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Van dit Jaarverslag is een Engelstalige versie beschikbaar 
An English language version of this Annual Report is 
available. 

In dit jaarverslag kunnen afrondingsverschillen voor komen 
met eerder gepubliceerde cijfers respectievelijk tussen  
cijfers in het verslag van de Raad van Bestuur en de 
Jaarrekening. 

De vennootschappelijke naam Macintosh Retail Group N.V.  
is in dit jaarverslag afgekort tot Macintosh.
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VOORWOORD

2014 was een jaar van een nog steeds terughoudende consument, maar ook een jaar 

waarin de strategie werd geherdefinieerd, er een herfinanciering was met steun van 

grootaandeelhouders en er twee mutaties waren in de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd is 

hard gewerkt aan het versterken van de relatie met de klant zodat deze bij onze winkel-

formules een onderscheidende beleving ervaart waarin gemak en service in combinatie 

met vertrouwde merken, prima collecties en klantenkennis centraal staan. Daar zijn 

slagen in gemaakt, maar er zijn zeker nog veel zaken rondom winkelbeleving, assorti-

ment en de cross channel klantbenadering waar een betere prestatie harde noodzaak is.   

Omzetgroei en winst marktaandeel Fashion

In april werd de “Rebalancing for profitable growth” strategie vastgesteld en met aan-

deelhouders besproken. Samen met het nieuwe financieringspakket vormde dit de 

basis voor de toekomst van Macintosh als cross channel retailer in Fashion. De ambitie 

was vooral gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de winkelformules, 

innovatie in cross channel, meer aansprekende assortimenten en een betere voor-

raadbeschikbaarheid, in combinatie met intensivering van de marketing inspanningen. 

Doel was het structureel (terug)winnen van klanten en marktaandeel door het door-

breken van de vicieuze cirkel uit het verleden die werd gekenmerkt door bezuinigingen 

vanwege teruglopende resultaten, wat heeft geleid tot verzwakking van de winkelfor-

mules in een periode dat globale en online concurrentie fors opkwam. 

Een scala aan operationele, commerciële en organisatorische maatregelen werd  

genomen met het oog op groei van marktaandeel. Fashion NL groeide 7,7% in omzet 

en won 1,6%-punt marktaandeel in schoenen. Fa-

shion Belux presteerde met een 1,4% lagere omzet 

in lijn met de markt en Fashion UK liet een duidelijk 

opwaartse omzettrend zien. 

De stijging van de online omzet van Fashion met 

42,6%, die significant beter was dan het gemid-

delde van de markt, bevestigt de keuze voor de 

cross channel aanpak. Fashion NL, dat een stijging 

liet zien met 30,6% en dat sterk vertegenwoordigd 

is bij de belangrijke en groeiende groep cross 

channel klanten, liep voorop bij deze klantbenade-

ring.

Omzetgroei Fashion vertaalt onvoldoende in 

resultaat

De klant reageerde positief op de vernieuwingen bij 

onze winkelformules, wat tot en met augustus 

hoge omzetstijgingen en resultaatverbetering op-

leverde. In de traditioneel belangrijke laatste 4 

maanden van het jaar was echter sprake van te 

warm najaarsweer, als gevolg waarvan de verkoop 

van herfst- en wintermode behoorlijk achter bleef 

bij de verwachtingen. Hoge actiekortingen waren 

nodig om de consument tot een schoenenaankoop 

te verleiden, met omzet- en margedruk tot gevolg. 

De positieve resultaatontwikkeling tot en met au-

VOORWOORD CEO

...ER IS HARD GEWERKT AAN 
HET VERSTERKEN VAN DE 
RELATIE MET DE KLANT...
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gustus werd meer dan volledig ongedaan gemaakt in de maanden september tot en 

met november. Hoewel december een positieve resultaatontwikkeling liet zien, kwam 

de “Onderliggende EBIT” van Fashion € 5,9 mln lager uit dan in 2013. 

Bij Fashion NL vertaalde de omzetstijging van € 19,8 mln zich niet in het resultaat, dat 

onderliggend € 3,1 mln lager uitkwam dan in 2013. Door kortingen op het winter- 

assortiment daalde de marge bij Fashion BeLux en daarnaast was in België sprake van 

hogere kosten door investeringen in cross channel waardoor het onderliggende resul-

taat € 5,0 mln lager uit kwam dan in 2013. Fashion UK liet na enkele jaren van matige 

resultaten een duidelijke opwaartse lijn zien in de resultaatontwikkeling en verbeterde 

onderliggend met € 1,6 mln, ondanks de herpositionering van Jones naar service-

gerichte formule met minder generieke kortingen, wat resulteerde in een tijdelijk  

negatief effect.

Kwantum presteert goed

Kwantum behaalde een hoger marktaandeel in de kerngroepen wand-, raam-, en 

vloerbekleding. De omzet steeg met € 10,1 mln (+ 5,6%), ondanks een stabiele woning-

inrichting markt (CBS: - 0,1%). Het verbeterde assortiment in combinatie met extra 

service (meten, hangen, leggen) en een sterke uitbreiding van het gamma decoratie 

artikelen viel in de smaak bij de consument. De omzetstijging en een hogere procen-

tuele brutomarge, compenseerden de licht gestegen kosten meer dan volledig en 

Kwantum realiseerde in 2014 een “Onderliggende EBIT” van € 3,5 mln (2013: - € 0,1 

mln).

Nettoresultaat en dividend

De “Onderliggende EBIT“ van Macintosh kwam uit op - € 15,4 mln (2013: - € 13,7 mln). 

Het totale bedrijfsresultaat bedroeg - € 91,0 mln en was € 85,5 mln lager dan in 2013, 

vooral als gevolg van een impairment van de goodwill en activa van Scapino (€ 54,6 

mln) en de goodwill van Brantano BeLux (11,3 mln). Het nettoresultaat was, inclusief 

financiële lasten en belastingen, - € 101,6 mln (2013: - € 12,1 mln).   

In het kader van de herfinanciering is Macintosh met haar kredietverlenende banken 

overeen gekomen dat er slechts dividend zal worden uitgekeerd als de leverage ratio 

structureel minder is dan 2. In 2014 werd niet aan die voorwaarde voldaan. Om deze 

reden is door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissaris-

sen, besloten om geen uitkering over 2014 te doen. 

Financiering en convenanten

In 2014 werd Macintosh geherfinancierd met ondersteuning van enkele grootaandeel-

houders, die het eigen vermogen versterkten met een netto bedrag van € 19,2 mln door 

een aandelenemissie van 10% volledig te onderschrijven en door een gestructureerde 

lening van € 20 mln ter beschikking te stellen. Daarnaast werd met een bankenconsor-

tium een financieringsfaciliteit afgesproken van totaal € 140 mln, bestaande uit een  

doorlopende tranche van € 125 mln en een tranche van € 15 mln ten behoeve van piek-

momenten in het werkkapitaal. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de jaarreke-

ning. De financieringsdocumentatie werd medio november 2014 afgerond. 

Ultimo 2014 vond geen convenanttoetsing plaats. In het kader van de resultaten in 

2014 en de na de balansdatum gemaakte strategische keuzes om Fashion UK en Nea 

International te verkopen, worden de structuur en niveaus van de convenanten in de  

€ 140 mln bankfinanciering in 2015 bijgesteld.

NIEUW WINKELCONCEPT 
MARKEERT KWALITEIT 
MANFIELD

KWANTUM BEHAALDE EEN 
HOGER MARKTAANDEEL IN 
DE KERNGROEPEN WAND-, 
RAAM-, EN VLOERBEKLEDING
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Strategie verder aangescherpt

De begin 2014 vastgestelde “Rebalancing for profitable Growth” strategie is vooral gericht op het versterken van de Fashion winkel-

formules teneinde de consument weer de beleving te bieden waar deze recht op heeft.  

De “Rebalancing for profitable Growth” strategie is eind 2014 uitgewerkt in transformatieprogramma’s met focus op formule  

ontwikkeling, cross channel innovatie, operational excellence en kostenbesparingen en met als doel het realiseren van een  

verbetering van de operationele en financiële performance van Fashion. De basis daarvoor ligt in de upgrading van formules zoals 

Brantano BeLux en Scapino, maar ook in de uitrol van de succesvolle nieuwe winkelconcepten van Manfield en Young Fashion (In-

vito, Pro en Steve Madden). Daarnaast zijn investeringen nodig om systemen en processen te optimaliseren, gericht op het bevor-

deren van de cross channel verkopen en de voorkeursrelatie met de klant. Ook de verticale integratie, met eigen productontwikke-

ling van private labels, en de verbetering van het “end to end” product proces vormen daarin een belangrijk onderdeel.                

Begin 2015 is de strategie verder aangescherpt en is besloten te focussen op Fashion Benelux en tot verkoop van Fashion UK en 

Nea International (productie en groothandel in braces), naast de verkoop van Kwantum waartoe het voornemen al in 2014 werd 

uitgesproken. In de Benelux heeft Macintosh met Fashion een leidende marktpositie en bestaat een nationale winkeldekking  

waardoor de cross channel strategie met de beschikbare financiële middelen effectief kan worden uitgevoerd.

Met de voorgenomen verkoop van Kwantum, Fashion UK en Nea International zullen de benodigde middelen worden gegenereerd 

voor de executie van de transformatieprogramma’s en investeringen bij Fashion Benelux en kan schuld worden afgelost. De verkoop 

zal echter ook resulteren in een lagere groepsomzet en een impact hebben op de EBIT(DA).

De begin 2014 gedefinieerde doelstelling van omzetgroei (CAGR van 3,5% - 4,5%) over de periode 2013 - 2017 in combinatie met een 

onderliggende EBIT-marge in 2017 van minstens 6% in Fashion zal in 2016 een update krijgen na implementatie van de aan- 

gescherpte strategie.

Versterking concurrentiepositie

Schaalgrootte en synergie zijn in Fashion noodzakelijk om betere marges te realiseren en om een vuist te kunnen maken naar  

leveranciers en de tussenliggende groothandel. Mede tegen de achtergrond van de in 2014 gedaalde schoenenmarkten in Nederland 

en België wordt daarom actief gekeken naar een structurele versterking van de concurrentiepositie in die landen. Samenwerkings- 

en consolidatiemogelijkheden met andere partijen, gericht op supply chain optimalisatie en product synergiën, worden actief onder-

zocht evenals mogelijkheden tot formatconsolidatie. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een samenwerking op formule-

gebied, maar ook door formules samen te voegen en door verticale integratie in de waardeketen.  

Vertrouwen

Hoewel een aantal economische indicatoren een opwaartse beweging laat zien, lijken de marktomstandigheden in de schoenenre-

tail in 2015 niet echt te verbeteren. Het beste antwoord dat Macintosh daarop kan geven is relevantie voor de consument op ieder 

moment dat deze in de markt is voor de aanschaf van een paar schoenen. Onderscheidende producten, een perfecte service, een 

onderscheidende winkelbeleving plus een slimme wisselwerking tussen off- en online zijn daarbij key. Uitgangspunt daarbij is dat 

onze formules dit beter voor elkaar zullen hebben dan onze collega retailers en de klant bij onze kassa’s zal aanschuiven om zijn 

euro of pond achter te laten. 

Bedankt

Namens de Raad van Bestuur dank ik alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in dienst van de klant. Onze klanten ben 

ik erkentelijk voor het kopen bij onze winkels en web shops en ik verzeker ze dat we ons uiterste best blijven doen om hen een  

steeds betere koopbeleving en service te bieden. Tenslotte dank aan onze aandeelhouders voor het vertrouwen en het mogelijk 

maken van de herfinanciering.    

Maastricht-Airport, 18 maart 2015

Kurt Staelens, CEO
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Retailen, daar waar de klant is.

De doelstelling van Macintosh is om op een zo rendabel mogelijke manier schoenen te 

verkopen aan zoveel mogelijk tevreden klanten. Aangezien de klant van de toekomst er 

een is die zowel off- als online oriënteert en koopt, is begin 2011 gekozen voor een 

cross channel strategie. Daarin staat een combinatie van optimale online oplossingen, 

herkenbare, inspirerende fysieke winkels en een prima fulfilment en service centraal. 

Op die manier wil Macintosh het aandeel in de “customer wallet” van de consument 

verhogen. 
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Uitgangspunt(en) Voorwaarde(n)

Fysieke winkels blijven een 

dominante rol spelen in het 

koopproces van de consument.

•  De winkel is dé plek voor directe aankopen en online facilitering. 

• Onderscheidende winkel- en valuebeleving.

• Service en “wow” shopping experience.

De combinatie van fysieke 

winkels en online (cross 

channel) is een duidelijke pré 

ten opzichte van puur online.

• Nationale winkelpresentie.

• Naadloze interactie off- en online in alle verkoopkanalen. 

• Voorraadbeschikbaarheid real time (online en in winkels).

• Korte leadtimes “click & collect” door gebruik fysieke infrastructuur.

• Standaardisatie back office systemen en processen.

Krachtige retailmerken zijn key. • Duidelijke merk- en waardepropositie (“brandpillars”).

• Onderscheidende producten.

•  Mix van internationale brands en private labels.

• Eenduidige marketing in alle verkoopkanalen.

• Gestroomlijnde “End to End” productprocessen.

De klant heeft een wisselend 

koopgedrag en wil worden be- 

naderd op basis van persoon-

lijke voorkeur en behoefte.

• Multi-channel CRM en loyaltyprogramma’s.

• Kennis van koopgedrag en voorkeuren klant.

• Voorselectie in assortimenten.

• Fulfilment op maat.

STRATEGIE 
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Tijdens de aandeelhoudersvergadering in april 2014 

werden de conclusies bekend gemaakt van het onder-

zoek naar de strategie in Fashion. Belangrijkste con-

statering was dat de cross channel aanpak juist is, 

maar dat alleen formules met een duidelijk onder-

scheidend vermogen daarin succesvol kunnen zijn. 

Om de kracht van de schoenenformules in Nederland, 

België en de UK beter tot hun recht te laten komen 

werd een aantal operationele en commerciële maat-

regelen geadviseerd die, samen met de reeds in 2013 

gedefinieerde acties, werden geïncorporeerd in het 

groep brede programma “Rebalancing for profitable 

growth”. Daarmee werd de strategie uit 2011, met als 

uitgangspunt een transformatie van traditioneel win-

kelbedrijf naar cross channel retailer, versneld.  

De strategie is eind 2014 verder aangescherpt met 

transformatieprogramma’s die focussen op formule-

ontwikkeling, cross channel innovatie en operational 

excellence (kosten en marge). 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

 1   Winkelformules  2   Cross channel  3   Processen

Formule rebranding 
Above the line pillars

Real time volledige voorraad 
view (online en in winkels)

Eigen productontwikkeling en 
concentratie leveranciers

+ € 10 shop concept 3 uur free click & collect Implementatie UK “end to end”  
processen in Benelux met ver-
betering inkoopvoorwaarden, 
pricing en margemanagement

Internationale merken layer 6 uur click & deliver Huuronderhandelingen

High performance winkel- 
programma

3D perfect fit Synergiën Benelux  
distributiecentra

Multi channel CRM en minder 
markdown

Standarisatie back office cross 
channel / CRM
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Fashion:

• Omzetgroei in blijvend moeilijke schoenenmarkten. Daling Nederlandse schoe- 

 nenmarkt met 2,1%, Belgische markt met 0,3% en stijging Engelse markt met  

 1,7%.

• Fashion NL versterkt marktaandeel in schoenen tot 13,7% door omzetstijging  

 met € 19,8 mln (+ 7,7%).

• Fashion totaal realiseert € 38,4 mln hogere omzet (+ 6,0%). Offline + 3,4% en  

 online + 42,6%.

• “Onderliggende1 EBIT” Fashion € 5,9 mln lager dan in 2013 door zwakke maan- 

 den september, oktober en november. 

• Impairment goodwill en immateriële activa Scapino van € 54,6 mln en goodwill  

 Brantano BeLux van € 11,3 mln.

Living:

• Woningdecoratiemarkt laat sinds Q3 2014 herstel zien, maar over geheel 2014  

 nagenoeg stabiel (- 0,1%).

• Kwantum wint marktaandeel in kerngroepen wand-, vloer- en raambekleding en  

 realiseert € 10,1 mln (+ 5,6%) hogere omzet.

• “Onderliggende1 EBIT” Kwantum € 3,6 mln hoger. 

Macintosh:

• “Onderliggende2 EBIT” Macintosh € 1,7 mln lager dan in 2013 (- € 13,7 mln).

• Bedrijfsresultaat in 2014 voor € 75,6 mln negatief beïnvloed door bijzondere pos- 

 ten, waarvan de belangrijkste betrekking hadden op de afwaardering goodwill en  

 immateriële activa bij Fashion (- € 65,9 mln).

• Netto resultaat - € 101,6 mln (2013: - € 12,1 mln). 

• Netto schuld neemt toe met € 24,2 mln tot € 69,8 mln door een lagere operatio- 

 neel resultaat en een hoger werkkapitaal (vooral voorraden).

1. Onder onderliggende operationele EBIT wordt verstaan EBIT exclusief overige opbrengsten en incidentele baten/lasten.
2. In 2013 was de totale onderliggende operationele EBIT gelijk aan het ‘Bedrijfsresultaat voor bijzondere posten’ van - € 1,0  
 mln minus positieve resultaten van € 4,3 mln vanwege winkelhuur transacties en per saldo € 8,4 mln positief resultaat  
 vanwege overige opbrengsten en eenmalige baten/lasten, waaronder vrijval reserveringen voor voornamelijk personeelskos- 
 ten in Living (€ 3,0 mln) en verkoop vastgoed van € 2,4 mln. De overige € 3,0 mln betreft vooral (gedeeltelijke) vrijval van  
 reserveringen.

FASHI0N

OMZET TOTAAL

LIVING
In € mln 2014      191,9

2013      181,8

In € mln 2014      687,7
2013       640,3

In € mln 2014: 870,6          2013: 822,1

OMZET PER SECTOR

SAMENVATTING 2014 
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(€ mln) 2014 2013

Netto omzet Fashion 678,7 640,3

Netto omzet Living 191,9 181,8

Onderliggende EBITDA 4,9 7,4

Onderliggende EBIT Fashion - 12,1 - 6,1

Onderliggende EBIT Living 3,5 - 0,1

Onderliggende EBIT totaal - 15,4  - 13,7

Bedrijfsresultaat - 91,0 - 5,5

Netto resultaat - 101,6 - 12,1

Eigen vermogen 117,4 (28,5%) 194,4 (39,4%)

Fashion Living Fashion Living

Aantal winkels ultimo 8801 1072 9041 1092

Aantal Fte’s3 ultimo 4.663 1.005 4.682 995

1. Waarvan 786 core en 94 non-core (2013: 759 core en 145 non-core).
2. Waarvan 97 core en 10 non-core (2013: 96 core en 13 non-core).
3. Exclusief holding, Macintosh Hong Kong en Macintosh Intragroup Services 

KERNCIJFERS

S t y l e   &   Q u a l i t y
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Marktontwikkelingen

In het eerste halfjaar van 2014 maakten het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid een herstel 

door in Nederland. Vanaf het begin van het tweede halfjaar daalden beide indicatoren weer. In België 

was sprake van een dalend consumentenvertrouwen, terwijl in de UK sprake was van een stijging, met 

een stabilisatie in de laatste maanden. 

De nog steeds moeilijke economische omstandigheden, het lage consumentenvertrouwen en de 

lage koopbereidheid vertaalden zich in Nederland in een stabilisatie van de non-food detailhandels-

bestedingen (+ 0,1%), als resultante van een stijging in volume (+ 1,0%) en een daling in prijs (- 0,9%). 

In 2013 daalden de non-food detailhandelsbestedingen nog met 4,7%.

In Nederland stond de schoenenmarkt onder druk en daalde met 2,1% door minder verkochte  

volumes. Fashion NL presteerde beter dan de markt met een stijging van 14,3%, zowel door een 

10,7% hoger volume ten opzichte van de markt als door een hogere prijs (+ 3,3%). Ook online  

presteerde Fashion NL duidelijk beter dan de markt met een stijging van 39,5%.

In België bleef de markt met 0,3% iets achter op 2013 als gevolg van een volumedaling. Fashion 

Belux presteerde qua omzet licht beter dan de markt als resultante van minder verkochte paren 

schoenen (- 1,5%) aan een hogere prijs (+ 1,8%). De online verkopen stegen met 28,5%, wat minder 

is dan de marktgroei.

Fashion UK realiseerde eveneens een hogere omzet dan de markt, voornamelijk door een hogere 

prijs, en liet ook online een betere prestatie zien dan de markt. 

De woninginrichtingsmarkt daalde volgens het CBS met 0,1% door lagere gemiddelde prijzen.

MARKTONTWIKKELINGEN

Nederland2 België2 UK2

Markt Macintosh Markt Macintosh Markt Macintosh

Waarde Totaal - 2,1% 14,3% -0,3% 0,3% 1,7% 6,1%

Volume Totaal - 2,3% 10,7% - 1,9% - 1,5% - 0,5% 0,2%

Prijs Totaal 0,2% 3,3% 1,6% 1,8% 2,1% 5,8%

Waarde Offline - 5,8% 12,1% - 4,2% - 0,5% - 0,4% 5,0%

Waarde Online 21,9% 39,5% 42,5% 28,5% 8,7% 29,6%

     

    

1 Betreft core activiteiten en uitsluitend schoenen; cijfers sluiten niet aan bij omzetcijfers elders in dit verslag, die zijn gebaseerd op totale omzet.
2 Macintosh cijfers op totaal niveau één-op-één vergelijkbaar met marktbronnen, maar splitsing online/offline niet.
 Marktcijfers NL en B: GfK; UK: Kantar.

Omzet Fashoin core1 vs markt 
Schoenen, exclusief kleding, 
accessoires etc.

OMZET FASHION CORE VS MARKT

CONSUMENTENVERTROUWEN
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Index

Consumentenvertrouwen NL

Koopbereidheid NL

Consumentenvertrouwen B

Consumentenvertrouwen UK

feb-13 aug-13 feb-14 aug-14 feb-15

Bron: CBS (Nederland) en Eurostat (België en UK) 



VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

11MACINTOSH RETAIL GROUP

BRANTANO BELUX: 20.000 ARTIKELEN IN IEDERE WINKEL

Brantano biedt de prijsbewuste consument een uitgebreid assorti-
ment schoenen, vrijetijdskleding, tassen, koffers en accessoires. Het 
aanbod in de winkel varieert van een basic assortiment tot internati-
onale merken. Elke Brantano-winkel beschikt over een 3D voetscan 
waarmee de juiste voetmaat en bijhorende schoenmaat wordt vast-

gesteld en bewaard op een Brantano-kaart voor de klant. Bij 
kinderen wordt ook een voorspelling van de groei voor 

de komende maanden vastgelegd. Alle artikelen die 
Brantano in haar winkels presenteert zijn ook in 

de online-shop verkrijgbaar.

            brantano.be

139 winkels in 
België en Luxemburg

1.070 
medewerkers

Follow on:
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AANTAL WINKELS
Totaal aantal winkels neemt af met 26 tot 987

In 2014 werden bij Fashion 48 winkels geopend, waarvan het merendeel 25 concessies in de UK betrof. Er werden 75 winkels gesloten 

dan wel verkocht, waarvan 12 non-core winkels bij Fashion NL en 27 non-core Scapino winkels in België (24 verkocht en 3 gesloten). 

Sluitingen vonden daarnaast vooral plaats bij Fashion UK (Brantano 10 winkels en Jones 4 winkels). Het totale winkelbestand in 

Fashion nam af van 904 winkels eind 2013 tot 880 winkels ultimo 2014. Kwantum sloot 3 winkels en opende er 1.

De verkoopvloeroppervlakte nam per saldo bij Fashion af met 26.800 m² tot 377.700 m² en bij Living met 4.200 m2 tot 230.800 m2. 

 

Oplossing voor 52 non-core winkels 

Structureel verlieslatende en niet strategische winkels worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de eerstvolgende huurexpiratie-

datum gesloten, tenzij voor die winkel een alternatieve oplossing wordt gevonden. Daarbij wordt steeds een afweging gemaakt tus-

sen de cash effecten van het uitdienen van de huurovereenkomst versus de afkoop van contractuele huurverplichtingen. De activa 

van deze winkels werden afgewaardeerd en er is een voorziening getroffen voor (de contante waarde van) de toekomstige verliezen. 

Dit impliceert dat de negatieve resultaten van die winkels in de resultatenrekening worden geneutraliseerd door het gebruik van de 

voorziening. De negatieve winkelbijdrage van de betreffende winkels heeft wel volledig effect op de operationele kasstroom. 

Het aantal non-core winkels waarvoor een permanente oplossing werd gevonden bedroeg in 2014 52. 

Voor 10 non-core winkels werd in 2014 een oplossing van tijdelijke aard gevonden door huurverlaging respectievelijk ombouw van 

winkels naar een andere formule of outlet centers. De winkels waar een tijdelijke oplossing werd gevonden blijven op de non-core 

lijst staan met als doel om de huurcontracten op het eerst mogelijke moment te beëindigen. 

 

 

Verbetering huurvoorwaarden core winkels

Optimalisatie van de winkelportfolio gebeurt niet alleen door het zoeken van oplossingen voor non-core winkels, maar ook door 

verhoging van de winkelbijdrage van core winkels. Bij winkels waar Macintosh een onderhandelingspositie heeft werden in 2014, 

evenals in 2013, afspraken gemaakt over de aanpassing van huurprijzen en huurtermijnen en werden bijvoorbeeld ook tussentijdse 

break opties onderhandeld. Per saldo was in 2014 sprake van huurverlagingen met € 0,9 mln welk bedrag in 2014 cumuleerde met 

de verlagingen uit 2013 (€ 0,8 mln). De verlagingen in 2014 vonden vooral hun oorzaak bij Fashion NL en Living, terwijl de huren bij 

Fashion UK en Fashion BeLux nagenoeg gelijk bleven. Ook worden verhuurders steeds vaker bereid gevonden, vooral in de UK, om een 

bijdrage te leveren aan de investeringen die benodigd zijn voor de voortzetting van een bestaande winkel of opening van een nieuwe.

Permanent opgelost Tijdelijk opgelost; nog steeds non-core Non-core winkels 
ultimo 2014

Gesloten / verkocht1 Huurverlaging / 
andere oplossing2

Huurverlaging Outlet store

Fashion 47 2 4 6 96

Living 3 10

Totaal 52  10 106

1. Inclusief 27 winkels Scapino België
2. Deze winkels worden opnieuw als core winkels beschouwd 

Landen Fashion Belux Fashion NL Fashion UK Living

Brantano1 Scapino High street2 Scapino Brantano3 Jones 
Bootmaker3

Kwantum NL Kwantum B

Uo 2014 139 0 233 204 179 125 98 9

Uo 2013 138 27 245 210 165 119 100 9

Verkoop m2

Uo 2014 103.400 0 26.400 153.600 82.700 11.600 221.800 9.000

Uo 2013 103.300 20.100 27.300 158.300 84.200 11.200 225.600 9.500

1. Inclusief 5 winkels in Luxemburg, 3 winkels van Firelle in België en 1 Jones winkel in België.
2. Betreft Dolcis (89 inclusief 6 outlet stores), Invito (40), Manfield (69), PRO 0031 (32) en Steve Madden (3).
3. Waarvan 33 concessies bij Brantano en 13 concessies bij Jones Bootmaker.
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BRANTANO UK: SCHOENEN VOOR HET HELE GEZIN

Voor de consument in het Verenigd Koninkrijk zijn de 
winkels van Brantano dé plek waar een breed en di-
vers assortiment van basics én topmerken als Clarks,  
Skechers, Hush Puppies, Rieker, Start Rite, Adidas en 
Nike wordt geboden.

De winkelmedewerkers zijn speciaal opgeleid in het op-
meten van voeten en aanmeten van schoenen. Vandaar 
dat Brantano zich kan profileren als dé schoenwinkel 
voor voeten in de groei.

Brantano heeft 179 winkels verspreid over het Verenigd  
Koninkrijk, inclusief shop-in-shops. Brantano biedt haar 
klanten meerdere manieren van shoppen: in de winkel, 
online, mobiel en click & collect.

brantano.co.uk

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

179 winkels in 
het Verenigd Koninkrijk

2.013 
medewerkers

Follow on:
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• Fashion realiseert € 38,4 mln hoge- 

 re omzet (+ 6,0%). Offline + 3,4% en  

 online + 42,6%.

• Fashion NL versterkt positie in  

 gedaalde markt en vergroot markt- 

 aandeel. Fashion UK groeit even- 

 eens significant en Fashion BeLux  

 presteert in lijn met de markt.

• Omzet Kwantum (Living) steeg met  

 € 10,1 mln (+ 5,6%) in een sinds Q3  

 herstellende woningdecoratiemarkt. 

Omzet stijgt met € 48,5 mln (+ 5,9%)

De consumentenomzet (inclusief BTW) bedroeg in 2014 € 1.038,3 mln (2013: € 976,4 

mln). Van de totale omzet werd 53,1% gerealiseerd in Nederland, 18,9% in de BeLux en 

26,8% in de UK. 

De netto omzet kwam in 2014 5,9% hoger uit dan vorig jaar op € 870,6 mln. Van de  

totale omzet werd in 2014 € 64,8 mln online gerealiseerd, wat een stijging betekent 

met 41,3%, vooral dankzij Fashion NL en Fashion UK.

De omzetgroei bij Fashion die in de eerste drie kwartalen van 2014 in totaal 7,6% be-

droeg, werd getemperd door een lagere stijging (+ 2,0%) in het vierde kwartaal. Kwantum 

presteerde in de laatste twee kwartalen beter dan in de eerste helft van het jaar.

Fashion NL

Omzetgroei en het vergroten van marktaandeel hadden in 2014 bij Fashion NL hoge 

prioriteit, waarbij vooraf rekening werd gehouden met dalende bezoekersaantallen  

in fysieke winkelstraten. De acties waren daarom vooral gericht op het attractiever  

maken van de schoenenformules met maatwerk per formule. Kernwoorden waren: 

aantrekkelijkere assortimenten, meer voorraadbeschikbaarheid, introductie van “store 

differentiators” zoals de impregneerfunctie bij Manfield en Dolcis, en opleiding van 

winkelmedewerkers. Ook werd veel energie gestoken in het off- en online communice-

ren van de propositie van de schoenenformules bij het winkelend publiek op basis van 

een daartoe verruimd marketing budget. 

De omzet van Fashion NL steeg met € 19,8 mln (+ 7,7%) ondanks een behoorlijke da-

ling van de kledingverkopen bij Scapino. Fashion NL won duidelijk marktaandeel in 

schoenen (+ 1,6%-punt). Een andere belangrijke focus lag op de verdere versterking 

van de cross channel positie. Fashion NL heeft een belangrijk aandeel van de cross 

INTRODUCTIE 
IMPREGNEERSYSTEEM  
BIJ MANFIELD EN DOLCIS

OMZETGROEI EN WINST MARKTAANDEEL 
FASHION EN KWANTUM

(€ mln) Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %

Fashion 139,3 129,4 + 7,6 176,5 157,4 + 12,1 176,5 170,8 + 3,4 186,4 182,7 + 2,0

Living 45,1 48,3 - 6,6 44,5 44,5 - 0,1 47,2 42,5 + 10,9 55,1 46,4 + 18,7

Totaal 184,4 177,7 + 3,8 221,0 201,9 + 9,4 223,7 213,3 + 4,9 241,5 229,2 + 5,4

OMZET PER KWARTAAL

(€ mln) Totaal Offline Online

2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %

Fashion NL 278,8 259,0 + 7,7 242,7 231,3 + 4,9 36,1 27,7 + 30,6

Fashion BeLux 151,8 153,9 - 1,4 147,0 150,1 - 2,1 4,8 3,8 + 27,1

Fashion UK 232,71 212,7 + 9,4 213,2 201,7 + 5,8 19,5 11,0 + 76,7

Fashion Other 15,4 14,7 + 4,4 14,6 14,2 + 2,4 0,8 0,5 + 70,1

Fashion totaal 678,71 640,3 + 6,0 617,5 597,3 + 3,4 61,2 43,0 + 42,6

Living 191,9 181,8 + 5,6 188,3 178,9 + 5,3 3,6 2,9 + 23,4

Totaal 870,6 822,1 + 5,9 805,8 776,2 + 3,8 64,8 45,9 + 41,3

1. Inclusief positief koerseffect van € 11,1 mln. 

OMZET NAAR SECTOREN EN LANDEN
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COMFORTABEL & STIJLVOL

Dames, heren en kinderen vinden bij Dolcis een uitge-
breide schoencollectie passend in het laatste mode-
beeld. Met deze collectie kan het gehele gezin comfor-
tabel en stijlvol de deur uit. Dolcis laat zien dat kwaliteit 
en comfort hand in hand kan gaan met actuele mode-
trends. Zowel groot als klein kan een persoonlijk advies 
op maat verwachten. 

Online kopen op Dolcis.nl biedt de klant de keuze  
tussen thuisbezorgen, afhalen in een Dolcis-winkel of  
afhalen bij een Intreza Shoepoint waar zij deskundig  
advies mogen verwachten. 

dolcis.nl                                               Follow on:

89 winkels 
(inclusief outlet 
stores)

764 medewerkers

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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channel klanten in Nederland en realiseerde een 

groei van de online omzet met 30,6% tot € 36,1 mln. 

Daarmee presteerde Fashion NL significant beter 

dan de Nederlandse online markt (+ 21,9%). De on-

line omzet maakt intussen 13,0% uit van de totale 

omzet van Fashion NL. Fashion Other (vooral Nea  

International) liet een omzetstijging zien met € 0,7 mln. 

Alle schoenenformules in Nederland stegen in omzet. 

De introductie van de nieuwe winkelconcepten van 

Manfield en Young Fashion (Invito, PRO en Steve 

Madden onder één dak) was succesvol met omzet-

plussen van ruim 30% respectievelijk bijna 20% in de 

vernieuwde winkels ten opzichte van dezelfde winkels in 2013. Ook Dolcis, waar intussen 46 win-

kels volgens het Dolcis 3.0 concept zijn, liet een omzetstijging (+ 4,2%) zien. Scapino had in 2014 

naast de slechte schoenenmarkt te maken met behoorlijk gedaalde kledingverkopen (- 8,2%). 

Verbeteringen in het schoenenassortiment (meer leer) zonder de verkoopprijs te verhogen in com-

binatie met verruimde marketinginspanningen droegen bij aan een stijging van het aantal ver-

kochte schoenen met 4,9% ten opzichte van 2013. 

Nea International, dat braces verkoopt aan de medische groothandel en sportbranche, realiseerde 

opnieuw een hogere omzet (+ 8,4%) dan in het voorgaande jaar.

Fashion BeLux 

De omzet van Fashion BeLux daalde met € 2,1 mln (- 1,4%), mede door de verkoop van de 24 winkels 

van Scapino begin november. Bij de belangrijkste formule Brantano was sprake van afnemende 

bezoekersaantallen in een markt die in 2014 met 0,3% daalde. Wel behield Brantano zijn positie als 

marktleider in de offline schoenenmarkt. Online steeg de omzet van Fashion BeLux met 27,1%

De 3D voetmeetservice van Brantano BeLux is volledig geïmplementeerd. Brantano heeft hiermee 

een sterk instrument in handen waarmee de voorkeursrelatie met de klant verder zal worden uit-

gebouwd. Intussen zijn er ruim 110.000 actieve houders van een 3D voetpaspoort die gemiddeld een 

circa 25% hoger bonbedrag realiseren. Bijkomend voordeel van het voetpaspoort is dat het percen-

tage retouren bij online aankopen bij deze klanten is gedaald van circa 25% naar circa 15%.  

Firelle dat met 3 winkels zowel schoenen, kleding als accessoires verkoopt, realiseerde een 15,2% 

lagere omzet dan in 2013. 

Fashion UK

De omzet van Fashion UK nam toe met € 20,0 mln ofwel + 9,4% (exclusief koerseffect + 4,0%), door 

een stijging bij zowel Brantano als Jones Bootmaker. Online deed Fashion UK het beter dan de 

markt, met een stijging van 76,7%.

Brantano UK beleefde een van de beste jaren uit zijn historie met een omzetstijging van 11,9% 

(exclusief koerseffect + 6,7%). Dit was het resultaat van expansie met 20 kostenflexibele conces-

sies en 2 nieuwe eigen winkels, maar ook van een hogere conversie en een hogere gemiddelde 

prijs door het verbeterde merkenassortiment. Bij Jones Bootmaker was sprake van een lagere 

groei van 6,8% (exclusief koerseffect + 1,6%), mede onder invloed van de beslissing van Jones om 

minder te werken met kortingsacties teneinde beter te focussen op de merkuitstraling.  

Kwantum

Living behaalde over geheel 2014 een € 10,1 mln (+ 5,6%) hogere omzet in een sinds Q3 herstel-

lende woningdecoratiemarkt, ondanks het feit dat 3 winkels in 2014 werden gesloten. De omzet-

stijging was vooral een gevolg van meer bezoekers en een hogere conversie. De grootste omzet-

stijging werd genoteerd in de productgroepen vloer- en raambekleding, meubels en decoratie, 

door het toevoegen van nieuwe artikelen aan de collectie en een nieuwe winkelpresentatie.  

INRTRODUCTIE YOUNG FASHION 
WINKELCONCEPT, (INVITO, PRO EN 
STEVE MADDEN ONDER ÉÉN DAK)
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INTREZA

Intreza.nl is het overkoepelende online 
schoenenplatform van Macintosh met  
dames-, heren- en kinderschoenen in het 
assortiment. De consument vind er naast 
de collecties van de bekende schoenen-
winkels Dolcis, Scapino, Invito, Manfield, 
PRO en Steve Madden ook heel veel andere 
gerenommeerde merken. Hierdoor is het bij 
intreza.nl heel gemakkelijk oriënteren, ver-
gelijken, reserveren en bestellen.

Nieuw is dat de consument via intreza.nl 
ook kan zien bij welke winkelformule en 
vestiging de gekozen schoen voorradig is. 
Dat maakt het mogelijk de schoen daar te 
passen en direct te kopen.

            intreza.nl

Op werkdagen vóór 22.00 uur 
besteld betekent de volgende 
dag beschikbaar. 
Als service heeft intreza.nl 
ruim 400 Shoepoints waar  

    online gekochte schoenen naar wens 
        kunnen worden afgehaald en 
             gepast.
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• “Onderliggende EBIT” - € 15,4 mln (2013: - € 13,7 mln)

• “Onderliggende EBIT” Fashion daalde met € 6,0 mln naar 

 - € 12,1 mln door margedruk en hogere kosten.

• De hogere resultaten in Fashion tot en met augustus (“Onderlig- 

 gende EBIT” + € 3,6 mln), werden in september tot en met  

 december meer dan teniet gedaan onder invloed van warm  

 najaarsweer (“Onderliggende EBIT” geheel 2014 - € 5,9 mln).  

• “Onderliggende EBIT” Kwantum steeg met € 3,6 mln tot € 3,5  

 mln.

• Bijzondere posten van - € 80,6 mln, vooral als gevolg van (non  

 cash) afboeking goodwill en immateriële activa Fashion. 

De tabel op pagina 20 geeft een toelichting op de brug tussen gerappor-

teerd bedrijfsresultaat en “Onderliggende EBIT”.

Marge onder druk in Fashion; Living hoger

De procentuele brutomarge is in 2014 0,9%-punt lager uitgekomen dan in 2013 

als saldo van een 1,7%-punt lagere procentuele marge in Fashion en een 1,3%-punt 

hoger percentage in Living. 

In alle landen waar Fashion actief is, was sprake van margedruk door kortingen op 

het winterassortiment vanwege het extreem warme weer. Daarbij was er in de  

Nederlandse markt sprake van een toenemend aantal kortingsacties en afprijzin-

gen, hetgeen werd versterkt door faillissements- en opheffingsuitverkopen. Bij  

Fashion BeLux was de procentuele brutomarge eveneens lager dan in 2013 door 

kortingsacties, terwijl Fashion UK minder last had van margedruk door haar geso-

fisticeerde “end-to-end” productproces en margemanagement. 

Kwantum verbeterde haar procentuele brutomarge door een hogere productmarge 

en het beperken van actiekortingen, waardoor de absolute brutomarge duidelijk 

hoger uitkwam dan in 2013.

Kosten hoger, vooral door maatregelen om marktaandeel Fashion te verhogen

De totale kosten stegen in 2014 met € 25,6 mln, waarvan € 6,1 mln het gevolg was 

van koerseffecten. Exclusief koerseffect stegen de kosten met € 19,5 mln waarvan 

de belangrijke oorzaken waren:

• Extra off- en online marketinguitgaven (€ 4,8 mln) om het marktaandeel struc- 

 tureel te vergroten.

• Hogere personeelskosten winkels (€ 3,5 mln) voornamelijk in verband met de  

 hogere omzetten en expansie (in de UK).

• Stijging logistieke kosten (€ 1,9 mln) en E-commerce gerelateerde kosten  

 (€ 1,5 mln) verband houdende met de hogere omzetten.

• Hogere personele kosten (€ 1,4 mln),  vooral als gevolg van een versterking van  

 de organisatie bij Fashion NL. 

• Lagere overige bedrijfsopbrengsten (€ 7,6 mln) in verband met huurtransacties. 

Overige afwijkingen, waarvan lagere afschrijvingen de belangrijkste waren, resul-

teerden uiteindelijk in bovengenoemde stijging. 

RESULTAAT
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40 winkels 
in Nederland op 
A1-locaties

371 medewerkers

invito.com

Follow on:

INVITO: THE LATEST FASHION FOR THE 
RIGHT PRICE!

Invito is de winkelformule voor alle fashion-
addicts. In het assortiment vinden zij naast  
trendy schoenen ook modieuze tassen 
en accessoires. Invito vertaalt internatio-
nale trends naar fashionable items op een  
Nederlands prijsniveau. 

Naast een inspirerende damescollectie is 
er ook voor mannen met gevoel voor stijl 
een collectie met verschillende topmerken 
sneakers, boots, loavers en stylish shoes. 
Invito is 24/7 spot on fashion! 

Het gehele winkelaanbod is ook te vinden 
in de webshop van Invito en uiteraard op 
intreza.nl.
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Follow on:

“Onderliggende EBIT” € 1,7 mln lager

In dit verslag wordt gerapporteerd over de “Onderliggende EBIT”, dat wil zeggen 

bedrijfsresultaat geschoond voor incidentele baten en lasten, omdat die het meeste 

inzicht biedt in de onderliggende resultaatontwikkeling. Gecorrigeerd voor deze een-

malige effecten bedroeg de “Onderliggende EBIT” in 2014 - € 15,4 mln, wat een  

daling betekent van € 1,7 mln ten opzichte van 2013 (- € 13,7 mln).

Normaal gesproken wordt het jaarresultaat in Fashion volledig behaald in de laatste 

maanden van het jaar en wordt het traditioneel verlieslatende eerste halfjaar dan 

ruimschoots gecompenseerd. In 2014 was dit niet het geval. Tot en met augustus was 

er in Fashion sprake van een € 3,6 mln hogere “Onderliggende EBIT” door een duidelijke 

omzetstijging (+ 9,4%). In september tot en met november was sprake van een lagere 

omzet (- 0,1%). Door gemaakte verkoopondersteunende kosten, vooral bij Fashion NL, 

in combinatie met additionele margedruk omdat wintervoorraden met extra acties  

beneden de geplande verkoopprijs moesten worden verkocht, werd de positieve resul-

taatontwikkeling tot en met augustus in Fashion, in september tot en met november 

meer dan ongedaan gemaakt. Over geheel 2014 was de “Onderliggende EBIT” daardoor 

€ 6,0 mln lager dan in 2013 (- € 6,1 mln).  

Indien sprake zou zijn geweest van nor-

male weersomstandigheden in het na-

jaar, zou dit een aanzienlijk hogere “On-

derliggende EBIT” tot gevolg hebben 

gehad. 

Fashion NL en Fashion BeLux realiseer-

den een lagere “Onderliggende EBIT” 

dan in 2013. Fashion UK en Nea Interna-

tional daarentegen behaalde een hogere 

“Onderliggende EBIT”.

Kwantum wist door de omzetstijging met 

€ 10,1 mln en een hogere procentuele 

marge, de gestegen kosten meer dan 

volledig te compenseren en realiseerde 

een “Onderliggende EBIT” die € 3,6 mln 

hoger uitkwam op € 3,5 mln, ten opzichte 

van - € 0,1 mln in 2013. 

(€ mln) Totaal jaar Eerste halfjaar Tweede halfjaar

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Fashion -12,1 - 6,1 - 12,3 - 16,2 0,2 10,0

Living 3,5 - 0,1 - 0,1 - 0,7 3,6 0,6

Overig1 -6,8 - 7,5 - 3,9 - 4,0 - 2,9 - 3,5

Totaal -15,4 -13,7 - 16,3 - 20,9 0,9 7,2

1. Alle niet rechtstreeks aan de sectoren toewijsbare concernkosten.

“ONDERLIGGENDE EBIT”

NEA INTERNATIONAL 
INTRODUCEERDE NIEUWE 
LEDEREN INLEGZOOL IN 2014
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125 winkels in 
het Verenigd Koninkrijk

1.460 
medewerkers

JONES BOOTMAKER: TRADITIONEEL BRITS

Met 125 verkooppunten op toplocaties in stads- en winkelcentra in 
de UK, is Jones Bootmaker in anderhalve eeuw uitgegroeid tot een 
vooraanstaande schoenwinkelketen. Naast onderscheidende eigen  
collecties voert Jones ook gerenommeerde merken zoals Timber- 
land, Gabor en Barkers. De uitstekende reputatie van Jones Boot-
maker - in 2010 nog uitgeroepen tot de beste schoenenretailer 
in de UK - heeft geleid tot samenwerking met de bekende Brit-
se waren huisketen House of Fraser en de opening van diverse  
concessies. 

            jonesbootmaker.com
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Brug van “Onderliggende EBIT” naar gerapporteerd bedrijfsresultaat

In 2014 was het totale bedrijfsresultaat - € 91,0 mln (2013: - € 5,5 mln), terwijl de “Onderliggende EBIT” 

uitkwam op - € 15,4 mln (2013: - € 13,7 mln). In onderstaande tabel wordt de aansluiting gemaakt tussen 

het totale en het onderliggende bedrijfsresultaat:

De normalisaties betroffen:

• Huurtransacties

 - 2014: - € 0,1 mln als saldo van opbrengsten bij de vervreemding van huurcontracten van  Fashion  

  (€ 1,2 mln) en een boekverlies bij de verkoop van vastgoed (HK/DC Halfords: - € 1,1 mln);

 - 2013: € 7,1 mln, waarvan € 4,6 mln vergoedingen betrof voor de vervreemding van huurcontracten  

  bij vooral Fashion NL en Fashion UK en € 2,5 mln verband hield met de verkoop van winkelpanden  

  in eigendom.

• Incidentele posten van in totaal € 80,6 mln in 2014 vooral bestaande uit:

 - Impairment goodwill en merknaam Scapino (€ 54,6 mln) en goodwill Brantano BeLux (€ 11,3 mln);

 - Afwaardering van activa ad € 7,0 mln en toevoeging van € 6,8 mln aan de voorziening voor verlies- 

  latende winkels, beide vooral in het kader van het non-core sluitingsprogramma.

 Als gevolg van de rapportage structuren zijn betreffende bedragen verdeeld over de diverse sectoren.  

 In 2013 was sprake van € 4,5 mln incidentele lasten met name door integratiekosten Fashion UK en NL.

• Overige

 - 2014: € 4,9 mln betrof voornamelijk vrijvallen voor diverse reserveringen bij Living (€ 2,0 mln) en  

  voor overnamerisico’s (€ 1,5 mln) en opbrengst onderhuur (€ 0,7 mln).

 - 2013: € 5,6 mln betrof voornamelijk vrijvallen diverse reserveringen Living (€ 3,0 mln) en Fashion  

  (€ 1,1 mln) en opbrengst onderhuur (€ 0,5 mln).

Impairment Scapino en Brantano BeLux

Scapino en Brantano zijn in 2006 respectievelijk 2008 door Macintosh overgenomen en daar is toen good-

will voor betaald, die ultimo 2013 op de balans stond voor € 48,2 mln respectievelijk € 50,7 mln. In de 

context van de in de afgelopen jaren gedaalde omvang van de Nederlandse en Belgische schoenenmark-

ten zijn de toekomstige kasstromen van beide formules opnieuw beoordeeld, rekening houdend met de 

noodzakelijke toekomstige investeringen in de winkels, de cross channel klantbenadering en in voorra-

den. Dit heeft geresulteerd in herziene inzichten ten aanzien van de waardering van goodwill en activa van 

Scapino, als gevolg waarvan Macintosh de goodwill (€ 48,2 mln) en de geactiveerde merknaam Scapino 

(€ 6,4 mln) volledig heeft moeten afschrijven in 2014. Voor Brantano wordt een afboeking op de goodwill 

opgenomen van € 11,3 mln. Met beide exercities is geen cash-out gemoeid.  

Macintosh blijft overtuigd van de toekomstmogelijkheden voor Scapino en Brantano, welke formules  

belangrijke bouwstenen zijn in de strategie. Met de investeringen zal Scapino opnieuw een sterke positione-

ring hebben in de markt als winkel met A-merk kwaliteit voor de laagste prijs en zal Brantano zijn for-

mule volledig upgraden naar de beste schoenenwinkel in België voor het hele gezin. 

 

EBIT
(€ mln) 2014 Verschil 

onder-
liggend

2013

Gerappor-
teerd

Huur-
transacties

Incidenteel Overig Onder-
liggend

Onder-
liggend

Overig Incidenteel Huur-
transacties

Gerappor-
teerd

Fashion - 30,2 - 1,2 21,31 - 2,0 - 12,1 - 6,0 - 6,1 - 2,8 2,8 - 4,6 - 1,6

Living 6,8 - - 1,2 - 2,1 3,5 3,6 - 0,1 - 2,5 0,0 0,0 2,4

Overig2 - 67,6 1,1 60,53 - 0,8 - 6,8 0,7 - 7,5 - 0,4 1,7 - 2,5 - 6,3

Totaal - 91,0 - 0,1 80,6 - 4,9 - 15,4 - 1,7 - 13,7 - 5,6 4,5 - 7,1 - 5,5

1. Inclusief afboeking merknaam Scapino (€ 6,4 mln)
2. Alle niet rechtstreeks aan de sectoren toewijsbare concernkosten
3. Betreft afboeking goodwill Scapino en Brantano BeLux.
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KWANTUM, DAAR WOON JE BETER VAN!

Kwantum is de grootste woondiscounter in Nederland en Vlaan-
deren en marktleider in de assortimentsgroepen vloerbedekking, 
laminaat, gordijnen, behang en verlichting. Het verrassend com-
pleet, actueel en laag geprijsd assortiment wordt gecombineerd 
met uitstekende services: van het confectioneren van gordijnen 
en zonwering tot het leggen van vloerbedekking. Daarnaast is 
Kwantum een van de grootste aanbieders van seizoensgerichte 
artikelen zoals tuinmeubelen. De collectie woondecoratie-artike-
len neemt een steeds belangrijkere plaats in op zowel de winkel-
vloer als in de webshop. Het milieubewustzijn en een kwalitatieve 
productie, die de omgeving zo min mogelijk of niet belast, is sinds 
jaren een belangrijk aspect van de Kwantum bedrijfsvoering.

kwantum.nl   kwantum.be

98                             9    
winkels in Nedeland    winkels in België

1.582          46
medewerkers in NL     medewerkers B

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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Nettoresultaat

De rentelasten waren € 2,3 mln hoger dan in 2013 vanwege een hogere rente en grotere kapitaal- 

behoefte. Daarnaast werd in de financiële baten en lasten het negatieve transactieresultaat op de  

verkoop van Scapino België (€ 2,4 mln) verwerkt alsmede de afboeking van € 1,1 mln op de vordering 

van € 6,4 mln op Halfords, vanwege het faillissement van die onderneming. De totale financiële lasten 

komen uiteindelijk uit op € 10,4 mln (2013: € 4,2 mln).

De belastingdruk was 0,2% (2013: 14,0%).  

De opbouw van het totale nettoresultaat ziet er als volgt uit: 

De Raad van Bestuur zal aan aandeelhouders voorstellen om conform artikel 33 lid 4 van de statuten, 

het nettoresultaat over 2014 van - € 101,6 mln ten laste te brengen van het uitkeerbare deel van het 

eigen vermogen. 

Groepsbalans en solvabiliteit

Het balanstotaal is ultimo 2014 € 81,6 mln lager uitgekomen dan ultimo 

2013 op € 411,8 mln. De daling was vooral een gevolg van de afschrij-

vingen op de goodwill en immateriële activa van Scapino en 

Brantano. Het eigen vermogen nam met € 77,1 mln af tot € 117,4 

mln. Een positief effect van netto € 19,2 mln was er door de 

uitgifte van 10% nieuwe aandelen in juli 2014. De solvabiliteit 

kwam uit op 28,5 % (2013: 39,4%).  

EBITDA, operationele cashflow en investeringen

De totale EBITDA (bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) kwam uit op  

€ 0,2 mln (2013: € 15,9 mln). De onderliggende EBITDA kwam echter uit op 

€ 4,9 mln (2013: € 7,4 mln).

(€ mln) Totaal jaar Eerste halfjaar Tweede halfjaar

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Netto resultaat aan te houden activiteiten - 101,6 - 8,3 - 31,2 - 13,2 - 70,4  4,9

Netto resultaat niet aan te houden activiteiten1 - - 3,8 - - 4,1 -  0,3

Nettoresultaat - 101,6 - 12,1 - 31,2 - 17,3 - 70,4  5,2

1. 2013: Halfords.

2014 2013

Balanstotaal in € mln 411,8 493,5

Eigen vermogen in € mln 117,4 194,4

Solvabiliteit in % 28,5 39,4

NETTORESULTAAT

EBITDA

BALANS

(€ mln) 2014 2013

Totaal Fashion Living Overig Totaal Fashion Living Overig

Onderliggende EBIT - 15,4 -12,1 3,5 - 6,8 - 13,7 - 6,1 - 0,1 - 7,5

Afschrijvingen 20,3 16,5 2,7 1,1 21,1 17,1 3,0 1,0

Onderliggende EBITDA 4,9 4,4 6,2 - 5,7 7,4 10,9 2,9 - 6,5
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MANFIELD: PASSIE VOOR SCHOENEN

Manfield staat bekend voor een zeer gevarieerd 
aanbod modieuze dames- en herenschoenen 
van uitstekende kwaliteit. De modebewuste 
man en vrouw vinden bij Manfield stijlvolle en 
comfortabele schoenen voor iedere gelegen-
heid. Een mooie collectie tassen en accessoires 
completeert het assortiment bij Manfield.

De Manfield-collectie is eveneens online ver-
krijgbaar. Aankopen worden naar wens thuis of 
bij een Intreza Shoepoint bezorgd. 

69 winkels 
in Nederland op 
A1-locaties

620 medewerkers

manfield.com                                 Follow on:

S t y l e   &   Q u a l i t y

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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De operationele cash flow was € 30,2 mln lager dan vorig jaar voornamelijk door  

lagere resultaten en een hoger werkkapitaal. De mutatie voorziening was lager  

vanwege de herziening / toevoeging voorziening verlieslatende winkels in 2014 ad  

€ 6,8 mln. Het cash-out effect van de verlieslatende winkels is niet substantieel lager, 

doch kwam in 2014 deels via de resultaten tot uitdrukking.

De te activeren investeringen kwamen uit op € 16,5 mln en waren € 4,1 mln hoger dan 

vorig jaar. De investeringen kunnen als volgt uitgesplitst worden: 

 

Voor de kasstroom uit investeringsactiviteiten (- € 18,2 mln inclusief per saldo € 1,7 mln 

cash out aan desinvesteringen) en financieringsactiviteiten (+ € 30,1 mln) wordt verwe-

zen naar de jaarrekening.

De netto schuld volgens balans nam toe met € 24,2 mln tot € 69,8 mln. Geschoond 

voor het opgehaalde kapitaal uit hoofde van de 10% aandelenemissie van € 19,5 mln, 

nam de netto schuld positie in 2014 met € 43,7 mln toe.  

Per ultimo 2014 heeft geen convenant test plaats gevonden.

(€ mln) 2014 2013 Verschil

Bedrijfsresultaat - 91,0  - 5,5 - 85,5

Afschrijvingen 91,2 21,5 69,8

EBITDA 0,2 15,9 - 15,7

Mutatie werkkapitaal - 13,0 4,1 - 17,2

Mutatie voorzieningen - 5,1 - 11,8 6,7

Investeringen - 16,5 - 12,4 - 4,1

Operationele cash flow - 34,4 - 4,2 - 30,2

(€ mln) 2014 2013

Nieuwe winkels 3,0 2,7

Bestaande winkels 7,4 4,9

Logistiek en informatiesystemen 5,7 4,0

Overige 0,4 0,8

Totaal 16,5 12,4

KASSTROOM OVERZICHT

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de vereenvoudigde operationele cash flow opgenomen:
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PRO 0031: SPECIALIZED SNEAKERSTORE

PRO laat zich inspireren door trends die worden opgepikt 
op straat over de hele wereld en is zo dé sneakerstore 
voor de young minded streetstyle liefhebber! In de col-
lectie vindt de overwegend jonge consument dan ook een 
groot aanbod aan exclusieve sneakers, boots, tassen en 
accessoires van bekende brands die passen bij een zich 
voort durend vernieuwende lifestyle. PRO 0031 weet altijd 
de juiste mix te creëren van de ‘all-time classics’ en de  
meer ‘exclusive’ sneakers! In het uitgebreide assorti-
ment zijn de vooraanstaande en trendy topmerken bij-
zonder goed vertegenwoordigd. Uiteraard zijn alle voor-
delen van online bestellen van toepassing in de eigen 
webshop maar er kan ook via Intreza.nl worden besteld.

pro-shoes.nl            Follow on:

32 winkels in 
Nederland op A1- 
locaties

273 medewerkers

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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Geïnvesteerd vermogen en ROCE

Het netto gemiddeld geïnvesteerd vermogen (exclusief over-

name-effecten) daalde in 2014 met € 6,5 mln tot € 161,5 mln. 

Het rendement op het netto gemiddeld geïnvesteerd vermogen 

(ROCE) van de aan te houden activiteiten kwam uit op - 5,6% ten 

opzichte van 0,1% in 2013 door een lager bedrijfsresultaat. 

2014 2013

Netto gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
exclusief overname-effecten1 (€ mln)

161,5 168,0

Netto gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
inclusief goodwill (€ mln)

274,4 314,5

ROCE % exclusief overname-effecten - 5,6 0,1

ROCE % inclusief overname-effecten - 3,8 - 0,3

1. Betreft goodwill en geactiveerde merknamen.

GEÏNVESTEERD VERMOGEN EN ROCE
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SCAPINO. DAT LOONT!

In Nederland is Scapino met meer dan 200 winkels de grootste 
aanbieder op het gebied van schoenen, mode, sport- en vrijetijds-
artikelen voor het hele gezin. Voor kinderschoenen hanteert Sca-
pino het Dr. Visser keurmerk, dé garantie voor de beste kwaliteit 
tegen een voordelige Scapino-prijs. Daarnaast verkoopt Scapino 
diverse A-merk sportartikelen voor indoor- en outdoorsporten en 
is in bijna elke Scapino een Aktiesport shop-in-shop gevestigd. 
Recent introduceerde Scapino, door experts gekeurde, schoe-
nencollecties voor mensen met diabetes of obesitas.

Ook in de webshop vindt de consument de actuele producten  
tegen de beste prijzen. Verder is in iedere Scapino-winkel een  
Intreza Shoepoint gevestigd waar online bestelde schoenen kun-
nen worden afgehaald.

scapino.nl         Folow on:

204 winkels in 
Nederland 

2.117 medewerkers

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers bij Macintosh nam af met 370 tot 10.461 (5.746 FTE). In  

Fashion was sprake van een afname van het aantal medewerkers met 376 naar 8.752 

en in Living nam het aantal medewerkers toe met 13 tot 1.628.

Bij Macintosh holding, ligt de nadruk op activiteiten zoals financiering, consolidatie, 

juridische zaken en verzekeringen, fiscaliteit en risicobeheersing en worden centrale 

ondersteunende diensten geleverd rondom social responsibility, ICT-systemen, inves-

teringsbeoordelingen en data analyses. Bij de holding nam het aantal medewerkers in 

2014 met 6 af tot 24.

Bij inkoopkantoor Macintosh Hong Kong, dat de activiteiten van de winkelformules 

coördineert op het gebied van sourcing, inkoop, orderopvolging, kwaliteitscontroles, 

logistieke en administratieve dienstverlening en sociale omstandigheden in het Verre 

Oosten, waren in 2014 47 mensen werkzaam (2013: idem).

Macintosh Intragroup Services verleent diensten aan Macintosh Retail Group en haar 

dochterondernemingen op het gebied van financiering, treasury en administratieve 

dienstverlening. Bij Macintosh Intragroup Services waren in 2014 10 medewerkers 

werkzaam (2013: 11).

Medezeggenschap

Het afgelopen verslagjaar hebben 6 formele vergaderingen tussen Raad van Bestuur 

en de Centrale Ondernemingsraad plaatsgevonden. Aan een van deze vergaderin-

gen nam een delegatie van de Raad van Commissarissen deel. Het overleg 

kenmerkte zich ook in 2014 door een transparante, tijdige en constructieve 

besluitvorming. De Centrale Ondernemingsraad heeft onder voorzitter-

schap van de heer W. de Graaf dit jaar 6 reguliere vergaderingen en  

2 bijzondere vergaderingen gehouden. De eerste bijzondere vergade-

ring stond in het teken van de benoeming van de heer Staelens tot lid 

van de Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV. De tweede 

bijzondere vergadering was noodzakelijk in het kader van de her- 

financiering. In beide vergaderingen heeft de Centrale Onderne-

mingsraad unaniem positief geadviseerd.

MEDEWERKERS EN ORGANISATIE

Fashion BeLux Fashion NL2 Fashion UK Living Totaal3

Brantano1 Scapino
High 

street Scapino Brantano 
Jones 

Bootmaker
Kwantum

NL
Kwantum

B

In aantallen

- Uo 2014 1.070 0 2.028 2.117 2.013 1.460 1.582 46 10.316

- Uo 2013 1.036 151 1.980 2.412 2.057 1.411 1.575 40 10.662

In fte gemiddeld

- 2014 904 99 1.081 1.041 905 589 966 39 5.624

- 2013 879 101 1.069 1.047 862 655 959 36 5.608
1. Inclusief 5 winkels in Luxemburg en 3 winkels van Firelle in BelgIë.
2. Inclusief medewerkers hoofdkantoor en distributiecentrum die zijn toegerekend aan de winkelformules
3. Exclusief “overige” medewerkers: aantallen 2014: 145 (2013: 169) en FTE 2014: 122 (2013: 153).

MACADEMY OPLEIDING 
VOOR MEDEWERKERS VAN  
MACINTOSH FASHION NL; 
BRON VAN NIEUW TALENT
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STEVE MADDEN: EIGENZINNIGE COLLECTIES

In trendy shops in Nederland (2) en België (1) 
presenteert Steve Madden zijn eigenzinnige en 
trendy collecties. 

De Amerikaanse designer ontwerpt schoenen 
en accessoires waarmee het merk zowel in 
Amerika als ook in Europa furore maakt. Tal 
van topartiesten en celebs zijn al helemaal 
weg van zijn collecties. Deze collecties zijn  
niet alleen in de eigen (web)shops, maar ook  
bij andere winkelformules van Macintosh en  
Intreza.nl verkrijgbaar.

stevemadden.eu                                Follow on:

2 winkels in 
Nederland  en 1in 
België op A1- locaties



VOORUITBLIK 2015 
Algemeen

Hoewel een aantal economische indicatoren een opwaartse beweging laat zien, lijken de marktomstandighe-

den in de schoenenretail in 2015 nog niet echt te verbeteren. In 2015 zal de aandacht van Macintosh volledig 

gericht zijn op verbetering van de operationele en financiële performance van Fashion, de executie van de 

transformatieprogramma’s in de Benelux en de implementatie van de strategische agenda. Verwacht wordt dat 

er in 2015 sprake zal zijn van investeringen die iets onder het niveau van 2014 (€ 16,5 mln) zullen uitkomen en 

dat het personeelsbestand zal afnemen in verband met de voortgaande sluiting van winkels en de resultaten 

van de verkoopprocessen van bedrijfsactiviteiten.

Er wordt geen uitspraak gedaan over omzet en resultaat 2015. In de eerste helft van 2015 zal de operationele 

EBIT, zoals gebruikelijk, negatief uitkomen vanwege seizoeninvloeden in Fashion.

Fashion NL

Voor Fashion NL is 2014 succesvol geweest qua omzet en marktaandeel. De teleurstellende resultaatontwik-

keling in de laatste 4 maanden van 2014 heeft echter aangetoond dat de gemaakte vorderingen onvoldoende 

robuust waren om de slechte marktomstandigheden te weerstaan. Daarom zijn begin 2015 aanvullende 

maatregelen gedefinieerd die moeten leiden tot een verbetering van de operationele performance en moeten 

zorgen dat er beter gerentabiliseerd kan worden op de gerealiseerde verhoging van het marktaandeel. De in 

gang gezette actieplannen zijn vooral gericht op:

• Versterking van de klantgerichte benadering in de winkels.

• Verdere vergroting van het marktaandeel bij de cross channel klant.

• Meer focus op voorraadmanagement, flexibeler inkopen en meer granulair afprijsbeleid.

• Verdere huurverlaging en verhuurdersbijdragen.

Fashion BeLux

Hoewel omzet en marktaandeel in de afgelopen jaren konden worden gehandhaafd door expansie, resulteerden 

margedruk en gestegen personeelskosten (indexstijgingen) en hogere huurkosten (contractuele indexatie) in 

een erosie van de onderliggende EBIT. De focus op Brantano werd vergroot door de winkels van Scapino in 

België in november 2014 te verkopen. 

De belangrijkste maatregelen die moeten leiden tot resultaatherstel bij Brantano BeLux in 2015 zijn:

• Het uitwerken van het nieuwe winkel concept, startend met een ‘pilot’ in een aantal winkels. Ombouw  

 12 winkels naar Brantano outlets, waar slow movers worden verkocht en waardoor de voorraad in de  

 andere Brantano-winkels actueler wordt gehouden. 

• Rentabilisatie op de in 2014 in alle winkels geïntroduceerde 3D voetscan, waarmee de voorkeursrelatie  

 met de klant verder kan worden uitgebouwd door middel van gerichte communicatie en acties. 

• Focus op de cross channel klant door gebruik van het in 2014 in alle winkels van Brantano geplaatste  

 nieuwe point of sale systeem, waarmee een volledige integratie tussen on- en offline mogelijk is. 

• Kostenvermindering door afspraken over huurverlaging en/of verhuurdersbijdragen.

Fashion UK

Bij Fashion UK was in het verleden eveneens sprake van terughoudendheid in investeringen in de formule en 

minder marketinginspanningen. Desondanks was in de afgelopen jaren sprake van een stabilisatie van de 

omzet. In 2014 heeft de stijgende lijn in omzet en resultaat ingezet. In 2015 zal, ondanks de voorgenomen 

verkoop van Fashion UK, wederom ingezet worden op groei uit extra concessies en nieuwe eigen winkels. De 

begin 2014 afgeronde integratie van Brantano en Jones Bootmaker zal er toe leiden dat Jones profiteert van 

de kennis van Brantano op het gebied van de sterke inkoop- en productprocessen en margemanagement.

 

De belangrijkste maatregelen die moeten leiden tot resultaatgroei bij Fashion UK in 2015 zijn:

• Opening van winkelconcessies met flexibele kostenstructuur en een aantal eigen winkelopeningen.

• Regionale versterking Brantano merk.

• Online omzetgroei door nieuwe websites.

32 JAARVERSLAG 2014
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Met de aanscherping van de strategie, is begin 2015 besloten om te focussen op de landen waar 

Macintosh met Fashion een leidende marktpositie inneemt en waar een nationale winkeldekking 

bestaat omdat daar de cross channel strategie met de beschikbare financiële middelen zo ef-

fectief mogelijk kan worden uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat werd besloten tot verkoop van 

Fashion UK en Nea International (productie en groothandel in braces), naast de reeds eerder 

uitgesproken intentie tot verkoop van woningdecoratie discounter Kwantum. 

AANSCHERPING STRATEGIE

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR



Sinds 2009 rapporteert Macintosh over duurzaam ondernemen en over de voortgang en resultaten van het Duurzaam 

Ondernemen-beleid. In dit jaarverslag staat een beknopte samenvatting. De uitgebreide Duurzaam Ondernemen rappor-

tage is te vinden op de website. Via de blog “Backstage” kunnen de MVO activiteiten periodiek worden gevolgd.

 

Macintosh streeft naar duurzame rendabele groei en wil tegelijkertijd de impact van haar activiteiten op mens en milieu 

verbeteren. Circa 15 jaar geleden werd begonnen met duurzaam ondernemen in de sector Living. Daarna lag de focus op 

Fashion, omdat Macintosh meer dan 75% van zijn omzet uit die sector haalt. De afgelopen jaren heeft duurzaam ondernemen 

steeds meer vorm en focus gekregen. In de strategie van Macintosh staan de klant en haar wensen centraal; de producten 

en dienstverlening moeten daarop zijn afgestemd. Daarbij hoort dat ook onze producten voldoen aan de huidige en toekom-

stige wensen van klanten op het gebied van duurzaamheid: responsible products for all. 

Het centrale beleid, dat in 2013 is vastgesteld voor al onze winkelformats en eigen merken, richt zich op de langere termijn 

(3-5 jaar) en wordt jaarlijks getoetst (en waar nodig aangepast). De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

• Inkoop, keten en productie: Verbeteren arbeidsomstandigheden volgens de BSCI code of conduct.

• Product en productie: Veilige producten die geen schadelijke stoffen bevatten met de Duitse CADS lijst voor chemicaliën  

 als norm.

• Ketentransparantie: Stap voor stap volledige transparantie van de ketens (van binnen naar buiten), met focus op de  

 registratie van fabrieken (daar waar de schoenen, tassen en kleding gemaakt worden).

In 2014 werd vooruitgang geboekt op de 3 pijlers van het beleid met betrekking tot commerciële producten:

• Het commitment werd gerealiseerd dat BSCI (Business Social Compliance Initiative) oplegt aan al haar leden voor wat  

 betreft de werkomstandigheden bij leveranciers in risicolanden. Dit betekent dat minstens 66% van alle Fashion leveran- 

 ciers in die landen voldoet aan de BSCI gedragscode (2013: 50%).

• Gesprekken werden aangegaan met de chemicaliënindustrie om te onderzoeken welke ontwikkelingen, innovaties en  

 verbeteringen er mogelijk zijn op het gebied van leerlooien en synthetische materialen.

• De zeecontainers zijn allen gemeten op aanwezigheid van mogelijke gassen. Het afkeurpercentage is wederom verlaagd  

 (13%).

• Bevorderen bewustzijn bij importeurs, agenten en traders om de ketentransparantie te bevorderen en inzage te geven in  

 de productieomstandigheden van hun leveranciers en fabrieken. 

• Uitrol van het Duurzaam Ondernemen-beleid naar de leveranciers van de niet-commerciële (niet handels) goederen,  

 zoals winkelinrichting, draagtassen, koffie, vloerbedekking. 

• Lidmaatschap en actief partner van MVO Nederland en lid van de leercoalitie waarin 2 projecten zijn benoemd ter  

 verduurzaming van leer. 

• Gesprekken gestart met verschillende ketenpartners waar Macintosh enkel indirect zaken mee doet (chemicaliën  

 leveranciers, slachterijen, leerlooierijen). 

• Deelname aan gesprekken met andere schoenenretailers in Nederland, via de MVO-werkgroep van de VGS (Vereniging  

 Grootwinkelbedrijf Schoenen) van de Raad Nederlandse Detailhandel, met als doel kennis te delen en waar mogelijk en  

 gewenst samen te werken op het gebied van Duurzaam Ondernemen.

• Start blog “Backstage” waarin de lezers een kijk wordt gegeven achter de schermen van ons bedrijf en de keten (zoals de  

 productie van schoenen en leer). Hiermee wordt op een persoonlijke en transparante manier ingespeeld op de toene- 

 mende vraag naar duidelijkheid, transparantie, betrokkenheid en eerlijkheid. 

RESPONSIBLE PRODUCTS FOR ALL

DUURZAAM ONDERNEMEN

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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De belangrijkste stappen en resultaten vanaf 2009 zijn in onderstaande 

tabel opgenomen. Op de website staat een uitgebreide toelichting. Het 

volledige verslag (op de website) is opgesteld volgens de richtlijnen van 

het Global Reporting Initiative (GRI 3.0). Het verslag voldoet aan level C 

(self-declared). Met behulp van de GRI-richtlijnen streeft Macintosh 

naar het vergroten van de transparantie en relevantie van het Jaarver-

slag. De onderwerpen die in het verslag en op de website worden ver-

meld, zijn door interne experts aangedragen. Bovendien is de inhoud 

beïnvloed door vragen, reacties en feedback van stakeholders, zoals 

NGO’s, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Maar ook door  

ontwikkelingen in de sector, zoals wetgeving en standaarden. De GRI-

referentie tabel en de geschiedenis van duurzaam ondernemen bij  

Macintosh is te vinden op:

www.macintosh.nl/duurzaam_ondernemen.

Macintosh is benieuwd wat u als lezer van onze duurzaamheidinspan-

ningen vindt. Daarom nodigen we u uit om suggesties en commenta-

ren met ons te delen. Dat kan via een mail aan onze manager Corpo-

rate Responsibility & Innovation (i.weijer@macintosh.nl).

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

MVO beleid bepaald, focus op 3 thema’s:
1. Verbeteren arbeidsomstandigheden
 ✓ Stap 1: schoenen/tassen/kledingfabriek in risico landen
 ✓ Stap 2: schoenen/tassen/kledingfabriek in niet-risico landen
 o Stap 3: dieper in de keten (nog geen timing vastgelegd)
2. Veilige producten vrij van schadelijke stoffen
3. Transparant maken van de keren
 ✓ Stap 1: focus op eigen inkoop en productie (waar worden onze producten 
  gemaakt? Met welke fabriek werkt onze importeur en trader?)
  Stap 2: focus op onderdelen / materialen (waar komen de materialen 
  vandaan?)

2009-2011 2012 2013 2014 2015

B
el

ei
d

• Opstart definiëring centraal MVO beleid (2009)
• Lidmaatschap BSCI (2009)
• Start project ketentransparantie met TFT (2010)
• Lidmaatschap CADS (2010)
• Bont vrij verklaring ondertekend (2011)
• Afronding eigen onderzoek naar MVO issues in de schoenen-

industrie (basis voor MVO beleid) (2012)

D
oe

ls
te

lli
ng

 | 
ac

tie
pl

an

• Verbeteren arbeidsomstan-
digheden: 33% BSCI 
naleving in risicolanden

• Start implementatie RSL 
(verwachting naleving 
tenminste 5 jaar)

• Afkeur door VOCs in 
containers verlagen

• Enkele schoenenketens in 
kaart brengen van schoen 
tot koe

• Verbeteren arbeidsomstan-
digheden: 50% BSCI 
naleving in risicolanden 
behouden en werken naar 
66%

• RSL naleving verhogen, 
bewustwording verhogen 
bij leveranciers

• Afkeur VOCs in containers 
verlagen

• Transparant maken van de 
keten: alle fabrieken waar 
onze producten worden 
gemaakt vastleggen

• Verbeteren arbeidsomstan-
digheden: 66% BSCI 
naleving in risicolanden

• Opstart BSCI naleving in 
niet-risicolanden

• RSL naleving verhogen
• Afkeur VOCs in containers 

indien mogelijk verlagen | 
stabiel houden

• Transparant maken van de 
keten: alle fabrieken waar 
onze producten worden 
gemaakt vastleggen

• Verbeteren arbeidsomstan-
digheden: minimaal 66% 
BSCI naleving in risicolanden 
behouden

• BSCI naleving in niet-risico-
landen verhogen

• RSL (Restricted Substances 
List) naleving verhogen

• Afkeur VOCs in containers 
indien mogelijk verlagen | 
stabiel houden

• Transparant maken van de 
keten: alle fabrieken waar 
onze producten worden 
gemaakt vastleggen                                                       

R
es

ul
ta

te
n

• BSCI geïntroduceerd aan 
leveranciers | start 
implementatie

• Lancering eigen RSL 1.0 
(2010)

• Nulmeting VOC controle in 
containers (2011), afkeur: 
35%

• Onderzoek afgerond met 
TFT naar volledige 
ketentransparantie 
(onderzoek naar herkomst 
van materialen, van schoen 
tot koe)

• Op schema BSCI (naleving 
van 50% in risicolanden)

• VOC controle door gecertifi-
ceerd gasmetingsbedrijf 
(afkeur 30%)

• Management rapportage 
op eigen milieu-impact in 
winkels, kantoren en 
distributiecentra (energie, 
water, CO2, afval)

• Opzet leveranciersbeoorde-
lings-systeem inclusief 
MVO thema’s

• Enkele schoenenketens in 
kaart gebracht van schoen 
tot koe

• Op schema BSCI (naleving 
60% in risicolanden)

• Update RSL 2.0 (CADS) | 
steekproeven, 1-op-1 
gespreken met leveran-
ciers, alternatieven

• VOC afkeur in containers 
verlaagd naar 17%

• MVO KPIs opgenomen in 
bonus inkoop

• Start terugkoppeling 
leveranciers op prestaties 
in ons leveranciersbeoor-
delingssysteem

• Verbeteren arbeidsomstan-
digheden: minstens 66% 
BSCI naleving in risicolan-
den behaald

• Opstart BSCI naleving in 
niet-risicolanden

• RSL naleving verhoogd
• VOC afkeur in containers 

verlaagd (13%)



Inleiding

Macintosh heeft haar organisatie zodanig ingericht dat slagvaardig ondernemer-

schap wordt gecombineerd met het effectief beheersen van risico’s. Risicoma-

nagement wordt bewust beleefd en is in de organisatie en dagelijkse gang van 

zaken verankerd. 

Op de website www.macintosh.nl wordt een beschrijving gegeven van de opzet en 

werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. Een beschrijving van het 

(beleid van Macintosh) met betrekking tot het kredietrisico, liquiditeitsrisico, ren-

terisico’s en risico’s met betrekking tot valuta- en valuta-instrumenten is te vinden 

in de jaarrekening onder noot “15”.

Macintosh is met haar activiteiten in de sectoren Fashion en Living voor de  

omzet- en resultaatontwikkeling voor een groot deel afhankelijk van de bestedin-

gen door consumenten. Die consumenten worden beïnvloed door tal van  

factoren waar Macintosh geen invloed op heeft zoals de economische ontwikke-

ling, weersomstandigheden en technologische veranderingen. De risico’s  

die daaruit voortvloeien, kunnen wel worden beoordeeld en gevolgd, maar  

Macintosh kan daar geen invloed op uitoefenen. Om dergelijke risico’s te  

begrenzen worden analyses gemaakt voor wat betreft risico’s, kansen en  

bedreigingen op conjunctureel, strategisch en commercieel vlak. Hierop wordt zo 

veel als mogelijk geanticipeerd.

Financiering en ratio’s 

De belangrijkste financiële instrumenten van Macintosh omvatten bankleningen 

en -kredieten en geldmiddelen en kasequivalenten. De belangrijkste doelstelling 

van de financiële instrumenten is financiering aan te trekken voor de bedrijfsacti-

viteiten van Macintosh. Verder bestaan verschillende andere financiële vaste  

activa en passiva, zoals handelsvorderingen en schulden aan leveranciers, die 

direct voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten. De voorwaarden van onder andere 

handelsvorderingen en schulden aan leveranciers zijn de uitkomst van periodieke 

individuele onderhandelingen. Er zijn geen derivaten en geen financiële instru-

menten voor handelsdoeleinden. Voor het beleid ter beheersing van valutarisico’s 

wordt verwezen naar de jaarrekening.

Medio 2014 werd een nieuwe financieringsfaciliteit afgesloten met een maximum 

gecommitteerd bedrag van € 140 mln door middel van een roll-over faciliteit, 

bestaande uit een Tranche A van € 125 mln en een Tranche B van € 15 mln. Daar-

naast werd een gestructureerde lening van € 20 mln afgesloten met enkele grootaandeelhouders. 

Met de banken zijn twee financiële convenanten afgesproken welke per kwartaal worden gemeten: een maximum leverage ratio 

(Net Debt / EBITDA) en een EBITDA floor. De EBITDA cijfers worden gemeten over de voorafgaande 12 maanden op basis van het 

operationeel resultaat voor belastingen, rente, afschrijvingen en afwaarderingen, gecorrigeerd voor onder andere de eventuele 

verkoop van activiteiten. In het kader van de lager dan verwachte resultaten in 2014 en de na de balansdatum gemaakte strategi-

sche keuzes om Fashion UK en Nea International te verkopen, worden de structuur en niveaus van de convenanten in de € 140 mln 

bankfinanciering in 2015 bijgesteld. In tijden waarin resultaten onder druk staan bestaat het risico dat de afgesproken ratio’s  

worden overschreden. 
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Belangrijke pijlers van operationele risicobeheersing binnen Macintosh zijn de ‘Macintosh in 

control’-lijst (MIC-lijst) en de hieraan complementaire, taakstellende actieplannen. Deze actie-

plannen worden jaarlijks per groepsmaatschappij opgesteld, en bevatten actiepunten die als 

doel hebben de onderkende risicopunten te reduceren. De binnen Macintosh verplicht gestelde 

voortgangsrapportage per kwartaal stelt de Concerndienst Administratieve Organisatie & Inter-

nal Audit (“AO/IA”) in staat om de voortgang te monitoren/auditeren. Door deze mechanismen 

wordt zeker gesteld dat risicobeheersing binnen de groepsmaatschappijen het gehele jaar de 

vereiste aandacht krijgt.

In 2014 is naast de normale opvolging van de auditwerkzaamheden op basis van de MIC-lijst en 

de actieplannen per groepsmaatschappij gewerkt aan verdere optimalisatie van de operatio-

nele risicobeheersing. De belangrijkste activiteiten die in 2014 op dit vlak zijn uitgevoerd zijn:

Verbeteren risicobeheersing met betrekking tot cross channel processen

Cross channel is een belangrijk focuspunt van Macintosh, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een standaard Macintosh cross channel platform. Op het vlak van risicobeheersing heeft een 

uniform platform voordelen omdat risico’s generiek kunnen worden gemanaged, echter slecht 

gemitigeerde risico’s kunnen grote impact hebben (bijvoorbeeld reputatieschade).

Eind 2013 werd vastgesteld dat de operationele risicobeheersing met betrekking tot de cross 

channel activiteiten nog niet voldeed aan de Macintosh norm. Een omvangrijk en gedetailleerd 

actieplan AO werd opgesteld om onderkende verbeterpunten op te lossen. De voortgang  

hiervan is maandelijks gemonitord en bijgestuurd. In december 2014 kon daarbij worden gecon-

cludeerd dat op vrijwel alle aangemerkte actiepunten goede voortgang is geboekt. De door-

gevoerde verbeteringen lagen onder meer op het vlak van de aanscherping van procesverant-

woordelijkheden en de beheersing van compliance aspecten.

Invoering Tax Control Framework bij Nederlandse onderdelen

Macintosh hanteert een fiscaal monitoring- en control mechanisme, het zogenaamde Macintosh 

Tax Control Framework (TCF). Dit is een belangrijk instrument om zowel intern, als naar de 

Belastingdienst compliance aan te tonen dat Macintosh aan de relevante fiscale wet- en regel-

geving voldoet.

De lokale implementatie bij groepsmaatschappijen is onder handen en gedeeltelijk operatio-

neel voor loonheffing en BTW.

Openbaarmaking hoofdpunten management letter accountant

De Raad van Bestuur is van mening dat het nuttig kan zijn dat aandeelhouders in het kader van de risicobeoordeling kennis kunnen 

nemen van de belangrijkste overwegingen van de accountant met betrekking tot risico’s en de beheersing daarvan. 

Macintosh heeft de opdracht tot controle van haar jaarrekening verstrekt aan Ernst & Young Accountants LLP (“EY”) als haar  

externe accountant. Voortvloeiend uit deze opdracht rapporteert de accountant jaarlijks, naast een controleverklaring, zijn bevindin-

gen in de vorm van een management letter en een accountantsverslag. Deze rapportages zijn verstrekt aan en besproken met de 

Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Commissarissen. De externe accountant heeft onder meer de werking van het interne 

beheerssysteem getoetst alsmede de naleving van wet- en regelgeving, beide in het kader van en voor zover relevant voor de  

controle van de jaarrekening.

OPERATIONELE RISICOBEHEERSING 2014



HOOFDPUNTEN MANAGEMENTLETTER 
EY rapporteert dat met de geëffectueerde integratie van backoffice activiteiten 

en hiermee samenhangende aanpassingen van de interne organisatie, automa-

tisering een punt van aandacht is. Enerzijds ziet dit op de blijvende borging van 

de effectiviteit van interne controles terzake de gehanteerde IT applicaties,  

anderzijds op het efficiency aspect om het aantal in gebruik zijnde IT applicaties 

verder te reduceren waardoor de interne IT functionarissen zich meer kunnen 

toeleggen op de resterende applicaties. Voorts merkt EY op dat met het toe- 

nemen van de internetverkopen, voortvloeiend uit de cross channel strategie, 

verdere documentatie in de sfeer van beschrijving van processen en interne  

controles en mede daarop gebaseerde interne risicoanalyse aandacht verdient.

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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Conclusies

Ook in 2014 kan voor wat betreft operationele risicobeheer-

sing, wederom een positieve balans worden opgemaakt. Met 

betrekking tot de operationele risicobeheersing voldeden alle 

groepsmaatschappijen aan de belangrijkste interne normen 

zoals opgesteld in de Macintosh in Control lijst. Alle Europese 

entiteiten kregen de kwalificatie ‘goed’ of ‘zeer goed’. De be-

drijfsactiviteit in Hongkong kreeg als gevolg van de beperkte 

controlemiddelen de kwalificatie ‘voldoende’.  Daarnaast is 

met betrekking tot cross channel goede voortgang geboekt in 

de risicobeheersingsmaatregelen. 

Bij vrijwel alle groepsmaatschappijen / bedrijfsactiviteiten is 

er een goede mate van awareness voor risicobeheersing en is 

er tevens afdoende voortgang geboekt op de openstaande  

actieplannen. De status van operationele risicobeheersing bij 

Macintosh werd in december 2014 besproken tijdens een  

vergadering met de Audit Committee en de Raad van  

Commissarissen. Geconstateerd werd dat het interne risico-

beheersingssysteem in het verslagjaar goed heeft gefunctio-

neerd.

De opzet van risicobeheersing is verankerd in het beleidsplan 

risicobeheersing Macintosh 2014-2015, dat eind 2014 formeel 

is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en toegelicht aan 

het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. De 

evaluatie van de operationele risicobeheersing 2014 heeft  

geleid tot een bevestiging van de opzet, verantwoordelijkhe-

den voor monitoring en gebruikte tools met betrekking tot het 

risicobeheersingsmechanisme.

AANDACHTSPUNTEN OPERATIONELE RISICOBEHEERSING 2015
Het identificeren van nieuwe risico’s en het eventueel aanpassen van organisatie en systemen blijft een voortdurend proces, 

dat de doorlopende aandacht heeft van de Raad van Bestuur. De doelstellingen voor 2015 met betrekking tot operationele 

risicobeheersing bestaan met name uit:

• het voldoen aan het normenkader van de Macintosh in Control lijst (MIC-lijst), en geldende wet- en regelgeving;

• het realiseren van de belangrijkste openstaande verbeterpunten op het vlak van onder andere de aandachtsgebieden  

 Tax Control Framework, Bribery Act, PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard), aanscherping van het  

 normenkader met betrekking tot risicomanagement door externe ICT serviceproviders, en de implementatie van een  

 robuust framework om de compliance aan de verschillende representaties en waarborgen in de financieringsdocumen- 

 tatie te borgen.

Deze benadering en focuspunten voor 2015 zijn besproken met / goedgekeurd door het Audit Committee tijdens de bespre-

king in december 2014.

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
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Governance

De wijze waarop Macintosh de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft is besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeel-

houdersvergadering. Ten aanzien van 3 bepalingen hanteert Macintosh een afwijkende invulling:

II.1.1:  De arbeidsovereenkomsten van een lid van de vigerende Raad van Bestuur (COO) heeft een onbepaalde duur in plaats van 

 periodes van (telkens) 4 jaar. 

II.2.8:  De arbeidsovereenkomst van een lid van de vigerende Raad van Bestuur (COO) kent geen maximale vergoeding bij onvrij- 

 willig ontslag. 

III.5.11: Een van de commissarissen is vanwege zijn professionele achtergrond benoemd tot voorzitter van de Remuneratie- en  

 Benoemingscommissie terwijl hij bestuurder is bij een andere beursvennootschap. 

Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet Macintosh integraal aan de Code.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor corporate governance binnen 

Macintosh. Elke substantiële verandering daarin en in de naleving van de Corporate Governance Code zal onder een apart agenda-

punt ter bespreking aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De corporate governance structuur inclusief het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegd-

heden, de regels voor benoeming en vervanging van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, de regels voor 

wijziging van de statuten en de bevoegdheden bij uitgifte en inkoop van aandelen, evenals een beschrijving van de wijze waarop de 

code door Macintosh wordt nageleefd, staan uitgebreid beschreven op de website www.macintosh.nl. 

GOVERNANCE EN 
BESTUURDERSVERKLARINGEN  
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Bestuurdersverklaringen

Ieder van de leden van de Raad van Bestuur verklaart, voor zover bij hem bekend, het volgende:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2014 geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat  

 van Macintosh Retail Group NV en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

2. Het verslag van de Raad van Bestuur geeft een getrouw beeld van de toestand op balansdatum 31 december 2014, de gang van  

 zaken gedurende het boekjaar 2014 bij Macintosh Retail Group NV en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de  

 gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen.

3. In het verslag van de Raad van Bestuur zijn de belangrijkste kenmerken beschreven van het beheers- en controlesysteem  

 alsmede de wezenlijke risico’s waarmee de onderneming in 2014 werd geconfronteerd. Een meer uitgebreide beschrijving van  

 de beheersingssystemen is te vinden op www.macintosh.nl. De Raad van Bestuur verklaart de verantwoordelijkheid te aanvaar- 

 den voor de opzet en werking van op Macintosh toegesneden interne risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad van  

 Bestuur heeft gedurende 2014 zelfstandig en op systematische wijze relevante significante risico’s alsmede de beheeromgeving  

 geanalyseerd en beoordeeld.  Op basis hiervan verklaart de Raad van Bestuur dat, voor zover aan de Raad van Bestuur bekend,  

 het interne systeem voor controle van de financiële rapportage een redelijke mate van zekerheid verschaft dat de financiële  

 verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslag- 

 jaar naar behoren hebben gefunctioneerd.

 De aanwezige risicobeheersings- en controlesystemen verlagen in belangrijke mate de kans op verkeerde beslissingen, het  

 doelbewust omzeilen van beheersingsprocessen en het niet naleven van wetten en regels. Het is echter vrijwel onmogelijk om  

 alle risico’s op enig moment te kennen, respectievelijk deze volledig te beschrijven en te beheersen. De bestaande systemen  

 kunnen dus nooit absolute zekerheid bieden tegen het niet realiseren van doelstellingen, noch kunnen deze alle onjuistheden  

 van materieel belang, waaronder begrepen verlies, fraude, of overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen. 

4. In het jaar 2014 zijn er geen bijzondere transacties geweest tussen Macintosh en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste  

 10% van de aandelen in Macintosh Retail Group NV houden. Bij de herfinanciering van medio november 2014 heeft Macintosh  

 een lening ontvangen van 4 grootaandeelhouders, waarvan er een op dat moment meer dan 10% van de aandelen Macintosh  

 bezat. 

5. In het jaar 2014 is geen sprake geweest van transacties van enige betekenis waarbij tegenstrijdige belangen tussen de leden van  

 de Raad van Commissarissen en/of de leden van de Raad van Bestuur en Macintosh hebben gespeeld.  

Maastricht-Airport, 18 maart 2015

Raad van Bestuur

K.C. Staelens MBA, CEO

Ing E.M.H. Coorens MBA, COO
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Opnieuw een intensief jaar

2014 is een intensief jaar geweest voor Macintosh. Dit noodzaakte tot frequent over-

leg tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur over de strategie, de  

financiële ontwikkelingen, de operationele gang van zaken binnen het concern en de 

financiering. Daarnaast vergden twee mutaties in de Raad van Bestuur de nodige 

aandacht. 

Belangrijk was het besluit om als Macintosh alleen nog actief te zijn in Fashion en 

het voornemen om de Living activiteiten in de verkoop te zetten. Daarmee werd een 

jarenlang proces van het aanbrengen van meer focus afgerond. Tegelijkertijd werd 

een aantal operationele en commerciële maatregelen gedefinieerd om de kracht 

van de schoenenformules in Fashion te versterken. Het groep-brede “Rebalancing for 

profitable growth” programma met verbeterpunten, doelstellingen, verantwoordelij-

ken en een duidelijk projectmanagement ligt daaraan ten grondslag. 

 

De genomen maatregelen in Fashion zorgden tot en met augustus voor een flinke 

stijging van omzet en onderliggend resultaat. Vanaf september bleef de verkoop van 

herfst- en wintermode echter achter bij de verwachtingen als gevolg van een te 

warm najaar. Dit had in de belangrijkste periode van het jaar een behoorlijke impact 

op de omzet en de bruto marge van Fashion. Kwantum behaalde een hogere omzet 

en hoger bedrijfsresultaat. De “Onderliggende EBIT” van Macintosh kwam per saldo  

€ 1,7 mln lager uit dan in 2013.

De moeizame resultaatontwikkeling en de impact daarvan op de kasstroom nood-

zaakten tot versterkte aandacht voor de financiële positie van Macintosh, mede in 

relatie tot de financieringsbehoefte voor de langere termijn. In juli 2014 werd door de 

Raad van Bestuur, met instemming van de Raad van Commissarissen, overeen-

stemming bereikt over een herfinanciering, met een prominente rol van groot- 

aandeelhouders en een constructieve opstelling van banken. De Raad van  

Commissarissen gaf toestemming aan een zogenoemde “sub 10”-emissie van  

gewone aandelen, ter versterking van het eigen vermogen. 

De stijging van omzet en marktaandeel en de verbetering van de conversie bevesti-

gen de potentie van de strategie. De komende jaren zal Macintosh moeten blijven 

investeren in de Fashion winkelformules om weer een zichtbare en leidende rol in de 

markt te krijgen. Daarbij hoort ook het verlagen van kosten, bijvoorbeeld door in 

overleg met verhuurders nieuwe afspraken te maken over huurprijzen. Tegelijkertijd 

moet een oplossing worden gevonden voor het feit dat het voorraadrisico door  

leveranciers nog te veel wordt neergelegd bij retailers. Een betere verdeling van 

verplichtingen en risico’s dan die welke gelden in de huidige, traditionele toeleve-

ringsketen, zijn noodzakelijk. Dit moet resulteren in meer flexibiliteit in volumes, 

uitbreiding “in season” ordermechanismen en relevante betalings- en mark-down 

voorwaarden. Daarvoor is naast gestroomlijnde eigen inkoopprocessen, ook schaal-

grootte een belangrijke factor. In dat verband is het wenselijk om actief te onderzoe-

ken of een structurele versterking van de concurrentiepositie van Fashion mogelijk 

is door samenwerking met derde partijen en/of format-consolidatie. 

BERICHT VAN DE RAAD VAN 
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Naar verwachting zullen de marktomstandigheden in de retail in de thuislanden van Macintosh in 2015 niet echt ver-

beteren. De aandacht van de Raad van Bestuur zal dan ook volledig gericht moeten zijn op verbetering van de opera-

tionele en financiële performance van Fashion. Teneinde de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten en 

de ingezette transformatie zo snel mogelijk af te kunnen ronden, is besloten om te concentreren op de retailactiviteiten 

van Fashion Benelux. Dit betekent dat, naast de verkoop van Kwantum waartoe de intentie al in 2014 werd uitgespro-

ken, ook Fashion UK en Nea International zullen worden verkocht. Met de verkoopopbrengst van deze drie onderne-

mingen zullen naar verwachting ook de benodigde liquiditeiten kunnen worden gegenereerd voor de executie van de 

lange termijn transformatieprogramma’s in de Benelux. 

De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen jaar ervaren dat er een grote betrokkenheid en inzet is van het 

management en de medewerkers bij het verbeteren van de gang van zaken bij Macintosh en is hen daar erkentelijk 

voor.

Raad van Commissarissen

Samenstelling en functioneren in 2014

De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2014 uit:

• drs C.H. van Dalen (voorzitter), professioneel toezichthouder;

• ir W. Dekker, professioneel toezichthouder;

• C.D.F. De Geyseleer EMBA, CFO SGS Zwitserland;

• L.J.M.V.  Lindelauf (vicevoorzitter), lid Raad van Bestuur Randstad Holding N.V.; 

• W.T.C van der Vis MBA, professioneel toezichthouder.

De heer Van Dalen heeft een langjarige ervaring als bestuurder (bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen) en 

als toezichthouder en geldt als financieel expert in de zin van corporate governancebepaling III.3.2. De heer Dekker 

heeft uitgebreide ervaring als bestuursvoorzitter van een internationaal opererende beursgenoteerde onderneming en 

als toezichthouder bij diverse ondernemingen en instellingen. Mevrouw De Geyseleer is CFO bij een internationale 

beursgenoteerde onderneming en geldt eveneens als financieel expert in de zin van corporate governancebepaling 

III.3.2. De heer Lindelauf heeft lange ervaring als bestuurder van een beursgenoteerde onderneming en uitgebreide 

kennis van dienstverlening. De heer Van der Vis beschikt over off- en online ervaring als bestuurder en toezichthouder 

bij onder meer retail ondernemingen in fashion. 

Eind 2014 heeft een uitgebreide zelfevaluatie door middel van vragenlijsten plaatsgevonden door de Raad van  

Commissarissen. Commissarissen waren van mening dat de samenstelling van de Raad goed, breed en divers is en 

past bij Macintosh, met de kanttekening dat aanvullende retailexpertise van Fashion / online wenselijk is. Voor wat 

betreft het functioneren is in de evaluatie gebleken dat de leden voldoende expertise en tijd beschikbaar hebben om 

adequaat toezicht te houden ook in tijden, zoals in 2014, waarin veel ad hoc vergaderingen nodig waren in verband met 

strategische, financiële en organisatorische ontwikkelingen. Het onderlinge functioneren wordt als goed, open en  

direct ervaren, met voldoende ruimte voor ieders inbreng. 

De Raad van Commissarissen bestond in 2014 uit onafhankelijke leden en de samenstelling van de Raad was in 2014 

in overeenstemming met de onafhankelijkheidsnormen van de Corporate Governance Code. Er werd niet voldaan aan 

de eis uit de Wet Bestuur & Toezicht inzake een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen aangezien 

slechts een van de vijf commissarissen vrouwelijk is. 

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen luidt als volgt:

2015:  ir W. Dekker (niet herkiesbaar); 

2016: drs C.H. van Dalen (niet herbenoembaar);

2017: L.J.M.V. Lindelauf, C.D.F. De Geyseleer EMBA en W.T.C. van der Vis MBA.
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Volgens het vigerende rooster van aftreden is de heer ir W. Dekker aan de beurt om af 

te treden als commissaris op 30 april 2015. De heer Dekker heeft aangegeven niet 

beschikbaar te zijn voor een derde termijn. De Raad van Commissarissen betreurt dat 

Macintosh niet langer gebruik kan maken van de uitgebreide kennis en ervaring van de 

heer Dekker en zegt hem dank voor zijn verdiensten in de afgelopen acht jaar. 

De Raad van Commissarissen doet tijdens de aanstaande aandeelhoudersvergadering 

geen voorstel om tot invulling over te gaan van de vacature die ontstaat door het aftre-

den van de heer Dekker. De Raad van Commissarissen overweegt wel om, vooruitlo-

pend op het aftreden van de heer drs C.H. van Dalen in 2016, tussentijds een voorstel 

te doen aan aandeelhouders voor benoeming van een nieuwe commissaris. De voor-

keur gaat daarbij uit naar een kandidaat met een brede bestuurlijke achtergrond, zo 

mogelijk met ervaring in retail en met online kennis.

Toezicht en vergaderingen in 2014

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen zestien maal vergaderd, waarvan vijf maal 

regulier en elf maal tijdens een ingelaste fysieke dan wel telefonische vergadering. Het 

gemiddelde aanwezigheidspercentage voor de commissarissen was afgerond 85%. 

Met uitzondering van de vergaderingen die betrekking hadden op het functioneren van 

de Raad van Bestuur, vonden alle vergaderingen plaats in aanwezigheid van de Raad 

van Bestuur en de Corporate Secretary. 

Buiten de vergaderingen van de voltallige Raad van Commissarissen was er maande-

lijks overleg tussen de voorzitter en de CEO en hadden ook de voorzitter van de Audit 

Commissie en de CFO regelmatig contact over actuele onderwerpen. 

De Raad van Commissarissen ontving iedere maand van de Raad van Bestuur een 

schriftelijke update met toelichting, waardoor de actualiteit bij Macintosh goed ge-

volgd kon worden met betrekking tot de financiële situatie, de marktontwikkelingen  

en de operationele voortgang. 

Tijdens de vergaderingen werd gesproken over onderwerpen als de jaarstukken 2013, 

de halfjaarcijfers en de kwartaalberichten 2014, budgetten en forecasts, het investe-

ringsplan en impairment-issues. De Raad van Commissarissen heeft ook uitvoerig 

overleg gehad over de cross channel strategie en met de Raad van Bestuur geconclu-

deerd dat het wenselijk was om die strategie extern te valideren. Resultante daarvan 

was het “Rebalancing for profitable Growth” programma dat tijdens de aandeelhou-

dersvergadering eind april werd gepresenteerd. Daarnaast was er de gebruikelijke 

aandacht voor de risico’s die Macintosh loopt en de opzet en werking van interne  

systemen voor de beheersing daarvan, voor de activiteiten op het gebied van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen en voor organisatorische aspecten op Raad van 

Bestuur niveau en bij Fashion NL. 

Specifieke aandacht was er voor maatregelen gericht op marge, kosten en cash.  

Uiteraard was de naleving van bankconvenanten en de herfinanciering van Macintosh, 

onder andere via een aandelenemissie, een regelmatig terugkerend vergaderonder-

werp. 

De Raad van Commissarissen nodigde regelmatig management teams van groeps-

maatschappijen uit voor een toelichting tijdens een vergadering teneinde affiniteit te 

houden met de onderliggende activiteiten en om kennis te nemen van de kwaliteiten 

van de management teams.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft een vaste Auditcommissie en Remuneratie- en 
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Benoemingscommissie, die tot taak hebben om de Raad 

van Commissarissen te ondersteunen en te adviseren over 

de relevante aandachtsgebieden en de besluitvorming van 

de Raad van Commissarissen daarover voor te bereiden, 

zonder dat dit de Raad van Commissarissen ontheft van 

zijn eigen verantwoordelijkheden. De commissies brengen 

verslag van hun vergaderingen uit aan de Raad van  

Commissarissen.

De Commissies uit de Raad van Commissarissen waren 

ultimo 2014 samengesteld als volgt:

Audit Commissie: 

C. De Geyseleer (voorzitter) en W. Dekker;

Remuneratie- en Benoemingscommissie: 

L. Lindelauf (voorzitter), H. Van Dalen en W. Dekker.

Het voorzitterschap van de Remuneratie- en Benoemings-

commissie wordt vervuld door de heer Lindelauf, die ook 

bestuurslid is bij een andere beursgenoteerde vennoot-

schap. Daarmee wordt niet voldaan aan het bepaalde in 

bepaling III.5.11 van de Corporate Governance Code.  

Audit Commissie

De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissa-

rissen bij de uitoefening van zijn taak op onder meer finan-

cieel-administratief terrein, toezicht op risicobeheersing 

en de contacten met de externe accountant.

De commissie kwam in 2014 driemaal bijeen en bij twee 

van deze vergaderingen was de externe accountant (deels) 

aanwezig. Alle vergaderingen van de Auditcommissie  

werden bijgewoond door de CEO en CFO van Macintosh  

en de Corporate Secretary.

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergaderin-

gen aan de orde kwamen betroffen de financiële rapporta-

ges over de jaarcijfers 2013 en de halfjaarcijfers en tus-

sentijdse verklaringen 2014, de management letter 2013 

en de aanbevelingen van de externe accountant. Verder 

werd uitgebreid gesproken over de risico’s en risicobe-

heersings- en controlesystemen. Eveneens aan de orde 

kwamen de werkzaamheden en de relatie met de externe 

accountant en het auditplan 2015. Verder werd gesproken 

over de financiering van Macintosh, de ratio’s in de finan-

cieringsovereenkomsten, de impairmenttoetsing en het 

selectieproces van een nieuwe externe accountant.  

Remuneratie- en Benoemingscommissie

De Remuneratie- en Benoemingscommissie doet voor-

stellen aan de Raad van Commissarissen over het bezoldi-

gingsbeleid voor de Raad van Bestuur en adviseert de 

Raad van Commissarissen over de samenstelling van 

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, eventu-
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ele vacatures in beide organen en de invulling daarvan en de 

commissie bereidt eveneens het onderzoek naar en de con-

clusies uit het jaarlijkse evaluatieonderzoek voor. 

De commissie heeft in 2014 voornamelijk vergaderd over de 

invulling van de vacatures in de Raad van Bestuur door het 

vertrek van de CEO en CFO en over de bezoldiging van de Raad 

van Bestuur.

Beloning   

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op  

27 april 2011 de beloning van de leden van de Raad van Com-

missarissen vastgesteld op € 30.000 en voor de voorzitter op  

€ 37.500. De leden van de Audit Commissie ontvangen een 

vergoeding van € 3.000 en de leden van de Remuneratie- en 

Benoemingscommissie een vergoeding van € 1.500. Deze  

bezoldiging werd in 2014 niet gewijzigd. Op dit moment wordt 

het niet opportuun geacht om op korte termijn iets aan de  

beloning van commissarissen te veranderen.

Raad van Bestuur
 

Samenstelling en functioneren in 2014

De Raad van Bestuur bestond ultimo 2014 uit de heren  

K.C. Staelens MBA (CEO) en Ing E.M.H. Coorens MBA (COO). 

De heer Staelens werd door de Raad van Commissarissen na 

afloop van een buitengewone vergadering van aandeelhouders 

benoemd tot lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014 en  

tot CEO per 1 augustus 2014, ter opvolging van de heer  

F.K. De Moor. Met de heer Staelens werd een opdrachtover-

eenkomst aangegaan voor een periode van vier jaar.

De heer T.L Strijbos RA legde zijn functie als lid van de Raad 

van Bestuur (CFO) neer per 1 november 2014 en zal Macintosh 

verlaten per 1 mei 2015. Zijn taken werden overgenomen door 

J.G.A. Seyger MBA als Interim CFO. De Raad van Commissa-

rissen heeft het voornemen om de heer Seyger te benoemen 

tot lid van de Raad van Bestuur en CFO per 1 mei 2015.  

De Raad van Commissarissen stelt vast dat de Raad van  

Bestuur in 2014 onder turbulente omstandigheden heeft moe-

ten functioneren. Daarbij kwam dat de Raad van Bestuur veel 

tijd en energie heeft gestoken in de strategische evaluatie en 

in de herfinanciering. De operationele aansturing van de busi-

ness activiteiten en de uitvoering van de verbeterplannen in de 

verschillende landen is scherp ter hand genomen, maar hier 

is zeker nog verbetering mogelijk en noodzakelijk. De Raad 

van Commissarissen is van mening dat de Raad van Bestuur 

in 2014 adequaat goede stappen heeft gezet op weg naar 

structurele resultaatverbetering. Vanwege de mutaties in de 

Raad van Bestuur heeft in 2014, in afwijking van de Corporate 
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Governance Code, geen gebruikelijke evaluatie volgens de daarvoor geldende procedure plaats 

gevonden.

De Raad van Commissarissen heeft in 2014, binnen het vereiste in de Wet Bestuur & Toezicht  

van een zoveel mogelijke evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in de Raad 

van Bestuur, gezocht naar vrouwelijke opvolgers van de afgetreden bestuurders. Een geschikte  

vrouwelijke opvolger werd echter niet gevonden.  

De Raad van Commissarissen dankt de heren De Moor en Strijbos voor hun jarenlange inzet en 

de bijdrage die zij hebben geleverd aan de ontwikkeling van Macintosh.

Beloning

Beleid

Tijdens de in 2011 gehouden aandeelhoudersvergadering is het optie- en beloningsbeleid voor de 

Raad van Bestuur besproken en door de vergadering bevestigd. Er zijn geen plannen voor wijzi-

ging van het beloningsbeleid in 2015.

Naast de vaste en variabele beloning bestaat het remuneratiepakket voor leden van de Raad van 

Bestuur uit een optiepakket met als doel om de lange termijn betrokkenheid van de Raad van 

Bestuur bij Macintosh te bevorderen. 

Voor een specificatie van het beloningsbeleid, de vaste en variabele beloning, pensioenlasten en 

opties van de Raad van Bestuur over 2014 wordt verwezen naar het Remuneratierapport en naar 

de Jaarrekening 2014.

Variabele beloning 2014

Met de nieuwe CEO is in zijn opdrachtovereenkomst afgesproken dat de variabele beloning over 

de periode vanaf de ingangsdatum van de opdrachtovereenkomst tot 1 januari 2015 in totaal 50% 

van de vaste beloning op jaarbasis bedraagt, behalve in uitzonderlijke gevallen. Aan de nieuwe 

CEO is over 2014 een variabele beloning toegekend van € 187.500. 

De variabele beloning voor de COO over 2014 is vastgesteld op nihil, waarmee voor hem hetzelfde 

geldt als voor andere medewerkers van Macintosh en haar dochterondernemingen, die ook geen 

variabele beloning over 2014 krijgen toegekend. 

Vergoedingen ex leden Raad van Bestuur

De heer De Moor (ex CEO) ontving bij zijn vertrek op 1 augustus 2014 geen vertrekvergoeding.  

Wel heeft de Raad van Commissarissen hem het pro rata deel van de variabele beloning 2014  

(€ 139.000) toegekend vanwege afronding van de herfinancieringsgesprekken. Voor de heer  

Strijbos (ex CFO) geldt dat zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigde per  

1 november 2014, maar dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt op 1 mei 2015. Tot die datum wordt 

zijn vaste salaris doorbetaald. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen met de heer  

Strijbos een vertrekvergoeding afgesproken gelijk aan negen maanden vast salaris (€ 243.000 

bruto) en is aan hem € 120.000 bruto toegekend als pro rata deel van de variabele beloning over 

2014 vanwege realisatie van de herfinanciering. Voor nadere specificaties wordt verwezen naar 

de jaarrekening.

Bezoldiging en opties Raad van Bestuur 2015 

De Raad van Commissarissen heeft conform het bepaalde in de opdrachtovereenkomst, de  

vaste beloning van de CEO verhoogd met € 50.000 met ingang van 1 januari 2015. De Raad van 

Commissarissen is van mening dat er in 2015, net zoals in 2013 en 2014, geen aanleiding is om 

de vaste beloning van de COO te wijzigen.
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De variabele beloning voor de leden van de Raad van Bestuur over 2015 zal discretionair worden vastgesteld door de Raad  

van Commissarissen in 2016 op basis van de daadwerkelijk in 2015 geleverde prestaties, waarbij belangrijke punten zullen zijn  

(1) significante verbetering van de operationele (cash)performance van Macintosh en (2) implementatie van de strategische agenda. 

De Raad van Commissarissen zal op de dag van publicatie van de jaarcijfers 2014 (19 maart 2015) in totaal 50.000 opties op aan-

delen Macintosh Retail Group NV toekennen aan de CEO en 35.000 opties aan de COO. De nieuwe CFO ontvangt eveneens 35.000 

opties. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan de gemiddelde slotkoers van het aandeel op de drie beursdagen voorafgaande aan 

19 maart 2015. De opties hebben een looptijd van 5 jaar en mogen worden uitgeoefend onder de voorwaarde dat de optiehouder na 

3 jaar nog werkzaam is bij Macintosh.

Aandeelhouders

Gezien de betrokkenheid van grootaandeelhouders bij de herfinanciering van Macintosh heeft de Raad van Commissarissen, in de 

persoon van de voorzitter, met hen in 2014 meerdere malen contact gehad onder de gebruikelijke geheimhouding / stand still. 

Grootaandeelhouders hebben hun vertrouwen in Macintosh onderstreept door zich te committeren aan een “sub 10” uitgifte van 

2.434.254 aandelen voor een uitgifteprijs van € 8 en door het verstrekken van een gestructureerde lening van € 20 mln. De Raad van 

Commissarissen stelt de aan Macintosh geboden ondersteuning zeer op prijs.

Aandeelhoudersvergaderingen

Alle leden van de Raad van Commissarissen waren aanwezig tijdens de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering, gehouden op 25 april 

2014. Aanwezig was afgerond 66% (16.115.207 aandelen) van het op dat moment geplaatste aandelenkapitaal. De Jaarrekening 2013 

werd vastgesteld en het negatieve nettoresultaat over het boekjaar 2013 werd ten laste gebracht van de reserves. Aan Raad van 

Bestuur en Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gevoerde beleid in 2013 en het uitgeoefende toezicht. Ook 

werden de conclusies bekend gemaakt van het onderzoek naar de strategie in Fashion en werd het “Rebalancing for profitable 

growth” programma toegelicht. De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, daar-

onder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en het beperken / uitsluiten van het voorkeursrecht, 

werd verlengd voor een periode van 18 maanden voor een bedrag gelijk aan 10% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Bestuur 

werd voor een periode van 18 maanden gemachtigd om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.  

Tijdens de op 27 juni 2014 gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering werd de benoeming van de heer Staelens tot lid van 

de Raad van Bestuur (CEO) besproken en unaniem door aandeelhouders ondersteund.

Medezeggenschap

De Raad van Commissarissen acht een goede communicatie tussen bestuur en het georganiseerde overleg van groot belang en 

heeft vastgesteld dat bestuurders en deelnemers net als in voorgaande jaren, in 2014 tijdig, transparant en in een constructieve 

sfeer overleg hebben gevoerd. Aan een van de vergaderingen nam een delegatie van de Raad van Commissarissen deel.  

Risicobeheersing

In de decembervergadering werd door Audit Commissie en Raad van Commissarissen uitgebreid met de Raad van Bestuur gespro-

ken over de risicobeheersing bij Macintosh in 2014 en de vorderingen van de groepsmaatschappijen ten aanzien van de actieplannen 

die zijn gebaseerd op de “Macintosh in Control” lijst. Hoofdconclusie was dat er in 2014 in de operationele risicobeheersing vooruit-

gang is geboekt, vooral voor wat betreft de cross channel activiteiten en dat de meeste openstaande acties op de zogenaamde  

compliance gebieden werden gerealiseerd. 

De externe accountant heeft de werking van het interne beheerssysteem getoetst alsmede de naleving van wet- en regelgeving, 

beide in het kader van en voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening. De externe accountant heeft gerapporteerd dat 

wordt voldaan aan de te stellen eisen om risico’s te beheersen. De hoofdconclusies van de externe accountant staan vermeld in de 

risicoparagraaf in het jaarverslag.

De algemene conclusie van de Raad van Commissarissen is dat Macintosh in 2014 in control was qua risicobeheersing en qua  

gedefinieerde compliance gebieden. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de risicoparagraaf in het bestuursverslag. 
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Externe accountant

Ernst & Young Accountants LLP (EY) werd in 2012 voor een periode van 4 jaar, derhalve voor de boekjaren 2012 t/m 2015, door de 

aandeelhoudersvergadering herbenoemd als externe accountant van Macintosh.  In het kader van de verplichte accountantsrotatie 

heeft de Raad van Commissarissen, via de Audit Commissie, het selectietraject gevolgd dat door de Raad van Bestuur werd ingezet 

voor de benoeming van een nieuwe externe accountant. De Raad van Commissarissen heeft de beoordelingscriteria en wegings-

factoren van de Raad van Bestuur besproken en volgt het advies van de Raad van Bestuur en de Audit Commissie op om KPMG 

Accountants NV aan de vergadering van aandeelhouders voor te dragen om met ingang van het boekjaar 2016 voor een termijn van 

4 jaar, derhalve tot en met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019, tot externe accountant van Macintosh te benoemen.

Corporate Governance

De wijze waarop Macintosh de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft is besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeel-

houdersvergadering, waarbij afwijkingen gemotiveerd werden toegelicht. Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet  

Macintosh daarmee aan de code. De corporate governance structuur en de wijze waarop de code wordt nageleefd staat uitgebreid 

beschreven op de website www.macintosh.nl. 
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Vaststelling Jaarrekening 2014

De Jaarrekening 2014 is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien 

door Ernst & Young Accountants. Het verslag van de Raad van bestuur over 2014 en de 

Jaarrekening 2014 zijn door de Raad van Commissarissen, na voorbespreking met de 

Audit Commissie en in aanwezigheid van de externe accountant, op 17 maart 2015 met 

de Raad van Bestuur besproken. De Jaarrekening 2014 werd door de Raad van  

Bestuur ondertekend op 18 maart 2015 en op diezelfde datum door de Raad van  

Commissarissen medeondertekend in het kader van het bepaalde in artikel 2:101  

lid 2 BW. De Jaarrekening 2014 zal aan de op 30 april 2015 te houden Algemene  

Vergadering worden voorgelegd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om:

• de jaarrekening 2014 vast te stellen; 

• het negatieve netto resultaat ad - € 101,6 over 2014 ten laste te brengen van het 

 uitkeerbare deel van het eigen vermogen; 

• de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid; 

• de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gehouden toezicht. 

In het kader van de herfinanciering is Macintosh met haar kredietverlenende banken 

overeen gekomen dat er slechts dividend zal worden uitgekeerd als de leverage ratio 

structureel minder is dan 2. In 2014 werd niet aan die voorwaarde voldaan. Om deze 

reden is door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissaris-

sen, besloten om een uitkering over 2014 te passeren.

Maastricht-Airport, 18 maart 2015

Raad van Commissarissen

drs C.H. van Dalen (voorzitter)

ir W. Dekker

C.D.F. De Geyseleer EMBA

L.J.M.V. Lindelauf

W.T.C van der Vis MBA
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Drs C.H. (Henk) van Dalen (voorzitter) (62) werd voor het eerst benoemd in 2003 en zijn 

lopende termijn eindigt medio 2016. De heer Van Dalen is sinds april 2013 voorzitter van 

de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. 

Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Directeur Avenue Business Consultancy B.V. en professioneel toezichthouder.

Voorheen ondermeer Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van achter-

eenvolgens Royal DSM N.V., TNT N.V. en VimpelCom Ltd.

Nevenfuncties: Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Nederland, BOM Hol-

ding B.V., AVEBE U.A., Erasmus MC, Evides Waterbedrijf N.V., bestuurslid Nationaal 

Fonds 4 en 5 mei en lid Raad van Advies van Zorgorganisatie Zorgvuldig en van Stich-

ting Nederland Cares.

Ir W. (Wout) Dekker (lid) (58) werd voor het eerst benoemd in 2007 en zijn lopende 

termijn eindigt 30 april 2015. De heer Dekker is lid van de Audit Commissie en lid van 

de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Professioneel toezichthouder. Tot 1 augustus 2012 CEO en Chairman van de 

Executive Board van Nutreco N.V. 

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Nederland en Prinses 

Máxima Centrum voor Kinderoncologie en lid Raad van Commissarissen Randstad 

Holding N.V.

C.D.F. (Carla) De Geyseleer EMBA (lid) (46) werd voor het eerst benoemd op 25 april 

2013 en haar lopende termijn eindigt medio 2017. Mevrouw De Geyseleer is voorzitter 

van de Audit Commissie.

Nationaliteit: Belgische.

Functie: CFO SGS Group. 

Nevenfuncties: Geen relevante nevenfuncties.

L.J.M.V. (Leo) Lindelauf (vicevoorzitter) (63) werd voor het eerst benoemd op 25 

april 2013 en zijn lopende termijn eindigt medio 2017. De heer Lindelauf is vice-

voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie- en 

Benoemingscommissie.

Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Lid Raad van Bestuur Randstad Holding N.V. 

Nevenfuncties: Geen relevante nevenfuncties.

W.T.C. (Ronald) van der Vis MBA (lid) (47) werd voor het eerst benoemd op 30 sep-

tember 2013 en zijn lopende termijn eindigt medio 2017.

Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Professioneel toezichthouder en voorheen Executive Director of the Board 

& Group CEO Esprit Holdings B.V. en voorheen CEO Pearle Europe B.V. 

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Sonova Holding A.G., Beter Bed 

Holding N.V., Douglas Holding A.G. en Miktom Topco (BasicFit) B.V.

DRS C.H. VAN DALEN
VOORZITTER

IR W. DEKKER
LID

C.D.F. DE GEYSELEER EMBA
LID

L.J.M.V. LINDELAUF
VICEVOORZITTER

W.T.C. VAN DER VIS MBA
LID

GEGEVENS RAAD VAN COMMISSARISSEN  
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2014 2013

Aantal uitstaande aandelen ultimo1 26.776.770 24.342.545

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal (in €) 10.710.720 9.737.018

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 24.206.943 23.029.418  

1. Inclusief 1.239.000 ingekochte aandelen (2013: 1.259.090).

2014 2013

Jaaromzet aantal aandelen in stuks1 1.984.244 1.393.969 

Jaaromzet aantal aandelen in waarde (€ mln)1 14,7 11,6

Aantal transacties1 5.569 3.808

Gemiddelde dagomzet aandelen in stuks1 7.781 5.467

Gemiddelde dagomzet aandelen in waarde (€ 1000)1 58 46

Hoogste / laagste koers (€)2 9,60 / 3,42 8,95 / 7,67

Ultimo koers (€) 3,60 8,74

Beurswaarde ultimo (€ mln) 96,4 212,8
1.  Exclusief eventuele transacties buiten de door Euronext gereglementeerde markt.
2.  Hoogste koers op 9 mei 2014 en laagste op 29 december 2014. 

  

AANDEELHOUDERSINFORMATIE
Aandelen

Het aandeel Macintosh is sinds 1962 genoteerd 

aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam. 

Het tickersymbool is MACIN en de ISIN-code NL 

0000367993. Het Reuterssymbool is MCIN.AS en 

dat van het Bloomberg MACIN.NA.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 36,0 mln 

en is verdeeld in 45 miljoen gewone en 45 miljoen 

preferente aandelen, met een nominale waarde 

van € 0,40 per stuk. Door een emissie van 2.434.254 

aandelen op 15 juli 2014 bedroeg het aantal uit-

staande gewone aandelen ultimo 2014 26.776.779 

(2013: 24.342.545). 

Het totaal aantal ingekochte aandelen ultimo 2014 

bedroeg 1.239.000 (4,63%) ten opzichte van 

1.259.090 (5,17%) ultimo 2013. De vermindering 

was het gevolg van de uitoefening van opties.

Preferente aandelen luiden op naam en hebben 

bijzondere statutaire winstrechten, maar werden 

in 2014 niet uitgegeven.
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Melding Zeggenschap 

De laatste meldingen van grootaandeelhouders bij de Autoriteit Fi-

nanciële Markten (AFM) laten onderstaande belangen in Macintosh 

zien. De daadwerkelijke belangen van genoemde aandeelhouders 

kunnen verschillen van de vermelde percentages in verband met het 

feit dat melding eerst hoeft plaats te vinden bij over- of onderschrij-

ding van in de wetgeving genoemde drempels.

In verband met de aan de Stichting Preferente Aandelen Macintosh 

Retail Group verleende call-optie op maximaal het aantal uitstaande 

aandelen Macintosh minus één, heeft deze Stichting het hiermede 

corresponderende potentiële belang eveneens bij de AFM aangemeld.

De leden van de Raad van Bestuur hebben hun bezit van perso-

neelsopties en aandelen Macintosh bij de AFM gemeld. De heer  

Staelens bezat 5.936 aandelen Macintosh en de heer Coorens 6.000 

aandelen aan het eind van 2014. De leden van de Raad van Commis-

sarissen bezitten geen aandelen Macintosh. 

 

Opties op aandelen

Macintosh heeft een aandelenoptieregeling ten behoeve van de leden 

van de Raad van Bestuur en directie / management van groepsmaat-

schappijen en holding. Doel hiervan is de lange termijn betrokkenheid 

bij de onderneming te verhogen. 

De toekenning van opties is een bevoegdheid van de Raad van Com-

missarissen. Uitgangspunt daarbij is dat het totaal aantal in één jaar 

te verlenen opties niet meer zal bedragen dan 2% van het geplaatste 

aandelenkapitaal. Toekenning vindt plaats op de dag van de publicatie 

van de jaarcijfers. De uitoefenprijs voor opties is gelijk aan de gemid-

delde slotkoers van de drie beursdagen voorafgaande aan die publi-

catie. De opties hebben een looptijd van 5 jaar en zijn niet gekoppeld 

aan prestatiecriteria. Uitoefenprijs en voorwaarden worden tijdens de 

looptijd niet aangepast. Opties mogen eerst worden uitgeoefend als 

de optiehouder na 3 jaar nog in dienst is. De overige voorwaarden zijn 

vastgelegd in een door de Raad van Commissarissen in december 

2011 vastgesteld optiereglement. 

Code 

De wijze waarop Macintosh de Nederlandse Corpo-

rate Governance Code naleeft is besproken tijdens de 

in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering. Voor 

wat betreft de bepalingen waar Macintosh afwijkt 

(II.1.1, II.2.8 en III.5.11) wordt verwezen naar de  

“governance en bestuurdersverklaring” uit het be-

stuursverslag. Conform het “pas toe of leg uit” prin-

cipe voldoet Macintosh integraal aan de Code. De 

corporate governance structuur en de wijze waarop 

de code wordt nageleefd staan uitgebreid beschreven 

op de website www.macintosh.nl. 

Structuur

Macintosh Retail Group N.V. is een structuurvennoot-

schap met een Raad van Bestuur en een onafhanke-

lijke Raad van Commissarissen. De bevoegdheden, 

rechten en verplichtingen van Raad van Commissa-

rissen en Raad van Bestuur zijn neergelegd in statu-

ten die voor het laatst werden gewijzigd op 28 juni 

2011 en die beschikbaar zijn op de website 

www.macintosh.nl.

Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts 

worden genomen op voorstel van de Raad van  

Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Com-

missarissen en overigens conform de voorschriften 

zoals opgenomen in artikel 45 van de statuten. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat statutair uit een of meer 

leden (thans 2), waarvan de CEO een opdrachtover-

eenkomst heeft voor een duur van 4 jaar en de COO is 

benoemd voor onbepaalde tijd. Het aantal leden van 

de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad 

van Commissarissen. De leden van de Raad van  

Bestuur worden krachtens artikel 15 lid 1 van de sta-

tuten benoemd door de Raad van Commissarissen, 

die de Vergadering van Aandeelhouders kennis geeft 

van een voorgenomen benoeming. Leden van de Raad 

van Bestuur kunnen door de Raad van Commissaris-

sen worden geschorst en ontslagen. De Raad van 

Commissarissen ontslaat een lid van de Raad van  

Bestuur niet dan nadat de Vergadering van Aandeel-

houders over het voorgenomen ontslag is gehoord. 

De Raad van Commissarissen benoemt een van de 

leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter.

In het Reglement voor de Raad van Bestuur zijn de 

taakverdeling en de werkwijze van de Raad van  

Bestuur en procedureregels voor de omgang met  
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Naam aandeelhouder Percentage

H.B. Capital B.V. (Breedinvest B.V.) (NL) 20,38%

Delta Deelnemingen Fonds N.V. (NL) 11,23%

Bestinver Gestion SGIIC S.A. (SP) 10,10%

Delta Lloyd N.V. (NL) 6,64%

Navitas B.V. (NL) 6,06%

Darlin N.V. (NL) 5,46%

Stichting Administratiekantoor Arkelhave B.V. (NL) 5,10%

Kempen Capital Management N.V. (NL) 5,01%

Schroder PLc (UK) 4,97%

Financière de Léchiquier (FR) 4,85%

Via Finis Invest B.V. (NL) 3,11%

Macintosh Retail Group1 4,63%

1. 1.239.000 ingekochte eigen aandelen

CORPORATE GOVERNANCE



 

onder meer de Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen 

neergelegd. Dit reglement is op de website www.macintosh.nl geplaatst.  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat statutair minimaal uit 3 leden (momenteel 

5). De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad 

van Commissarissen benoemd door de Vergadering van Aandeelhouders. De  

Vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad kunnen  

personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. 

Bij het bepalen van de voordracht baseert de Raad van Commissarissen zich op 

de profielschets voor de Raad van Commissarissen die de uitgangspunten bevat 

voor de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen 

alsmede de voor Macintosh gewenste kennis en ervaring van individuele commis-

sarissen. De profielschets is op de website www.macintosh.nl geplaatst.  

Voor één derde van de commissarissen wordt een door de Centrale Onderne-

mingsraad aanbevolen persoon op de voordracht geplaatst, tenzij de Raad van 

Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwach-

ting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor het lidmaatschap of dat de 

Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling van de 

Centrale Ondernemingsraad niet naar behoren zal functioneren. 

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens het rooster van aftre-

den, niet later dan op de dag van de eerste Vergadering van Aandeelhouders die 

wordt gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. Een commissaris 

zal in beginsel maximaal voor drie termijnen van vier jaar worden benoemd, tenzij 

er overwegende redenen zijn om van dit beginsel af te wijken. Het rooster van  

aftreden is op de website www.macintosh.nl geplaatst. Een commissaris kan 

meteen na zijn aftreden worden herbenoemd. Een commissaris kan worden  

geschorst door de Raad van Commissarissen, maar slechts worden ontslagen 

door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. 

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-

voorzitter. De Raad van Commissarissen heeft een reglement opgesteld waarin 

regels zijn neergelegd over onder meer de taak en samenstelling van de Raad van 

Commissarissen, de werkwijze en besluitvorming alsmede de relatie met de  

Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Bestuur. Dit reglement is op de 

website www.macintosh.nl geplaatst.  

Uitgifte van aandelen

Conform artikel 7 van de statuten kan de Raad van Bestuur besluiten aandelen uit 

te geven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen. Een dergelijk besluit 

dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

Artikel 7 van de statuten bepaalt dat de periode gedurende welke deze bevoegd-

heid geldt, wordt vastgesteld bij besluit van de Vergadering van Aandeelhouders, 

met dien verstande dat een dergelijke periode maximaal 5 jaar bedraagt. De  

omvang van deze bevoegdheid wordt eveneens door de Vergadering van Aandeel-

houders vastgesteld.

De Vergadering van Aandeelhouders heeft op 24 april 2014 de aanwijzing van de 

Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, verlengd 

tot 24 oktober 2015 voor een bedrag dat gelijk is aan 10% van het geplaatste  

kapitaal. Van deze bevoegdheid werd in 2014 gebruik gemaakt.

AANDEELHOUDERSINFORMATIE
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De Stichting Preferente Aandelen Macintosh Retail Group heeft ten doel de behartiging van de belangen van Macintosh Retail 

Group N.V., de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk invloeden 

worden geweerd die de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen. Macintosh en de 

Stichting hebben in 1993 een overeenkomst gesloten waarbij de Stichting in geval van (dreiging van) een eventuele ongewenste 

overname als aanvullende preventieve maatregel op eigen initiatief preferente aandelen kan nemen (call optie) en de daaraan 

verbonden zeggenschapsrechten kan uitoefenen. Deze overeenkomst is medio 2008 aangepast. Onder een ongewenste over-

name moet worden verstaan een bod op de gewone aandelen Macintosh, waarmee wordt beoogd de zeggenschap in handen 

van de bieder te brengen zonder instemming en/of voorkennis van de Raad van Commissarissen. Macintosh en de Stichting zijn 

van oordeel dat de call optie mede aan de Stichting is verleend met het doel ongewenste invloed van aandeelhouders in Macintosh 

en een ongewenste concentratie van zeggenschap in de vennootschap te voorkomen, te vertragen of te compliceren. Het maxi-

maal zonder toestemming van de Aandeelhoudersvergadering door de Stichting te nemen aantal preferente aandelen is gelijk 

aan het aantal uitstaande aandelen minus één. 

Macintosh heeft aan de Stichting het recht toegekend om volgens artikel 2:346 sub c BW een verzoek tot het instellen van een 

enquete in te dienen zoals bedoeld in artikel 2:345 BW. Hiermee wordt het de Stichting mogelijk gemaakt haar doel te realiseren 

zonder per se gebruik te hoeven maken van het aan haar verleende call optierecht. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden:

Naam Benoemd / herbenoemd Benoemd tot Leeftijd Functie

dr J.A.J. Vink (voorzitter) 2009 / 2013 2017 67 Ex-CEO CSM N.V.

mr B.H.M.J.J. Verwilghen 2014  2018 62 Company Secretary SBM Offshore N.V.

mr M.J. Cools 2011 2015 57 Advocaat / partner De Advocaten van  

     Van Riet B.V.

De bestuursleden zijn onafhankelijk ten opzichte van de vennootschap aangezien géén van hen: (a) bestuurder of gewezen 

bestuurder of commissaris of gewezen commissaris van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is; (b) in dienst van 

de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is; of (c) vaste adviseur van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is. 

De bestuursleden hebben geen financieel belang in de vennootschap. De Stichting is een van Macintosh onafhankelijke rechts-

persoon, zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het Financieel Toezicht.

AANDEELHOUDERSINFORMATIE
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Voorwetenschap

Bij Macintosh is een reglement van toepassing inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh. Naast de van toepassing 

zijnde wettelijke verboden is het verboden transacties in aandelen Macintosh te verrichten in gesloten periodes voorafgaande aan 

de publicatie van de jaarcijfers, halfjaarcijfers en kwartaalcijfers. Voor leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, 

de directieleden van de belangrijkste groepsmaatschappijen en een aantal holdingmedewerkers gelden in sommige gevallen  

langere periodes. 

Voor leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur gelden daarnaast separate richtlijnen voor transacties in andere 

effecten. Kern daarvan is dat transacties gemeld moeten worden die plaatsvinden in effecten van Nederlandse beursgenoteerde 

vennootschappen waarmee Macintosh een materiële relatie onderhoudt en Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen waar-

van aannemelijk is dat de bestuurder of commissaris, uit hoofde van zijn functie bij Macintosh een betere inschatting kan maken 

dan op grond van openbare informatie mogelijk is.

Investor relations

Het IR beleid van Macintosh is gericht op het actief verstrekken van juiste, actuele en relevante informatie aan aandeelhouders en 

alle bij de onderneming betrokken partijen in binnen- en buitenland. De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de CEO, 

die samen met de CFO en de Corporate Secretary vorm geeft aan het beleid op deze gebieden en de uitvoering daarvan. 

Macintosh heeft een ‘Disclosure Policy’ (zie www.macintosh.nl) opgesteld die regels bevat ten aanzien van de omgang met en het 

verstrekken van informatie aan derden. Er gelden gesloten periodes van 1 december van een jaar tot de publicatie van de jaarcijfers, 

van 1 juni tot de publicatie van de halfjaarcijfers en gedurende 2 weken voor de publicatie van een kwartaalbericht.   

Op de site www.macintosh.nl bevinden zich alle persberichten en jaarverslagen, informatie inzake aandeelhoudersvergaderingen 
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en andere informatie die Macintosh ter beschikking stelt in het kader van corporate governance en wettelijke verplichtingen. Hier 

is ook het overzicht te vinden van de in 2014 gepubliceerde en bij de AFM geregistreerde / gedeponeerde documenten. Ook is daar 

het informatieve personeelsblad Macinform beschikbaar. Via de site kan worden ingeschreven op de Email service waardoor men 

onmiddellijk in kennis wordt gesteld van het verschijnen van persberichten.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Mr. P.T.A. Hünen (Corporate Secretary) of Marjon Geuns

0031 (0) 43 3280 728

p.hunen@macintosh.nl of m.geuns@macintosh.nl

www.macintosh.nl

Vennootschapsgegevens

De vennootschap Macintosh Retail Group N.V. is statutair gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg onder nummer 14628300.

Het kantoor is gevestigd aan de Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport (NL).

Het postadres is: Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport (NL).

Telefoon: 0031 (0) 433280780

Email: info@macintosh.nl

www.macintosh.nl 

FINANCIËLE AGENDA 2015

 Publicatie eerste kwartaalbericht 2015: 30 april 2015 voor beurs 

 Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 30 april 2015, 14.00 uur  

 Publicatie halfjaarcijfers 2015:  29 juli 2015 voor beurs 

 Publicatie derde kwartaalbericht 2015: 28 oktober 2015 voor beurs

Data onder voorbehoud
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RETAIL IS ONS VAK

RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIES

RAAD VAN BESTUUR K.C. Staelens MBA  (45) CEO

 Ing E.M.H. Coorens MBA (50) COO

 J.G.A. Seyger MBA  (44)  CFO ad interim    

CONCERNDIRECTIE K.B. De Moor (49) Group ICT Director

 mr P.T.A. Hünen (55) Corporate Secretary & Head Group Legal

 drs J.H.J. Linssen (43) Group Finance Director 

DIRECTIES GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Fashion

Fashion BeLux S.K.B. van Weyenbergh  (53) Algemeen Directeur

 N.F.L. Bondroit  (38) Directeur Management Services

Fashion NL J.C. Holscher BBA (50) Algemeen Directeur

 drs Y.N Tiberius RA RC  (40)  Directeur Management Services

Fashion UK D. Short  (52) Algemeen Directeur

 T. Boot  (49) Directeur Management Services

Nea International drs R. Müller  (51) Directeur

Living

Kwantum R.J. Berns  (53) Algemeen Directeur

 R.E. de Lange  (46) Directeur Management Services 

Dienstverlening

Macintosh Intragroup Services G. Jacobs  (43) Directeur

Macintosh Hong Kong H.J. Kuperus  (52) Directeur
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K.C. Staelens MBA (45)
Kurt Staelens werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CEO van Macintosh op 1 juli 
2014. Hij heeft de Belgische nationaliteit.
Kurt Staelens was in zijn laatste functie, van 2012 tot 2014, Vicepresident Sales & E-business 
bij telecombedrijf Belgacom in Brussel, heeft in zijn carrière diverse commerciële directie-
functies bekleed en was ook zelfstandig online ondernemer.

Voorgaande functies:
2010-2012: CEO Neckermann.com Benelux. 2006-2009: Commercial Director Belgium Brus-
sels Airport. 2001-2006: Strategy Director Residential Markets Division Belgium (2005-2006), 
Product Marketing Director Residential Markets Division Belgium (2003-2005) en Indirect 
Sales Director Residential Markets Division Belgium (2001-2003) bij Telenet. 1998-2001: Op-
richter en General Manager Belgium Proxis.com. 1996-1998: Associate Belgium, Switzerland 
& UK MCKINSEY & Co. 1991-1996: Brand Manager, Reckitt & Colman Belgium, Client Service 
Executive, AC Nielsen Belgium en Assistant Auditor, KPMG Belgium. 

Opleiding:
Kurt Staelens studeerde in 1991 af aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde daar 
het diploma MSc Commercial Engineering (graduated with distinction). In 1996 behaalde hij 
zijn MBA aan de Kellog School of Management, Northwestern University, USA (graduated with 
the greatest distinction). 

Ing E.M.H. Coorens MBA (50)
Eric Coorens werd benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur op 1 juni 2007 en tot COO op  
1 juli 2007. De heer Coorens heeft de Nederlandse nationaliteit en is sinds 1996 werkzaam bij 
Macintosh in de functies van:
1996-1998: Project Manager / Informatiemanager Macintosh. 1998-1999: Directeur Manage-
ment Services Kwantum Deco Group België. 1999-2002: Directeur Productmanagement 
Kwantum Deco Group Nederland. 2002-2007: Algemeen Directeur Kwantum Deco Group  
Nederland en België. Voordien was Eric Coorens Projectleider RCL Kerkrade (1989-1991),  
Project Manager / Informatiemanager Vendex International (1991-1995) en Senior Organisatie- 
adviseur KPMG Management Consulting (1995-1996). 

Opleiding:
Eric Coorens volgde de opleiding Werktuigbouwkunde aan de HTS te Heerlen. Daarna  
studeerde hij in 1994 af als Master in Business Administration aan de PUC in Diepenbeek 
(B). Hij volgde diverse managementopleidingen waaronder de studie Bachelor in Economics en 
Strategic Planning and Management in Retail aan de Babson University in de USA en aan de 
Vlerick Management School.

Nevenfuncties:
• Voorzitter Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS)
• Bestuurslid Raad Nederlandse Detailhandel 

J.G.A. Seyger MBA (44)
De heer Seyger heeft de Nederlandse nationaliteit en is sinds 1 november 2014 CFO ad inte-
rim bij Macintosh. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Seyger te 
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO per 1 mei 2015.  

Voorgaande functies:
Global Director Finance (2012-2014), Director Business Control (2012) en Director Treasury, 
Insurance & Working Capital (2003-2011 - 2003-2007 als Deputy Treasurer) bij TNT Express 
N.V. Nederland. Assistant Treasurer Sara Lee | DE Nederland (2000-2003). Head of Front  
Office Support, Investment Banking division ABN Amro Bank, Nederland (1997-2000). Team 
leader, Derivatives Operations & Accounting, Investment Banking division Rabobank, Neder-
land (1995-1997).

Opleiding:
Master of Business Administration (MBA) Universiteit van Groningen, Nederland (1988-1994). 
Gymnasium Jacobus College, Enschede. Nederland (1982-1988).

K.C. STAELENS MBA
CEO

ING E.M.H. COORENS
COO

J.G.A. SEYGER MBA
CFO A.I.

GEGEVENS  RAAD VAN BESTUUR   
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ADRESGEGEVENS
Fashion

 MACINTOSH FASHION NL

Hoogenbosch Retail Group

Larenweg 70, 5234 KC Den Bosch

Telefoon: 073 - 648 34 83 

Fax: 073 - 644 41 28 

Internet: www.dolcis.nl

 www.manfield.com 

 www.invito.com

 www.pro-shoes.nl

 www.stevemadden.nl

eMail: receptie@hoogenbosch.nl

Intreza

Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport

Telefoon: 043-328 07 80

Internet:  www.intreza.nl

eMail: info@intreza.nl

Nea International B.V.

Europalaan 31, 6199 AB Maastricht-Airport

Telefoon: 043 - 407 92 20 

Internet: www.push.eu/www.psb.eu

eMail: info@push.eu

Scapino Nederland

Industrieweg 28, 9403 AB Assen

Telefoon: 0592 - 34 00 42 

Fax: 0592 - 34 49 04 

Internet: www.scapino.nl

eMail: scapino@scapino.nl

 MACINTOSH FASHION BELUX

Brantano België

Kwadelapstraat 2, 9320 Erembodegem, België

Telefoon:  # 32 # 53 65 06 11

Fax:  # 32 # 53 66 50 08 

Internet:  www.brantano.be

eMail: klantendienst@brantano.be

 MACINTOSH FASHION UK 

Brantano UK

Interlink Way West, Bardon Coalville Leistershire

LE67 1LD UK

Telefoon: # 44 # 870.990.1601

Fax: # 44 # 870.990.1602

Internet:  www.brantano.co.uk

eMail: info@brantano.co.uk

Jones Bootmaker

18 Maple Road, Eastbourne East Sussex 

BN23 6NZ UK

Telefoon: # 44 # 1323.730.532

Internet:  www.jonesbootmaker.com

eMail: info@jonesbootmaker.com.

Living

 KWANTUM NEDERLAND

Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg

Telefoon: 013 - 462 66 26 

Fax: 013 - 463 79 79 

Internet: www.kwantum.nl

eMail: info@kwantum.nl

 KWANTUM BELGIË

Rijksweg 376, 3630 Maasmechelen, België

Telefoon: # 32 # 897 701 68 

Fax: # 32 # 897 701 52

Internet: www.kwantum.be

eMail: info@kwantum.be

Dienstverlening

 MACINTOSH HONG KONG

Unit 815, 8th Floor Houston Centre, 63 Mody Road, 

Tsim Sha Tsui East Kowloon, Hong Kong

Telefoon: # 852 # 273 579 39 

Fax: # 852 # 273 578 70

eMail: jeffry@macintoshretail.com

 MACINTOSH INTRAGROUP SERVICES

Rijksweg 376, 3630 Maasmechelen, België

Telefoon: # 32 # 897 701 50 

Fax: # 32 # 897 701 69

eMail: treasury@misgroup.be
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Realisatie: Caris & Sak - Heerlen - www.carissak.nl



www.macintosh.nl

MACINTOSH RETAIL GROUP N.V.

Amerikalaan 100, 6199 AE
Postbus 110, 6190 AC
Maastricht-Airport, 

Tel. 043  328 07 80 
Fax 043  325 70 30

RETAIL IS ONS VAK

info@macintosh.nl


