PHELIX N.V.
Informatie over voorgestelde overname van

Alumexx B.V.

BELANGRIJKE INFORMATIE: Dit informatiememorandum is uitsluitend bedoeld om (nadere)
informatie te verstrekken aan de aandeelhouders van PHELIX N.V. (PHELIX, of de
Vennootschap) ter voorbereiding op de besluitvorming over de voorgenomen verwerving van
100% van de aandelen van Alumexx B.V. Dit informatiememorandum is te vinden op de
website van PHELIX (www.phelixnv.nl). Dit informatiememorandum, dat alleen in de
Nederlandse taal beschikbaar is, vormt geen prospectus als genoemd in artikel 5:2 van de
Wet op het financieel toezicht.
De datum van dit informatiememorandum is 16 november 2017.

BERICHT AAN AANDEELHOUDERS VAN PHELIX

Geachte aandeelhouders,
Hierbij informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen bij PHELIX.
PHELIX is een bedrijf met een beursnotering zonder operationele activiteiten. Wij als
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stelden ons tot doel op zoek te gaan
naar nieuwe activiteiten. Hieraan hebben wij intensief invulling gegeven, wat recentelijk
haar vruchten heeft afgeworpen en heeft geleid tot het onderhavige voorstel. Wij
presenteren u hierbij de mogelijkheid dat PHELIX 100% van de aandelen in Alumexx B.V.
(“Alumexx“) overneemt. Alumexx richt zich op de particuliere markt en de semiprofessionele markt voor kort gezegd ladders en steigers.
Het onderhavige voorstel, dat mede omvat een wijziging van de statuten van de
Vennootschap en uitgifte van nieuwe aandelen PHELIX, leggen wij hierbij aan u als
aandeelhouders van PHELIX voor.
Wij hebben het voorstel uitvoerig besproken en geanalyseerd. In dit traject hebben wij
ons laten bijstaan door deskundigen op juridisch en financieel gebied. De propositie tot
de overname past in ons streven om met een inbreng van een nieuw bedrijf een nieuw
perspectief voor de aandeelhouders te creëren. Wij achten de overname van Alumexx in
het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders.
Dit informatiememorandum (het “Informatiememorandum”) dient om u nadere
informatie te geven, zodat u zich een oordeel kunt vormen over de voorgestelde
overname en het toekomstperspectief daarvan. Over het voorstel kunt u stemmen in de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 december 2017.

Amsterdam, 16 november 2017

Namens de Raad van Bestuur:

Namens de Raad van Commissarissen:

S.A.M. (Selwyn) Duijvestijn

S.E. (Simon) Jost
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1. BELANGRIJKE INFORMATIE
Sommige gegevens in dit Informatiememorandum zijn gebaseerd op naar beste weten
gedane schattingen van PHELIX, gebaseerd op informatie die zowel afkomstig is uit interne
bronnen als uit onafhankelijke bronnen. Informatiebronnen zijn onder meer geweest:
interne onderzoeken, rapporten, studies, publieke informatie en industriepublicaties.
Hoewel PHELIX van mening is dat de door haar gebruikte bronnen betrouwbaar zijn, heeft zij
de informatiebronnen niet onafhankelijk geverifieerd.
Uitsluitend PHELIX is verantwoordelijk voor de informatie in het Informatiememorandum.
PHELIX verklaart dat, voor zover zij redelijkerwijs kon nagaan, de gegevens in het
Informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat zij geen
gegevens heeft weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het
Informatiememorandum zou wijzigen. Het Informatiememorandum als zodanig houdt geen
aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig
effect aan een persoon in een jurisdictie waar dit volgens de daar geldende wet- en
regelgeving niet is geoorloofd.
De informatie in het Informatiememorandum geeft de situatie weer per Publicatiedatum
van het Informatiememorandum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de goede
orde merkt PHELIX op dat zij er niet voor kan instaan dat de in het Informatiememorandum
vermelde informatie ook op een later tijdstip dan op Publicatiedatum van het
Informatiememorandum juist is. Het Informatiememorandum bevat mededelingen die
opgevat kunnen worden als toekomstverwachtingen, onder meer ten aanzien van de
financiële positie van PHELIX, de door hen te behalen resultaten en de door hen gedreven
onderneming(en). Hoewel PHELIX van mening is dat deze mededelingen gebaseerd zijn op
redelijke veronderstellingen, garandeert PHELIX niet dat de uiteindelijk te behalen resultaten
niet wezenlijk afwijken van de mededelingen die opgevat kunnen worden als
toekomstverwachtingen.
Bepaalde financiële en statistische cijfers in het Informatiememorandum zijn afgerond. Als
gevolg hiervan kan het voorkomen dat de som van bepaalde gegevens afwijkt van het
gegeven totaal.
Op het Informatiememorandum is Nederlands recht van toepassing. Het
Informatiememorandum wordt slechts gepubliceerd in de Nederlandse taal.
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2. INFORMATIE OVER ALUMEXX
2.1. GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING ASC GROUP EN ALUMEXX

De ASC Group (Aluminium Scaffolding Company) richt zich wereldwijd op de productie,
ontwikkeling, verhuur, montage, lease en verkoop van aluminium klimmaterialen in de
breedste zin van het woord. De ASC Group, waarvan de statutaire naam Van den Heuvel Alu
Products B.V. luidt, is opgericht in 1991 en is 26 jaar actief. De aluminium klimmaterialen van
ASC betreffen niet alleen ladders, trappen en steigers, maar ook custom-made specials zoals
overbruggingsplatforms, hangbruginstallaties, permanente gevelonderhoud installaties,
loopbruggen, bootsteigers en helikopterplatformen.
De ASC Group werkt met ruim 360 dealers, verschillende joint ventures en eigen vestigingen
over de hele wereld, met de nadruk op Europa. ASC beschikt in eigen huis over een variëteit
aan capaciteiten, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van producten, het uitvoeren van
keuringen, het produceren, repareren en onderhouden van producten.
De ASC Group is lid van de VSB (Vereniging van Steigerbouw Bedrijven), die waakt voor
veiligheid bij het werken op hoogte en tevens dient als landelijk erkend kwaliteitskeurmerk.
Alle producten van de ASC Group voldoen aan en zijn gecertificeerd conform nationale en
internationale wetgeving en normeringen. Toetsing en testing vonden plaats door
onafhankelijke keuringsinstanties zoals TÜV, Aboma Keboma (Amtek), Vincotte en UL.
De ASC Group is ervaren op het gebied van industriële producten voor de professionele
markt. Sinds 2011 heeft de ASC Group te maken met een duidelijke toename van de vraag
naar klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. De ASC Group heeft er voor gekozen een
tweede lijn aan klimmaterialen in de markt te zetten, speciaal gericht op de doe-hetzelfmarkt. Om onderscheid aan te brengen in de productlijnen is gekozen voor een andere
naam: Alumexx.
De markt voor industriële producten en de
markt voor doe-het-zelf producten zijn
verschillend. Bijna iedereen heeft een trap in
huis, maar niet iedereen zal deze dagelijks
voor werkzaamheden gebruiken. Het
onderscheid zit voornamelijk in intenviteit
van het gebruik, de aanschafprijs en volumes.
De ASC Group wil zich blijven richten op de
indistriële markt. Verzelfstandiging van
Alumexx past binnen deze strategie.

Figuur 1. Klimmaterialen van de Alumexx Eco-Line.
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Figuur 2. Video van Alumexx producten.

De naam Alumexx is vastgelegd in 2011. Producten van ASC voor de doe-het-zelfmarkt
worden sindsdien verkocht onder de merknaam Alumexx, al dan niet in combinatie met de
productlijnbenaming Alumexx Eco-Line en Alumexx Basic Line (te samen te noemen: de
“Alumexx Producten”). De vraag naar Alumexx Producten kent een flinke groei vanaf 2015.
De Alumexx Producten worden via dealers verkocht, waaronder bol.com.
De heer J. (Jeroen) van den Heuvel is
grondlegger en grootaandeelhouder
van de ASC Group, en aandeelhouder
van Alumexx. Hij houdt het
aandeelhouderschap indirect via zijn
holdingvennootschap A ColibusHolding B.V. (de “Holding”). Hij is
expert op het gebied van innovatie,
kwaliteit en veiligheid. Namens de ASC
Group bekleedt hij belangrijke posities
in commissies van o.a. de VSB, het
NEN-instituut en de Waarborgcommissie van DNV. De heer Van den Heuvel heeft een
stringente Code of Ethics, de Declaration on Social Compliance en de Code of Conduct bij de
ASC Group ingevoerd.
Zowel de Holding als de heer W.G. van ’t Slot zijn algemeen directeur van de ASC Group. Het
curriculum vitae van de heer Van den Heuvel is samen met dit Informatiememorandum op
de website van de Vennootschap geplaatst.
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2.2. PRODUCTONTWIKKELING BINNEN ASC

De Alumexx klimmaterialen zijn zorgvuldig ontworpen en uitvoerig getest om te voldoen
aan de juiste standaarden. ASC heeft haar eigen testmethodes ontwikkeld waardoor
onafhankelijke keuringsinstanties zoals TÜV een positief testoordeel gaven.
ASC heeft geïnvesteerd in een lasrobot voor opbouwdelen, wat een aanzienlijke
vermindering van de productiekostprijs oplevert. Daarnaast heeft ASC de laatste jaren
geïnvesteerd in gereedschappen, lasmallen en machines. Een groot deel van de productie
gebeurt inhouse. ASC beschikt over een goede logistiek en infrastructuur. Na de
verzelfstandiging zal Alumexx onverminderd van deze faciliteiten van ASC gebruik kunnen
maken.

Figuur 3. Bouwtekeningen van het nieuwe distributiecentrum van Alumexx.
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2.3. VERZELFSTANDIGING ALUMEXX

ASC heeft sinds 2011 een goede start gemaakt met het introduceren van producten voor de
particuliere doe-het-zelf-markt onder de merknaam Alumexx. De particuliere markt is een
sterke groeimarkt. Om deze markt succesvol te betreden zijn grote volumes nodig. Dat vergt
een andere aanpak dan het bedienen van de professionele markt.
ASC heeft besloten deze markt niet actief te gaan veroveren en Alumexx te verzelfstandigen.
Zowel ASC als PHELIX menen dat de voorwaarden voor een succesvolle verzelfstandiging
aanwezig zijn. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten doet zich momenteel een
beduidend grotere vraag voor. Er zijn opportunities voor partnerships in onder meer de
Benelux, Scandinavië en de Verenigde Staten. Verkopen zullen in toenemende mate digitaal
plaatsvinden, waarbij webshops een steeds belangrijkere rol spelen. Voor de Alumexx
Producten is succesvol de webshop Alumexx.nl opgezet.
Om te komen tot de grotere volumes is een goede naamsbekendheid en financiële
slagkracht nodig. De verwachting is dat dit met de beursnotering kan worden bereikt. PHELIX
wil daarom haar aandeelhouders verzoeken om haar huidige naam te veranderen in
Alumexx N.V.

PHELIX N.V. | Informatiememorandum inzake overname Alumexx 8

3. BELANGRIJKSTE MARKTEN EN TRENDS
3.1. BELANGRIJKSTE MARKTEN

De Alumexx Producten worden
verkocht via webshops en lokale
speciaalzaken. De meer dan 360
dealers zijn gevestigd in geheel WestEuropa en in de Verenigde Staten. Op
dit moment zijn er in 23 landen
verkooppunten van Alumexx
Producten.

Figuur 4. Overzicht locaties Alumexx-dealers in de
Benelux.

Figuur 5. Overzicht locaties Alumexx-dealers wereldwijd.
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De ASC Group heeft op basis van historie en ervaring een prognose gemaakt van de
marktgrootte per land. Zo wordt de Nederlandse aluminium doe-het-zelfmarkt geschat op
€105 miljoen en de Belgische markt op €70 miljoen.
De Vennootschap meent dat door een scherpe prijsstelling van de Alumexx Producten een
groter marktaandeel veroverd kan worden. Met de beursnotering wil de Vennootschap
primair de naamsbekendheid van Alumexx in de Benelux vergroten, maar daarnaast is groei
in andere landen eveneens belangrijk.

Figuur 6. Totale marktwaarde klimmaterialen van Europese landen.
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De Vennootschap denkt de groei van de Alumexx Producten te kunnen realiseren middels
focus op de thuismarkten Nederland en België en door verdere uitbreiding in groeimarkten
Europa en de Verenigde Staten. De aanwezigheid van het distributiecentrum van ASC in
Richmond, Virginia, biedt een goede ondersteuning voor de groeistrategie in de VS. De
Amerikaanse markt is naar schatting €2 miljard groot.

Figuur 7. Totale marktwaarde klimmaterialen van focusgebieden.

De landen die het meeste bijdragen aan de omzet van de Alumexx Producten zijn op dit
moment Nederland en België. De belangrijkste groeimarkten zijn Frankrijk, Portugal en de
Verenigde Staten.
3.2. TRENDS

Klimmaterialen van aluminium hebben grote voordelen. Een aluminiumlegering heeft een
hogere treksterkte dan andere legeringen zoals staal en fiberglass. Aluminiumlegeringen zijn
duurzaam en bestand tegen oxidatie. De dichtheid van aluminium is ongeveer 50% minder
dan ijzer en ongeveer 75% minder dan koper, waardoor aluminium klimmaterialen over het
algemeen lichter zijn dan die van andere grondstoffen. Aluminium klimmaterialen worden
daarom veelal gebruikt als non-permanente installaties voor tijdelijke werkzaamheden. Bij
de Alumexx Producten is dan ook bewust gekozen voor aluminium.
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Bij het in kaart brengen van de grondstoffen voor klimmaterialen zijn twee opvallende
trends waar te nemen. Uit onderstaande grafiek wordt allereerst duidelijk dat de gehele
vraag naar grondstoffen groeit. Er is de laatste jaren groei in verkoop van allerlei
grondstoffen die worden verwerkt in klimmaterialen. Daarnaast valt op te merken dat de
groei van het aluminiumverbruik in klimmaterialen versneld optreedt ten opzichte van
andere materialen. Ook de totale vraag naar van klimmaterialen in huishoudelijk gebruik
neemt toe, zodat al met al een sterke groei in aluminiumproducten optreedt.

Figuur 8. Onderverdeling van grondstof gebruikt in klimmaterialen.
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Bij het bekijken van de groei van aluminium klimmaterialen is een duidelijk opwaartse trend
te zien. Gezien de groei van de wereldbevolking en de toename van thuisgebruik van
klimmateriaal, verwacht het bestuur van de Vennootschap dat deze trend zich zal
voortzetten.

Figuur 9. Groei in aluminium klimmaterialen.

Uit bovenstaande grafiek blijkt een duidelijke groei in klimmaterialen voor huishoudelijk
gebruik. De Alumexx-Eco line biedt gebruikers in deze categorie trappen aan vanaf twee
treden tot acht treden.
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In het marktsegment “huishoudelijke trappen” blijkt sprake van een duidelijke toename in
kleine huishoudtrappen met twee of drie treden.

Figuur 2. Cirkeldiagram onderverdeling trappen.

Figuur 11. Alumexx Basicline huishoudtrap.

In de Alumexx Basic Line is een robuuste trap ontwikkeld die geheel tegemoet komt aan de
groeiende vraag naar dit soort trappen voor huishoudelijk gebruik. Vanwege deze groeiende
vraag zal versterkt de focus worden gelegd op dergelijke producten.

Figuur 3. Grafiek van toenemende groei in huishoudtrappen.
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3.3 GROEIPERSPECTIEF

Naar de overtuiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen biedt de markt
voor klimmaterialen in de toekomst sterke groeimogelijkheden. Er is een sterke trend
waarneembaar richting toenemend thuisgebruik van klimmaterialen.
De waardeketen van klimmaterialen beslaat meerdere schakels. Aluminium dient te worden
ingekocht en vervolgens omgezet te worden van grondstof naar eindproduct. Hierna wordt
het eindproduct ontvangen, opgeslagen en vervolgens via de juiste verkoopkanalen
verspreid. Marketing en naamsbekendheid spelen een rol aan de verkoopzijde, terwijl
fabricage en productontwikkeling het begin van de waardeketen beslaan. ASC is op dit
moment actief in de gehele waardeketen.
In de markt voor klimmaterialen is er in de Benelux op dit moment één marktleider. Verder
is de markt erg gefragmenteerd; de partijen die hier actief zijn, zijn overwegend van geringe
omvang en/of zijn slechts actief in een beperkt deel van de gehele waardeketen. De
verwachting is dat zich de komende jaren een omvangrijke consolidatie zal voordoen,
waardoor grotere combinaties ontstaan, die geleidelijk actief zullen worden in de gehele
keten. Alumexx wil met haar groeistrategie in dit proces een belangrijke rol spelen en zich
daarmee ontwikkelen tot een grote speler op de Nederlandse en Europese markt.
Om succesvol te blijven in de markt van klimmaterialen vereist deze (internationale)
groeistrategie omvangrijke financiële middelen om te investeren met als doel in een zo groot
mogelijk deel van de waardeketen van klimmaterialen vertegenwoordigd te zijn. De
Vennootschap wil de positie van de Alumexx Producten in de markt versterken, enerzijds
door middel van autonome groei en anderzijds ddoor middels van gerichte strategische
overnames in binnen- en buitenland. Dat betekent dat nieuwe schakels kunnen worden
toegevoegd of bestaande worden versterkt, zoals productie, innovatie, webshops,
verzending, alsmede een vergroting van het aantal eindproducten.
Naast de toevoeging en versterking van schakels in de waardeketen kan de positie ook
worden uitgebreid door gerichte overnames van bedrijven in binnen- en buitenland en
optimale inzet van nieuwe technologie. Innovatie blijft van groot belang om de
technologische voorsprong te behouden of te vergroten. Hiertoe zal nadere samenwerking
worden gezocht met bestaande relaties zoals Bo-Rent en VDL. Behalve technologische
innovatie kan ook worden gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe, commercieel
interessante concepten op het gebied van duurzaamheid.
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4. BEDRIJFSRESULTATEN EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN
4.1. BEDRIJFSRESULTAAT

Tot 31-12-2017 zijn de Alumexx-activiteiten nog onderdeel van de ASC Group. De
gerealiseerde omzet en marge in 2016 en de prognose voor 2017 zijn onderstaand
weergegeven, financiele informatie inzake de overige bedrijfskosten over deze boekjaren
zijn niet beschikbaar.
Alumexx B.V. omzetcijfers 2016 en 2017

Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

2016

Forecast 2017

992.661
-823.909
168.752

1.429.004
-1.186.073
242.931

17%

17%

4.2. TOEKOMSTVERWACHTINGEN

De verwachting is dat de omzet - na overname van de activiteiten van Alumexx door PHELIX jaarlijks zal toenemen als gevolg van voorgenomen uitbreiding van de activiteiten, zoals
hierboven in het Informatiememorandum is verwoord.
De bedrijfskosten zullen tot en met 2020 grotendeels betrekking hebben op afgenomen
diensten voor de afhandeling van de logistieke afhandeling, hiervoor zal een
dienstverleningsovereenkomst (“DVO”) worden afgesloten. De bedragen in de begroting zijn
gebaseerd op de kosten die binnen deze DVO worden gemaakt.
Alumexx B.V. Begroting 2018 - 2020

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

2.143.505
-1.779.109
364.396

3.215.258
-2.652.588
562.670

6.526.974
-5.352.118
1.174.855

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Totale kosten

75.000
125.000
200.000

125.000
175.000
300.000

200.000
400.000
600.000

EBITDA

164.396

262.670

574.855

17%

18%
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18%

5 OVERNAME VAN ALUMEXX DOOR PHELIX
5.1 STRUCTUUR EN BEOORDELING VAN DE OVERNAME

De activiteiten die betrekking hebben op de Alumexx Producten zijn momenteel onderdeel
van de vennootschap Van den Heuvel Aluproducts B.V., die de handelsnaam ASC Group
heeft. Deze activiteiten zullen worden ondergebracht in de hiervoor opgerichte
vennootschap Alumexx B.V. Er worden uitsluitend activiteiten overgedragen. Vervolgens zal
de houder van alle aandelen in Alumexx, de Holding (A Colibus-Holding B.V.) deze aandelen
verkopen aan PHELIX.
Voor de overname van de vennootschap Alumexx betaalt PHELIX EUR 555.000 in aandelen.
Alumexx wordt door verkoper schuldenvrij overgedragen.
PHELIX zal de koopprijs volledig betalen door uitgifte van 3.700.000 nieuwe aandelen A
tegen een uitgifteprijs van €0,15 per aandeel aan de Holding. Met de Holding is een lock up
periode voor 100% van de aandelen overeengekomen, zulks voor een periode van 30
maanden te rekenen vanaf de verkrijgingsdatum van de aandelen A.
Het is de bedoeling dat de overname per 1 januari 2018 is afgerond, zodat de omzet en winst
van Alumexx in de periode vanaf 1 januari 2018 voor rekening van PHELIX zal komen.
Met de verkrijging van de 3.700.000 aandelen A verwerft de heer Van den Heuvel middels de
Holding een belang van 35% in de Vennootschap. Het geplaatste aandelenkapitaal zal na
uitgifte van de nieuwe aandelen stijgen tot 10.695.515 aandelen.
Voor de voorgenomen overname gelden de gebruikelijke condities, onder meer goedkeuring
door de algemene vergadering van aandeelhouders van PHELIX, en verlening van vrijstelling
van de biedplicht, zoals opgenomen in punt 2 van de agenda voor deze
aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van
PHELIX achten de overname van Alumexx in het belang van de Vennootschap en haar
aandeelhouders, zoals nader toegelicht in het Informatiememorandum.
5.2 LOCK-UP VAN ANDERE GROOTAANDEELHOUDERS

Met de andere grootaandeelhouders (Mountainshield Capital Fund, Kuikens B.V. en de heer
Jost) is een lock-up periode afgesproken van 24 maanden, ieder voor 90% van het
aandelenbezit gedurende maand 1 tot 12 en voor 80% gedurende maand 13 tot 24. Hiermee
willen zij, net als heer Van den Heuvel, hun vertrouwen kenbaar maken in de onderneming
voor de lange termijn.
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6 BESCHIKBARE DOCUMENTEN
De volgende documenten maken deel uit van dit Informatiememorandum:





de Statuten van Alumexx;
de oproeping voor de op 28 december 2017 te houden buitengewone vergadering
van aandeelhouders van PHELIX;
de agenda voor deze vergadering;
het curriculum vitae van de heer Van den Heuvel.

Het Informatiememorandum en de hierboven genoemde documenten kunnen vanaf
Publicatiedatum kosteloos worden verkregen op het kantoor van Alumexx aan de
Leerlooierstraat 11, 4871 EN Etten-Leur. Daarnaast kunnen het Informatiememorandum en
de hierboven genoemde documenten vanaf de Publicatiedatum worden gedownload van de
website van PHELIX N.V.: www.phelixnv.com/investor-relations
PHELIX heeft de hierboven genoemde documenten voorafgaand heden gedeponeerd bij de
AFM.
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