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Memo 
 

Aan Investeerders van Geldvoorelkaar.nl 

Van Aeternus | Patrick Cox 

Betreft Ondersteuning Pizza Hut 

Datum 29-04-2018 

 

 

Geachte investeerder(s), 

 

Mede op verzoek van Geldvoorelkaar.nl en de ondernemers achter Pizza Hut Gouda en Delft, is dit memo 

door ons opgesteld. Belangrijkste doelstelling van dit memo, is om onze positie, functie en historie bij de 

‘Pizza Hut organisatie in Nederland’ te duiden, zodat u zich als investeerder een helder en transparant 

beeld kunt vormen omtrent de kwaliteit van de financieringsaanvraag voor de opstart van de vestigingen 

in Gouda en Delft. Dit memo is daarom ook onlosmakelijk verbonden met de, via Geldvoorelkaar.nl,  

voorliggende financieringsaanvraag voor de nieuwe Pizza Hut vestigingen Gouda en Delft. 

 

Over Aeternus 

Aeternus Corporate Finance (hierna: Aeternus) is een Corporate Finance kantoor met vestigingen in 

Eindhoven, Venlo en sinds kort ook Amsterdam. Aeternus is volledig onafhankelijk, dat wil zeggen dat wij 

niet gelieerd zijn aan andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld een bank of een accountantskantoor. Ons bedrijf 

is volledig in handen van onze drie partners, die ook allen operationeel werkzaam zijn binnen Aeternus. 

Het bedrijf bestaat reeds sinds 2006 en onze werkzaamheden richten zich op de volgende deelgebieden: 

 Fusies en overnames; wij begeleiden ondernemers bij aankoop, verkoop of fusie van hun 

ondernemingen. Dit alles in de breedste zin des woords; vanaf de oriëntatiefase tot en met het 

moment van overdracht ondersteunen wij onze klant in dit (complexe) proces. 

 Bedrijfswaardering; wij zijn inhoudelijk specialist op het gebied van bedrijfswaarderingen. Klanten 

hebben behoefte aan deze dienstverlening in geval van conflictsituaties, echtscheiding, overlijden 

en andere situaties waarin de waarde van een onderneming bepaald moet worden. Met een uniek 

aantal van 6 Register Valuators en 2 Master of Business Valuation in dienst hebben wij een grote 

hoeveelheid kennis in ons bedrijf.  Ons onderscheidend vermogen ligt dan ook in de (inhoudelijke) 

kwaliteit van dienstverlening. 

 Bedrijfsfinanciering; wij ondersteunen bedrijven in hun zoektocht naar (investerings)kapitaal. 

Oorspronkelijk betrof dit vooral complexe overnamefinancieringen, echter de laatste jaren zijn 

onze activiteiten op dit gebeid veel groter geworden. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de 

terugtrekkende adviesrol van banken; wij nemen deze functie in hoge mate over. Met circa 10 zeer 

ervaren oud-bankiers in dienst zijn wij inhoudelijk zeer goed in staat om ondernemers te adviseren 

over het aantrekken van financiering. 

 Valuemanagement; Het gericht en systematisch verhogen van de bedrijfswaarde samen met 

ondernemers. Met een eigen ontwikkeld model geven wij ondernemers inzicht in de zogenaamde 

‘value drivers’ van hun onderneming en wat zij daaraan kunnen doen om de waarde van hun 

onderneming te verhogen. 

 

Deze activiteiten voeren wij met circa 25 medewerkers uit; sinds onze oprichting hebben wij meer dan 750 

klanten geholpen, zowel nationaal als internationaal. Wij beschikken mede daardoor over veel 

bedrijfskundige kennis.  
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Onze betrokkenheid bij Pizza Hut 

Medio 2016 zijn wij in contact gekomen met Soeniel en Rakesh Sewnarain, de initiatiefnemers achter ‘Pizza 

Hut Nederland’. Hun plannen om Pizza Hut te herintroduceren in Nederland spraken ons direct aan: 

 Pizza Hut heeft wereldwijd een goede marktpositie en uitstekende merknaam, maar was al enkele 

jaren niet meer significant in Nederland actief. 

 Het businessplan waarmee de heren Sewnarain het Area Development vanuit franchisegever Yum! 

had verworven toonde voldoende ambitie en uitdaging voor de Nederlandse markt. 

 

Beide ondernemers hadden reeds substantiële tijd en middelen geïnvesteerd, maar beseften zich dat ze 

voor de succesvolle groei van Pizza Hut in Nederland aanvullend kapitaal nodig hadden. Voor de zoektocht 

naar kapitaal hebben zij Aeternus ingeschakeld. 

 

Wij hebben achtereenvolgens de volgende activiteiten verricht: 

 Kritische screening en aanscherping van het eerder opgestelde businessplan. Daarbij hebben wij 

de uitgangspunten, ambities en de financiële prognoses met elkaar in lijn gebracht en de 

consequenties inzichtelijk gemaakt. Bij gebrek aan ervaringscijfers, hebben wij de prognoses 

volledig zelfstandig opgesteld, met hulp van de (financiële) ratio’s die we van Yum! kregen. Daarbij 

hebben wij meerdere scenario’s doorgerekend om te kunnen analyseren welke opties verder 

moesten worden onderzocht; 

 Zoektocht naar kapitaal voor de eerste vestigingen. De belangrijkste uitkomsten uit bovenstaande 

analyse was, dat er twee reële opties waren: 

1. Aantrekken van een grote (financiële) investeerder die, in ruil voor aandelen, de 

financiering voor de eerste 10-15 vestigingen verstrekte; 

2. Aantrekken van een financiering voor de eerste 3 vestigingen. 

Na enkele strategische gesprekken met diverse (markt)partijen, hebben wij samen met de 

ondernemers besloten om te kiezen voor optie 2. Mede vanwege de goede gesprekken hebben 

wij uiteindelijk besloten om te eerste vestigingen via Geldvoorelkaar.nl. 

 Ondersteuning na financiering van de eerste vestiging in Utrecht. Op verzoek van zowel 

ondernemers als Geldvoorelkaar.nl zijn wij na het verkrijgen van de financiering voor vestiging 

Utrecht betrokken gebleven bij de (financiële) exploitatie. Samen met ondernemers hebben wij 

een dagelijkse stuurset gebouwd, waarop de belangrijkste exploitatiegegevens konden worden 

gevolgd en waarop bijsturing kon plaatsvinden.  

 Ondersteuning bij financiering van de tweede vestiging in Almere. De opstart van de eerste 

vestiging in Utrecht toonde aan dat de door Yum! voorgestelde ratio’s in de praktijk anders bleken 

te zijn. Wij hebben de ervaringen daarom doorvertaald naar nieuwe prognoses voor de vestiging 

in Almere. Uitkomst was dat er nog altijd een rendabele exploitatie mogelijk is, maar dat 

aanvullende ‘delivery-omzet’ daarbij gewenst is.  

 Strategische sparring met ondernemers omtrent groeiplannen. Op basis van de ervaringen met 

de vestigingen Almere en Utrecht, kon het groeiplan verder worden vormgegeven. Om het tempo 

te versnellen, is besloten om te gaan werken met participatiepartners; ondernemers die voor eigen 

rekening en risico nieuwe Pizza Hut-vestigingen konden openen. Aeternus werd betrokken als 

‘preferred supplier’ voor het aantrekken van de benodigde financiering voor de particiatiepartners. 

 Ondersteuning bij financiering van de vestigingen in Gouda en Delft. Ten behoeve van de opstart 

van de derde en vierde vestigingen, heeft Aeternus een uitgebreide screening gedaan op de 

financiële performance van Utrecht en Almere, de vermogensposities van alle vier de ondernemers 

alsmede relevante andere personen. Tevens hebben wij, op basis van de meeste recente 

performance-gegevens van Utrecht en Almere, de prognoses voor Gouda en Delft opgesteld. 

 Strategische (financiële) advisering na financiering. Wij zullen de komende jaren (inhoudelijk) 

betrokken blijven om de verdere doorgroei van ‘Pizza Hut Nederland’ te ondersteunen. 


