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De aandelen van het familiebedrijf SHV zijn in privébezit. SHV streeft een sterke positie na in

een aantal operationele activiteiten en in bepaalde investeringsactiviteiten. Wij investeren met

een langetermijnvisie, willen bedrijven opbouwen en ontwikkelen, en onze klanten zeer

hoogwaardige diensten bieden. Dit alles doen wij met medewerkers die er trots op zijn deel

uit te maken van SHV.

De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een aantal grote

kolenhandelsbedrijven. Nadat het belang van kolen als primaire energiebron afnam,

halverwege de twintigste eeuw, besloot SHV zich op andere activiteiten te richten.

Tegenwoordig is SHV actief in 58 landen, verdeeld over alle continenten. Er werken circa

60.000 mensen bij SHV. De Groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie,

de zelfbedieningsgroothandel, zwaar hijswerk en transport, industriële dienstverlening en

diervoeding en visvoer. Verder investeren wij in de exploratie, ontwikkeling en productie van

olie en gas, met name in de Noordzee en verstrekken wij private equity aan bedrijven in de

Benelux.

Energiedistributie
SHV Energy levert in meer dan 25 landen op vier continenten koolstofarme en schone

energieoplossingen voor bedrijven en particulieren. Het bedrijf is wereldwijd een

toonaangevende distributeur van LPG en daarnaast een aanzienlijke speler in de kleinschalige

distributie van LNG en duurzame energie uit biomassa.

Zelfbedieningsgroothandel
Makro is een gespecialiseerde keten van zelfbedieningsgroothandels met 165 winkels in

Zuid-Amerika. Makro levert zakelijke klanten een gevarieerd food- en non-foodassortiment

met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Zwaar hijswerk en speciaal transport
Mammoet is een wereldwijde marktleider gespecialiseerd in zwaar hijswerk en transport.

De onderneming bedient de petrochemische en olie- en gasindustrie, alsmede de offshore,

bouw- en energiesector.

Industriële diensten
ERIKS is een multi-productspecialist met een ruim assortiment aan werktuigbouwkundige

componenten en levert technische diensten aan alle industriesectoren. ERIKS heeft

toonaangevende marktposities in Europa en de Verenigde Staten en ook vestigingen in Azië.

SHV in vogelvlucht
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Diervoeding en visvoer
Nutreco is een wereldleider op het gebied van diervoeding en visvoer en is actief in 36

landen. De geavanceerde voeroplossingen van Nutreco staan aan de basis van het voedsel

voor miljoenen consumenten wereldwijd.

Olie- en gasinvesteringen
Dyas investeert in joint ventures die zich bezighouden met de exploratie, ontwikkeling en

productie van olie en gas. Dyas is een non-operator en richt zich vooral op de Noordzee.

Private equity investeringen
NPM Capital levert private equity aan met name niet-beursgenoteerde middelgrote tot grote

ondernemingen in de Benelux met een bovengemiddelde groeiverwachting. Als betrouwbare,

lange termijn investeringspartner heeft NPM Capital de afgelopen decennia een sterke

marktpositie opgebouwd. NPM Capital heeft momenteel participaties in 25 ondernemingen.
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Het jaar 2017 was een uitdagend jaar voor SHV en haar Groepen. De netto winst over 2017

was uitzonderlijk hoog dankzij de verkoop door onze private equity investeringsmaatschappij

NPM Capital van haar langjarige meerderheidsdeelneming in Vanderlande Industries, een

Nederlandse leverancier van transportsystemen voor interne logistiek. Op operationeel gebied

werden SHV en een aantal van haar Groepen echter geconfronteerd met verschillende

uitdagingen, van scherpe dalingen in bepaalde geografische markten tot tegenvallers bij

eenmalige projecten die een grote invloed hadden op de prestaties van het bedrijf.

Een aantal Groepen realiseerde goede operationele resultaten. Dit gemengde beeld

bevestigt wederom het belang van de strategische doelstelling om een goede balans

te creëren tussen de aard van de activiteiten van SHV en de geografische spreiding.

Goed leiderschap en ondernemingsgeest, het vermogen ons aan te passen aan

veranderende marktomstandigheden, in combinatie met onze gedecentraliseerde aanpak

blijven van essentieel belang. In de huidige omgeving waarin businessmodellen snel

veranderen als gevolg van de exponentiële technische vooruitgang, ligt onze focus

op het verder verbeteren van de belangrijkste sterke punten van SHV, die zullen

waarborgen dat SHV een gebalanceerd familiebedrijf van klantgerichte ondernemingen blijft.

Dankzij de sterke betrokkenheid van onze medewerkers, een solide financiële basis,

geïntegreerde duurzaamheid en verankerde innovatie zal SHV als familiebedrijf voldoende

middelen kunnen blijven genereren om de groei van de Groepen en SHV als geheel

te ondersteunen.

Gedurende het jaar 2017 heeft de Raad van Commissarissen regelmatig bijeenkomsten met

de Directie gehad. Tijdens iedere bijeenkomst werd de Raad van Commissarissen door de

Directie bijgepraat over de prestaties van de Groepen ten aanzien van hun strategische

doelstellingen en de belangrijkste ontwikkelingen in hun markten. Alle belangrijke

investeringsvoorstellen en business development initiatieven werden gezamenlijk besproken

door de Raad van Commissarissen, de Directie en vertegenwoordigers van de Groepen.

Voortdurende aandacht werd besteed aan de interne beheersing en compliance binnen

geheel SHV. Tijdens het jaarlijkse werkbezoek van de Raad van Commissarissen werden de

strategische vooruitzichten met SHV Energy besproken en werden presentaties gegeven over

de voortgang van innovatieve initiatieven binnen de Groepen. De geactualiseerde strategie

van SHV werd besproken die in de komende jaren zal worden geïmplementeerd.

Op 1 april  2017 nam de heer Piet Klaver afscheid van de Raad van Commissarissen omdat

hij de statutaire leeftijdsgrens had bereikt. SHV is de heer Klaver bijzonder dankbaar voor de

waardevolle en ondernemende bijdrage die hij in de afgelopen 45 jaar aan SHV heeft

geleverd als achtereenvolgens management trainee, business unit manager, voorzitter van de

Directie en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Met zijn scherpe oog voor 'het

ongewone doen' en zijn enorme ondersteuning van de waarden van SHV was hij een grote

inspiratie voor SHV en haar mensen.

Eind juni 2017 nam de heer Peter Elverding afscheid als vice-voorzitter van de Raad van

Commissarissen. De expertise van de heer Elverding is bepalend geweest voor de

verbetering van de talent ontwikkeling en het opvolgingsbeleid bij een gedecentraliseerd

bedrijf als SHV. De heer Elverding is helaas op 31 augustus 2017 overleden. Zijn wijsheid en

scherpe waarnemingen, altijd met een glimlach, maakten hem een bijzonder mens.

Beide vice-voorzitters hebben gedurende de tien jaar dat ze lid waren van de Raad van

Commissarissen veel veranderingen binnen SHV meegemaakt. Zo verkocht SHV

Voorwoord



9

The David J. Joseph Company en Siam Makro en nam het vervolgens ERIKS en Nutreco

over en groeide de onderneming van 40.000 naar ruim 60.000 medewerkers.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april  2017 werden de heren Patrick

Kennedy en Wout Dekker benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Gezien hun

ervaring en achtergrond is het de verwachting dat beiden een waardevolle bijdrage zullen

leveren aan de gesprekken en een versterking zullen vormen van de Raad.

Gedurende het jaar hebben zich wederom meer dan 60.000 mensen ingezet voor de

verschillende aspecten van de ontwikkeling en groei van SHV. Wij willen hen allen graag

oprecht danken voor hun betrokkenheid en inzet in 2017.

Utrecht, 19 maart 2018

Namens de Raad van Commissarissen,

A.M. Fentener van Vlissingen

Voorzitter
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De stevige fundamenten, ondernemingsgeest en schat aan ervaring van SHV vormen samen

een solide basis voor aanhoudende groei. We zorgen ervoor dat we dicht bij de klant blijven

staan terwijl  we onze activiteiten uitbreiden. Decentralisatie vormt daarom de sleutel tot onze

manier van zakendoen.

In de loop der jaren heeft SHV aangetoond zich voortdurend te kunnen veranderen.

We blijven bouwen aan een solide onderneming door in onze afzonderlijke markten tot een

toonaangevende speler uit te groeien en ons positief te onderscheiden.

 

De belofte waarmaken Voor de toekomst van SHV zijn goede operationele resultaten en een succesvolle, lange

termijn investeringsstrategie van belang. Wij investeren om onze huidige activiteiten te

ontwikkelen. SHV streeft naar zowel autonome groei als groei door overnames.

Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe bedrijfsactiviteiten, die zowel uitdagingen als kansen

met zich meebrengen. Onze aandeelhouders delen de langetermijnvisie van SHV en

aanvaarden de risico's die inherent zijn aan nieuwe initiatieven.

Verbonden door gedeelde
waarden en
doelstellingen

SHV wordt gevormd door haar mensen, die de waarden en bedrijfsdoelstellingen van SHV

delen. De cultuur van SHV wordt gekenmerkt door professionaliteit, ondernemerschap en

gezond verstand. Wederzijds respect en vertrouwen vormen de basis voor gezonde

werkrelaties tussen al onze medewerkers die worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid

voor hun werk te nemen en ondernemend te zijn. De wetenschap dat onze mensen op de

werkvloer de uitdagingen van tegenwoordig aankunnen, geeft ons vertrouwen in de toekomst

van deze onderneming.

Investeren in mensen SHV is ervan overtuigd dat haar mensen het verschil maken. Zij belichamen onze waarden,

ondersteunen onze cultuur en zij  vormen ons succes. Wij begrijpen dat een beleid met een

langetermijnvisie nodig is om medewerkers langdurig aan ons bedrijf te binden. Daarom

geven we er de voorkeur aan om mensen van binnenuit carrière te laten maken.

We investeren in onze mensen door ze een uitdagende loopbaan met echte

verantwoordelijkheden te bieden. Dit wordt aangevuld met specifieke opleidings- en

ontwikkelingsprogramma's om onze huidige en toekomstige leiders verder te laten

ontplooien.

Visie
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Innovatie Dankzij haar innovatieve oplossingen en businessmodellen heeft SHV zich al meer dan

120 jaar voortdurend weten aan te passen aan veranderende marktomstandigheden

en zo nieuwe manieren gevonden om groei te realiseren. Door de opkomst van nieuwe

technologieën en snelle veranderingen in consumentengedrag verandert de wereld sneller

dan ooit tevoren. Dat betekent dat SHV ook sneller moet innoveren.

Ons doel is om dichter bij onze klanten te innoveren en innovatie diep in al onze Groepen te

verankeren. We streven ernaar dit te realiseren met een generieke, algehele aanpak gepaard

gaande met een gemeenschappelijke “innovatietaal” waardoor goede samenwerking en het

delen van best practices tussen de Groepen mogelijk is waarbij tegelijkertijd rekening wordt

gehouden met de verschillen in activiteiten en marktrijpheid.

Deze voortdurende focus op innovatie binnen zowel de Groepen als SHV als geheel stelt ons

in staat om koploper te blijven in de markten waarin we opereren.

Duurzaamheid Duurzaamheid is onafscheidelijk verbonden aan SHV, gezien wij een familiebedrijf zijn met

een traditie van duurzame groei. In de huidige wereld is duurzaamheid een mandaat om te

ondernemen en een aspect waarop absoluut geen concessies kunnen worden gedaan, in het

belang van de toekomstige generaties. Onze benadering gaat verder dan hergebruiken,

hernieuwen en recyclen. Ons doel is om duurzaamheid echt te integreren in de manier

waarop SHV zaken doet en het bepalen van de specifieke gebieden waar duurzaamheid

de meeste impact kan hebben.

Een belangrijk element van onze aanpak zijn de materialiteitsbeoordelingen die tot doel

hebben om het relatieve belang van specifieke milieu-, sociale en governance kwesties

inzichtelijk te maken binnen onze Groepen. Deze beoordelingen stellen ons in staat

duurzaamheid te integreren in onze strategie en de manier waarop wij zaken doen.
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Voor SHV was 2017 wederom een jaar van successen, uitdagingen, mogelijkheden en nieuwe

initiatieven gericht op het waarborgen van de toekomst van het bedrijf op de lange termijn.

De omgeving waarin we opereren bleef onzeker door bijvoorbeeld Brexit, de nieuw gekozen

regering in de VS en ontwikkelingen in Rusland en Noord-Korea, die rechtstreeks en indirect

invloed hadden op onze bedrijfsactiviteiten. Onze resultaten werden ook beïnvloed door

volatiele olie- en gasprijzen en de gevolgen van de historisch lage olie- en gasprijzen in

voorgaande jaren. De economische situatie in Zuid-Amerika bleef moeilijk. Brazilië maakt nog

steeds een van de ergste economische crises in haar geschiedenis door en de politieke,

sociale en economische situatie in Venezuela is nog steeds uiterst problematisch. In Peru

stonden de activiteiten van Makro extra onder druk door overstromingen. Mammoet en

ERIKS hadden te maken met een moeilijke werkomgeving als gevolg van orkaan Harvey in

het gebied rond Houston. Gelukkig raakte geen van onze medewerkers gewond.

In haar geschiedenis van meer dan 120 jaar heeft SHV zich dankzij haar ondernemingsgeest

weten aan te passen aan de voortdurende veranderende marktomstandigheden. De huidige

mondiale megatrends zullen een toenemende invloed hebben op de toekomst van SHV

en vereisen meer dan ooit tevoren het vermogen ons voortdurend aan te passen. Met het

oog hierop is de strategie van SHV nauwgezet geëvalueerd en geactualiseerd om de juiste

operationele omgeving te creëren, die SHV en haar Groepen in staat zal stellen om de

uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Deze geactualiseerde strategie, "Focus op het waarmaken van de belofte", zal de juiste

omgeving creëren die SHV in staat stelt om een gebalanceerd familiebedrijf van klantgerichte

ondernemingen te blijven, met actief betrokken medewerkers, een solide financiële basis,

geïntegreerde duurzaamheid en verankerde innovatie, en zo de groei van de Groepen en SHV

te blijven voeden.

Om in de komende jaren succesvol te blijven, is het essentieel om goede en toegewijde

mensen te hebben. De pijplijn met opvolgers voor het huidige senior management is versterkt

en de prestatiemanagement- en leiderschapsontwikkelingsprogramma's zijn verbeterd.

Hoewel innovatie al verankerd is in onze dagelijkse bedrijfsvoering, zijn stappen genomen om

innovatie naar een hoger niveau te tillen, op basis van een gedetailleerd plan en intensief

project die de innovatie binnen de Groepen op een nog meer gestructureerde manier zullen

ondersteunen.

Duurzaamheid is bij alle Groepen van SHV onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. In het

afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest van het Duurzaamheidsplatform, waarbij

vertegenwoordigers van alle Groepen kennis en best practices hebben gedeeld. Daarnaast

werden er externe inzichten verkregen over specifieke, duurzaamheid gerelateerde

onderwerpen. Op het hoofdkantoor van SHV werd in samenwerking met ERIKS en Dyas voor

het eerst een Duurzaamheidsweek georganiseerd, met deelname van een groot aantal

medewerkers.

Naast het ontwikkelen van de bestaande activiteiten, heeft bij  een aantal van de Groepen

uitbreiding plaatsgevonden via overnames. SHV Energy heeft Total Belgium overgenomen,

waardoor het marktaandeel van Primagaz in België is gestegen naar de gedeelde eerste

plaats. In september zette SHV Energy een eerste stap op de Amerikaanse markt met de

overname van Pinnacle Propane. Deze overname past in de strategische doelstelling van

SHV Energy om haar 'core business' uit te breiden en nieuwe markten te betreden. Aan het

Hoogtepunten 2017
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einde van het jaar was SHV Energy in het afrondingsproces van een overeenkomst met haar

bestaande joint venture partner voor het volledig verwerven van het Italiaanse Liquigas.

De transactie werd begin 2018 afgerond. Nutreco versterkte haar positie in Canada en de VS

door de overname van Hi-Pro Feeds, dat zal worden geïntegreerd in de bestaande

activiteiten in Noord-Amerika. Mammoet nam George Young over, een familiebedrijf dat actief

is in het noordoosten van de VS. ERIKS stootte een aantal van haar 'non-core' activiteiten in

Denemarken en Duitsland af en sloot haar operaties in het Midden-Oosten.

De Groepen hebben zich verder gericht op de implementatie en realisatie van hun

strategische doelstellingen. SHV Energy heeft verdere voortgang geboekt met het

harmoniseren van haar operationele processen en het optimaliseren van de samenwerking

tussen de verschillende landen. Makro heeft diverse initiatieven genomen om haar

klantenpropositie te verbeteren en haar marktpositie te versterken. Mammoet kondigde een

nieuwe bedrijfsstructuur aan om synergiën en kostenbesparingen te realiseren. ERIKS boekte

voortgang met de integratie van haar Noord-Amerikaanse activiteiten en de strategische

‘roadmap’ voor continentaal Europa werd geïmplementeerd. Nutreco is gestart met het

opzetten van een derde pijler die erop gericht is door middel van duurzame innovatie

toegevoegde waarde te creëren binnen de gehele waardeketen. Naar aanleiding van een

strategische evaluatie startte Dyas een onderzoek naar mogelijkheden om de Noorse markt

te betreden. Door zich te richten op investeringsthema's, heeft NPM Capital haar portefeuille

van investeringen verder in lijn gebracht met haar strategische doelstellingen.

Alle Groepen hadden te maken met een uiteenlopende dynamiek in hun operationele

omgeving. De omzet van SHV Energy steeg aanzienlijk als gevolg van hogere prijzen,

de overnames die zijn gedaan en een netto groei van het aantal klanten. Makro kende

een uitdagend jaar, wat vooral werd veroorzaakt door het moeilijke economische

en politieke klimaat in de diverse Zuid-Amerikaanse markten waarin zij  actief is.

Deze marktomstandigheden hadden een negatief effect op de resultaten van Makro

in alle landen, met uitzondering van Peru. Ondanks de uitdagingen in Canada West

en het negatieve effect van een groot project in de VS, was het operationeel resultaat

van Mammoet tevredenstellend. ERIKS wist betere resultaten te realiseren, dankzij goede

prestaties in de Amerikaanse en Nederlandse markt en verschillende initiatieven die tijdens

het jaar werden genomen. Bij Nutreco presteerden Trouw Nutrition en Skretting goed

en de overname van Hi-Pro Feeds droeg positief bij aan de resultaten. De moeilijke situatie

bij de Spaanse pluimvee activiteiten en de daarop volgende reorganisatie hadden een

negatieve effect. Dyas presteerde goed, met name dankzij hogere olie- en gasprijzen en

hogere productie volumes. NPM Capital presteerde uitzonderlijk goed dankzij haar boekwinst

op de verkoop van Vanderlande Industries. In totaal bedroeg het bedrijfsresultaat

€ 525 miljoen. Inclusief de boekwinst op de verkoop door NPM Capital van Vanderlande,

bedroeg de winst € 1.264 miljoen.

De wereldeconomie lijkt de goede kant op te gaan waarbij vooral de Europese economie een

goede start heeft. Bij SHV blijven we ons richten op verdere expansie van onze activiteiten.

Investeringen in nieuwe productiefaciliteiten, nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen

en innovaties hebben wederom een hoge prioriteit in 2018, aangezien zij  essentieel zijn voor

de toekomst van onze Groepen. In combinatie met onze voortgaande inspanningen om onze

eigen talenten te ontwikkelen en de juiste werkomgeving te scheppen, zal dit het solide

platform creëren voor toekomstige groei.
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De winst van SHV over 2017 bedroeg € 1.264 miljoen (2016: € 701 miljoen). De stijging ten

opzichte van vorig jaar was vooral het gevolg van de door NPM Capital gerealiseerde

boekwinst op de verkoop van Vanderlande Industries.

De omzet over 2017 bedroeg € 19,9 miljard, een stijging van 6,7% vergeleken met vorig jaar

(2016: € 18,6 miljard). Gecorrigeerd voor koerseffecten steeg de omzet met 9,2%. De stijging

werd met name veroorzaakt door hogere LPG-prijzen bij SHV Energy. De omzet werd

beïnvloed door valuta’s die ten opzichte van de euro gemiddeld devalueerden, met name de

Venezolaanse bolivar, Turkse lira, Britse pond en Argentijnse peso, en in waarde stegen,

zoals de Braziliaanse real. Per saldo bedroeg het negatieve effect op de omzet € 0,4 miljard.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 525 miljoen, een daling ten opzichte van 2016

(€ 713 miljoen). Dit werd vooral veroorzaakt door bijzondere baten en lasten van in totaal

€ 201 miljoen (2016: € 100 miljoen negatief). Deze hadden vooral betrekking op aanvullende

voorzieningen voor geaggregeerde risico's die voor het grootste deel verband houden met

fiscale, compliance- en commerciële en contractuele gerelateerde risico's. Gecorrigeerd voor

bijzondere baten en lasten en negatieve koerseffecten van € 17 miljoen, was het

bedrijfsresultaat van de Groepen wisselend. SHV Energy rapporteerde ten opzichte van 2016

een hogere omzet en hogere volumes met stabiele marges. Hogere kosten in verband met

nieuwe bedrijfsinitiatieven en overnames leidden tot lagere maar gezonde resultaten. Makro

presteerde aanzienlijk lager dan vorig jaar, met name door uitdagende marktomstandigheden

in Brazilië. Mammoet presteerde in de meeste regio’s goed, wat resulteerde in een

aanzienlijke verbetering van het operationeel resultaat. Het bedrijfsresultaat van ERIKS was

beter dan vorig jaar, de goede resultaten van de regio’s compenseerden ruim de eenmalige

kosten in verband met IT-verbeteringen en nieuwe bedrijfsinitiatieven. Nutreco presteerde iets

minder dan vorig jaar, aangezien de lagere resultaten in Spanje niet geheel werden

gecompenseerd door de resultaten van de andere activiteiten. Het bedrijfsresultaat van Dyas

verbeterde in vergelijking met vorig jaar, als gevolg van hogere volumes en hogere olie- en

gasprijzen.

De winst van SHV over 2017 werd positief beïnvloed door boekwinsten gerealiseerd door

NPM Capital op de gunstige verkoop van participaties. De effectieve belastingdruk daalde

van 16,3% naar 14,7%, vooral dankzij de deelnemingsvrijstelling op deze boekwinsten.

De operationele kasstroom van € 1,9 miljard was vooral het gevolg van bijdragen van

SHV Energy, Nutreco en NPM Capital. Het werkkapitaal steeg met € 296 miljoen, vooral

door hogere LPG prijzen. De investeringskasstroom bedroeg € 1,1 miljard, ten opzichte van

€ 1,2 miljard in 2016. In 2017 is er € 502 miljoen besteed aan verschillende acquisities,

SHV Energy heeft Pinnacle Propane en Total Belgium geacquireerd, Nutreco Hi-Pro Feeds

en Mammoet George Young.

In totaal werd € 772 miljoen geïnvesteerd in operationele vaste activa, met name in olie- en

gasvelden door Dyas, gasflessen en tanks door SHV Energy, materieel voor zwaar hijswerk

en transport door Mammoet en productiefaciliteiten door Nutreco. NPM Capital investeerde

in Picnic, een online supermarkt met gratis thuisbezorging, Ultimaker, een producent van

3D-printers, en Suitsupply, een mondiaal opererend bedrijf dat herenpakken ontwerpt,

produceert en verkoopt. NPM Capital deed daarnaast een aantal kleinere investeringen in

bestaande participaties.

Financieel overzicht 2017
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Aan het einde van 2017 bedroeg het vermogen van SHV € 6,4 miljard, een toename van

€ 0,7 miljard ten opzichte van 2016. Een groot deel van het vermogen is geïnvesteerd in

landen met andere valuta's dan de euro. Het totale negatieve koerseffect van deze valuta's

naar euro’s was € 245 miljoen. De totale liquiditeit bedroeg € 1,7 miljard en de netto

kaspositie was € 87 miljoen.

Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 20% (2016: 13%).

 2013 2014 2015 2016 2017

Resultaten, in miljoenen euro's
Omzet 17.609 14.906 18.149 18.630 19.871

Bedrijfsresultaat * 885 685 788 713 525

Winst 3.559 523 746 701 1.264

 

Afschrijvingen 569 505 706 660 770

Belastingen 334 228 130 142 223

Dividend 265 276 287 287 289

      

Kasstromen, in miljoenen euro's
Veranderingen werkkapitaal 82 90 349 92 ( 296)

Operationele kasstroom 1.360 1.172 1.609 1.630 1.864

Investeringskasstroom 2.274 ( 1.256) ( 3.426) ( 1.207) ( 1.107)

Financieringskasstroom ( 522) ( 520) ( 457) ( 366) ( 285)

      

Balansgegevens, in miljoenen euro's
Vermogen van eigen      

aandeelhouders 6.774 6.597 5.015 5.537 6.279

Groepsvermogen 6.930 6.763 5.182 5.696 6.449

Balanstotaal 12.304 12.053 12.431 13.114 13.883

      

Ratiogegevens
Winst in een percentage van      

vermogen van eigen      

aandeelhouders 53% 8% 15% 13% 20%

Groepsvermogen in      

een percentage van balanstotaal 56% 56% 42% 43% 46%

Vlottende activa ten opzichte      

van kortlopende schulden 2,37 2,31 1,36 1,31 1,47

      

Personeelsleden, per 31 december
Nominaal aantal 47.100 48.500 60.800 60.300 60.100

      

Cijfers per aandeel
Winst 489,82 71,91 102,56 96,41 173,83

Dividend 36,50 38,00 39,50 39,50 39,75

* 2013: exclusief verkoopopbrengst Makro Thailand
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SHV is een private onderneming met een aantal operationele en specifieke

investeringsactiviteiten. De Groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie,

de zelfbedieningsgroothandel, zwaar hijswerk en transport, industriële dienstverlening en

diervoeding en visvoer. Verder investeert SHV in de exploratie, ontwikkeling en productie van

olie en gas, vooral in de Noordzee en verstrekt zij  private equity aan bedrijven in de Benelux.

De onderneming is wereldwijd actief en decentraal georganiseerd, zodat de verschillende

Groepen nauwe en loyale klantrelaties kunnen onderhouden. SHV streeft ernaar om elk van

haar activiteiten te laten groeien door middel van operationele prestaties en overnames

gericht op het vergroten van marktaandeel.

Risico's Risico's en onzekerheden beïnvloeden alle zakelijke omgevingen. Het nemen van risico's is

een essentieel onderdeel van ondernemen en een voorwaarde voor het behalen van een

adequaat rendement. De risico-omgeving waarin de SHV Groepen waarde creëren en

inkomsten genereren wordt enerzijds bepaald door beheersbare risico's en anderzijds door

een aantal externe risico's die buiten de invloedssfeer van SHV liggen. De beheersbare

risico's omvatten onder andere commerciële, operationele, financiële, fiscale, compliance-

en regelgevingsrisico's, alsmede de afhankelijkheid van informatietechnologie en het

vermogen om medewerkers te werven en behouden.

De risico's waarmee SHV wordt geconfronteerd, veranderen voortdurend vanwege de

veranderende interne en externe dynamiek van de operationele omgevingen van de Groepen,

met name in de huidige, onzekere en volatiele, wereldeconomie. Dit kan een niet te

voorspellen invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van SHV. Ook met het oog op de

concurrentie is het essentieel dat het management van SHV aandacht blijft besteden aan, en

proactief is ten aanzien van, marktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de sectoren

waarin SHV actief is. Daarnaast blijft het aantrekken, ontwikkelen en behouden van capabele

en getalenteerde mensen om ook op langere termijn succesvol te blijven presteren, een

constant aandachtspunt voor alle Groepen. Het Business Support Framework, dat de

minimumstandaarden voor de beheersing van SHV bevat, speelt een belangrijke rol bij het

monitoren van risico's.

De winstgevendheid van SHV wordt verder beïnvloed door een aantal andere externe

risicofactoren. Geopolitieke risico’s ontstaan bijvoorbeeld wanneer de onderneming activa

bezit in politiek instabiele landen, mogelijk verergerd door problemen die samenhangen met

terrorisme, maatschappelijke onrust en de schaarste van essentiële grondstoffen. SHV is

actief in talrijke landen en heeft daardoor te maken met verschillende wet- en regelgeving.

Samen met de verschillende manieren van zakendoen in deze landen, resulteert dit in een

inherent verhoogd risico dat (lokale) wet- en regelgeving niet altijd geheel wordt nageleefd.

Het is daarom van essentieel belang om een Ethics & Compliance cultuur in de gehele

onderneming te verankeren. Verder worden risico's en de bijbehorende kosten nog vergroot

door overheidsinterventie in de zakenwereld, veranderende wetgeving, aanhoudende ongelijke

handhaving van regelgeving en plotselinge verhogingen van belastingen en heffingen in

diverse rechtsgebieden. Populistische overheidsmaatregelen hebben ook effect op het

zakendoen. De externe risicofactoren omvatten daarnaast economische factoren zoals

inflatie, veranderingen in rentetarieven, grondstofprijzen, de schuldencrisis bij de overheid,

valutabeleid en de beurskoersen – voor zover deze een negatieve invloed op de

pensioenverplichtingen van Groepen hebben. Zie voor meer informatie de paragraaf over

Risicomanagement in de Jaarrekening.

Activiteitenoverzicht 2017
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SHV Energy SHV Energy levert in meer dan 25 landen op vier continenten koolstofarme en schone

energieoplossingen voor bedrijven en particulieren. Het bedrijf is wereldwijd een

toonaangevende distributeur van LPG en daarnaast een aanzienlijke speler in de kleinschalige

distributie van LNG en duurzame energie uit biomassa.

In Europa en de VS richt SHV Energy zich op het leveren van energieoplossingen voor

consumenten en bedrijven in landelijke gebieden die niet zijn aangesloten op het gasnet.

In deze gebieden wordt op grote schaal gebruikgemaakt van de meest vervuilende

brandstoffen, zoals steenkolen en stookolie. Wanneer consumenten van deze brandstoffen

overschakelen op LPG en LNG, kan dit leiden tot een aanzienlijke reductie van de uitstoot

van CO2 en fijnstof.

In Azië en Brazilië levert SHV Energy schone energie voor bedrijven, andere commerciële

partijen en particulieren uit alle geledingen van de samenleving. In veel van deze landen

worden fornuizen die met vaste brandstoffen worden gestookt, en die een belangrijke

oorzaak zijn van luchtwegaandoeningen, steeds meer vervangen door met LPG gestookte

fornuizen.

In Azië worden bestaande benzine- en dieselvoertuigen in toenemende mate omgebouwd

naar LPG en LNG, hetgeen als een positieve ontwikkeling wordt gezien in met name steden

die bezorgd zijn over de toenemende luchtvervuiling.

Wereldwijd streeft SHV Energy ernaar om zich binnen de veranderende energiemarkt te

positioneren als leverancier van koolstofarme en duurzame energietoepassingen die verder

gaan dan het energienet. Gedurende het jaar zijn diverse opties nader verkend om een

positie op te bouwen in markten voor duurzame energiebronnen en aanverwante technologie.

In 2017 zijn aanvullende stappen gezet in de implementatie van het strategische programma

'Advancing Energy Together', dat in 2016 werd gelanceerd en dat gericht is op het

verminderen van de algehele CO2-impact en tegelijkertijd als onderneming zowel autonoom

als door acquisities te blijven groeien.

Om autonome groei te realiseren, werden initiatieven genomen om als Groep efficiënter te

opereren en mogelijke synergiën tussen de werkmaatschappijen optimaal te benutten.

Er werden internationale teams gevormd om te werken aan relevante onderwerpen.

De bevoorradingsketen van alle bedrijven werd geëvalueerd om acties in gang te zetten om

de dienstverlening aan klanten te verbeteren en de kostenbasis te verlagen, met name voor

wat betreft de grensoverschrijdende activiteiten in Europa. Het inkoopproces werd verder

geïntegreerd en geprofessionaliseerd om zo schaalvoordelen te benutten en de indirecte

uitgaven, zoals voor gastanks, te verlagen.

Ter verbetering van het werven en behouden van klanten heeft SHV Energy haar strategie

bepaald hoe de activiteiten met behulp van informatietechnologie verder gedigitaliseerd

kunnen worden en hoe de IT-functie wereldwijd het best kan worden georganiseerd om dit

te ondersteunen.

Een nieuw, centraal opererend innovatieteam richt zich op transformationele innovaties en

nieuwe, disruptieve businessmodellen. In Brazilië werd een nieuw digitaal concept voor de

verkoop van LPG verder ontwikkeld, dat veelbelovende mogelijkheden voor toekomstige groei

laat zien.
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Om commerciële synergiën te realiseren en een sterker gevoel van verbondenheid tussen alle

medewerkers wereldwijd te creëren, werd een start gemaakt met het harmoniseren van de

verschillende logo's van de Groep.

SHV Energy heeft afgelopen jaar diverse acquisities gedaan. In april  nam Primagaz

Total België over, met activiteiten in met name de bulk- en gasflessenmarkt. Door deze

overname is het marktaandeel van Primagaz in België gestegen naar een gedeelde eerste

plaats. In september kocht SHV Energy de propaan marketing en onderhoudsactiviteiten van

Pinnacle Propane, dat zich bezig houdt met de marketing van propaangas en de

aanverwante dienstverlening. Pinnacle heeft een bulk- en LPG-netwerk in het zuidwesten van

de VS, alsmede een landelijk netwerk voor het vervangen van gasflessen. Het hoofdkantoor

van Pinnacle is gevestigd in Irving, Texas. Deze overname past in de strategische doelstelling

van SHV Energy om haar 'core business' uit te breiden en nieuwe markten te betreden. De

overname zal dienen als platform voor verdere autonome en niet-autonome groei in de zeer

grote Amerikaanse markt. De integratie van de overgenomen activiteiten in België en de VS

verloopt volgens plan en zal naar verwachting in 2018 worden afgerond. Aan het einde van

2017 was SHV Energy in de afrondingfase van een overeenkomst met haar bestaande joint

venture partner voor het volledig verwerven van het Italiaanse Liquigas. De transactie is

begin 2018 afgerond.

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het strategische programma, 'Advancing

Energy Together'. De belangrijkste manier van de Groep om haar CO2-voetafdruk te

verminderen is het stimuleren van klanten om over te schakelen van meer vervuilende

brandstoffen, zoals stookolie, naar koolstofarme brandstoffen als LPG en LNG. De introductie

van BioLPG, die oorspronkelijk gepland stond voor 2017, moest worden uitgesteld omdat de

eerste batches van dit product naar verwachting in de eerste helft van 2018 beschikbaar

zullen komen. Er wordt onverminderd toezicht gehouden op veiligheid en

arbeidsomstandigheden met behulp van een Groepswijd veiligheidsforum, waar gezamenlijke

normen, procedures en auditprogramma's worden vastgesteld en gevolgd en waar ervaringen

en kennis worden gedeeld.

De omzet van SHV Energy steeg met bijna 20% in vergelijking met het voorgaande boekjaar,

als gevolg van de hogere LPG prijzen. Ook de hogere volumes vanwege de overname van

Pinnacle Propane en Total Belgium en de netto groei van het aantal klanten, voor het derde

jaar op rij,  droegen bij aan de omzetstijging. Hoewel de resultaten van SHV Energy vanwege

de kosten in verband met de nieuwe bedrijfsinitiatieven en overnames lager waren dan in het

voorgaande jaar, bleven de resultaten gezond.

Makro Makro is een zelfbedieningsgroothandel die tegen concurrerende prijzen food- en

non-foodproducten verkoopt aan zakelijke klanten, zoals kleine en middelgrote

detailhandelaren, horeca en de institutionele markt. De ambitie van Makro is om voor

haar zakelijke klanten de voorkeursleverancier van voedselproducten te worden. Makro wil

zich transformeren van een pure zelfbedieningsgroothandel die haar producten via winkels

verkoopt naar een omnichannel-bedrijf met geavanceerde IT-systemen die een betere

dienstverlening aan de klanten ondersteunen. Met de opening van drie nieuwe winkels in

Colombia en één in Argentinië, exploiteert Makro nu 165 winkels in Zuid-Amerika:

74 winkels in Brazilië, 22 winkels in Argentinië, 37 winkels in Venezuela, 12 winkels in Peru

en 20 winkels in Colombia.
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In 2017 hadden alle landen waarin Makro actief is te maken met een volatiele economische

en politieke situatie, hetgeen een rechtstreeks effect had op de bedrijfsactiviteiten. In deze

uitdagende marktomgeving was er bovendien toenemende concurrentie van andere

zelfbedieningsgroothandels.

Na jaren van krimp toonde de Braziliaanse economie licht herstel maar met nog steeds meer

dan tien procent werkloosheid en aanzienlijke deflatie. Vanwege de moeilijke operationele

omstandigheden daalden de resultaten van Makro Brazilië in vergelijking met het voorgaande

jaar. Er is een nieuw, ervaren managementteam benoemd dat een gedetailleerd plan aan het

implementeren is om de prestaties te verbeteren en dat alle aspecten van de business

omvat. Er is een nieuw commercieel model ingevoerd, wat heeft geleid tot een efficiëntere

inkoop en prijsstelling. Ook is een uitgebreid kostenbesparingsprogramma ingevoerd waarvan

de eerste resultaten zichtbaar zijn. Tevens zijn er diverse marketingcampagnes gelanceerd,

gericht op merkbewustzijn en waarde propositie.

In Argentinië was sprake van economisch herstel, maar dat werd vooral ingegeven door de

politieke situatie. De marktomstandigheden bleven moeilijk vanwege een laag

consumentenvertrouwen, hoge inflatie en toegenomen concurrentie. Makro Argentinië heeft

diverse initiatieven genomen om meer klanten naar haar winkels te trekken, waaronder het op

grotere schaal accepteren van creditcardbetalingen en uitgebreide marketingcampagnes om

de beeldvorming over de prijzen van Makro te veranderen. Red M&K, het inkoopnetwerk voor

kleine retailers, zag haar ledenaantal stijgen naar meer dan 4.000.

De Colombiaanse economie groeide minder hard dan verwacht, maar de basis blijft gezond,

dankzij stijgende overheidsuitgaven, een aanzienlijk bevolkingsaantal en een solide

middenklasse. De activiteiten van Makro Colombia werden beïnvloed door een krimpende

markt en de opkomst van nieuwe budgetformules die direct concurreerden met de Makro-

winkels.

In Peru werd de economie geraakt door de gevolgen van grootschalige overstromingen en

een landelijk corruptieschandaal aan het begin van 2017. Bovendien bleef het verwachte

economische herstel uit. Ondanks deze marktomstandigheden presteerde Makro Peru goed

en wist de organisatie haar sterke marktpositie verder uit te bouwen.

Venezuela had te kampen met een aanhoudend klimaat van politieke confrontatie als gevolg

van de invloed van de overheid op de economie, vooral via het beheersen van prijzen.

In deze markt met beperkte mogelijkheden en hyper inflatie, presteerde Makro Venezuela zo

goed als het kon, waarbij de prioriteit lag bij de veiligheid van haar medewerkers.

Gedurende het jaar introduceerde Makro Group diverse innovaties om de relaties met

bestaande klanten te versterken en nieuwe klanten te werven. Er werd een nieuwe ICT-

structuur opgezet voor Makro Group als geheel en er werd voortgang geboekt met de

verdere implementatie van het nieuwe (Enterprise Resource Planning) ERP-systeem. In de

landen werden verschillende digitale instrumenten geïntroduceerd, zoals een nieuwe digitale

Customer Relationship Management (CRM)-tool om de klantinteractie te vergroten en het

koopgedrag te kunnen voorspellen. Er werd een nieuwe versie van de Makro-klantenapp

uitgebracht, die klanten een overzicht geeft van hun aankoopgeschiedenis, actuele

productprijzen en aanbiedingen.



21

Ook werd de HR strategie van Makro verder ontwikkeld, met een focus op

opvolgingsmanagement en talentontwikkeling. 'One Makro', een programma gericht op het

vergroten van de onderlinge betrokkenheid om zo synergiën en bedrijfskansen te creëren

resulteerde in meer verbinding binnen de Groep.

Daarnaast werd er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Makro Food Service, dat zich

met een unieke waarde propositie richt op grotere zakelijke klanten: persoonlijke aandacht,

een gespecialiseerd assortiment en een bezorgdienst. IT-gedreven data-analyse speelt een

belangrijke rol in de klantsegmentatie en bevoorradingsketen. Als proef zijn elektrische auto's

toegevoegd aan het wagenpark van de bezorgdienst.

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in de dagelijkse bedrijfsvoering van Makro en

er is verdere voortgang geboekt met het realiseren van de doelstellingen. Medewerkers zijn

getraind op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid, waardoor het aantal

ongevallen is gedaald. In 2017 werd 80% van de winkels HACPP-gecertificeerd en werd in

alle landen een reductie van de CO2-uitstoot gerealiseerd dankzij maatregelen als de

installatie van efficiëntere apparatuur en verlichting en de inkoop van groene stroom. In alle

landen werden duurzaamheidsverslagen opgesteld. Makro Brazilië introduceerde nieuwe

duurzame eigen merk producten en ontwikkelde verschillende initiatieven in samenwerking

met haar belangrijkste leveranciers.

De totale omzet in lokale valuta van Makro was stabiel in vergelijking met het voorgaande

jaar, maar daalde in euro's met 6%. De grootste uitdagingen deden zich voor bij Makro

Brazilië terwijl  in Peru een flinke omzetstijging werd gerealiseerd. De winst van de Groep

daalde ten opzichte van het voorgaande boekjaar, met name door de uitdagingen in Brazilië

en kosten in verband met nieuwe bedrijfsinitiatieven, die echter gedeeltelijk werden

gecompenseerd door opbrengsten uit de verkoop van grond in Colombia en de realisatie van

een belastingvoordeel in Brazilië.

Mammoet Mammoet ondersteunt haar klanten om efficiënter te bouwen en de uptime van fabrieken

en installaties te optimaliseren. Daarvoor biedt zij  oplossingen voor het hijsen, transporteren,

installeren en ontmantelen van grote en zware objecten. Mammoet bedient zogenaamde

zware industriesectoren zoals olie en gas, petrochemie, offshore, energiewinning en

weg- en waterbouw. Mammoet is actief in zowel de projecten- als de verhuurmarkt en

heeft een positie in verschillende marktsegmenten en regio’s.

Mammoet opereert in zeer competitieve markten die worden gekenmerkt door een forse

dynamiek en grote economische belangen. De logistieke uitdagingen in de zware industrie

nemen voortdurend toe. Factoren zoals afgelegen locaties, extreme klimaten en nadrukkelijke

aandacht voor milieubescherming vragen om slimme en veilige oplossingen. Bovendien

nemen in het algemeen de uitdagingen voor het onderhoud van bestaande fabrieken toe

naarmate het steeds drukker wordt rond deze faciliteiten, terwijl  de omvang en het gewicht

van de onderdelen toenemen door het zoeken van schaalvoordelen. De bevolkingsgroei

verhoogt de behoefte aan nieuwe infrastructuur en de renovatie van bestaande faciliteiten.

Al deze ontwikkelingen versterken de vraag naar slimme benaderingen en innovaties, die

kunnen worden gerealiseerd dankzij innovatie in het materieel, de software en de processen

van Mammoet. Mammoet is ervan overtuigd dat haar activiteiten klanten aanzienlijk
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ondersteunen bij de noodzakelijke verbetering van hun productiviteit en continuïteit, via

creatieve werktuigbouwkundige oplossingen, een zorgvuldige planning en veilige uitvoering.

De resultaten van Mammoet zijn afhankelijk van het algehele economische klimaat en in het

bijzonder van de dynamiek in de bovengenoemde industrieën. De markt voor zwaar hijswerk

en transport is laat-cyclisch en had daardoor nog steeds te lijden onder de neergang in de

olie- en gassector en de deelsectoren daarvan, zoals de petrochemie en offshore. Nieuwe

grote projecten werden uitgesteld of geannuleerd vanwege de historisch lage olieprijzen in

het recente verleden en de onzekere vooruitzichten voor de lange termijn. Dit was vooral te

merken in West-Canada, een belangrijke markt voor Mammoet, waar er de afgelopen twee

jaar een aanzienlijke neergang was in de oliewinning in de teerzandgebieden. Daarnaast

hebben concurrenten de afgelopen jaren grote investeringen in materieel gedaan, waardoor

de concurrentie en druk op de marges zijn toegenomen. De kortere doorlooptijd tussen de

tenderfase en de start van projecten had ook effect op het orderboek. Om beter in te kunnen

spelen op de marktomstandigheden, is Mammoet in 2017 begonnen met de implementatie

van een nieuwe bedrijfsstructuur, waarbij de activiteiten worden georganiseerd in vier regio's:

Europa-Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Midden-Oosten en Afrika en Azië-Pacific.

Mammoets windenergie-activiteiten worden in de nieuwe regio's geïntegreerd.

Mammoet verwacht met deze nieuwe structuur kosten- en efficiëntie-synergiën te creëren,

de kwaliteit van haar managementteams te verbeteren en de aansluiting tussen

contractmanagement en projectmanagement verder te verbeteren. Samen met het

management van de regio's is een diepgaande strategische evaluatie uitgevoerd om heldere

doelen te stellen voor de komende jaren. In september 2017 werden een nieuwe CEO en

CFO benoemd, die samen met de andere leden van het managementteam de transitie zullen

leiden.

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en

in 2017 werden er wederom verdere stappen gezet om de veiligheid van alle betrokken

mensen bij de dagelijkse werkzaamheden te garanderen. In 2017 werden de activiteiten op

het gebied van duurzaamheid binnen alle regio's en business units in kaart gebracht. Binnen

Mammoet wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie.

In mei werd George Young overgenomen, om de positie van Mammoet in het oosten van de

VS te versterken. George Young maakt samen met de andere activiteiten van Mammoet in de

VS en Canada deel uit van de regio Noord- en Zuid-Amerika. In deze regio is Mammoet

begonnen haar activiteiten meer richting civiele projecten te verschuiven om minder

afhankelijk te zijn van de olie- en gasindustrie.

In 2017 heeft Mammoet diverse nieuwe, innovatieve concepten geïntroduceerd om haar

positie ten opzichte van haar concurrentie te versterken en de klanten beter te bedienen.

De Focus-kraan is een kraan voor superzware lasten die op hele kleine oppervlakten kan

worden geassembleerd en daardoor minder ruimte inneemt op de productielocaties van

klanten. De klimkraan voor windturbines is ontworpen om de toegenomen hoogte en het

toegenomen gewicht van de onderdelen van windturbines aan te kunnen. De kraan klimt

langs de mast van de turbine omhoog om alle onderdelen te plaatsen.

Mammoet was in 2017 bij een aantal grote projecten betrokken, waarbij projecten in

Australië, Egypte en Dubai werden voltooid. Daarnaast werden twee grote projecten in de VS

op het gebied van olie en gas succesvol voltooid. Het project in de Siberische regio Yamal,
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waar Mammoet het transport verzorgt van verschillende delen van een LNG-terminal, verloopt

sneller dan verwacht en zal naar verwachting in 2018 worden voltooid. In de VS is Mammoet

verwikkeld in een juridisch geschil over een groot project.

De omzet van Mammoet daalde in vergelijking met het voorgaande boekjaar, maar de

resultaten verbeterden, doordat de effecten van de voortdurende uitdagingen in Canada

en de invloed van het eerder genoemde grote project in de VS meer dan werden

gecompenseerd door de goede resultaten bij andere projecten en regio's, met name

in Europa, Rusland en Noord- en Zuid-Amerika.

ERIKS ERIKS is een multi-productspecialist met een ruim assortiment aan werktuigbouwkundige

onderdelen en technische diensten voor alle sectoren van de industrie. Vakkundige

medewerkers ondersteunen fabrikanten van onderdelen voor merkproducten (OEM's) en

onderhoud, reparatie en revisie bedrijven (MRO's). Dankzij een grondige kennis van de

sectoren waarin haar klanten opereren, kan ERIKS een waardevolle bijdrage aan hun

bedrijfsactiviteiten leveren. ERIKS kan haar werkzaamheden zo nodig in de bedrijfsactiviteiten

van haar klanten integreren om zo een nog nauwere en betere relatie te realiseren.

De grote kracht van ERIKS is haar technische know-how. De afgelopen 75 jaar heeft ERIKS

diepgaande kennis opgebouwd op het gebied van sealing- en polymeer technologie,

bewerkte kunststoffen, stromingstechniek, industriële en hydraulische slangen, pakkingen,

aandrijftechniek en gereedschap en onderhoud en veiligheid.

In het algemeen zijn de bedrijfsactiviteiten van ERIKS afhankelijk van het industriële

productieniveau in de landen waar zij  actief is, vooral bij de fabrikanten van onderdelen voor

merkproducten. Het marktsegment onderhoud, reparatie en revisie is minder cyclisch dan het

onderdelen voor merken segment, maar wordt desondanks ook beïnvloed door het algehele

economische klimaat. Deze bedrijfsrisico's worden deels beperkt doordat de activiteiten van

ERIKS onderverdeeld zijn over twee marktsegmenten, alsmede door de geografische

spreiding van ERIKS.

De 'Unlocking Our Potential' strategie is gericht op het creëren van een sterk platform voor

toekomstige groei als multi-productspecialist, gericht op middelgrote en grote klanten waarbij

ERIKS transformeert van een productleverancier naar een leverancier van oplossingen. Het

uiteindelijke doel van ERIKS is om haar industriële klanten via een proactieve aanpak

oplossingen te bieden die leiden tot kostenbesparingen en betere productprestaties. Deze

aanpak omvat digitalisering van de gespecialiseerde diensten die ERIKS aanbiedt. Gedurende

het jaar werd voortgang geboekt met de implementatie van de Electronic Data Interface

(EDI), waarmee de systemen van ERIKS worden verbonden met de systemen van grote

klanten om zo de dienstverlening van ERIKS efficiënter te maken.

In alle landen waar ERIKS actief is, werden Product Business Units opgezet, die op een

uniforme wijze en op basis van een vergelijkbare klantbenadering zijn georganiseerd. Ook

werd aandacht besteed aan het diversifiëren van het klantenbestand om de afhankelijkheid

van de olie- en gassector te verminderen. Daarnaast werden de eerste positieve resultaten

zichtbaar van diverse nieuwe initiatieven, zoals International Key Account Management

(IKAM).
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De strategie van Eriks berust op een stevig fundament: samenwerken als één organisatie

('One ERIKS') op basis van een gedeelde, ondernemende bedrijfscultuur. Dit betekent ook

dat er een consistente benadering wordt gehanteerd voor interacties met klanten, dat

middelen, kennis, capaciteiten en innovaties efficiënt worden gedeeld, en iedereen dezelfde

waarden naleeft. De bedrijven die de afgelopen jaren zijn overgenomen, zijn verder

geïntegreerd en er zijn stappen gezet om de ERP-systemen in diverse landen te

harmoniseren en de processen en beleidsregels van ERIKS op een lijn te brengen. De

productportefeuille werd verkleind om klanten een heldere productpropositie te kunnen

bieden en het inkoopproces werd verder gecentraliseerd om de gecoördineerde inkoop te

verbeteren.

Innovatie, in zowel producten als diensten als voor de bevoorradingsketen, is een van de

belangrijkste elementen die nodig zijn voor toekomstige groei. Zo gelden er in de voedings-

en farmaceutische industrie strenge eisen voor het schoonhouden van productiefaciliteiten en

ERIKS biedt innovatieve oplossingen om aan deze eisen te kunnen voldoen. Daarnaast

werden nieuwe online-initiatieven verder ontwikkeld zodat klanten producten efficiënter

kunnen bestellen.

ERIKS heeft in 2017 voor de tweede keer een duurzaamheidsverslag gepubliceerd, waaruit

haar grote aandacht voor duurzaamheid blijkt. De Groep heeft gewerkt aan het onderling

aansluiten van de duurzaamheidsdoelstellingen tussen de werkmaatschappijen, en daarnaast

haar processen en structuren voor het meten, monitoren en realiseren van haar

duurzaamheidsdoelstellingen geoptimaliseerd. Zo rapporteert ERIKS nu per kwartaal over

haar duurzaamheidsinitiatieven en de voortgang die is geboekt in alle regio's waar ERIKS

actief is.

Er werd ook een methode ontwikkeld om de milieubesparingen te meten die ERIKS aan haar

klanten levert en deze zal naar verwachting in 2018 worden uitgerold.

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden hebben bij ERIKS hoge prioriteit. Dit blijkt uit de

aanzienlijke voortgang die in 2017 is geboekt, zoals de lancering van een wereldwijde

veiligheidscampagne, de implementatie van een online veiligheidsmanagementsysteem, en de

verdere versterking van de kwaliteits-, arbo- en milieuorganisatie (HSEQ).

De omzet van ERIKS bleef stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks de verkoop

van een aantal 'non-core' activiteiten. De resultaten waren aanzienlijk beter, vooral als gevolg

van de boekwinsten op de verkoop van activiteiten. Het onderliggende operationeel resultaat

was stabiel, terwijl  de kosten in verband met IT-verbeteringen en nieuwe bedrijfsinitiatieven

stegen.

Nutreco Nutreco is een wereldspeler op het gebied van diervoeding en visvoer. De geavanceerde

voeroplossingen van Nutreco staan aan de basis van het voedsel voor miljoenen

consumenten wereldwijd. Hierbij zijn kwaliteit, innovatie en duurzaamheid leidend en ingebed

in de cultuur van Nutreco: van onderzoek en inkoop van grondstoffen tot producten en

diensten voor de veeteelt en vis- en garnalenkwekerij.

Nutreco heeft al meer dan 100 jaar ervaring en beschikt daardoor over een schat aan kennis

en expertise waaruit zij  kan putten en waarop zij kan bouwen voor de toekomst.

De twee wereldwijde merken van Nutreco – Trouw Nutrition (diervoeding) en Skretting
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(visvoer) – zijn actief in meer dan 36 landen en de producten worden verkocht in meer dan

90 landen.

Nutreco bevindt zich op een sleutelpositie waar de stijgende vraag naar eiwitten maar met

moeite kan worden bijgehouden door het aanbod. Het succes van Nutreco hangt af van een

sterk en goed gespreid klantenbestand met een gezonde, groeiende levende have. Om zich

te onderscheiden van haar concurrenten moet Nutreco constant blijven innoveren. Daarnaast

is het cruciaal voor Nutreco om de beschikbaarheid van duurzame grondstoffen te

waarborgen. Voeding en de voedselveiligheid kan in gevaar komen als grondstoffen niet

voldoen aan de strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen of als zich fouten voordoen in het

productieproces. Daarom zijn kwaliteits- en veiligheidsnormen en controles voor Nutreco van

essentieel belang om de veiligheid van de hele keten van diervoeding tot voedsel te

garanderen.

Binnen Nutreco is de aanpak van duurzaamheid vastgelegd in Nuterra, met een visie die

duidelijke ambities stelt, en de milieu-impact en -toeschrijving van de voedingsoplossingen

van Nutreco meetbaar maakt. In 2017 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem

geïmplementeerd, waarmee nieuwe voedingsingrediënten worden geëvalueerd op basis van

voedselveiligheid en aanverwante criteria.

Om een meer geïntegreerde en wereldwijde organisatie tot stand te brengen en de realisering

van de strategische doelstellingen te verbeteren is er een nieuwe organisatiestructuur

geïmplementeerd. Nutreco bestaat nu uit twee divisies met elk een duidelijke focus: Trouw

Nutrition en Skretting. Beide divisies opereren in markten waar toenemende aandacht is voor

duurzaamheid in de hele waardeketen, van de inkoop van grondstoffen tot het telen, als ook

andere gerelateerde thema's.

Onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel voor Nutreco om haar vooraanstaande rol op het

gebied van diervoeding en visvoer te behouden door innovatieve oplossingen te ontwikkelen

voor een aantal van de belangrijkste onderwerpen, zoals antibioticaresistentie en het gebruik

van visolie en vismeel in visvoer. Sinds de overname van Nutreco door SHV in 2015 is het

budget voor onderzoek en ontwikkeling meer dan verdubbeld, en in 2017 werden wederom

een aantal innovatieve producten geïntroduceerd. Trouw Nutrition heeft aangetoond dat het

mogelijk is om varkens op te fokken en af te mesten zonder antibiotica, door gebruikt te

maken van alternatieve voedersupplementen die zijn ontwikkeld. Skretting heeft een

visvoerproduct gelanceerd dat geen vismeel of visolie bevat, hetgeen bijdraagt aan een

duurzamere zalmteelt. Een andere belangrijke innovatie was de lancering van AquaSim,

een app voor de garnalenteelt die telers in staat stelt om zeer efficiënt te voeren.

Naast de divisies Trouw Nutrition en Skretting, is Nutreco begonnen met het opzetten van

een derde pijler die bedoeld is om via duurzame innovatie toegevoegde waarde te creëren

binnen de hele proteïne-waardeketen van de diervoeding en humane voeding. De activiteiten

zullen zich richten op investeringen in nieuwe bedrijfsactiviteiten en het creëren van

samenwerkingen met andere bedrijven ter ondersteuning van de bestaande activiteiten of

ontwikkeling van nieuwe of alternatieve producten in de diervoeding en humane voeding.

In juni 2017 rondde Nutreco de overname af van Hi-Pro Feeds, een belangrijke producent en

distributeur van hoogwaardige diervoeders die actief is in het westen van Canada en het

zuidwesten van de VS. In Ecuador werd voortgang geboekt met de bouw van 's werelds
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grootste en modernste garnalenvoerfabriek. Dit project is een van de 'greenfield'-

investeringen die in opkomende markten worden gedaan.

In het kader van duurzaamheid worden maatschappelijke ontwikkelingsprojecten opgezet om

lokale gemeenschappen te helpen om op duurzame wijze in hun levensonderhoud te

voorzien. Nutreco verstrekt kennis en ondersteuning aan lokale boeren waarmee ze hun

bedrijfsvoering kunnen verbeteren. In Indonesië hebben melkveehouders dankzij deze aanpak

hun inkomen boven de armoedegrens kunnen brengen. Een soortgelijk project is uitgevoerd

in Nigeria en in 2017 gingen vergelijkbare projecten van start in Zambia en Guatemala.

Er staan nog meer van dergelijke projecten gepland voor de komende jaren.

De omzet van Nutreco op basis van constante wisselkoersen steeg met 6%, mede dankzij de

overname van Hi-Pro Feeds en autonome volumegroei. Het netto resultaat was lager dan

vorig jaar, aangezien de lagere resultaten en de herstructureringskosten in Spanje niet

volledige konden worden gecompenseerd door de betere resultaten van de rest van

Trouw Nutrition en Skretting.

Dyas Dyas is een actieve non-operating minderheidspartner en investeerder in exploratie- en

productieprojecten voor olie en gas. Dyas wil op basis van haar sterke technische en

financiële mogelijkheden bestaande reserves uitbreiden binnen een solide portefeuille van

participaties in olie- en gasactiva. Om dit te bereiken geeft de onderneming er de voorkeur

aan om te investeren in belangrijke exploratie- en ontwikkelingsprojecten. Het bedrijf blijft

vaak een groot gedeelte van de levenscyclus van de activa betrokken bij projecten en veel

van de investeringen van Dyas blijven tot wel 20 jaar in de portefeuille. Dyas heeft een

compacte organisatie, waardoor de onderneming flexibel is en snel kan reageren op kansen

en uitdagingen.

De resultaten van Dyas zijn afhankelijk van de operationele prestaties van de activa, de

prijzen van ruwe olie en aardgas en de wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en het

Britse pond. Als non-operator is Dyas afhankelijk van de kwaliteit en efficiëntie van de

diverse operators waar zij  mee investeert. Echter, waar nodig tracht Dyas de operator

te bewegen om plannen te wijzigen of verbeteringen te realiseren.

Duurzaamheid en het milieu zijn belangrijke onderwerpen voor Dyas en aandacht voor

duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van haar dagelijkse bedrijfsvoering. De doelstelling

is om een portefeuille van participaties in olie- en gasvelden op te bouwen en te behouden

met aantoonbaar betere duurzaamheidsprestaties dan de gemiddelde prestaties van de

gebieden waarin de investeringen van Dyas zich bevinden. Dyas wil haar bedrijfsactiviteiten

duurzamer maken door het actief faciliteren van het delen van kennis en best practices

tussen alle Dyas-operators. Dyas monitort de milieu-impact van alle activa in haar portefeuille

en ook de milieu-impact van nieuwe investeringsmogelijkheden.

In alle joint ventures waarbij Dyas betrokken is, zijn er procedures voor veilig werken en is er

actief veiligheidsmanagement, en worden de relevante statistieken regelmatig gerapporteerd

en geëvalueerd. Net als bij duurzaamheid, stimuleert Dyas haar talrijke joint ventures actief

om ook kennis en best practices op het gebied van veiligheid te delen. In 2017 faciliteerde

Dyas kennisuitwisseling en best practices tussen de joint ventures op het gebied van het

opvolgen, melden en onderzoeken van ongevallen en incidenten en het vergaren en
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rapporteren van uitstootgegevens. Dit droeg ook bij aan een betere monitoring van

veiligheids-, arbo- en milieuaspecten bij diverse operators.

De olieprijzen lieten een licht herstel zien in 2017, vooral dankzij productiebeperkingen door

de OPEC die eind 2016 werd overeengekomen en ingevoerd. De Amerikaanse productie van

ruwe olie nam toe, maar slechts in geringe mate. De vraag naar olie op jaarbasis steeg met

1,3 miljoen vaten per dag. De olieprijzen waren in 2017 opnieuw volatiel, met een dieptepunt

van USD 45 per vat en een piek van USD 68. De gasprijzen stegen licht in vergelijking met

2016.

In 2017 evalueerde Dyas talrijke investeringsmogelijkheden in de Noordzee en Zuidoost-Azië.

Voor een aantal van deze mogelijkheden deed Dyas biedingen bij de verkopende partijen.

Deze biedingen resulteerden in transacties met een belang van 26% in de ontwikkeling van

Jackdaw, een belang van 5% in de ontwikkeling van Arran en een belang van 24% in de

exploratie van A15 in het Nederlandse deel van de Noordzee (nog af te ronden). Dyas zette

verdere stappen om toe te treden tot de Noorse markt.

De resultaten van Dyas waren in lijn met vorig jaar, als gevolg van hogere volumes en olie-

en gasprijzen welke teniet werden gedaan door hogere ontwikkelingskosten en een

bijzondere waardevermindering op recent ontwikkelde velden. De reservevervangingsratio

kwam uit op 27%, doordat in 2017 2,1 miljoen BOE (vaten olie equivalent) aan de portefeuille

werden toegevoegd, ten opzichte van een jaarproductie van 7,9 miljoen BOE. Daarnaast

werden 13,8 BOE toegevoegd aan de nog te ontwikkelen reserves van Dyas.

NPM Capital NPM Capital levert private equity aan met name niet-beursgenoteerde middelgrote tot grote

ondernemingen in de Benelux met een bovengemiddelde groeiverwachting. NPM wil graag

een investeringspartner zijn voor de lange termijn die zich inzet voor duurzame waarde

creatie in de bedrijven waarin zij  investeert.

NPM richt zich op 'Building Better Business Together' en werkt in dat kader derhalve

nauw samen met de managementteams van haar deelnemingen en fungeert daarbij als

sparring partner. Alle ondernemingen in de portefeuille van NPM, waaronder een aantal

familiebedrijven, hebben een duidelijke groei- of ontwikkelingsstrategie en structurele

concurrentievoordelen en worden geleid door een dynamisch managementteam.

NPM gaat voorzichtig om met het gebruik van leverage bij de financiering van haar

deelnemingen en stelt zich flexibel op bij de timing van haar desinvesteringen. Het resultaat

van NPM Capital wordt vooral bepaald door het succes en de daaropvolgende verkoop van

de bedrijven waarin het heeft geïnvesteerd. De kansen om deelnemingen te verkopen, de

mogelijke noodzaak voor bijzondere waardeverminderingen, en natuurlijk ook de resultaten

van de deelnemingen, worden voor een groot deel bepaald door het economische en

financiële klimaat op een bepaald moment.

NPM Capital ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een bron van waardecreatie

en stimuleert de ondernemingen in haar portefeuille om de uitdagingen in dit verband

actief op te pakken. Ethisch ondernemerschap is een belangrijk aspect van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Verantwoorde bedrijfspraktijken en de naleving van wet- en

regelgeving zijn verankerd in de bedrijfsprocessen van NPM en de ondernemingen

in haar portefeuille. Gedurende het jaar werd duurzaamheid verder verankerd in het
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investeringsproces en portefeuillebeheer van NPM. Bij een aantal van de ondernemingen in

de portefeuille werden scans van milieu-, sociale en governance-aspecten uitgevoerd. De

uitkomsten werden met het bedrijfsmanagement besproken en er werden prioriteiten gesteld.

In 2017 groeide de Nederlandse private equity markt wederom. In Europa bleef het ophalen

van middelen via private equity groeien, met wederom een hoog niveau aan beschikbare

middelen. Dit heeft geleid tot gestegen marktaandelen van de internationale concurrenten van

NPM op de Nederlandse markt. De stijging in het aantal fusies en overnames zette in 2017

door en daarbij bereikten de aankoop-multiples opnieuw een historische piek.

In 2017 voltooide NPM de bijzonder succesvolle verkoop van Vanderlande Industries.

Daarnaast werd nog een aantal andere deelnemingen verkocht in lijn met de strategie om

een meer gefocuste portefeuille te realiseren. Zo verkocht NPM onder andere haar belangen

in Blauwhoed, New Forrest (inclusief Kwekkeboom), Samenwerkende Tandartsen Nederland,

De Boer, Doughty Hanson, Auping en Abird. De portefeuille bevat nu 25 deelnemingen.

NPM Capital investeerde in 2017 onder andere in Picnic, een online supermarkt met gratis

thuisbezorging, Ultimaker, een wereldleider op het gebied van 3D-printers en Suitsupply,

een mondiaal opererend bedrijf dat herenpakken ontwerpt, produceert en verkoopt. Deze

investeringen passen in de strategische focus van NPM om te beleggen in de e-commerce-

en leisure-sector.

In september 2017 werd de fusie aangekondigd van Bergman Clinics en NL Healthcare

Clinics, een van de deelnemingen van NPM. De nieuw te vormen onderneming wordt de

grootste aanbieder van verzekerde specialistische behandelingen in Nederland.

NPM Capital realiseerde zeer goede resultaten dankzij de succesvolle verkoop van

Vanderlande Industries. De boekwinsten die werden behaald bij een aantal van de

desinvesteringen, dividenden en rentebaten uit haar andere deelnemingen droegen

eveneens bij aan het resultaat.

Dankbetuiging We kijken terug op een turbulent jaar waarin al onze 60.000 medewerkers zich volop hebben

ingezet om de best mogelijke resultaten te behalen. Dankzij hun harde werk konden we,

ondanks de soms moeilijke marktomstandigheden, tevredenstellende resultaten realiseren en

daarvoor willen we iedereen van harte danken. Wij beseffen meer dan ooit dat onze mensen

de sleutel zijn die SHV in staat stelt om duurzaam te blijven groeien. Op basis van alle

initiatieven die afgelopen jaar zijn genomen en de projecten die zijn gestart, kijken we uit

naar 2018 en hebben we er alle vertrouwen in dat we succesvol zullen kunnen inspelen op

de uitdagingen die voor ons liggen.

Utrecht, 19 maart 2018

Namens de Directie,

J.P. Drost

CEO
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SHV is een familiebedrijf en wil dit ook blijven.

SHV is een gedecentraliseerd bedrijf. Wij geven onze mensen in het veld veel vertrouwen.

Onze gedecentraliseerde structuur biedt prima kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

Wederzijds respect en vertrouwen vormen de basis voor plezier in het werk.

SHV's belangrijkste waarden zijn integriteit en vertrouwen. Integriteit betekent eerlijk zijn en

oprecht en open in alle communicatie met betrekking tot het bedrijf. Goed nieuws mag zich

langzaam verspreiden, maar slecht nieuws moet snel rondgaan binnen het bedrijf.

Wij vertrouwen erop dat onze mensen hun best doen in hun werk voor het bedrijf en voor de

ontwikkeling van het bedrijf.

Op basis van de integriteit van onze mensen en het vertrouwen dat wij in hen stellen,

wil SHV verder groeien voor onze aandeelhouders, onze medewerkers en het welzijn van de

gemeenschap waarin wij leven en werken.

Groei door prestatie Wij optimaliseren onze bedrijfsactiviteiten en houden kansen in het oog. Wij werken als team

om betere resultaten te realiseren. Wij beperken hiërarchie en bureaucratie tot een minimum.

Onze aandeelhouders verwachten geen opgeblazen kwartaal- of jaarresultaten, maar een

duurzame winstgroei.

Onze aandeelhouders aanvaarden de risico's van het zetten van nieuwe stappen.

Ga voor niche en
marktaandeel

Bij het zoeken naar nichemarkten houden wij ons niet bezig met wat mode is of met

algemene trends. In onze markten willen wij marktleider zijn.

Investeer in mensen Ons succes hangt af van onze mensen.

Investeren in mensen betekent:

– onze mensen vertrouwen

– onze mensen verantwoordelijkheid geven

– creativiteit en eigen initiatief stimuleren

– onze mensen begeleiden en opleiden

– uitmuntende prestaties belonen

Motiveer door het goede voorbeeld te geven: lach en heb plezier in je werk. Geef anderen

niet de schuld. We maken allemaal fouten. Verwijten maken is negatief. Zolang integriteit en

vertrouwen niet ter discussie staan, kan een fout het begin zijn van zaken beter aanpakken.

Weet om te gaan met
verandering

Verandering is altijd overal om ons heen. Sta open voor verandering. Verandering schept

kansen.

Analyseer verandering, bespreek het met anderen, evalueer en denk erover na. Zie

verandering als de zuurstof voor ons bedrijf en hanteer het met begrip en wijsheid.

Zoek het ongewone Het ongewone is interessant. Het ongewone prikkelt ons intellect en onze creatieve geest.

Op elk niveau worden onze mensen uitgenodigd om te zoeken naar het ongewone en te

Bedrijfsfilosofie
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kijken hoe het ons bedrijf kan helpen. Dit is essentieel voor ons succes. Het ongewone kan

net datgene zijn dat ons onderscheidt.

Luister, leer en reageer Er is niemand die alles weet, we weten allemaal iets. Door te luisteren naar andermans

ideeën en gedachten, verbreden we onze blik. Luisteren alvorens te spreken is leren.

De verstandige man of vrouw doet zijn of haar voordeel met de kennis van anderen. Nadat

we geluisterd en geleerd hebben, moeten we beslissen hoe te reageren. Vergeet nooit dat

niets doen ook een beslissing is.

Houd de dingen
eenvoudig

Het lijkt of het leven alleen maar ingewikkeld is. Technische details zijn ingewikkeld, goed

zaken doen niet. Keuzes en beslissingen zijn soms moeilijk, niet ingewikkeld. Zet je

gedachten over welk onderwerp dan ook op papier – dat verheldert de geest.
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Steenkolen Handels-
Vereeniging

Familiebedrijf SHV werd in 1896 als Steenkolen Handels-Vereeniging opgericht in Utrecht

door acht Nederlandse groothandelaren in kolen. Door voortdurend te innoveren en zich aan

te passen aan het veranderende bedrijfsklimaat wist de onderneming in de loop der jaren uit

te groeien tot een gediversifieerde multinational.

Innovatie in
kolenactiviteiten

Begin 20e eeuw was SHV een belangrijke speler op de Nederlandse kolendistributiemarkt.

Kolen vormden op dat moment een belangrijke energiebron. Een van de vroegste innovaties

van SHV was een elevator-transporteur met een voor het jaar 1908 uitzonderlijk grote

verwerkingscapaciteit van 1.200 ton kolen per uur. Ook was SHV het eerste bedrijf dat voor

het laden en lossen van kolen zogenaamde onshore-bruggen gebruikte.

Handel in olieproducten Na de Tweede Wereldoorlog zakte de vraag naar kolen in door de opkomst van olie.

SHV haakte hierop in door haar activiteiten te verleggen van kolenhandel en -distributie in

Nederland naar het leveren van olie, olieproducten en LPG door heel Europa onder de

merknamen PAM en Calpam.

Brede diversificatie In de jaren zestig stortte de Nederlandse kolenmarkt in na de vondst van een enorm

aardgasveld in het noorden van het land. SHV breidde als reactie hierop haar activiteiten

uit door diverse nieuwe markten te betreden, waaronder technisch installatiewerk,

de bouw, scheepvaart, de handel in technische installaties en apparatuur en verschillende

formules voor de distributie van consumentengoederen. In 1968 opende SHV in Amsterdam

haar eerste Makro-zelfbedieningsgroothandel. Daarnaast richtte SHV olie- en

gasinvesteringsmaatschappij Dyas op en kocht het een metaalrecyclingbedrijf in de VS.

Focus op energie en
Makro

Het proces van diversificatie kwam in de jaren tachtig ten einde, toen SHV zich opnieuw ging

richten op de handel in energie en consumentengoederen. Wereldwijd werden de LPG-

distributieactiviteiten en Makro-winkels geconsolideerd en uitgebreid. Ook in verschillende

Oost-Europese, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen werden door SHV LPG-activiteiten

overgenomen en Makro-winkels geopend.

Verbreding van SHV’s
basis

In het recente verleden verkocht SHV haar Makro-activiteiten in Europa en Azië, evenals de

metaalrecyclingactiviteiten. SHV wist zich te versterken met private equitybedrijf NPM

Capital, industrieel dienstverlener ERIKS en Mammoet, een bedrijf gespecialiseerd in zwaar

hijswerk en transport. In 2015 werd Nutreco, actief in diervoeding en visvoer, als zevende

Groep aan SHV toegevoegd.

Het gezicht van SHV mag dan in de loop der jaren veranderd zijn, de ondernemingsgeest die

het bedrijf heeft gemaakt tot wat het nu is, is vandaag de dag nog altijd springlevend.

Geschiedenis van SHV
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SHV Energy
Zuidtoren

Taurusavenue 19

2132 LS Hoofddorp

Nederland

T +31 23 555 5700

F +31 23 555 5701

info@shvenergy.com

www.shvenergy.com

Management Team
F.J.C. van Lede

Mevrouw M. Groeneveld-Klunder

P.F. van Holten

M. Kossack

Mevrouw A.M.H. Schöningh

S.J. Wijdeveld

  
Makro
Rua Carlos Lisdegno Carlucci 519

05536-900 São Paulo - SP

Brazilië

T +55 11 3745 2814

www.makro.com

Management Team 

R. Laughlin

T.P. Cunnen

M. Falcão

Mevrouw D. Rainha Ribeiro

  
Mammoet Holding B.V.
Van Deventerlaan 30-40

3528 AE Utrecht

Postbus 10000

3505 AA Utrecht

Nederland

T +31 88 650 2300

F +31 88 650 2340

info@mammoet.com

www.mammoet.com

Management Team 

P.C. van Gelder

J.A. Kleijn

M.W. Roelants

C. Voormolen

  
ERIKS N.V.
Mariaplaats 21

3511 LK Utrecht

Postbus 19108

3501 DC Utrecht

Nederland

T +31 30 369 0100

info@eriks.com

www.eriks.com

Management Team 

S.M. Franken

M.J. de Hoop

J.A.A. In ‘t Velt

E.C. Otto

R.H.M. Sonneville

Mevrouw I.C. Verlinde-van Rijswijk

  
Nutreco N.V.
Stationsstraat 77

3811 MH Amersfoort

Postbus 299

3800 AG Amersfoort

Nederland

T +31 33 422 6100

F +31 033 422 6105

corpcomm@nutreco.com

www.nutreco.com

Management Team 

K. Nesse

J.M. Alberdingk Thijm

Mevrouw Th.L. Bergjord

V. Halseth

J.H. Wakkerman

H. de Wildt

  

SHV Groepsmaatschappijen
Per 1 maart 2018
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Dyas Holding B.V.
Rijnkade 1

3511 LC Utrecht

Postbus 2065

3500 GB Utrecht

Nederland

T +31 30 233 8434

F +31 30 233 8418

dyas@shv.nl

www.dyas.nl

Management 

R.J. Baurdoux

J.A.B. Hoonhorst

N. van Ooijen

P.J. Waaijer

A.C. van der Weijden

  
NPM Capital N.V.
Breitnerstraat 1

1077 BL Amsterdam

Postbus 7224

1007 JE Amsterdam

Nederland

T +31 20 570 5555

F +31 20 470 6454

mails@npm-capital.com

www.npm-capital.com

Management Team
B.P. Coopmans

N.J.M. Kramer

J.R. Ruigrok

J.K. Terpstra
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