CAC40 en DAX bedrijven als klant, maar 

ook bedrijven zoals Facebook en de Europese Centrale Bank gebruiken de compliance software van EQS.  
 

Met de overname van Business Keeper in juni 2021 heeft EQS haar positie in de compliance software 
markt versterkt. Business Keeper was in Duitsland de belangrijkste concurrent van EQS. Hiermee heeft 
de onderneming een leidende positie verworven als Europese aanbieder van compliance oplossingen. De 
overname is deels gefinancierd met uitgifte van nieuwe aandelen.  
 
EQS Group haalde eind februari 2022 via een claimemissie € 47 miljoen aan financiering op. Deze 
opbrengst wordt gebruikt voor de gedeeltelijke aflossing van de financiering van de overname van 

Business Keeper van 2021 en voor investeringen in de nieuwe ESG toepassingen binnen het aanbod van 
compliance toepassingen. 
 
Sterke omzetgroei moet leiden tot schaalvoordelen in het verdienmodel van EQS, i.e. extra omzet gaat 
niet gepaard met een significante stijging van de (personeels)kosten. Met een bruto marge van circa 
80% is er, bij voldoende kritische massa, veel opwaarts potentieel voor de EBITDA marge die op termijn 

boven de 30% moet uitkomen. Bij een omzet van € 130 miljoen moet er in 2025 een EBITDA gerealiseerd 

kunnen worden van meer dan € 39 miljoen tegen een verwachte EBITDA van € 6-10 miljoen in 2022. 
Voor 2022 verwacht EQS een omzetgroei van 30-40% naar € 65-70 miljoen. Het verbeterpotentieel is 
substantieel en dit wordt volgens de beheerder nog niet onderkend in de beurswaarde van EQS.  
 
EQS Group’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via 
de volgende SDG’s: 

   

   



  EV Micro Companies Growth Fund 

 
 

12 

 

EQS Group draagt met haar producten (software platform voor investor relations en compliance- en 
digitalisering van procedures) bij aan een meer digitale wereld. Met het EQS platform kunnen 
beursgenoteerde bedrijven de efficiency verhogen via digitale distributie van persberichten en e.g. 
virtuele analistenmeetings en aandeelhoudersvergaderingen. Verder speelt EQS met de zogenaamde 

Compliance Cockpit (SaaS oplossing) actief in op aanstaande wetgeving omtrent interne documentatie 
voor klokkenluiders en hiermee aan een structurele verbetering in de governance bij middelgrote- en 
grote ondernemingen. 
 
Kendrion – Megatrends: Slimme Mobiliteit en Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 – 
Beurswaarde: € 237 miljoen 
Kendrion is een Nederlandse onderneming actief in de ontwikkeling en productie van elektromagnetische 

systemen en componenten. Producten van Kendrion omvatten o.a. elektro magnetische remsystemen 
en koppelingen voor industriële toepassingen, sensoren voor hybride en elektrische auto’s, software voor 
industriële productieautomatisering en klepsystemen voor vloeistoffen en gassen. De klanten van 

Kendrion bevinden zich voornamelijk in de sectoren: automatisering/robotisering, automotive, 
luchtvaart en medische technologie. Kendrion heeft circa 2.500 werknemers en is met 20 
productielocaties actief in Europa, Noord-Amerika en Azië. Kendrion behaalt 80% van haar omzet in 
Europa, waarbij Duitsland veruit de belangrijkste markt is. De omzetverdeling tussen automotive en 

industrieel is nagenoeg 50/50. 
 
Eind 2020 presenteerde Kendrion op een beleggersdag nieuwe doelstellingen voor de periode 2019-
2025: 1) organische omzetgroei per jaar van tenminste 5%, 2) EBITDA marge van tenminste 15%, 3) 
rendement op geïnvesteerd vermogen van tenminste 25% en 4) handhaving van dividendbeleid en 
uitkering van 35-50% van de netto winst.  

 
De afgelopen jaren is er intern bij Kendrion veel nadruk gelegd op kostenbesparingen en investeringen 
in toekomstige groeisegmenten; de Simplify & Growth strategie. Hierbij werd ingezet op: 1) nieuwe 
toepassingen in automotive met een focus op hybride- en elektrisch rijden, 2) uitbreidingen binnen 
industriële robotisering en 3) grotere aanwezigheid in China waar de omzetgroei sinds 2016 meer dan 

20% per jaar was. Er zijn concrete plannen in China voor verdere uitbreiding van de capaciteit. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen deze 3 segmenten en eindmarkten circa 80% van de omzet van 

Kendrion. Tijdens de beleggersdag maakte de onderneming bekend dat de door hen ontwikkelde 
componenten (actuatoren, sensoren, koppelingen en ‘slimme’ kleptechnologie) voor brandstof-, hybride- 
en volledig elektrische auto’s respectievelijk een waarde per auto vertegenwoordigen van  
€ 143, € 253 en € 215. Dit geeft duidelijk aan dat Kendrion profiteert van de transitie van 
verbrandingsmotoren naar hybride/elektrische motoren. 
 
Binnen de automotive activiteiten ondervindt Kendrion vooralsnog last van de verstoorde 

toeleveringsketens, direct in de eigen productie en indirect vanuit minder voorspelbare orders. De 
transitie naar elektrische auto’s, met een hogere waarde voor Kendrion componenten, ontwikkelt zich 
goed. In het automotive orderboek is deze trend goed zichtbaar en inmiddels is twee-derde afkomstig 
van ACES (autonome- , geconnecteerde-, elektrische- en gedeelde voertuigen). De afgelopen jaren heeft 
Kendrion jaarlijks € 300-350 miljoen aan nieuwe orders binnengehaald en ligt hiermee duidelijk boven 
het jaarlijkse omzetniveau in de automotive activiteiten. 

 

Kijkend naar de kwantitatieve doelstellingen van Kendrion voor de periode 2020-2025 ligt er volgens de 
beheerder een aantrekkelijke groei in de operationele winst (EBITDA) in het verschiet. De doelstelling 
van meer dan 15% EBITDA marge lijkt ons realistisch. Kendrion liet bij de 2021 jaarcijfers al een 
duidelijke margeverbetering zien bij de industriële activiteiten die boven de ten doel gestelde 
groepsmarge uitkwam. Dit geeft aan dat de productmix is verbeterd en de gerealiseerde 
kostenbesparingen tot een verhoging van winstgevendheid leiden. Wanneer de omzet de komende jaren 

verder groeit, wat realistisch is gezien de verbeterde focus op groeisegmenten, verwacht de beheerder 
een verdere verbetering van de winstmarge. Dit moet de doelstelling voor 2025 binnen handbereik 
brengen, wat een ruime verdubbeling van de EBITDA tussen 2020-2025 betekent. 
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Kendrion’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 
volgende SDG’s: 
 

 
De producten van Kendrion worden o.a. toegepast in windmolens, elektrische- en autonoom rijdende  
auto’s, gezondheidszorg, logistiek en luchtvaart. De elektromagnetische remsystemen en toepassingen 
voor sensoren dragen bij aan een veilig functionerende mobiliteit, leef- en werkomgeving. Hiermee past 
Kendrion heel goed in de megatrends Slimme Mobiliteit en Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0. 

 
IBU-Tec – Megatrend: Energietransitie & Klimaat – Beurswaarde: € 117 miljoen 

IBU-Tec is een Duitse onderneming actief in het onderzoeken en het thermisch bewerken van 
grondstoffen en gerecyclede materialen. Het betreft hier bewerking en hergebruik van grondstoffen voor 
o.a. batterijtechnologie, cement, glascoatings en toepassingen in de chemische- en medische industrie. 
De onderneming beschikt over modulaire draaiovens met temperatuurtoepassingen tot 1.550ºC, 
pulsatiereactoren met gepatenteerde technologie en temperatuurtoepassingen van 250-1.300ºC, 

aangevuld met overige apparatuur voor grondstoffen- en materiaalanalyse.  
 
In glas-coatings is IBU-Tec met een marktaandeel van 50% de enige Europese speler en werkt het aan 
capaciteitsuitbreiding. Door een gepatenteerde coating kunnen glazen flessen tot 20 keer hergebruikt 
worden. Verder verdient de positie in batterijmaterialen speciale aandacht. IBU-Tec produceert 
hoogwaardig Lithium IJzer Fosfaat (LFP). Dit dient als belangrijke grondstof voor batterijtechnologie 

(o.a. voor elektrische auto’s). IBU-Tec heeft op dit moment een LFP productiecapaciteit van 4.000 ton, 
echter aanvragen van potentiële klanten voor toepassingen in elektrische auto’s, hoorapparaten, 
scheepvaart en energieopslag liggen beduidend hoger. Daarom werkt IBU-Tec aan plannen om in twee 
stappen de capaciteit te vergroten naar 10.000 ton of meer in 2025.  

 
IBU-Tec verwacht voor 2022 een omzetgroei van +25% tot +29% naar € 55-57 miljoen. De productie 
van batterijmaterialen wordt verder opgeschaald waarbij de omzet in LFP batterijmaterialen zal 

verdubbelen naar € 8 miljoen. Voor 2022 wordt een EBITDA verwacht van meer dan € 7,8 miljoen.  
 
IBU Tec verhoogde bij de publicatie van de eerste kwartaal 2022 resultaten tevens de doelstellingen 
voor 2025. De onderneming verwacht nu een omzet van € 102 miljoen tot meer dan € 130 miljoen in 
2025 (dit was eerder: € 80 miljoen tot meer dan € 100 miljoen). De verhoging wordt gedreven door 
hogere grondstofprijzen in batterijtechnologie en glascoatings. IBU-Tec verwacht dat LFP 
batterijmaterialen meer dan 30% (was eerder ‘tot 30%’) gaat bijdragen aan omzet met in potentie € 

30-60 miljoen. De bijdrage van glascoatings is ook verhoogd naar € 19 miljoen (dit was eerder: € 12 
miljoen). De EBITDA margedoelstelling van meer dan 20% werd gehandhaafd. Met een geschatte 
EBITDA van meer dan € 20 miljoen en mogelijk meer dan € 26 miljoen is IBU-Tec met een 
marktkapitalisatie van € 117 miljoen medio 2022 zeer aantrekkelijk gewaardeerd.  
 
IBU-Tec’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 

volgende SDG’s: 
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De activiteiten van IBU-Tec dragen bij aan een verduurzaming van productieprocessen en toepassingen 
van energiebesparende en CO2 reducerende oplossingen (zoals batterijtechnologie). Zo werkt IBU-Tec 
e.g. aan duurzamere productie van batterijmaterialen, verbetering van grondstoffen voor beton en 
katalysatoren voor de chemische industrie om het energieverbruik terug te brengen. IBU-Tec werkt e.g. 

aan materialen om grondstoffen voor cement te vervangen door gerecyclede materialen en zo een 
besparing van 60% in CO2 uitstoot te bereiken. Ook produceert het met dochter BNT glas coatings 
waardoor de duurzaamheid van bijvoorbeeld flessen substantieel wordt verlengd en deze tot wel 20 keer 
kunnen worden hergebruikt. 
 
Hyloris Pharmaceuticals – Megatrend Gezondheid & Welbevinden – Beurswaarde € 415 
miljoen  

Hyloris is een Belgische onderneming die actief is in de farmaceutische industrie en is opgericht in 2012 
door CEO Stijn Van Rompay (26,4% belang) en Thomas Jacobsen (Executive Director; 13,5% belang). 
Hyloris heeft in juni 2020 haar beursnotering verkregen waarmee het nieuw kapitaal ophaalde. 

 
Binnen de farmaceutische industrie wordt er gewerkt met drie ontwikkeltrajecten: 1) NCE – nieuwe 
chemische (of moleculaire) entiteit; deze bevatten nog niet eerder door FDA goedgekeurde medicaties, 
2) Generieke medicijnen – deze medicaties bevatten dezelfde chemische samenstelling als het origineel, 

welke na afloop van patenten nagemaakt kunnen worden om een equivalent medicijn op de markt te 
brengen en 3) VAM – value added medicines; gebaseerd op bestaande medicaties met dezelfde werking 
in het menselijk lichaam, maar door modificatie in dosering en/of toevoegingen wordt een betere en/of 
andere werking bereikt.  
 
Hyloris werkt volgens het VAM principe. Binnen deze regulering werkt Hyloris aan het herformuleren (re-

formulation) en herpositioneren (re-purposing) van bestaande (off-patent) medicaties en ingrediënten. 
Hierbij gelden kortere en duidelijk goedkopere ontwikkelprocedures gecombineerd met een hogere kans 
op goedkeuring. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn ook vele malen lager omdat met 
bestaande en goedgekeurde formuleringen en ingrediënten van medicaties wordt gewerkt. Goedkeuring 
door de FDA kan binnen vijf jaar, de investeringen bedragen gemiddeld € 2-7 miljoen per product en bij 

een lagere kans op afkeuring is er een grotere kans op commercieel succes. Hiermee is de risico-
rendementsverhouding beduidend beter dan bij de ontwikkeling van compleet nieuwe medicaties. De 

nieuwe medicaties krijgen doorgaans drie- tot vijf jaar exclusiviteit na goedkeuring. Aanvullende 
patentaanvragen op het gebied van formulering, productiemethode en op het gebied van gebruik, 
kunnen deze periode aanzienlijk verlengen. Volgens de CEO van Hyloris hebben deze medicaties 
gemiddeld 11,5 jaar patentbescherming.  
 
In de traditionele pharma industrie duurt de ontwikkeling van compleet nieuwe medicijnen 15 jaar en 
kost het gemiddeld $ 1,3 miljard. Hyloris heeft als doelstelling niet meer dan gemiddeld € 7 miljoen te 

investeren in een nieuwe toepassing met een ontwikkelingsduur van niet langer dan zeven jaar.  
 
In de afgelopen jaren heeft Hyloris een portefeuille opgebouwd van 14 toepassingen. Hierbinnen richten 
zeven toepassingen zich op cardiovasculaire medicatie, met een focus op behandeling van patiënten in 
ziekenhuizen. De overige zeven toepassingen variëren van pijnbestrijding tot toepassingen voor 
oncologie, ADHD en schimmelinfecties. Twee van de 14 toepassingen zijn inmiddels commercieel. Met 

liquide middelen van € 50 miljoen op jaareinde 2021 en een kapitaalversterking van € 15 miljoen in april 

2022 is Hyloris zeer goed gekapitaliseerd. Hierdoor is zij in staat om haar huidige bedrijfsplan uit te 
voeren met de verwachting om de portefeuille uit te breiden tot ongeveer 30 toepassingen tegen 2024. 
Niet kansrijke medicaties worden reeds in een vroeg stadium gestopt. Herbestemming (re-purposing) 
zal een belangrijke drijfveer zijn in de toekomstige productpijplijn, meer dan herformulering. 
Herbestemmingstoepassingen kunnen volgens het management sneller in ontwikkeling genomen 
worden.  
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Sotalol IV en Maxigesic IV zijn de twee toepassingen die goedgekeurd zijn en commercieel uitgerold 
worden.  
 
Sotalol IV is ontwikkeld met een partner en wordt toegepast op patiënten met hartritmestoornissen (e.g. 

hartinfarct). Dit zorgt in de V.S. jaarlijks voor 464.000 ziekenhuisopnames. Hyloris heeft Sotalol IV 
ontwikkeld als intraveneuze (IV) toepassing, waarbij na reeds een paar uur stabilisatie optreedt bij 
patiënten. Hierdoor hoeven patiënten (i.t.t. behandeling via pillen) niet drie maar slechts één dag in het 
ziekenhuis behandeld te worden. Maxigesic IV is een middel voor post-operatieve pijnbestrijding. Hierin 
combineert Hyloris paracetamol en ibuprofen voor intraveneuze toediening waarbij een significante 
reductie van het gebruik van op opioïden gebaseerde pijnbestrijding optreedt. Verslaving aan opioïden 
is in de V.S. een groot en actueel probleem.  

 
Hyloris Pharmaceuticals heeft een bijzondere positie in de farmaceutische industrie opgebouwd met een 
aantrekkelijk risicoprofiel met zeer gunstige rendementsvooruitzichten bij medicaties die goedgekeurd 

worden. Met nu twee commerciële producten is de eerste omzet in zicht en deze kan vanaf 2022 sterk 
groeien. De beheerder ziet substantieel opwaarts potentieel bij goedkeuring en commercialisatie van de 
pijplijn en het toevoegen van nieuwe toepassingen aan de portefeuille. Op een termijn van twee tot drie 
jaar zal er vanuit de bestaande toepassingen een groeiende kasstroom gegenereerd gaan worden van 

waaruit de ontwikkeling van nieuwe toepassingen naar verwachting grotendeels vanuit eigen middelen 
gefinancierd kunnen worden. Hyloris bevindt zich in een transitiefase en heeft in 2021 een eerste omzet 
gerealiseerd van ruim € 3 miljoen, voornamelijk vanuit de twee goedgekeurde middelen. Voor de 
komende jaren verwachten we een sterke groei, mede gedreven door omzetbijdragen van nieuwe 
toepassingen na goedkeuring. Hyloris werkt door het uitbesteden van de productie met zeer hoge bruto 
marges. Voor 2025 verwacht de beheerder een omzet van ruim € 70 miljoen met een EBITDA van bijna 

€ 40 miljoen.  
 
Hyloris Pharmaceutical’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder 
plaats via de volgende SDG’s:  

 

 
De kernfocus van Hyloris is om tegemoet te komen aan niet beschikbare toepassingen in een 
aantrekkelijke adresseerbare markt met een toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg. Met de 
herontwikkeling van bestaande medicaties op basis van herformulering voor betere effectiviteit en 
nieuwe toepassingen draagt Hyloris Pharmaceuticals bij aan een betere gezondheid en welzijn van 
mensen met o.a. levensbedreigende cardiovasculaire aandoeningen en andere ziektes. De effectiviteit 

van bestaande medicatie wordt verbreedt dan wel verbeterd en hiermee worden door Hyloris (in een 
aantal gevallen met partners) effectievere toepassingen gevonden voor bestaande medicaties. Hiermee 
reduceert Hyloris gezondheidsrisico’s voor patiënten substantieel, evenals de gezondheidskosten. De 
productie van de medicaties wordt via partners volledig uitbesteed en daarmee maakt Hyloris op een 
efficiënte manier gebruik van reeds bestaande capaciteit in het bereiden van medicaties en profiteert 
het tevens van de schaalvoordelen bij de productie. 
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Apontis Pharma – Megatrend: Gezondheid & Welbevinden – Beurswaarde: € 98 miljoen 
Apontis Pharma is een Duitse onderneming die actief is in het ontwikkelen van zogenaamde ‘single pill’ 
medicijnen en verkoop van bestaande medicaties voor grote farmaceutische ondernemingen in de Duitse 
markt. De onderneming heeft circa 175 werknemers en was tot 2018 onderdeel van het Belgische UCB.  

 
Apontis Pharma richt zich op het combineren van diverse (niet meer gepatenteerde) medicijnen in één 
pil, voornamelijk voor cardiovasculaire ziektes zoals hoge bloeddruk. In de praktijk krijgen dergelijke 
patiëntengroepen eenzelfde combinatie van medicijnen van verschillende fabrikanten voorgeschreven. 
Elke patiëntgroep kan echter worden bediend met een ‘single pill’ waarin al deze verschillende medicijnen 
worden gecombineerd. Doordat nog maar één pil hoeft te worden genomen wordt het voor patiënten 
eenvoudiger om deze medicijnen op een juiste manier te blijven gebruiken. Uit een omvangrijke studie 

blijkt dat bij het voorschrijven van meerdere medicijnen slechts 20-50% van de patiënten deze 
medicijnen ook daadwerkelijk gebruikt. Bij een combinatie van deze medicijnen in één pil nam het 
gebruik (therapietrouw) onder patiënten toe naar 70-80%. Verder was het aantal beroertes in de 

onderzochte groepen tot 46% lager, TIA’s tot 82% lager, ziekenhuisopnames tot 55% lager en het aantal 
sterftegevallen tot 49% lager. Hierdoor waren bij de onderzochte patiënten die single pills gebruikten de 
gezondheidskosten tot 34% lager dan bij patiënten die een combinatie van medicijnen gebruikten. 
 

De ontwikkeling van de samenstelling van de verschillende medicijnen in een single pill met de daarbij 
behorende klinische studies duurt doorgaans 3-4 jaar, waarna de uiteindelijke goedkeuring nog eens 1 
tot 1,5 jaar kan duren. Dit zorgt voor hoge toetredingsdrempels. Apontis Pharma heeft op dit moment 
een portefeuille van tien single pill toepassingen en heeft in de ontwikkelingsfase nog nooit een 
medicijntoepassing gehad die niet werd goedgekeurd. De productie van de single pills wordt na 
goedkeuring volledig uitbesteed. De data van de studies is na het op de markt brengen van de single pill 

tien jaar beschermd en mag niet gebruikt worden door concurrenten in de ontwikkeling van een 
vergelijkbaar medicijn. Apontis Pharma werkt met een eigen verkooporganisatie van ruim 130 
medewerkers binnen Duitsland, wat hen een unieke positie geeft om de eigen medicijnen te marketen 
bij huisartsen, chirurgen en verzekeraars.  
 

De groeidrijver van de single pill toepassingen is het winnen van marktaandeel ten koste van de 
combinatie van voorgeschreven medicaties. Er wordt in Duisland jaarlijks ruim € 3 miljard omzet 

gerealiseerd in medicijnen voor hart- en vaatziekten.  
 
In 2021 groeide de omzet in de single pill activiteiten met 65% naar ruim € 31 miljoen. De portefeuille 
van zeven single pills wordt gedurende 2022 uitgebreid met drie nieuwe toepassingen en met nog eens 
drie nieuwe toepassingen die gepland staan voor 2023. Deze zes nieuwe toepassingen moeten op termijn 
een omzet genereren van ruim € 25 miljoen.  
 

Voor 2026 heeft Apontis Pharma zich ten doel gesteld een portefeuille te hebben met 20 toepassingen 
en een omzet in single pills van € 100 miljoen. Het verdienmodel van Apontis Pharma is aantrekkelijk 
met bruto winstmarges van 65-75% op de single pills. Het management voorziet op termijn een EBITDA 
marge van 30% tegen circa 11% in 2021 en circa 3% in 2020. Hiermee moet de EBITDA de komende 
jaren groeien naar meer dan € 30 miljoen tegen € 6 miljoen in 2021. Met een beurswaarde van nog 
geen € 100 miljoen is Apontis Pharma zeer aantrekkelijk gewaardeerd.  

 

Apontis Pharma’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats 
via de volgende SDG’s: 
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Met de ontwikkeling van single pills draagt Apontis Pharma bij aan een betere gezondheid en welzijn van  
mensen met o.a. cardiovasculaire aandoeningen. De therapietrouw bij gebruik van single pills ligt 
beduidend hoger dan bij het gebruik van verschillende medicijnen en daarmee reduceert het 
gezondheidsrisico’s voor patiënten substantieel, evenals de gezondheidskosten. De productie van single 

pills wordt volledig uitbesteed en daarmee maakt Apontis Pharma op een efficiënte manier gebruik van 
reeds bestaande capaciteit in het bereiden van medicijnen en profiteert het tevens van de 
schaalvoordelen bij de productie.  

 

INIT – Megatrend: Slimme Mobiliteit – Beurswaarde: € 222 miljoen  

INIT is in 1983 ontstaan vanuit een spin-off van de universiteit, van waaruit Gottfried Greschner (42% 
aandeelhouder) het bedrijf heeft opgericht. INIT ontwikkelde in het begin van haar bestaan systemen 
voor verkeersmonitoring en begeleiding voor het Duitse openbaar vervoer. Vanaf 1990 is het bedrijf 
internationaal actief en in 1995 werd ‘ticketing’ (kaartverkoop) toegevoegd. INIT genereert inmiddels 

het grootste deel van de omzet (circa 70%) buiten Duitsland en is uitgegroeid tot een wereldwijd 
toonaangevende leverancier van Real Time Passagier Informatie (RTPI), geïntegreerde planning, 
aansturing, telematica en ticketsystemen voor bussen, trams/metro’s en treinen. Sinds 2001 is INIT 
beursgenoteerd. 
 
De groei van INIT wordt vooral gedreven door verstedelijking en de groeiende vraag naar openbaar 
vervoer, gecombineerd met verduurzaming, automatisering van verkeersmanagement en van ticketing 

& betaaloplossingen. Het verduurzamen van openbaar vervoer zorgt ook voor groei in de oplossing die 
INIT aanbiedt op het gebied van o.a. vlootmanagement en het efficiënt opladen van elektrische bussen. 
 
Inmiddels heeft INIT wereldwijd ruim 700 klanten die voor langere tijd met het bedrijf verbonden blijven. 
Circa 55% van de omzet wordt gerealiseerd in nieuwe projecten, terwijl circa 45% van de omzet 
‘recurring’ is vanuit after-sales en services (o.a. levering van componenten, onderhoud, vervolgorders 

en operationele diensten).  
 
INIT heeft de afgelopen jaren de R&D uitgaven substantieel verhoogd met een focus op elektrische-

mobiliteit, vlootmanagement, autonoom rijden, geautomatiseerde passagierstelling en op identiteit 
gebaseerde ticketing. Deze nieuwe toepassingen leggen een goede basis voor toekomstige groei.  
 
Nieuwe toepassingen en een groter aandeel van software gerelateerde omzet moet de marge mix in de 

komende jaren verbeteren. INIT kent een bruto marge van 30-35% omdat er een relatief grote hardware 
component in de omzet zit. Over het algemeen zijn bij INIT de marges op nieuwe projecten lager ten 
opzichte van de after-sales. Naarmate de toepassingen worden uitgebreid en opgeschaald, nemen de 
marges voor INIT bij die klanten in de jaren na de installatie van de eerste projecten toe. 
 
In 2021 had INIT te maken met vertragingen in ordertoekenningen vanwege Covid19 en langere 
aanbestedingsprocedures en rapporteerde de onderneming een nagenoeg vlakke omzet van € 177 

miljoen en een EBIT van € 17,6 miljoen (2020: € 19,6 miljoen). Voor 2022 verwacht INIT een omzet 
van € 190-200 miljoen met een EBIT van € 15-20 miljoen, ondersteund door een goede ontwikkeling 
van de orderportefeuille.  
 
De markt waarin INIT zit biedt volgens de beheerder een aantrekkelijk groeipotentieel en de 

onderneming heeft een sterke internationale positie opgebouwd. De verhoogde R&D uitgaven van de 

afgelopen jaren in nieuwe technologische software gestuurde toepassingen moeten zich gaan vertalen 
in hogere marges en een versnelling van de winstgroei. De beheerder voorziet voor de komende jaren 
een omzetgroei van gemiddeld 15% en een verbetering van de EBIT marge naar 15%.  
 
INIT’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 
volgende SDG’s: 
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De activiteiten van INIT dragen bij aan de verduurzaming van mobiliteit. De innovatieve software 
oplossingen van INIT maken openbaar vervoer toegankelijker, makkelijker in gebruik en kunnen de 
capaciteitsbezetting verhogen. De onderneming is wereldwijd actief en heeft in diverse steden een 
belangrijke rol in de monitoring, planning en daarmee efficiënte aansturing van bijvoorbeeld trams en 

metro’s. Daarnaast draagt het met de nieuwe toepassingen voor elektrische bussen ook bij aan de 
verdere elektrificatie van openbaar vervoer met bussen en het efficiënt gebruik hiervan met het oog op 
monitoring en het plannen van oplaadmomenten. De uitrol van elektrische infrastructuurtoepassingen 
bevindt zich in de EU nog in de beginfase. Intelligente software-gestuurde laadoplossingen zullen hiervan 
ook onderdeel zijn om grootschalige toepassingen voor elektrische bussen in de praktijk mogelijk te 
maken.  
 

CM.com – Megatrend: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 – Beurswaarde: € 390 miljoen 
CM.com (Megatrend - Automatisering) is een Nederlandse onderneming, opgericht in 1999 door CEO 
Jeroen van Glabbeek en COO Gilbert Gooijers. CM.com is wereldwijd actief in commerciële 

berichtencommunicatie tussen bedrijven en consumenten, i.e. CPaaS (Communicatie Platform as a 
Service). De verwachte jaarlijkse groei van de CPaaS markt voor de komende jaren is 33%. CM.com 
heeft een unieke positionering in de markt omdat het drie belangrijke diensten kan aanbieden: 
communicaties (berichten-chatdiensten over diverse communicatieplatformen zoals WhatsApp, Apple 

Business Chat, WeChat e.o.), betalingen en een platform waarin alle diensten samenkomen. De 
oprichters van CM.com hebben gezamenlijk nog een belang van ruim 50% in de onderneming. 
 
De platform activiteiten van CM.com zijn interessant omdat het hierin de diverse diensten combineert; 
berichten voor- en communicatie met consumenten omtrent online kaartverkoop en merchandising voor 
(sport)evenementen en musea, klantidentificatiediensten en promotieacties van bedrijven voor 

consumenten, waarbij dit alles ook gecombineerd kan worden met online betaaldiensten. Het aantal 
klanten op CM.com’s platform groeit hard.  
 
De groeistrategie van CM.com is gebaseerd op het verder uitrollen van de berichten- en aanverwante 
diensten zoals betalingen en evenementen naar o.a. bedrijven in internationale markten. Alsmede het 

uitbreiden van het klantenbestand en aanpalende technologie-oplossingen door overnames. Zo heeft 
CM.com de periode kantoren geopend in o.a. de VS, Kenya, Turkije en India. De onderneming heeft ook 

geïnvesteerd in uitbreiding van het management (CFO en CMO) en het ambieert een verdrievoudiging 
van de sales- en marketingorganisatie.  
 
CM.com rapporteerde in het eerste kwartaal van 2022 een organische omzetgroei van 38%. De bruto 
marge van 25,2% was wat lager dan het sterke vierde kwartaal van 2021 (27,4%). Hier had CM.com al 
voor gewaarschuwd, dit vanwege het afvlakken van een positief effect vanuit activiteiten omtrent Covid 
en investeringen in groei in nieuwe landen. Voor 2022 verwacht CM.com een omzet van € 310-330 

miljoen (+30% tot +40% j-o-j). CM.com herhaalde ook voor de komende jaren een omzetgroei te 
verwachten van meer dan 30%. 
 
De onderneming presenteerde in de eerste jaarhelft 2022 ook de ‘path to profitability’ strategie. CM.com 
verwacht tegen eind 2023 EBITDA positief te worden met daarna een verdere verbetering naar een mid-
single digit EBITDA marge. De positieve kasstroom volgt 12-18 maanden later vanwege hoge 

investeringen in software (circa 5% van de omzet). Op termijn moet de EBITDA marge van CM.com naar 

20%. Het ‘upsellen’ bij bestaande klanten en een betere relatieve kostendekking als percentage van de 
omzet zijn de belangrijkste drijvers voor het pad naar winstgevendheid. Op basis hiervan verwacht de 
CFO in 2026 de herfinanciering van de converteerbare obligatielening mogelijk moet zijn. CM.com gaf 
verder aan dat het aantal CM producten per klant de afgelopen jaren gegroeid is van 1,1 naar 1,3. De 
EBITDA op de bestaande klantenbasis bedroeg in 2019 € 10 miljoen en in 2021 was deze gegroeid naar 
€ 28 miljoen bij een bruto winstmarge van respectievelijk 25% en 26%. Op basis van de € 28 miljoen 

EBITDA handelt CM.com op ~13x 2021 EBITDA, wat volgens de beheerder niet duur is voor een 
onderneming met een sterk groeiprofiel. 
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CM.com beschikt volgens de beheerder over een unieke combinatie van diensten die gedurende de 
komende jaren voor een sterke omzetgroei moeten zorgen. De operationele winst kan op termijn naar 
verwachting sneller groeien omdat de bruto winstmarge van de betaaldiensten en platformactiviteiten 
beduidend hoger is dan de bruto winstmarge op de berichtenservices. 

 
CM.com’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 
volgende SDG’s: 
 

 
Met haar digitale toepassingen draagt de onderneming bij aan het terugbrengen van o.a. het gebruik 

van papier via digitale ticketing- en betaaloplossingen, bevordert het digitale communicatie tussen 
bedrijven en haar klanten via CPaaS. Verder dragen de activiteiten bij aan een verdere digitalisering en 

innovatie bij bedrijven. CM.com draagt via haar digitale oplossingen voor festivals indirect ook bij aan 
het welzijn van mensen. 
 
Vooruitzichten  
De aandelenbeurzen zijn de eerste jaarhelft fors gedaald. Met name vanwege de stijgende rentes en 
verkrapping door de centrale banken zijn de koerswinstverhoudingen gedaald. Afgelopen maanden is 

duidelijk geworden dat de centrale banken (met name de ECB) achter de feiten aan lopen. Inmiddels 
lijkt een lichte recessie moeilijk te vermijden. Voor volgend jaar gaan analisten nog uit van stijgende 
marges en winstgroei. Deze verwachtingen zullen de komende periode naar beneden worden bijgesteld, 
de beurs is hier echter al vooruit op aan het lopen. De nodige aandelen zijn inmiddels meer dan 40% 
gecorrigeerd, waarmee zich interessante koopkansen voordoen.  
 
Duurzaamheidsbeleid EValuation Capital Management 

Op dit moment beheert EValuation Capital Management het EV Smaller Companies Fund en het EV Micro 

Companies Growth Fund. De beheerder heeft als uitgangspunt geen long beleggingen aan te gaan in 
ondernemingen die actief zijn in bedrijfsactiviteiten die schadelijk voor mens en/of milieu en/of 
controversieel zijn. Hieronder worden bedrijven verstaan die actief zijn in de productie en/of verkoop 
van tabak, kolen, clusterbommen, landmijnen, nucleaire wapens en/of verarmd uranium. Daarnaast 
belegt de beheerder niet in bedrijven die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch 
en significant de rechten van arbeiders schenden (in bijlage 1 vindt u de uitsluitingslijst van de 

beheerder). 
 
Beleggen met ESG aspecten 
Beleggen waarbij rekening wordt gehouden met Ecologische, Sociale en Governance factoren (ESG) 
wordt steeds belangrijker. Er zijn verschillende redenen om dit te doen; het levert naast een financieel 
rendement ook een maatschappelijk rendement op. Hierdoor worden bedrijven die investeren in het 

welzijn van de mens, milieu en maatschappij gestimuleerd, maar het zorgt er ook voor dat bedrijven die 
er bijvoorbeeld milieuonvriendelijke of inhumane praktijken op nahouden, moeilijker aan financiering 
zouden kunnen komen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen lijken zich vaak beter 
bewust van risico’s en zullen daarom een beter beleid hebben om incidenten op duurzaamheidsgebied 

te voorkomen. Ze zijn dus beter voorbereid op de toekomst.  
 
De beheerder houdt bij het beleggen voor het EVMCGF rekening met ESG en wil met het EVMCGF een 

bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. De strategie van het EVMCGF bepaalt dat er slechts 
gekeken wordt naar die ondernemingen die actief zijn in een viertal megatrends. 
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Deze megatrends bieden een aantrekkelijk groeipotentieel voor de lange termijn. Dit zijn tevens trends 
die een grote positieve invloed kunnen hebben op de maatschappij en zichtbaar zijn in ontwikkelingen 
op het gebied van technologie, demografie en ecologie. Het levert naast een financieel rendement ook 
een maatschappelijk rendement op. Naast de positieve bijdrage aan de maatschappij zijn deze 

ondernemingen door een relatief sterk groeipotentieel bovendien minder gevoelig voor de invloed van 
de economische cyclus.  
 
De beheerder is van mening dat wij als beleggers ook verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (i.e. Sustainable Development Goals, ‘SDG’) zoals 
vastgesteld door de Verenigde Naties en een betere wereld. Om dit doel te bereiken probeert het EVMCGF 
duurzame ontwikkelingen te stimuleren door te beleggen in kleine beursgenoteerde ondernemingen, 

zogenaamde micro-caps, die bijdragen aan het bereiken van deze SDG’s. 
 
Uit de 17 SDG’s heeft de beheerder een selectie gemaakt van die doelstellingen die zij van wezenlijk 

belang acht in relatie tot de vier megatrends waarop het EVMCGF zich met haar beleggingen richt.  
 
De focus SDG’s van het EVMCGF zijn: 
 

 
Voor elke megatrend investeert de beheerder bij voorkeur in die bedrijven die aantoonbaar aan één of 
meerdere van de geselecteerde SDG’s bijdragen. De manier waarop bij de trends rekening wordt 
gehouden met duurzaamheid en de SDG’s, wisselt dan ook per trend. Wilt u weten met welke specifieke 

SDG’s wij per trend rekening houden, dan verwijzen wij u graag naar het prospectus van het EVMCGF.  
 
De beheerder heeft in het kader van de SFDR regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 

gekozen voor een artikel 8 classificatie voor het EVMCGF. Dit betekent dat het fonds rekening houdt met 
ESG-aspecten en daarmee een bijdrage levert aan een duurzamere wereld. De beheerder is zich bewust 
van de uitdagingen van morgen en zal haar participanten informeren over de bijdrage van het EVMCGF 
aan ESG-aspecten. Alleen door de tastbare impact van de beleggingen te meten kan hard gemaakt 

worden dat er daadwerkelijk positieve verbeteringen voor mens en milieu worden gegenereerd. Dit 
gebeurt door middel van het verschaffen van informatie over ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren (principal adverse impact indicatoren; PAI indicatoren).  
 
De beheerder gebruikt de SDG’s en de PAI indicatoren om de deelnemingen te kaderen en te beoordelen 
en de voortgang van de deelnemingen op de SDG’S en PAI indicatoren te monitoren. Een beperkende 
factor hierbij is dat het fonds in kleine beursgenoteerde ondernemingen belegt waarbij de beschikbare 

informatie met betrekking tot de SDG’s en de PAI indicatoren thans nog relatief beperkt is. Voor deze 
kleine bedrijven is (vooralsnog) vaak geen duurzaamheidsindex beschikbaar waar het EVMCGF gebruik 
van kan maken. De afwezigheid van data maakt het helaas niet altijd mogelijk kwantitatief te 
rapporteren over de impact. Waar de gegevens ontbreken, zal het fonds onder meer aan de hand van 
jaarverslagen, beschikbare rapporten van analisten, bedrijfsbezoeken en gesprekken met het bestuur 

van de onderneming zelf een inschatting maken.  
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De beheerder heeft een nieuwe inventarisatie gemaakt van de mate waarin de ondernemingen in de 
portefeuille van het EVMCGF informatie verschaffen over de PAI indicatoren:  
 

 
 
Uit het overzicht blijkt dat er in de jaarverslagen over 2021 en overige publicaties vooruitgang is geboekt 
in de rapportage over de PAI’s ten opzichte van onze vorige meting in februari 2022. Er blijven echter 
een aantal ondernemingen die nog niet, of in beperkte mate, rapporteren over diverse onderwerpen, 
waaronder de energie intensiteit en CO2, omgang met gevaarlijk afval en vervuiling van water. De 

beheerder zal in de gesprekken met het management mede stil blijven staan bij het ESG beleid van de 
onderneming en aandringen op het publiceren van concrete doelstellingen en de rapportage hieromtrent. 
De beheerder verwacht dat deze rapportages de komende periode verder zullen verbeteren. 
 
Corporate Governance 
In beginsel maakt de beheerder gebruik van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende 

stemrechten. Daarbij zal de beheerder het stemrecht op zodanige wijze gebruiken dat dit bevorderlijk 
kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstellingen van het fonds. 
 
Risicomanagement en compliance 

Er wordt belegd binnen de limieten en uitgangspunten zoals die in het prospectus zijn vastgesteld. 
Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. De directie van de beheerder heeft in 
de verslagperiode gesproken over zaken met betrekking tot risicobeheer en compliance. Tevens is tijdens 

het verslagjaar binnen de diverse gremia uitvoerig van gedachten gewisseld over het beleggingsbeleid 
en de daarmee gepaard gaande risico's. Aan de hand van rapportages van en regulier overleg met de 
compliance officer heeft de beheerder vastgesteld dat de noodzakelijke maatregelen en principes ter 
bescherming van de participanten zijn nageleefd. 
 
  

aantal bedrijven 

met checkmarks 

jaarcijfers 2020

aantal bedrijven 

met checkmarks 

jaarcijfers 2021

% van 

bedrijven 

met 

disclosure 

JV2021

ESG rapportage 11 14 82%

ESG op website 11 11 65%

ESG-publicatie over (verplichte) PAI-indicatoren  

Broeikasgassen emissie 6 4 24%

CO2-voetafdruk 1 8 47%

Broeikasgassen intensiteit 2 3 18%

Actief in fossiele brandstoffen sector 0 0 0%

Hernieuwbare energie 10 12 71%

Energie consumptie 5 8 47%

Activiteiten met negatieve invloed op biodiversiteit 0 0 0%

Emissies van waterverontreinigende stoffen 0 2 12%

Gevaarlijk afval ratio 0 4 24%

UN Global Compact principles & OECD richtlijnen 7 7 41%

Processen en nalevingsmechanismen om de VN Global 

Compact-principes te controleren 7 7 41%

Ongecorrigeerde loonkloof 1 6 35%

Genderdiversiteit binnen het bestuur 16 16 94%

Blootstelling aan controversiële wapens 0 0 0%

Initiatieven ter vermindering van de CO2-uitstoot 14 15 88%

Gedragscode voor leveranciers 10 11 65%

Beleid ter bestrijding van corruptie en omkoping 13 14 82%

Klokkenluidersregeling 10 11 65%

Klimaat- en andere 

milieugerelateerde 

indicatoren

Maatschappelijk en 

werknemersrecht, 

respect voor 

mensenrechten, 

anticorruptie en anti-

omkoping

Andere aanvullende 

indicatoren (selectie)

Algemene disclosure
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Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) 
In overeenstemming met Bgfo artikel 115y lid 5 geven wij aan te beschikken over een beschrijving van 
de bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende 

aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen 
gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de 
bedrijfsvoering niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en 
daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor EV Micro 
Companies Growth Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in 
artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de wet, die voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet 

overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van 
zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de 
beschrijving heeft gefunctioneerd. 

 
Verstrekking van informatie aan beleggers 
Er hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in de in AIFMD artikel 23 bedoelde informatie 
voor beleggers. 

 
Bijlage 1: Uitsluitingslijst EValuation Capital Management 
De beheerder zal niet long-beleggen in ondernemingen die actief zijn op de volgende gebieden. 

1. Productie en of verkoop van tabak 

2. Productie of verkoop van controversiële wapens: dit zijn clusterbommen, landmijnen of 

nucleaire, chemische en biologische wapens 

3. Productie of verkoop van kolen 

4. Pornografie of prostitutie 

5. Bedrijven die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch en significant de 

rechten van arbeiders schenden. Hieronder valt onder meer gedwongen arbeid of kinderarbeid. 

Gedwongen arbeid is alle arbeid of dienstverlening die niet vrijwillig wordt uitgevoerd en die 

wordt afgedwongen bij een individu onder dreiging van straf of boete zoals gedefinieerd door de 

ILO conventies. Onder kinderarbeid wordt verstaan dat personen geen werknemer mogen zijn 

als zij nog geen 14 jaar oud zijn, zoals gedefinieerd door de ILO Fundamental Human Rights 

Conventions. 

6. Bedrijven met producten of activiteiten die illegaal zijn in desbetreffende landen onder de 

geldende wet- en regelgeving of onder internationale conventies en overeenkomsten.  

 
Amsterdam, 8 augustus 2022 
 
De Beheerder 
Evaluation Capital Management B.V. 
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Halfjaarcijfers 

Balans  
(Voor resultaatbestemming) 
  30-06-2022 31-12-2021 

(bedragen x € 1) Referentie     
 
Ac t iv a  
 
Beleggingen 1 
Aandelen  10.192.853 19.127.845 
     
 

Totaal beleggingen  10.192.853 19.127.845 
     

 
Vorderingen 
Overige vorderingen 3 4.299 750 
     

 

Totaal vorderingen  4.299 750 
     

 
Overige activa 

Liquide middelen 2 2.830.734 134.641 
     

 

Totaal overige activa  2.830.734 134.641 
     

 

Totaal activa  13.027.886 19.263.236 
     

 
P ass iv a  

 
Fondsvermogen 4 
Vermogen participanten  19.983.402 17.539.793 
Onverdeeld resultaat  (7.024.774) 1.640.621 
     
 

Totaal fondsvermogen   12.958.628 19.180.414 
     

 
Kortlopende schulden 5 
Overige schulden en overlopende passiva  69.258 82.822 
     

 

Totaal kortlopende schulden  69.258 196.947 
     

 

Totaal passiva  13.027.886 19.263.236 
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Winst-en-verliesrekening 
 

  1 januari 1 oktober 
  2022 t/m 2020 t/m 
  30 juni 2022 30 juni 2021 
(bedragen x € 1) Referentie     
 
Opbrengsten uit beleggingen 

Dividend  48.327 41.048 
     

 

Totaal opbrengsten uit beleggingen  48.327 41.048 
     

 
Waardeveranderingen van beleggingen 6 

Gerealiseerde resultaten  (811.677) 407.273 
Ongerealiseerde resultaten  (6.114.210) 3.044.486 
     

 

Totaal waardeveranderingen van beleggingen  (6.925.887) 3.451.759 
     

 
Overige resultaten 
Toe- en uittredingsvergoeding  2.012 6.750 
     
 

Totaal overige resultaten  2.012 6.750 
     

 
Kosten 
Beheerkosten 7.1 (103.419) (89.105) 
Interestlasten  (2.542) (8.038) 
Kosten van bewaarder  (3.186) (3.994) 

Kosten van depository  (11.776) (8.413) 

Administratiekosten  (10.374) (9.750) 
Rapportage kosten  (3.695) (3.473) 
Accountantskosten 7.2 (8.658) (10.917) 
Toezichthouders kosten  (702) (6.466) 
Overige kosten  (4.874) (4.302) 
     
 

Som der bedrijfslasten  (149.226) (144.458) 
     

 

Netto resultaat over de verslagperiode  (7.024.774) 3.355.099 
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Kasstroomoverzicht 
 

  1 januari 1 oktober 
  2022 t/m 2020 t/m  
(bedragen x € 1)  30 juni 2022 30 juni 2021 
      

 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 
Aankopen van beleggingen  (227.131) (15.170.942) 
Verkopen van beleggingen  2.236.236 1.610.715 
Ontvangen dividend  48.327 41.048 
Betaalde beheer- en prestatievergoeding  (111.080) (41.629) 
Betaalde interest  (2.542) (8.038) 
Betaalde overige kosten  (52.717) (29.009) 
     

 

Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten  1.891.093 (13.597.855) 
     

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4 

Uitgifte van participaties   802.988 13.785.641 
Ontvangen op- en afslagvergoeding   2.012 6.750 
     

 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  805.000 13.792.391 
     

 
Netto kasstroom  2.696.093 194.536 
 
Liquiditeiten beginstand verslagperiode  134.641 - 
     
 

Liquiditeiten eindstand verslagperiode 2 2.830.734 194.536 
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Toelichting 

Algemeen 
Het EV Micro Companies Growth Fund ('het Fonds') is voor onbepaalde tijd opgericht op 17 december 
2018. Het Fonds is een open-end fonds voor gemene rekening (‘FGR’). Het Fonds is niet genoteerd op 

een effectenbeurs. Het Fonds streeft kapitaalgroei na en is niet voornemens om dividenden/inkomsten 
uit te keren. 
 
Het Fonds is geen rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap, maar een vermogen dat is gevormd door een overeenkomst sui generis tussen de 
Beheerder, de juridisch eigenaar en elk van de participanten. Deze overeenkomst regelt het beheer en 
de bewaring van de activa en passiva die voor rekening en risico van de participanten zijn verworven, 

respectievelijk zijn aangegaan door het Fonds. De Beheerder beheert het Fonds en de Bewaarder houdt 
ten behoeve van de Participanten toezicht op de Beheerder.  
 
Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen ingekocht worden door het Fonds zelf 
en kunnen uitsluitend overgedragen worden aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie, 
overeenkomstig artikel 3:83 lid 2 BW.  

 
Dit financieel verslag beoogt inzicht te geven in de spreiding van het vermogen door weergave van de 
posities in de portefeuille per balansdatum.  
 
Fiscale status 
Het Fonds is ‘fiscaal transparant’ voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als gevolg waarvan het 
Fonds niet onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, Wft en Bgfo. Tenzij anders vermeld, worden de in de balans opgenomen posten 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
De halfjaarcijfers luiden in euro’s. De presentatie van duizendtallen in het halfjaarbericht zijn opgenomen 

door middel van een punt. 
 
De halfjaarcijfers zijn niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. 
 
Verslagperiode 

De verslagperiode heeft betrekking op de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De 
vergelijkende cijfers hebben betrekken op de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Hierdoor 

zijn deze halfjaarcijfers niet volledig vergelijkbaar. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. 
Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. De halfjaarcijfers zijn 
opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van het Fonds. 
 

Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening 
verantwoord onder Valuta koerswinst/(verlies) indien van toepassing. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde “directe methode”, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en uit financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen 

direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat 

gecorrigeerd voor kosten die geen uitgaven zijn en opbrengsten die geen ontvangsten zijn. Debetstanden 
en kortlopende geldposities met een negatieve waarde zijn onderdeel van het portefeuillemanagement 
en van de liquiditeiten in het kasstroomoverzicht. 
 
Schattingen  
Bij het opstellen van het halfjaarbericht kan de beheerder gebruik maken van verschillende oordelen en 

schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het halfjaarbericht opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, zijn de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van het halfjaarbericht. 
 
Beleggingen 
 
Algemeen 

De beleggingen van het Fonds vallen onder de definitie van financiële instrumenten.  
 
Classificatie 

Alle beleggingen van het Fonds worden aangehouden als investeringen voor handelsdoeleinden. 
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Criteria opname in balans financiële instrumenten 
De volgens standaardmarktconventies afgewikkelde aankopen en verkopen van financiële activa en 
passiva worden administratief verwerkt op de transactiedatum van de desbetreffende aankoop of 
verkoop. Overige financiële activa en passiva worden verantwoord in de balans op het tijdstip waarop 

deze zijn verkregen. De eerste waardering van financiële instrumenten op de balans vindt plaats tegen 
de reële waarde. De reële waarde van de financiële instrumenten bij de eerste opname is over het 
algemeen gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. De waardering van financiële 
instrumenten na de eerste waardering hangt af van de classificatie van het desbetreffende instrument. 
Na de eerste opname worden de financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 

alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking 
tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen.  
 

Liquide middelen en deposito’s worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Waardering aandelen  
Aandelen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde is het bedrag waartegen het actief 

kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 
partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. De reële waarde van een financieel 
instrument is gebaseerd op de prijsnotering indien sprake is van een actieve markt, waarbij de financiële 
activa en financiële verplichtingen beide worden opgenomen tegen de meest recente slotkoers. Indien 
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze 
af te leiden uit de reële waarde van de bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met 

behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. 
 
Verwerking transactiekosten (aan- en verkoopkosten beleggingen) 
Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden direct in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. Het totaalbedrag aan separaat kwantificeerbare transactiekosten over het boekjaar wordt 

toegelicht in de winst-en-verliesrekening onder waardeveranderingen. 
 

Op- en afslagen bij toe- en uittreding 
Het Fonds geeft Participaties uit tegen de geldende nettovermogenswaarde per Participatie, vermeerderd 
met een opslag van 0,25%. De in rekening gebrachte opslag komt volledig ten goede aan het Fonds (ter 
dekking van door het Fonds in verband met de toetreding te maken transactiekosten). 
 
De kosten voor uittreding uit het Fonds bedragen 0,25% over de waarde van de Participaties die ter 
inkoop worden aangeboden. De opslagen respectievelijk afslagen worden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening onder de overige resultaten. De Beheerder heeft absolute discretie hiervan af te wijken, 
maar is hiertoe niet verplicht. Uittreding door de Participant binnen zesendertig (36) maanden na 
toetreding zal plaatsvinden tegen een afslag van 5%, die ten goede komt aan het Fonds. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover 

nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 

 
Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva 
Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na de eerste verwerking worden zij 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de (geamortiseerde) kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde, tenzij anders vermeld; de vorderingen worden opgenomen, voor zover 

nodig onder aftrek van een voorziening tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 
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Opbrengsten uit beleggingen 
 
Dividend 
Hieronder zijn verantwoord de netto contante dividenden, met inbegrip van de nominale waarde van de 

stockdividenden. De bronbelasting wordt direct in aftrek gebracht op de post netto dividendinkomsten 
in de winst-en-verliesrekening. 
 
Overige resultaten 
Hieronder is verantwoord de van de Participanten ontvangen opslag bij toe- en uittreding voor kosten 
die het Fonds maakt en die zijn verbonden aan de uitgifte en/of inkoop van Participaties. 
 

Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het halfjaarbericht 
gedeclareerde dividenden, interest en koersresultaten, en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en 

prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro’s tegen de per transactiedatum geldende 
valutakoersen. De kosten zoals opgenomen in de winst-en-verliesrekening zijn, indien van toepassing, 
inclusief btw. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de 
balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze 
waardeveranderingen zijn in de winst-en-verliesrekening opgenomen. 
 
Belastingen 
Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van zijn 

participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 
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Toelichting op de balans 
 

1. Beleggingen 
 
Mutatieoverzicht beleggingen 
  1 januari 1 oktober 
  2022 t/m 2020 t/m 
(bedragen x € 1)  30 juni 2022 30 juni 2021 
      

Aandelen 
Beginstand boekjaar 19.127.845 - 
Aankopen 227.131 15.170.942 
Verkopen (2.236.236) (1.610.715) 
Gerealiseerde waardeveranderingen (811.677) 407.273 
Ongerealiseerde waardeveranderingen (6.114.210) 3.044.486  
      

 

Eindstand verslagperiode 10.192.853 17.011.986 
      

 
 
2. Liquide middelen 
 
Dit betreft het positieve saldo op de rekening-courant dat door het Fonds wordt aangehouden bij de 
bank. Deze liquide middelen staan volledig ter beschikking van het Fonds. 

 
 
3. Vorderingen 
 
Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met de per balansdatum nog niet afgerekende 
effectentransacties. De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 

(bedragen x € 1)  30-06-2022 31-12-2021 
      

 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen en vooruitbetalingen  4.299 750 
      
 

Totaal overige vorderingen 4.299 750 
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4. Fondsvermogen 
 
  1 januari 1 oktober 
  2022 t/m 2020 t/m 

(bedragen x € 1)  30 juni 2022 30 juni 2021 
      

Verloopoverzicht fondsvermogen 
Beginstand boekjaar   19.180.414 - 
Uitgifte van participaties  802.988 13.660.641 
      

 

Vermogen participanten  19.983.402 13.660.641 
      

 

Resultaat lopende verslagperiode  (7.024.774) 3.355.099 
      

 

Eindstand verslagperiode  12.958.628 17.015.740 
      

 
 
Verloopoverzicht participaties 
  1 januari 1 oktober 
  2022 t/m 2020 t/m 
  30 juni 2022 30 juni 2021 
      

 

Aantal participaties   308.307 - 
Uitgifte van participaties   15.772 249.245 
      

 

Aantal participaties per balansdatum  324.079 249.245 
      

 
 
Meerjarenoverzicht 
  30-06-2022 31-12-2021 
       

 

Fondsvermogen (x € 1.000)   12.959 19.180 
 
Aantal uitstaande participaties (stuks)   324.079 308.307 
 
Intrinsieke waarde per participatie in €   39,99 62,21 
 

Rendement (intrinsieke waarde)   (35,72%) 24,42% 
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5. Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden bestaan uit overige schulden. Deze zijn als volgt onderverdeeld: 
 

(bedragen x € 1)  30-06-2022 31-12-2021 
      

 

Overige schulden 
Beheer- en prestatievergoeding  48.630 56.291 
Accountantskosten  10.164 21.834 
Kosten bewaarder  6.185 341 
Kosten depositary 702 832 
Rapportagekosten 3.296 3.098 

Overige schulden  281 426 
      

 

Totaal overige schulden 69.258 82.822 
      

 

Totaal kortlopende schulden 69.258 82.822 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 
 

6. Waardeveranderingen van beleggingen 
 
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief 
verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden 
beleggingen (inclusief aankoopkosten). 
 

 
7. Kosten 

 

7.1 Beheerkosten 
 

De Beheerder zal het Fonds de volgende vergoedingen in rekening brengen: 
 
Beheerkosten 

• een vaste beheervergoeding van 0,3% per kwartaal over de nettovermogenswaarde per de 

laatste dag van de voorafgaande kalendermaand, per kwartaal achteraf te voldoen. 
 
Prestatievergoeding 

• een performance-fee die per jaar achteraf wordt vastgesteld en betaalbaar is per het begin van 
het daaropvolgende jaar. Deze fee komt overeen met: 

o 20% van de stijging van de nettovermogenswaarde (waaronder begrepen de 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde nettokoerswinst en de netto-inkomsten uit 

investeringen) over het betreffende jaar (gecorrigeerd voor toevoegingen en 
onttrekkingen); 

o verminderd met een ‘hurdle rate’ van 6%; 
o mits de nettovermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per 

jaareinde hoger is dan de ‘high-water mark’. 

• Daarbij wordt de volgende zogenaamde ‘high-water mark’ gehanteerd: de hoogste 
nettovermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per het einde van 

vijf (5) van de daaraan voorafgaande jaren.  
• De reservering voor de performance-fee vindt in de kwartaalberekening van de 

nettovermogenswaarde plaats. Deze reservering betreft 20% van de stijging van de 
nettovermogenswaarde minus de ‘high-water mark’ verhoogd met een ‘hurdle rate’ van 1,5%. 

• Bij een transactiedag die afwijkt van de eerste werkdag van een kwartaal zullen de 
beheervergoeding en reservering voor performance-fee pro rato worden toegerekend. 

 
Gedurende het eerste jaar na de start van het Fonds zal geen performance-fee in rekening worden 
gebracht. 
 

7.2 Overige kosten 
 
Accountantskosten 

De in rekening gebrachte accountantskosten ad € 10.164 (2021: € 10.917) betreffen uitsluitend kosten 
gerelateerd aan de controle van de jaarrekening. 
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Overige algemene toelichtingen 
 

8. Kerntaken en uitbesteding 
 
De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: 
 
Administratievoering 
De administratie is uitbesteed aan Bolder Fund Services (Netherlands) B.V. Zij voert de administratie 

voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties, het verwerken van de 
inkomsten en uitgaven en het opstellen van de nettovermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder 
verantwoordelijkheid van de Beheerder, het jaarverslag en de jaarrekening van het Fonds op. De 
administrateur ontvangt een vergoeding die is gerelateerd aan de gemiddelde nettovermogenswaarde 
van het Fonds, te berekenen op maandbasis als volgt: 

 
Tot en met een Fondsvermogen van € 50.000.000:  0,06% per jaar 

Over het meerdere tot en met € 75.000.000:  0,04% per jaar 
Over het meerdere boven € 75.000.000:  0,03% per jaar 
 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 15.000. Daarnaast ontvangt de administrateur een 
vergoeding voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening. 
 
Uitvoering beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan EValuation Capital Management B.V. (de Beheerder). De 
belangrijkste taken betreffen: de beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen 
van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Prospectus van 23 april 2021. Verantwoording 
over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de Beheerder in het halfjaarbericht en de 
jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de Participanten. Voor de vergoedingen van de 
Beheerder zie toelichting 7.1. 

 

Bewaarneming 
De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) 
van het Fonds.  
 

Caceis Bank Netherlands Branch is aangesteld als de Bewaarder van het Fonds. De Bewaarder is 
gespecialiseerd in de bewaring van vermogens van beleggingsinstellingen. De Bewaarder dient de 
belangen van de Participanten te behartigen. Zijn belangrijkste taken en bevoegdheden zijn: 
bewaarneming van de activa van het Fonds, controle of de Beheerder zich houdt aan het in het 

Prospectus verwoorde beleggingsbeleid, controle of de kasstromen van het Fonds verlopen volgens het 
bepaalde in de toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of bij transacties met betrekking 
tot activa van het Fonds de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan het Fonds wordt 
voldaan, controle of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of de berekening van de nettovermogenswaarde 
van de Participaties geschiedt volgens de toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of 

Participanten bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen en of er bij inkoop en uitgifte correct 
wordt afgerekend alsmede het verifiëren van de eigendomsverkrijging van de overige activa (o.a. 

derivaten) en deze correct registreren. De Bewaarder mag van deze taken alleen de bewaarneming 
uitbesteden. De Bewaarder is gerechtigd tot een vergoeding, zijnde: 
 
Tot en met een Fondsvermogen van € 100.000.000: 0,030% per jaar 
Over het meerdere boven € 100.000.000: 0,027% per jaar 

 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 15.000. 
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9. Personeel 
 
Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. 
 

10. Verbonden partijen 
 
Indien door de Beheerder ten behoeve van EV Micro Companies Growth Fund relaties worden 
onderhouden met aan de Beheerder gelieerde partijen, zal in het jaarverslag hieromtrent een opsomming 
worden gegeven alsmede de mate waarin transacties tegen marktconforme tarieven hebben 
plaatsgevonden. In de verslagperiode hebben er geen transacties met aan de Beheerder gelieerde 
partijen plaatsgevonden. 

 
11. Resultaatbestemming 

 
Het resultaat van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de 
Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde resultaten worden door de Beheerder herbelegd. Alle 
Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij 
Participanten delen in een verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt 
gehouden in het resultaat van het Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkeringen van de winst, 
voor zover daartoe door de Beheerder is besloten, zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de 

jaarrekening, tenzij de vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum 
bepaalt. De Beheerder deelt de samenstelling van de uitkeringen mede aan de Participanten in de aan 
hen te verstrekken rapportages. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt plaats op de door de 
Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van Participanten. 
De Beheerder kan ten laste van het Fonds besluiten om tussentijdse uitkeringen te doen aan de 
Participanten. 

 
 
 

 
 
Amsterdam, 8 augustus 2022 
 

 
De Beheerder 
EValuation Capital Management B.V. 
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Overige gegevens 
 
Persoonlijke belangen bestuurders 
De bestuurders van de Beheerder hadden per 30 juni 2022 en per 1 januari 2022 geen persoonlijke 
belangen in de beleggingen van het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft: 

 


