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F I N A N C I Ë L E  S E C T O R

DeGiro-oprichters doen overnames voor
'nieuwe Europese fintech'
Mathijs Rotteveel 19 apr

Internetwinkel eBay is een van de partners van Orangebuddies.  Foto: Richard Levine/Getty Images

Jasper Anderluh en Niels Klok, twee van de oprichters van internetbroker DeGiro, zeggen

te bouwen aan een serviceprovider voor Europese financiële dienstverleners. Daarvoor

hebben ze twee overnames gedaan: Orangebuddies uit Harderwijk en BudgetBakers uit

Tsjechië. De overnamesom van BudgetBakers ligt rond de €6,3 mln. Die van

Orangebuddies is onbekend.

In BudgetBakers hebben de investeerders een minderheidsbelang. Van Orangebuddies

hebben ze wel alle aandelen in handen. Met hun investeringen willen ze profiteren van

een verandering in de Europese richtlijnen, die inmiddels twee jaar terug inging. Volgens

deze zogenoemde PSD2-richtlijnen moeten banken hun betaalsystemen openstellen voor

fintechbedrijven.

Anderluh en Klok hebben het als eigenaren van DeGiro vaak aan de stok gehad met de

Autoriteit Financiële Markten vanwege door de toezichthouder geconstateerde

tekortkomingen bij hun voormalige bedrijf. Toch werd de internetbroker een commercieel

succes en in het najaar van 2019 voor meer dan €320 mln verkocht aan het Duitse Flatex.

Loodgieters
Klok licht de nieuwe plannen graag telefonisch toe. 'Ondanks dat banken alle

mogelijkheden hebben om te profiteren van de PSD2-richtlijnen, doen ze er nog niet veel
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mee. Wij willen de infrastructuur bouwen om die data te verzamelen en daar dan

bijvoorbeeld de bedrijfslogo's aan te koppelen, van zeg Netflix of Albert Heijn. Die

infrastructuur zouden andere bedrijven, onze klanten, weer kunnen gebruiken voor

handige consumenten-apps'

Hiermee betreden de ondernemers een markt waarin een paar internationale

concurrenten de afgelopen jaren al flinke stappen hebben gezet. Zo bouwde de Zweedse

fintech Tink het financiële huishoudboekje Grip voor ABN Amro. Plaid, een grote

Amerikaanse speler in deze markt, werd in de laatste investeringsronde gewaardeerd op

$13 mrd.

Zowel Tink als Plaid zijn een soort loodgieters voor de financiële sector. Ze sluiten apps en

banken op elkaar aan. Van dit zogeheten 'open banking' maakten begin vorig jaar al ruim

een miljoen Britten gebruik. In de rest van Europa komen de ontwikkelingen om apps en

banken aan elkaar te koppelen trager op gang.

Vijf miljoen downloads
Met de investering van Klok en Anderluh willen Michal Kratochvíl en Jan Müller, de

oprichters van BudgetBakers, hier iets aan doen.

BudgetBakers levert nu digitale portemonnees aan particulieren en bedrijven. 'Bedrijven

en particulieren kunnen hun rekeningen koppelen aan een app', aldus Kratochvíl tijdens

een telefoongesprek. 'Zo kan een ondernemer zijn bedrijf bekijken vanuit het perspectief

van verschillende teams, of verkoopkanalen, aan de hand van hun eigen bankrekeningen.

Inclusief de winst van die teams, hun kosten en uitstaande vorderingen.'

BudgetBakers is opgericht in 2014, heeft minder dan twintig personeelsleden en een app

die naar eigen zeggen al meer dan vijf miljoen keer is gedownload. Klok en Anderluh

zouden met hun betaling van €6,3 mln nu een minderheidsbelang hebben. Het afgelopen

jaar heeft BudgetBakers winst gemaakt, al was dat volgens Kratochvíl eigenlijk niet de

bedoeling. 'In deze industrie moet je de winst eigenlijk gebruiken om nog sneller te

groeien.'

Stil in Harderwijk
Zo spraakzaam als Kratochvíl is, zo stil is het in Harderwijk bij Orangebuddies. Oprichter

en ceo Sabrine Boogers is niet aan het werk en kan volgens een collega ook niet aan de

telefoon komen. Volgens de website is het bedrijf wereldmarktleider op het gebied van

cashback, en winkelen ieder jaar winkelen zo'n 8 miljoen consumenten op de websites van

'de partners van Orangebuddies'.

Klok is wél bereid om het bedrijfsmodel van Orangebuddies toe te lichten. Het levert

volgens hem software voor websites die tegen commissie bezoekers naar webwinkels

leiden. 'Bijvoorbeeld een lezer gaat via een nieuwssite naar Booking.com en boekt daar een

reis. Dan betaalt Booking.com die nieuwssite commissie. Maar als je via een cashback-

bedrijf boekt, dan wordt die commissie voor een groot deel terugbetaald aan de eindklant.

Orangebuddies doet dit laatste en levert de technologie hiervoor aan andere bedrijven.'

Volgens Klok zijn BudgetBakers en Orangebuddies waarschijnlijk niet de laatste

overnames. Aan kapitaal geen gebrek. Hij verdiende, gezien de laatste aandelenkoers, zelf

€194 mln aan de verkoop van DeGiro. Anderluh €97 mln. Daarmee willen ze investeren in

meer bedrijven die gaan profiteren van de nieuwe bankenregels. 'Voordat iedereen daarop

inspeelt, zijn wij al even bezig. Ik heb een hele lijst met interessante namen.'

Fintech Plaid na laatste kapitaalronde gewaardeerd op $13 mrd

Winst Duitse broker Flatex schiet omhoog na overname DeGiro

InFlatex
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