Breda, 4 april 2014

Betreft: Management Buy Out Into Telecom

Op 1 april 2014 heeft er bij Into Telecom BV en Breda Marketing BV een
management buy out plaatsgevonden waarbij grootaandeelhouder Jan-Willem
van Dijk zijn belang heeft verkocht aan investeringsmaatschappij Foreman
Capital en aan het bestaande directieteam, te weten: Frank van Rossum, Erik
van Arkel, Eric van den Hatert, Ernstjan Nijsink en Jim Egging. Het
management neemt een substantieel minderheidsbelang.

Directieteam:
Frank van Rossum (financieel directeur) licht namens het directieteam toe:
‘Als directieteam zijn wij dankbaar dat wij de kans krijgen om financieel te
participeren in deze deal. Into Telecom is altijd een uitstekend geleid bedrijf
geweest en het is nu aan ons om die successen verder uit te bouwen. Die
ruimte krijgen wij ook ten volle van onze nieuwe grootaandeelhouder en dat
maakt dat wij met extra trots en motivatie aan deze klus beginnen’.

Jan-Willem van Dijk:
‘De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier eraan mogen bijdragen om
deze organisatie uit te bouwen van een bedrijfje geleid vanuit een huiskamer
tot de absolute nummer één in de zakelijke telecom markt’, aldus Van Dijk.
‘Gezondheidsproblemen hebben mij helaas genoodzaakt om het bedrijf in de
verkoop te zetten. Het feit dat het bestaande directieteam kan mee
participeren én ik het bedrijf in (financieel) gezonde toestand goed achter
laat, geeft mij een goed gevoel.
Doorslaggevend om de deal definitief door te zetten, is uiteindelijk het feit
geweest dat ik in februari met NAC algemeen directeur Justin Goetzee in
gesprek ben geraakt om mijn commerciële expertise in de nabije toekomst in
te zetten ten faveure van NAC.

In samenspraak met Justin, de RvC en de grootaandeelhouder is daaruit
gekomen dat ik mij na de zomer –onbezoldigd- ga bezighouden met het
verhogen van de commerciële mogelijkheden en verdiencapaciteit van mijn
favoriete club. Voor mij persoonlijk is dit altijd een ultieme wens geweest.
Tot en met 20 mei blijf ik operationeel actief binnen Into Telecom om
zodoende een goede overdracht en inwerkperiode van mijn opvolgers te
bewerkstelligen’.

Foreman:
Namens Foreman Capital, Sander van Woerden: “We kijken er naar uit Into
Telecom en haar management te ondersteunen in de ingezette
expansiestrategie. Gezamenlijk optrekken met management en vervolgens op
een actieve manier de organisatie uitbouwen is wat we graag doen.”

Into Telecom BV
Into Telecom is de grootste onafhankelijke Business Partner op de
Nederlandse telecommarkt. Into Telecom is een landelijk opererende
aanbieder op het gebied van oplossingen voor vaste en mobiele telefonie en
ICT-vraagstukken; communicatie in de breedste zin. In samenwerking met de
zakelijke klanten wordt beoogd om te komen tot de meest optimale telecomen ICT-oplossing.
Het bedrijf bestaat uit circa 135 medewerkers, waaronder ruim 40
franchisenemers. Het klantenbestand bestaat uit ruim 5.000 klanten,
waaronder tal van beursgenoteerde bedrijven, gemeentes, zorginstellingen en
MKB-bedrijven. Into Telecom is door Vodafone, KPN, Tele2 en T-Mobile
meervoudig uitgeroepen tot Business Partner of the Year.

Breda Marketing BV
Breda Marketing is de rechtspersoon waarin Into Telecom haar eigen
Callcenter heeft ondergebracht. Voor Breda Marketing zijn circa 20 agents
dagelijks actief om de agenda’s van de franchisenemers van gekwalificeerde
afspraken te voorzien.
Foreman Capital
Foreman Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gevestigd te
Amsterdam en opgericht in 2005. Zij richt zich op deelnemingen in WestEuropese bedrijven die actief zijn in handel, productie of dienstverlening en
een omzet hebben van € 20 tot 100 miljoen.
Kapitaalverstrekking, expertise én inzet
Foreman Capital stelt naast fondsen ook expertise en inzet ter beschikking
aan haar deelnemingen. Dit in tegenstelling tot veel participatiemaatschappijen
die zich meer beperken tot het verstrekken van financiële middelen. Foreman
treedt op als 'meedenkend voorman' en wenst in goede samenwerking met
bestaande management teams op te trekken.
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