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Takeaway.com,hetmoederbedrijf achter
maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, heeft
vrijdag een succesvol debuut gemaakt
op de Amsterdamse beurs. De koers van
het aandeel sloot de dag 6,5% hoger op
€24,50.Daarmeeishet technologiebedrijf
€1,058mrdwaardopdebeurs.

Takeaway,datzestienjaargeledendoor
JitseGroenop een studentenkamerwerd
opgericht, gaateendeel vandeopbrengst
van€328mlngebruikenommetnamein
Duitsland te groeien. Het gaat om tien-
tallenmiljoenen die worden gestoken in
reclameomnieuweklantenenrestaurants
aanhet bedrijf te binden.

BestuursvoorzitterGroen,diedeafgelo-
pentweewekendewereldoverreisdeomte
sprekenmetpotentiëlebeleggers,zegtdat
‘heel veel Duitse investeerders zijn inge-
stapt’.Eenpercentagewilhijnietnoemen.
Nu is Takeaway, door de grotemarke-

tinguitgaven, in Duitsland zeer verliesla-
tend. ‘We kunnen nu ook al in Duitsland
winstgevend zijn,maar we kiezen er niet
voor.Wijwillengroeien.Dathebbenweal-
tijd zo gedaan.’
Gevraagd naar de impact van nieuwe

concurrentenindebezorgmarkt, reageert
Groen luchtig.Nieuwkomers als Foodora
enDeliveroo hebben in tegenstelling tot
Takeaway veel koeriers voor henwerken,
dieetenbezorgenvoorrestaurantsdiedat
niet zelf doen. ‘Ik zouniet wetenwaarom
ikmij drukmoetmaken over iets wat bij

Oprichter Jitse Groen bij de beurs
introductie van zijn bedrijf.
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Bestelsite Takeaway na eerste handelsdag ruim €1 mrd waard

onsminder dan 1% van het aantal orders
vertegenwoordigt. Iedereen begrijpt dat
hetveelmakkelijker isomduizendberich-
tenperminuutdoortesturennaarrestau-
rants,danduizendmensenperminuutop
eenfiets of brommer te zetten.’

DestrijdvanTakeaway isvooralgericht
op het binnenhalen van nieuwe klanten,
wantnogaltijdbestellenveelmensenhun
etenuiteenfolderenviadetelefoon. ‘Wat
wij doen, is eigenlijk een soort langzaam
educatieproces: wij proberen consumen-
ten van de telefoon over te laten stappen
naar online.’

Metdebestaandeklantenkomthetvol-
gens Groenwel goed. ‘Als je eenmaal bij
onsonlineetenbestelt,blijf jedatookvaak
doen.Het iseenimpulsbestelling. Jehebt
honger en bestelt snel, langs de bekende
weg.’

In de thuisbezorgmarkt overheerst de
gedachte dat uiteindelijk één sterke spe-
lerper landoverblijft.Hetmarketingbud-
get ishetbelangrijkstewapenomdiestrijd
tewinnen.De€40mlndieTakeawaynade

beursgangwil investeren, isongeveereven-
veel als het bedrijf dit jaar aanmarketing
inDuitslandbesteedt.

Sommigeanalistenplaatstendeafgelo-
penweken kanttekeningen bij het groei-
verhaal. Takeaway is volgens hen ver-
wikkeld in een dure strijd omhet Duitse
marktleiderschap,meteenongewisseuit-
komst.Groenzietdatanders. ‘Duitslandis
eigenlijkhelemaalniet zo competitief. Er
zijnmaarweinig landenwaar jemaaréén
serieuze concurrent hebt. Een aantal ja-
rengeledenwarendaternogvier inDuits-
land.’Deovergeblevengroteconcurrent is
Delivery Hero, dat demerken Lieferheld
enPizza.deuitbaat. Samenzijndeze twee
merkengroterdanTakeawayinDuitsland,
maar individueel kleiner.

Deopbrengstvandebeursgangkanop-
lopen tot €377mln, als de begeleidende
banken—MorganStanley,MerrillLynch,
ABNAmro enUBS—de komende dagen
viadezogehetenovertoewijzingsoptienog
extra aandelenplaatsen.
Ongeveer de helft van dit bedrag gaat

naar de huidige aandeelhouders, onder
wie oprichter en ceo Jitse Groen. Groen
endeinvesteerderPrimeVenturesblijven
evenwelnadebeursintroductiegrootaan-
deelhouders.

Het geld dat bij beleggers is opgehaald
wordt verder gebruikt om een overbrug-
gingskredietvoordeovernamevanJustEat
Benelux eerder dit jaar af te lossen. Nog
eensmaximaal€20mlnwordt ingezetom
andereleningenafte lossen.Eenflinkdeel
blijft ook inkas, zowerd eerderbekend.

Het bedrijf is volgens
analisten verwikkeld
in een dure strijd
om het Duitse
marktleiderschap
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