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Let	op!	U	dient	uw	eventuele	beslissing	om	

te	beleggen	in	de	Aandelen	uitsluitend	te	

baseren	op	de	informatie	die	is	opgenomen	in		

het	Prospectus	en	niet	enkel	op	basis	van	de		

informatie	die	is	opgenomen	in	dit	Document.	

Het	Prospectus	is	verkrijgbaar	in	elektronische	

vorm	via	de	corporate	website	van	Basic-Fit	

(http://corporate.basic-fit.com)	en	kan		

kosteloos	in	gedrukte	vorm	worden	opgevraagd		

bij	ABN	AMRO,	per	e-mail		

(corporate.broking@nl.abnamro.com)	of		

schriftelijk	(ABN	AMRO	Bank	N.V.,		

t.a.v.	Corporate	Broking	(HQ7050),		

Gustav	Mahlerlaan	10,	1082	PP	Amsterdam).	

Het	Prospectus	is,	voor	Nederlandse		

ingezetenen,	tevens	verkrijgbaar	in		

elektronische	vorm	via	de	website	van		

Euronext	Amsterdam	N.V.	(www.euronext.com).	

Voor	verdere	informatie	in	verband	met		

de	verkrijgbaarstelling	van	het	Prospectus		

verwijzen	wij	naar	de	sectie	“Belangrijke		

informatie	&	risico’s”	van	dit	document.
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Belangrijke informatie 
Deze	brochure	(dit	“Document”)	bevat	een	korte	

beschrijving	van	enkele	belangrijke	onderwerpen	

zoals	opgenomen	in	het	Engelstalige	prospectus	

van	Basic-Fit	N.V.	(alleen	of	samen	met	haar	

dochtervennootschappen,	“Basic-Fit”	of	de	

“Onderneming”)	dat	algemeen	verkrijgbaar	

is	gesteld	op	maandag,	30	mei	2016	(het	

“Prospectus”).	Het	Prospectus	beschrijft	de	

uitgifte	van	nieuwe	aandelen	door	Basic-Fit	

(“Nieuwe	Aandelen”)	en	de	aanbieding	van	

bestaande	aandelen	Basic-Fit	(“Bestaande	

Aandelen”)	door	Mito	Holding	S.à.r	l.	(“Mito”),	

AM	Holding	B.V.	(“AM	Holding”)	en	Miktom	Manco	

B.V.	(“Manco”)	(gezamenlijk	de“Verkopende	

Aandeelhouders”).	De	Nieuwe	Aandelen	en	

Bestaande	Aandelen	gezamenlijk	worden	hierna	

de	“Aandelen”	genoemd.		

Dit	Document	is	geen	samenvatting	van	het	

Prospectus	in	de	zin	van	artikel	5:14	van	de		

Wet	op	het	financieel	toezicht	(“Wft”)	en	is	niet	

beoordeeld	of	goedgekeurd	door	de	Stichting	

Autoriteit	Financiële	Markten	(“AFM”).	Het	is	

naar	zijn	aard	niet	volledig.	Dit	Document	wordt	

namens	Basic-Fit	verspreid	en	de	Onderneming		

is	verantwoordelijk	voor	de	juistheid	van	de	

gegevens	die	hierin	zijn	opgenomen.	Basic-Fit	

verklaart	dat	de	informatie	in	dit	Document	in	

overeenstemming	is	met	de	werkelijkheid	op	de	

datum	van	dit	Document.	Basic-Fit	wijst	er	echter	

op	dat	in	dit	Document	slechts	een	beperkt	beeld	

van	haar	activiteiten	wordt	geschetst.	Op	zichzelf	

vormt	dit	Document	geen	geschikte	basis	voor	

het	nemen	van	een	beslissing	om	te	beleggen	in	

de	Aandelen.	Bij	het	nemen	van	een	beslissing	

om	in	te	schrijven	op	de	Aandelen,	dient	een	

potentiële	belegger	zich	uitsluitend	te	baseren	op	

de	informatie	die	is	opgenomen	in	het	Prospectus	

en	niet	op	de	informatie	in	dit	Document.	

Dit	Document	is	gebaseerd	op,	en	dient	te	worden	

gelezen	in	samenhang	met,	de	meer	gedetailleer-

de	informatie	en	de	financiële	informatie		

(inclusief	de	toelichting	daarop)	in	het		

Prospectus.	De	tekst	van	het	Prospectus		

prevaleert	boven	de	tekst	van	dit	Document.	

Marktinformatie	in	dit	Document	is,	waar		

aangegeven,	afkomstig	van	externe	bronnen,	

waarop	geen	beleggingsbeslissingen	mogen	

worden	gebaseerd.	Hoewel	de	Onderneming	

meent	dat	de	door	haar	gebruikte	externe	

	bronnen	betrouwbaar	zijn,	heeft	Basic-Fit	de	

informatie	die	zij	van	de	externe	bronnen	heeft	

betrokken	niet	onafhankelijk	geverifieerd	en	kan	

zij	de	juistheid	en	volledigheid	van	die	informatie	

niet	garanderen.	Voor	bronnen	en	relevante	data	

van	de	in	dit	Document	genoemde	marktposities	

verwijzen	wij	u	naar	het	Prospectus.	

BELANGRIJKE
INFORMATIE
& RISICO’S

Waarschuwing
Let	op!	U	dient	uw	eventuele	beslissing		

om	te	beleggen	in	de	Aandelen	uitsluitend	te	

baseren	op	de	informatie	die	is		

opgenomen	in	het	Prospectus	en	niet	op	basis	

van	de	informatie	die	is	opgenomen	

in	dit	Document.	

POTENTIËLE	BELEGGERS	MOETEN	BIJ	BE-

STUDERING	VAN	HET	PROSPECTUS	ZORG-

VULDIG	AANDACHT	BESTEDEN	AAN	DE	

UITGEBREIDE	BESCHRIJVING	VAN	DE	BE-

LANGRIJKE	RISICO’S	(“RISK	FACTORS”)	DIE	

AAN	EEN	BELEGGING	IN	DE	AANDELEN	ZIJN	

VERBONDEN.
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zij	tot	inschrijving	overgaan,	het	Prospectus	

nauwkeurig	te	bestuderen.	In	het	bijzonder	

moeten	zij	kennisnemen	van	de	beschrijving	van	

de	belangrijkste	risico’s	die	verbonden	zijn	aan		

een	eventuele	belegging	in	de	Aandelen,	zoals	

opgenomen	in	het	hoofdstuk	“Risk	Factors”		

vanaf	pagina	49	van	het	Prospectus	en	in	de	

bijlage	“Belangrijkste	risico’s”	vanaf	pagina	36	

van	dit	Document.	

Voordat	potentiële	beleggers	een	eventuele	

beslissing	nemen	om	in	te	schrijven	op	de		

Aandelen,	wordt	hun	geadviseerd	een		

professioneel	financieel	adviseur	te	raadplegen.	

Potentiële	beleggers	worden	verder	nadrukkelijk	

gewezen	op	de	mogelijkheid	dat	de	beursgang	

van	Basic-Fit	door	onvoorziene	omstandigheden,	

waaronder	marktomstandigheden,	geen	doorgang	

kan	vinden.	In	een	dergelijk	geval	worden	alle	

inschrijvingen	als	niet	gedaan	beschouwd.		

Alle	toewijzingen	van	Aandelen	worden	in	dat	

geval	geacht	niet	te	zijn	gedaan.	

Alle	ontvangen	betalingen	voor	de	Aandelen	

worden	geretourneerd	zonder	vergoeding	van	

rente	of	andere	kosten	en	Euronext	Amsterdam	

N.V.	kan	verrichte	transacties	ongeldig	verklaren.	

Dit	Document	bevat	uitspraken	over	de	toekomst	

die	zijn	gebaseerd	op	de	huidige	strategie	en	

inschattingen	en	verwachtingen	van	Basic-Fit	

met	betrekking	tot	externe	ontwikkelingen.		

Deze	uitspraken	houden	aannames,	risico’s	en	

onzekerheden	in	die	na	de	datum	van	publicatie	

van	dit	Document	kunnen	veranderen.

Particuliere	beleggers	kunnen	uitsluitend	

“bestens”	inschrijven	(zie	ook	“Belangrijkste	

aanbiedingsvoorwaarden”	vanaf	pagina	28	van	

dit	Document)	en	moeten	zich	realiseren	dat	de	

uiteindelijke	prijs	van	de	Aandelen	boven	de	

maximumprijs	van	de	in	het	Prospectus	vermelde	

bandbreedte	kan	uitkomen.	De	toewijzing	van	

Aandelen	op	inschrijvingen	van	particulieren	

hangt	onder	andere	af	van	het	totaal	aantal	

Aandelen	waarop	door	particulieren	is		

ingeschreven	en	van	het	totaal	aantal	Aandelen	

dat	zal	worden	aangeboden.	Dit	betekent	dat	u	

minder	Aandelen	toegewezen	kunt	krijgen	dan	

waarop	u	had	ingeschreven.	Het	betekent	ook	dat	

het	een	risico	is	om	voor	meer	Aandelen	in	te	

schrijven	dan	u	wilt	verkrijgen,	omdat	het		

mogelijk	is	dat	u	alle	Aandelen	waar	u	voor	heeft	

ingeschreven	krijgt	toegewezen.	Voor	verdere	

informatie	in	verband	met	de	verkrijgbaarstelling	

van	het	Prospectus	verwijzen	wij	naar	de		

paragraaf	“Belangrijke	informatie”	op	pagina	5	

van	dit	Document.

Dit	Document	is	uitsluitend	bestemd	voor	de	

Nederlandse	markt.	Het	mag	niet	buiten		

Nederland	worden	verspreid	en	vormt	geen	

aanbod	of	uitnodiging	om	de	Aandelen	te	kopen,	

in	het	bijzonder	niet	in	de	Verenigde	Staten,	

Canada,	Japan	en	Australië.	De	in	dit	Document	

genoemde	Aandelen	mogen	niet	worden		

aangeboden	of	verkocht	in	de	Verenigde	Staten	

of	aan,	of	ten	behoeve	van,	”US	Persons”	(zoals	

gedefinieerd	in	Regulation	S	volgens	de	U.S.	

Securities	Act	1933,	als	gewijzigd	(“Securities	

Act”),	tenzij	deze	Aandelen	zijn	geregistreerd	

ingevolge	de	Securities	Act	of	zijn	vrijgesteld	van	

registratie	ingevolge	enige	uitzonderingsbepaling	

daarop.	Basic-Fit	en	de	Verkopende	Aandeel-	

houders	hebben	geen	van	de	Aandelen	als		

zodanig	geregistreerd	en	zijn	niet	van	plan	een	

openbaar	aanbod	tot	de	koop	van	de	Aandelen	

te	doen	in	de	Verenigde	Staten.	Voor	meer	

informatie	verwijzen	wij	naar	het	Prospectus		

en	de	daarin	opgenomen	Nederlandstalige		

samenvatting	van	het	Prospectus	in	de	zin		

van	artikel	5:14	van	de	Wft.	

Het	Prospectus	(inclusief	Nederlandstalige	

samenvatting)	is	verkrijgbaar	in	elektronische	

vorm	via	de	corporate	website	van	Basic-Fit	

(http://corporate.basic-fit.com)	en	kan	kosteloos	

in	gedrukte	vorm	worden	opgevraagd	bij	ABN	

AMRO	Bank	N.V.	(“ABN	AMRO”),	per	e	mail		

(corporate.broking@nl.abnamro.com)	of		

schriftelijk	(ABN	AMRO	Bank	N.V.,	t.a.v.		

Corporate	Broking	HQ	7050,	Gustav	Mahlerlaan	

10,	1082	PP	Amsterdam).	

Het	Prospectus	is,	voor	Nederlandse		

ingezetenen,	tevens	verkrijgbaar	in		

elektronische	vorm	via	de	website	van	Euronext	

Amsterdam	N.V.	(http://www.euronext.com).

Dit	Document	bevat	een	aantal	financiële		

termen	en	definities	zoals	CAGR,	Adjusted		

EBITDA,	Operationele	Kasstroomconversie		

(“Cash Conversion”)	en	“Like-for-Like”		

omzetgroei.	Voor	een	uitleg	van	deze	termen	en	

definities	wordt	verwezen	naar	het	Prospectus.

Risico’s
Beleggen	in	producten	zoals	Aandelen	brengt	

risico’s	met	zich	mee.	Resultaten	van	het	bedrijf	

of	de	bedrijven	waarin	u	belegt	kunnen	immers	

tegenvallen.	Dit	geldt	ook	voor	de	resultaten	van	

Basic-Fit.	De	Aandelen	zijn	niet	eerder	op	de	

publieke	markt	verhandeld	en	er	is	geen	garantie	

dat	er	een	actieve	en	liquide	markt	voor	de	

Aandelen	ontstaat.	De	koers	van	de	Aandelen	kan	

dalen.	Daarnaast	bestaat	de	mogelijkheid	dat	u	

weinig	of	zelfs	geen	dividend	ontvangt.	

Potentiële	beleggers	dienen	dan	ook,	voordat		
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Basic-Fit	is	de	grootste	aanbieder	van		

“value-for-money”1	fitnessclubs	in	Europa		

(gemeten	naar	het	aantal	clubs).	

De	Onderneming	is	actief	in	een	aantal	van	

Europa’s	meest	aantrekkelijke	markten.	

De	inmiddels	meer	dan	350	Basic-Fit	clubs	met	

meer	dan	1	miljoen	leden	per	31	maart	2016	

bevinden	zich	in	Nederland,	België,	Luxemburg,	

Frankrijk	en	Spanje.

Basic-Fit	hanteert	een	simpel	en	transparant	

lidmaatschapsmodel,	waardoor	Basic-Fit	garant	

staat	voor	een	fitnesservaring	die	toegankelijk	en	

betaalbaar	is	voor	iedereen.	Bouwend	op	jaren-

lange	ervaring	in	de	fitnesssector,		

combineert	Basic-Fit	een	flexibel	en	betaalbaar		

lidmaatschap	met	hoogwaardige	fitnessappara-

tuur,	technologie,	virtuele	en	live	groepslessen	en	

deelbare	familiepassen.

Basic-Fit	biedt	drie	abonnementsvormen:	Easy,	

Smart	en	Flex,	die	van	elkaar	verschillen	in		

betalingstermijn	(jaarlijks	versus	maandelijks)		

en	looptijd	(jaar-	versus	maandcontract).		

Elke	abonnementsvorm	biedt	onbeperkte		

toegang	tot	alle	clubs	in	Europa	voor	de	hele	

familie.	Kenmerkend	voor	de	clubs	is	dat	ze	

allemaal	een	kenmerkende	en	gestandaardiseer-

de	huisstijl	hebben	en	ruimtelijk	en	schoon	zijn	

met	ruime	openingstijden	(een	aantal	clubs	is	

zelfs	24	uur	per	dag	geopend).	

Met	deze	unieke	“value-for-money”	propositie	

is	Basic-Fit	in	staat	in	te	spelen	op	de	essentiële	

fitnessbehoeften	van	iedereen	die	geeft	om	zijn	

of	haar	gezondheid.	

Basic-Fit	streeft	ernaar	“waar	voor	je	geld”		

aan	te	bieden	door	middel	van	een	fitness-	

ervaring	van	hoge	kwaliteit	die	tegemoet		

komt	aan	de	fitnessbehoeften	van	actieve		

mensen	van	alle	leeftijden,	mannen	en		

vrouwen,	die	zich	bezighouden	met	hun		

persoonlijke	gezondheid	en	fitness.	

1  Het ”value-for-money” segment van de fitnessmarkt betreft het segment waarbij de contributie per maand  
minder dan €25,00 bedraagt, ten opzichte van het midden- en premiumsegment waarbij de contributie  
respectievelijk €25,01-50,00 en meer dan €50,00 bedraagt. Andere termen voor dit ‘value-for-money’ segment 
die ook in dit Document worden gebruikt zijn “low budget”, ”low-cost” en ”budget”

OVER
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“	De	beoogde	beursgang	is	een	logische	

	volgende	stap	in	de	ontwikkeling	van		

Basic-Fit	als	Europese	marktleider	in		

het	low	budget	fitnesssegment.”

“	Basic-Fit	is	de	nummer	1	low	budget		

fitnessketen	van	Europa	met	meer	dan	350	

clubs	en	meer	dan	1	miljoen	leden	in	5	landen”

deel	van	de	bestaande	schuld	te	herfinancieren	

en	de	leningen	van	de	huidige	aandeelhouders	

volledig	af	te	lossen,	wat	het	looptijdprofiel	van	

de	schuld	zal	verbeteren,	de	financiële	flexibiliteit	

zal	vergroten	en	de	Onderneming	positioneert	

voor	de	verdere	implementatie	van	haar	groei-

strategie.	Dankzij	de	toegang	tot	een	bredere	

reeks	mogelijkheden	om	kapitaal	aan	te	trekken	

ter	ondersteuning	van	de	verwachte	voortgaande	

opening	van	nieuwe	clubs	of	mogelijke	acquisities	

levert	de	beursgang	ook	extra	financiële	flexibili-

teit	en	armslag	op.	

Reden voor de beursgang
De	beoogde	beursgang	wordt	door	Basic-Fit		

gezien	als	een	logische	volgende	stap	in	haar		

ontwikkeling.	De	verwachting	is	dat	de		

beursgang	het	profiel,	de	naamsbekendheid		

en	geloofwaardigheid	van	Basic-Fit	zal	verhogen	

en	de	mogelijkheid	om	belangrijke	managers	en	

medewerkers	te	werven	en	te	behouden	verder	

zal	verbeteren.

Ook	zal	de	uitgifte	van	Nieuwe	Aandelen	de	

financiële	positie	van	Basic-Fit	verder	versterken	

doordat	het	de	Onderneming	in	staat	stelt	een	

10
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Basic-Fit	heeft	goed	zicht	op	toekomstige		

winstgevendheid	door	onder	andere:

	 	de	lidmaatschappen	met,	waar	van		

toepassing,	maandelijkse	of	jaarlijkse		

betalingen	vooraf;

	 		het	voorspelbare	verloop	van	de	opbouw	van	

nieuwe	leden	bij	nieuw	gestarte	clubs	van-

af	de	opening	tot	aan	het	bereiken	van	een	

positieve	Adjusted	EBITDA	binnen	ongeveer	

vier	maanden	en	het	bereiken	van	maturity	

(volgroeiing)	binnen	ongeveer	24	maanden;

	 		de	pijplijn	voor	het	uitrollen	van	nieuwe	clubs;	

en

	 	het	gestandaardiseerde	format	voor	de	clubs.	

Daarnaast	genereert	Basic-Fit	een	solide		

kasstroom,	met	een	conversieratio	van	de		

operationele	kasstroom	van	83,7%	in	2015	(71,0%	

in	2014)	en	heeft	de	Onderneming	in	de	afgelopen	

twee	jaar	geïnvesteerd	in	de	clubs,	waarbij	op	31	

december	2015	84%	van	de	gehele	keten	voldoet	

aan	de	Basic-Fit	standaard	en	huisstijl.	De	Onder-

neming	verwacht	dan	ook	dat	zij	in	staat	is	om	

vanaf	2017	de	geplande	groei	uit	de	operationele	

kasstroom	te	kunnen	financieren.	Basic-Fit	is	van	

mening	dat	de	groei	die	de	Onderneming	heeft	

laten	zien	en	haar	business	model	de	belangrijke	

elementen	vormen	die	de	Onderneming	positio-

neert	om	haar	groeipad	te	kunnen	continueren.

Marktleider in Europa  
Basic-Fit	is	de	grootste	aanbieder	in	Europa		

van	“value-for-money”	fitnessclubs,	gemeten	

naar	het	aantal	clubs3	en	is	actief	in	enkele	van	

de	meest	aantrekkelijke	markten	op	het		

Europese	vasteland	met	in	totaal	351	clubs	per		

31	maart	2016:	140	clubs	in	Nederland,	145	clubs	

in	België,	8	clubs	in	Luxemburg,	32	clubs	in		

Frankrijk	en	26	clubs	in	Spanje.

Track record van groei
Basic-Fit	heeft	in	de	afgelopen	jaren	een	sterke	groei	doorgemaakt	onder	leiding	van	CEO	en		

medeoprichter	René	Moos	en	CFO	Hans	van	der	Aar.	Vanaf	2013	tot	en	met	maart	2016	is	de		

Onderneming	gegroeid	van	199	clubs	naar	351	clubs,	een	gemiddelde	jaarlijkse	groei	(“CAGR”2)	van	29%,	

en	van	ongeveer	553.000	leden	naar	meer	dan	1	miljoen	leden,	een	“CAGR”	van	34%.	

	

De	omzet	van	Basic-Fit	steeg	in	2015	met	24,7%	van	€162,1	miljoen	in	2014	naar	€202,2	miljoen	in	2015,	

de	Adjusted	(gecorrigeerde)	EBITDA	zelfs	met	30,9%	van	€45,9	miljoen	in	2014	naar	€60,1	miljoen		

in	2015.	De	Adjusted	EBITDA	marge	(een	maatstaf	voor	de	operationele	winstgevendheid	van	de		

Onderneming)	in	2015	en	2014	was	daarmee	respectievelijk	29,7%	en	28,4%.

De	sterke	groei	van	Basic-Fit	over	de	laatste	jaren	bewijst	het	succes	van	Basic-Fit’s	business	model.		

Het	aantrekkelijke	operationele	margeprofiel	blijkt	nog	meer	uit	de	Adjusted	EBITDA	marge	van	48,0%	

die	de	Onderneming	behaalde	in	2015	in	haar	“mature”	clubs	(de	clubs	die	al	minstens	24	maanden		

operationeel	zijn	als	Basic-Fit	clubs),	uit	het	operationele	hefboomeffect	en	uit	het	potentieel	dat		

Basic-Fit	nog	heeft	om	de	marge	te	laten	groeien.	

2  “CAGR” staat voor “compound average growth rate” en geeft de samengestelde gemiddelde groei weer over de 
aangegeven periode

3  Bron: Basic-Fit analyse, OC&C markt rapport  
(een markt studie van OC&C Strategy Consultants 
Benelux van 2016)

4  Waarvan 2 HealthCity clubs

Bron: Basic-Fit

2013 2014 2015 Maart 2016

600

Aantal clubs Aantal leden (x duizend)

CAGR ‘13 - Maart 2016: 29%
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1.077CAGR ‘13 - Maart 2016: 34% Nederland    140

België    145

Luxemburg4   8

Frankrijk   32

Spanje   26
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De Europese fitnessmarkt
Volgens	de	International	Health,	Racquet	&	

Sportclub	Association	(IHRSA)	kwam	de	totale	

omzet	van	bedrijven	in	de	Europese	“fitness en 

health”	sector5	(inclusief	“wellness”)	in	2014	uit	

op	ongeveer	€26,2	miljard	en	heeft	daarmee	een	

samengestelde,	gemiddelde	groei	van	5,3%	laten	

zien	over	de	periode	tussen	2011	en	2014.

Volgens	Basic-Fit	komt	de	totale	groei	van	de	

Europese	fitnessmarkt	voort	uit	een	aantal	fac-

toren,	waaronder	demografische	ontwikkelingen	

(inclusief	de	groei	van	éénpersoonshuishoudens	

en	vergrijzing),	een	toename	van	vrije	tijd,	een	

stijging	van	het	besteedbaar	inkomen,	een	groei-

end	consumentenbewustzijn,	een	toenemende	

focus	van	overheden	op	een	gezonde	levensstijl	

(onder	meer	als	gevolg	van	hogere	zorgkosten)	

en	een	groeiend	aantal	fitnesscentra	in	Europa,	

voornamelijk	in	het	budgetsegment.	

De	karakteristieken	van	de	landen	waar	Basic-Fit	

actief	is	(met	uitzondering	van	Luxemburg)		

kunnen	als	volgt	worden	samengevat:

Bron: het European Health & Fitness Market Report 2015, opgesteld door Deloitte en EuropeActive (de voormalige 
European Health and Fitness Association (EHFA))

14

2015 Nederland België Frankrijk Spanje
Totale	bevolking	
(miljoen)

16,6 11,3 66,4 46,4

Fitnesspenetratie	
(in	%)

16,4 6,8 7,8 10,6

Grootte	van	de	
markt	(€	miljoen)

1.292 319 2.393 2.130

Gemiddelde		
contributie		
per	maand	(in	€)

37,4 36,0 41,8 39,5

Aantal	fitness-	
leden	(miljoen)

2,77 0,77 5,20 4,94

Aantal	fitnessclubs 1.900 810 3.800 4.350

Gemiddeld	aantal	
leden	per	club

1.474 988 1.368 1.126

Marktaandeel	van	
de	leidende	fitness-	
ketens	(in	%)

26,7 34,0 26,5 7,7

5  Hiertoe behoren 27 landen, inclusief Turkije en Rusland. De fitnessmarkt bestaat uit basis fitnessactiviteiten 
(oefeningen en lessen die in min of meer alle fitnesscentra worden aangeboden) en diensten die niet tot het 
basisaanbod behoren, zoals zwembaden, sauna’s, ontmoetingsplekken voor leden (kantines en cafés) en overige 
binnen- en buitensportactiviteiten 

MARKT-
ONTWIKKELING
& TRENDS
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Basic-Fit	verwacht	dat	deze	trend	zal	aanhouden,	ten	koste	van	het	midden-	en	premiumsegment.	

Deze	verwachting	wordt	onderschreven	door	bevindingen	in	een	recent	rapport	van	OC&C	Strategy		

Consultants,	dat	spreekt	van	een	groeipotentieel	van	meer	dan	900	extra	“low-cost”	fitnessclubs	in	de	

landen	waar	Basic-Fit	momenteel	actief	is.	Meer	dan	de	helft	van	deze	clubs	bevindt	zich	in	Frankrijk	en	

Basic-Fit	gelooft	in	het	opwaarts	potentieel	van	dit	aantal	als	gevolg	van	het	groeiend	marktaandeel	van	

het	budgetsegment	en	de	algemene	verspreiding	van	de	fitnesstrend.	

De	resultaten	van	Basic-Fit	worden	beïnvloed	door	de	financieringskosten	van	de	bedrijfsactiviteiten.	

In	de	periode	waarover	gerapporteerd	wordt,	was	Basic-Fit	met	veel	vreemd	vermogen	gefinancierd.		

De	Onderneming	had	op	31	maart	2016	rentedragende	schulden	van	€489,2	miljoen,	waarvan	€213,0		

miljoen	aan	aandeelhoudersleningen.	Basic-Fit	verwacht	dat	de	Aanbieding	effect	heeft	op	de		

kapitaalstructuur	doordat	de	algehele	financiële	verplichtingen	worden	verminderd	als	gevolg	van		

de	intentie	om	de	netto-opbrengst	van	de	uitgifte	van	Nieuwe	Aandelen	te	gebruiken	om	de	leningen		

van	aandeelhouders	geheel	af	te	lossen	en	uitstaande	bankschuld	te	verlagen.	

Verwachte groei van de Europese fitnessmarkt
Basic-Fit	gelooft	dat	de	groei	van	de	Europese	fitnessmarkt	de	komende	jaren	zal	aanhouden,	als	gevolg	

van	aanhoudende	positieve	demografische	en	macro-economische	ontwikkelingen	en	wereldwijde		

gezondheids-	en	wellnesstrends.	

Daarnaast	is	de	Onderneming	ervan	overtuigd	dat	het	“budget”	fitnesssegment	sterk	heeft	bijgedragen	

aan	de	groei	van	de	Europese	fitnessmarkt	in	de	afgelopen	jaren.	Ter	illustratie,	de	afbeelding	hieronder	

laat	het	disruptieve	effect	zien	van	de	aanbieders	van	“low-cost”	fitnessactiviteiten	in	Nederland	en		

België	voor	de	periode	van	2009-2014	ten	opzichte	van	de	traditionele	aanbieders	van	fitnessactiviteiten	

in	het	midden-	en	premiumsegment:	

Kerncijfers

Nederland België
Gebaseerd op aantal fitnessleden Gebaseerd op aantal fitnessleden

CAGR CAGR

2.562K 2.700K +1,1%

+27,3%

7,9%

92,1%
75,0%

25,0%

2009

Low-Cost Traditioneel

2014

562K 720K +5,1%

+170,7%
0,5%

99,5%

45,8%

54,2%

2009

Low-Cost Traditioneel

2014

100%

75%

50%

25%

0%

100%

75%

50%

25%

0%

(*) geen accountantscontrole toegepast, (**) accountantscontrole toegepast

Bron: Basic-Fit. Voor een uitleg van de gebruikte termen en definities van de in bovenstaande tabel opgenomen 
begrippen wordt verwezen naar het Prospectus

Bron: OC&C Market Report, EFHM Report, IHRSA, Mulier Institute Fitness.

In € miljoen, tenzij anders  
aangegeven

2016 2015 2015 2014

Omzet 60,5 47,4 202,2 162,1

Omzetgroei (als % van de omzet) 27,6 24,8

Adjusted	EBITDA 18,1 12,5 60,1 45,9

Adjusted EBITDA marge  

(als % van de omzet)

29,9 26,4 29,7 28,4

Netto	financieringskosten (10,9) (8,0) (37,0) (28,5)

Netto	winst	(verlies)	na	belasting	

toekomend	aan	Basic-Fit’s	aandeel-

houders

(7,2) (5,8) (23,0) (22,5)

Operationele	Kasstroomconversie 76,2% 84,5% 83,7% 71,0%

Voor 3 maanden t/m 
31 maart (*)

Voor het jaar t/m 
31 december (**)



STRATEGIE

Basic-Fit	is	van	mening	dat	iedereen	de	

“kracht”	van	fitness	zou	moeten	kunnen	

ervaren.	Basic-Fit	wil	daarom	een	goede	

”value-for-money”	fitnesservaring	bieden	die	

betaalbaar	en	toegankelijk	is	voor		

iedereen,	van	familie	tot	individu,	van		

beginner	tot	ervaren	sporter.	Basic-Fit	streeft	

ernaar	om	hét	favoriete	fitnessmerk	te		

worden	door	zich	te	richten	op	wat		

echt	belangrijk	is	voor	haar	leden,	en	de		

ervaringen	van	haar	leden	voortdurend		

verder	te	verbeteren.	

18 19
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1.   Autonome groei door middel  
van het verder uitrollen van  
nieuwe clubs

Basic-Fit	ziet	groeikansen	voor	low	budget		

fitnessclubs	in	haar	geografische	markten,	

vanwege	de	lage	penetratiegraad	in	een	aantal	

landen	waarin	de	Onderneming	opereert,	vooral	

in	Frankrijk	en	Spanje.	Waar	Frankrijk	significant	

meer	groeimogelijkheden	heeft	vanwege	de	

grootte	van	de	populatie,	worden	zowel	Frankrijk	

als	Spanje	gekenmerkt	door	een	relatief	lage	

fitnesspenetratiegraad	(respectievelijk	7,8%	en	

10,6%	ten	opzichte	van	16,4%	in	Nederland	in	

2015),	een	onderontwikkeld	low	budget	fitness-

segment	en	een	gefragmenteerde	fitnessclub-

markt	zonder	aanzienlijke	fitnessketens	met	een	

vergelijkbare	propositie	als	Basic-Fit.	Basic-Fit	

gelooft	daarom	dat	haar	track	record	van	het	

snel	uitrollen	van	nieuwe	clubs	de	Onderneming	

in	staat	stelt	om	groeikansen	in	de	low	budget	

fitnessmarkten	in	de	bestaande	geografische	

markten	te	benutten.	

2.  Optimaal gebruikmaken van 
“add-on” mogelijkheden en  
verhogen van secundaire  
inkomsten 

Naast	de	vergoedingen	voor	lidmaatschap		

en	registratie,	behaalt	Basic-Fit	omzet	uit		

zogenaamde	“add-ons”.	“Add-ons”	zijn	

aanvullende	diensten	die	tegen	betaling		

aan	een	lidmaatschap	worden	toegevoegd.		

Basic-Fit’s	“add-ons”	bestaan	momenteel	uit		

live	groepslessen,	de	Basic-Fit	Pro	App	en		

Yanga	Sports	water.	Basic-Fit	genereert	verder	

secundaire	inkomsten	uit	vergoedingen		

van	personal	trainers	en	fysiotherapeuten		

die	hun	diensten	in	Basic-Fit	clubs	aanbieden,		

uit	voedsel-	en	drankenautomaten	en		

dagpassen	voor	Basic-Fit	clubs.	

3.  Selectieve overnames van  
andere fitnessclubs

In	het	verleden	heeft	Basic-Fit	selectief		

bestaande	fitnessclubs	en	andere	ketens	van		

fitnessclubs	overgenomen	en	omgebouwd	naar	

de	Basic-Fit	huisstijl.	De	fitnesssector	in	de		

landen	waarin	de	Onderneming	actief	is,	is		

gefragmenteerd	en	biedt	potentieel	voor		

consolidatie.	Basic-Fit	verwacht	dat	overnames	

een	manier	kunnen	zijn	om	de	strategie	van	het	

uitrollen	van	fitnessclubs	te	versnellen.	

Er	zijn	op	het	moment	van	publicatie	van		

het	Prospectus	geen	concrete	plannen	voor		

overnames.	

4.  Expansie naar andere  
geografische markten

Basic-Fit	is	momenteel	actief	in	Nederland,		

België,	Luxemburg,	Frankrijk	en	Spanje,	maar	

volgens	de	Onderneming	zijn	er	ook	andere		

geografische	Europese	markten	die	op	termijn	

aantrekkelijke	groeikansen	zouden	kunnen		

bieden.	Indien	uitbreiding	naar	dergelijke		

andere	geografische	markten	zou	plaatsvinden,	

dan	wordt	vooral	gekeken	naar	mogelijkheden		

in	aanzienlijke	fitnessmarkten	met	een	lage		

penetratiegraad,	of	een	onderontwikkeld	low		

budget	fitnesssegment	waar	tevens	een	duidelijk	

verschil	in	tarief	bestaat	tussen	die	van	bestaan-

de	fitnessclubs	en	de	tarieven	van	Basic-Fit.	

Hoewel	verdere	geografische	uitbreiding	door	

Basic-Fit	op	de	langere	termijn	wordt	overwogen,	

ligt	de	focus	momenteel	op	het	uitbreiden		

van	het	aantal	clubs	in	markten	waar	Basic-Fit	

reeds	actief	is.	
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Middellange–termijn doelstellingen
Basic-Fit	heeft	de	volgende	doelstellingen		

geformuleerd	voor	de	middellange	termijn:

	 	het	toevoegen	van	65	tot	75	clubs	aan		

het	Basic-Fit	netwerk	per	jaar;

	 		een	jaarlijkse	omzetgroei	van	tenminste	

20%	met	een	significant	operationeel		

hefboomeffect;

	 		het	behalen	van	bescheiden	(tot	1%)		

“like-for-like”	omzetgroei6;	en	

	 	het	behalen	van	een	rendement	op		

geïnvesteerd	kapitaal	bij	“mature”	clubs	

(Basic-Fit	clubs	die	al	minstens	

24	maanden	operationeel	zijn	als	Basic-Fit	

club)	van	tenminste	30%.	

Basic-Fit	streeft	deze	doelstellingen	na	door	haar	

strategie	uit	te	voeren,	waarbij	uitgegaan	wordt	

van	normale	macro-economische	en	markt-	

omstandigheden,	en	waarbij	geen		

materiële	veranderingen	in	het	bestaande		

regelgevings-	en	belastingkader	van	de	fitness-

sector	en	de	Onderneming	worden	doorgevoerd.	

Het	vermogen	deze	doelstellingen	op	middellange	

termijn	te	realiseren	is	gebaseerd	op	de	aanname	

dat	Basic-Fit	succesvol	zal	zijn	in	de	uitvoering	

van	haar	strategie,	en	zal	verder	afhangen	van		

de	nauwkeurigheid	van	aannames	over	factoren	

die	significant	of	volledig	buiten	de	controle	van	

de	Onderneming	liggen	en	onderhevig	zijn	aan		

bekende	en	onbekende	risico’s	en	andere		

factoren	die	het	niet	kunnen	behalen	van	deze	

doelstellingen	als	gevolg	kunnen	hebben.	

Zie	verder	de	sectie	”Risk	Factors	–	We	may		

fail	to	achieve	any	or	all	of	the	medium-term		

objectives”	in	het	Prospectus.

Dividendbeleid
Gelet	op	het	sterke	rendementsprofiel	van		

de	opening	van	nieuwe	clubs	zal	Basic-Fit	op		

korte	tot	middellange	termijn	cashmiddelen		

primair	gebruiken	om	te	investeren	in	de		

opening	van	nieuwe	clubs.	Als	gevolg	hiervan	

verwacht	Basic-Fit	op	korte	tot	middellange		

termijn	geen	dividend	uit	te	keren.	

Kapitaal	zal	met	strikte	financiële	discipline		

worden	geïnvesteerd	en	met	toepassing		

van	de	rendementsdoelstellingen	zoals		

uiteengezet	in	het	Prospectus.	Basic-Fit		

verwacht	in	de	toekomst	dividenduitkeringen		

te	introduceren,	hoewel	voorstellen	voor		

dividenduitkeringen	zorgvuldig	zullen	worden	

afgewogen	tegen	andere	wijzen	van	het		

aanwenden	van	cashmiddelen	zoals	een		

versnelling	van	het	openen	van	nieuwe	clubs,		

het	aflossen	van	de	schuld,	het	terugkopen		

van	aandelen	en	overnames.

6  Betreft identieke omzetgroei in een jaar waarbij alleen die clubs worden meegeteld die op 1 januari van dat jaar 
ten minste 24 maanden operationeel waren als Basic-Fit clubs 
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Basic-Fit	heeft	een	“two-tier”	bestuursmodel,	

bestaande	uit	een	Raad	van	Bestuur	(CEO	en	

CFO)	en	een	Raad	van	Commissarissen.		

De	Raad	van	Bestuur	is	verantwoordelijk		

voor	het	dagelijkse	management	van	de		

Onderneming,	waaronder	de	strategie	en		

het	beleid	en	het	stellen	en	realiseren	van		

de	ondernemingsdoelstellingen.	

De	Raad	van	Commissarissen	houdt	toezicht	op	

en	geeft	advies	aan	de	Raad	van	Bestuur.

ORGANISATIE
& BESTUUR
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Samenstelling Raad van Commissarissen 
De	Raad	van	Commissarissen	bestaat	uit	de	volgende	vijf	leden:

	

Naam		 	 	 Leeftijd	 Positie	 	 Lid	sinds	 	 	 Termijn

Ronald	van	der	Vis	 	 48	 	 Voorzitter	 	 20	december	20137	 	 4	jaar

Pieter	de	Jong		 	 52	 	 Lid	 	 	 20	november	20138	 	 4	jaar

Hans	Willemse		 	 48	 	 Lid	 	 	 20	november	20138	 	 4	jaar

Carin	Gorter	 	 	 53	 	 Lid	 	 	 14	juni	20169	 	 	 4	jaar

Herman	Rutgers	 	 66 	 Lid	 	 	 14	juni	20169	 	 	 4	jaar

Samenstelling Raad van Bestuur
De	Raad	van	Bestuur	bestaat	uit	de	volgende	twee	leden:

Aandeelhouders
De	huidige	aandeelhoudersstructuur10	van	Basic-Fit	is	als	volgt:

42,75% 0,18%

100%

52,07%5,00%

AM	Holding	B.V. Dhr.	R.	van	der	Vis

Basic-Fit	N.V.

Miktom	Manco	B.V. Mito	Holdings	S.á.r	i.

René Moos, Chief Executive Officer (CEO)
Dhr.	Moos	is	Chief	Executive	Officer	en	Voorzitter	van	de	Raad		

van	Bestuur.	Na	zijn	carrière	als	professioneel	tennisser,	opende		

Dhr.	Moos	meerdere	tennisclubs.	In	1984	werd	hij	als	medeoprichter	van	

HealthCity	benoemd	tot	CEO.	Deze	positie	hield	hij	tot	2013.		

In	2010	verwierf	HealthCity	32	Basic-Fit	clubs.	In	2013	besloot		

Dhr.	Moos	HealthCity	en	Basic-Fit	te	splitsen.	Dhr.	Moos	heeft	de	portfolio	

van	Basic-Fit	uitgebreid	van	de	oorspronkelijke	32	naar	351	clubs	per		

31	maart	2016.	Dhr.	Moos	heeft	gestudeerd	aan	de	University	of		

Tennessee	in	Knoxville,	Tennessee,	Verenigde	Staten.

Hans van der Aar, Chief Financial Officer (CFO)
Dhr.	van	der	Aar	is	Chief	Financial	Officer	en	lid	van	de	Raad	van		

Bestuur.	Dhr.	van	der	Aar	heeft	meer	dan	30	jaar	ervaring	in		

accounting.	Dhr.	van	der	Aar	begon	zijn	carrière	als	accountant	bij	BDO	

Accountants	Advisors,	waar	hij	audit	partner	werd	in	2000.	

Deze	positie	hield	hij	tot	2011.	Daarnaast	was	Dhr.	van	der	Aar	van	2004	

tot	2011	general	manager	van	BDO	Den	Haag.	Na	deze	periode	werd	hij	

benoemd	tot	CFO	van	Leisure	Group	Europe	B.V.	

Deze	positie	hield	hij	tot	hij	werd	benoemd	tot	CFO	van	Basic-Fit	in	2012.	

Dhr.	van	der	Aar	is	afgestudeerd	in	Slavische	taal	en	literatuur	aan	de		

Universiteit	van	Amsterdam	en	is	Registeraccountant	(RA).

7  Inclusief de periode als lid van de Raad van Commissarissen van Topco van 20 december 2013 tot  
de betalings- en leveringsdatum, die naar verwachting 14 juni zal zijn 

8  Inclusief de periode als lid van de Raad van Commissarissen van Topco van 20 november 2013 tot 
de betalings- en leveringsdatum, die naar verwachting 14 juni zal zijn 

9  Zullen toetreden tot de Raad van Commissarissen wanneer de beursgang is afgerond, op de 
betalings- en leveringsdatum, die naar verwachting 14 juni zal zijn 

10  Dit is exclusief het indirecte belang van Mito, AM Holding en Dhr. van der Vis in de Onderneming 
door hun deelneming in Manco
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De aanbieding
Het	Prospectus	beschrijft	de	uitgifte	van	Nieuwe	

Aandelen	door	Basic-Fit	en	de	aanbieding	van	

Bestaande	Aandelen	door	Mito,	AM	Holding	en	

Manco	(de	Verkopende	Aandeelhouders).		

De	Nieuwe	Aandelen	en	Bestaande	Aandelen		

gezamenlijk	worden	hierna	genoemd	“Aandelen”.	

Basic-Fit	zal	maximaal	24.666.667	Nieuwe		

Aandelen	uitgeven	waarmee	het	beoogt	om	on-

geveer	€370	miljoen	aan	bruto	opbrengsten	op	te	

halen.	De	Verkopende	Aandeelhouders	zullen	ten		

hoogste	2.000.000	Bestaande	Aandelen	verko-

pen.	Uitgaande	van	het	maximum	aantal	Nieuwe		

Aandelen	en	het	maximum	aantal	Bestaande	

Aandelen	en	uitgaande	van	geen	uitoefening	van	

de	overtoewijzingsoptie	van	maximaal	15%	van	

de	Aandelen,	dan	zal	de	beursgang	van	Basic-Fit	

niet	meer	dan	48,8%	van	het	geplaatste		

aandelenkapitaal	van	Basic-Fit	uitmaken	(of	

56,1%	als	de	overtoewijzingsoptie	volledig	wordt		

uitgeoefend	door	de	Joint	Global	Coordinators	

namens	alle	Joint	Bookrunners).	

Deze	percentages	kunnen	veranderd	worden		

zoals	hierna	en	in	het	Prospectus	beschreven.	

De	Verkopende	Aandeelhouders	zullen	direct		

na	de	beursgang	nog	steeds	de	meerderheid	van	

het	geplaatste	aandelenkapitaal	van	Basic-Fit		

bezitten.	Mito,	Ronald	van	der	Vis	(Voorzitter	van	

de	Raad	van	Commissarissen)	en	Hans	Willemse	

(lid	van	de	Raad	van	Commissarissen)	zijn		

gebonden	aan	een	“lock-up”	periode	van	180		

dagen	na	de	betalings-	en	leveringsdatum,		

die	naar	verwachting	14	juni	2016	zal	zijn.		

De	Onderneming,	AM	Holding	(waar	onder		

andere	de	aandelen	van	CEO	René	Moos	in		

gehouden	worden)	en	Hans	van	der	Aar	(CFO)		

zijn	gebonden	aan	een	“lock-up”	periode	van		

360	dagen	na	de	betalings-	en	leveringsdatum.		

Gedurende	deze	“lock-up”	periode	kunnen		

dergelijke	entiteiten	en	personen	de	Aandelen		

in	principe	niet	verkopen.

Zie	voor	meer	informatie	de	hoofdstukken		

”The	Offering”	en	”Plan	of	Distribution”	van		

het	Prospectus.	

ABN	AMRO	en	Morgan	Stanley	&	Co.	International	

plc	(“Morgan	Stanley”)	coördineren	samen	de	

voorgenomen	beursgang	van	Basic-Fit	als	Joint	

Global	Coordinators	en	Joint	Bookrunners.		

ABN	AMRO	is	tevens	aangesteld	als	coördinator	

van	de	plaatsing	van	de	Aandelen	bij	particuliere	

beleggers	in	Nederland.	Andere	banken	die	bij	de	

beursgang	van	Basic-Fit	betrokken	zijn,	zijn	

Barclays	Bank	PLC	(“Barclays”),	Deutsche	Bank	

AG,	London	Branch	(“Deutsche	Bank”)	en		

BELANGRIJKSTE
AANBIEDINGS-
VOORWAARDEN
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door	middel	van	een	bij	de	AFM	gedeponeerde	

’pricing statement’,	dat	algemeen	verkrijgbaar	

wordt	gesteld	op	de	corporate	website	van		

Basic-Fit	(http://corporate.basic-fit.com)	en		

op	de	website	van	Euronext	Amsterdam	N.V.	

(www.euronext.com).

Er	geldt	geen	minimum	aantal	Aandelen		

waarop	u	kunt	inschrijven.	Of	u	de	Aandelen	

waarop	u	heeft	ingeschreven	ook	krijgt		

toegewezen,	hangt	onder	andere	af	van	de	totale	

vraag	naar	de	Aandelen	en	het	totale	aantal	

beschikbare	Aandelen.	Zoals	hierna	beschreven,	

geldt	er	een	voorkeurstoewijzing	voor	particulie-

re	beleggers.	Inschrijving	op	de	Aandelen	door	

particuliere	beleggers	kan	uitsluitend	worden	

gedaan	op	basis	van	een	“bestens”	order.

Onderworpen	aan	de	voorwaarden	met	betrek-

king	tot	de	inschrijving,	intrekking	en	wijziging,	

zoals	gesteld	door	uw	financiële	tussenpersoon,	

kunt	u	inschrijven,	of	uw	inschrijving	intrekken	of	

wijzigen,	tot	het	einde	van	de	aanbiedingsperiode	

(eventueel	verlengd	of	ingekort,	zoals	hierboven	

beschreven).	Na	het	einde	van	de	aanbiedings-

periode	bent	u	verplicht	de	aan	u	toegewezen	

Aandelen	te	kopen	tegen	de	vastgestelde	prijs	

en	daarvoor	te	betalen,	óók	als	de	vastgestelde	

prijs	hoger	is	dan	de	maximumprijs	van	de	in	het	

Prospectus	opgenomen	bandbreedte.	

Indien	u	Aandelen	wilt	kopen	of	uw	inschrijving	

wilt	intrekken	of	wijzigen,	dient	u	uw	financiële	

tussenpersoon	de	opdracht	daartoe	te	geven.	

Financiële	tussenpersonen	kunnen	voor	het		

inschrijven,	intrekken	of	wijzigen	van	uw	inschrij-

ving,	kosten	in	rekening	brengen.	ABN	AMRO,	

Morgan	Stanley,	Barclays,	Deutsche	Bank,	ING,	

Rabobank,	KBC	en	NIBC	zullen	voor	het	inschrij-

ven,	intrekken	of	wijzigen	van	uw	inschrijving,	

geen	kosten	in	rekening	brengen.

Voor	de	betaling	van	de	Aandelen	machtigt	u		

de	financiële	instelling	waar	u	inschrijft.	De	finan-

ciële	instelling	zal	het	verschuldigde	bedrag	van	

uw	rekening	afschrijven	op	de	betalings-	en	leve-

ringsdatum,	naar	verwachting	twee	werkdagen	na	

de	eerste	voorlopige	handelsdag.	De	verwachte	

betalings-	en	leveringsdatum	is	dinsdag	14	juni	

2016.	Zie	voor	meer	informatie	het	hoofdstuk	

“The	Offering”	van	het	Prospectus.

De	financiële	instellingen	betrokken	bij	de	beurs-

gang	ontvangen	een	vergoeding	van	Basic-Fit	

en	de	Verkopende	Aandeelhouders	in	verband	

met	de	beursgang.	Zie	voor	meer	informatie	het	

hoofdstuk	”Plan	of	Distribution	–	Underwriting	

Agreement”	van	het	Prospectus.

ING	Bank	N.V.	(“ING”)	(als	Joint	Bookrunners)		

en	Coöperatieve	Rabobank	U.A.	(“Rabobank”),	

KBC	Securities	NV	(“KBC”)	en	NIBC	Bank	N.V.	

(“NIBC”)	(als	Co-Lead	Managers).	

Inschrijving
Particuliere	beleggers	in	Nederland	kunnen		

via	hun	financiële	tussenpersoon	inschrijven	voor	

het	kopen	van	de	Aandelen	vanaf	9.00	uur	op		

31	mei	2016	tot	17.30	uur	op	woensdag	8	juni	

2016.	Let	op:	Financiële	tussenpersonen		

kunnen	deadlines	stellen	die	vóór	de	sluiting		

van	de	inschrijving	liggen.

Dit	tijdschema	kan	worden	ingekort	of	verlengd.	

Een	eventuele	verlenging	zal	ten	minste	drie	uur	

voor	het	einde	van	de	oorspronkelijke		

aanbiedingsperiode	worden	aangekondigd		

door	middel	van	een	persbericht	dat	op	de		

corporate	website	van	Basic-Fit	

(http://corporate.basic-fit.com)	wordt		

gepubliceerd.	Een	eventuele	verlenging	bedraagt	

ten	minste	één	volledige	werkdag.	Een	eventuele	

inkorting	zal	ten	minste	drie	uur	voor	het	voor-

genomen	einde	van	de	ingekorte	aanbiedings-

periode	worden	aangekondigd	door	middel	van	

de	publicatie	van	een	persbericht	op	de	website	

van	Basic-Fit.	De	aanbiedingsperiode	bedraagt	in	

ieder	geval	zes	werkdagen.

In	het	Prospectus	is	een	bandbreedte		

opgenomen	met	een	minimum-	en	een		

maximumprijs	voor	de	Aandelen.	De	in	het		

Prospectus	genoemde	bandbreedte	is	slechts	een	

indicatie	van	de	bandbreedte	van	de	uiteindelijke	

prijs.	Tijdens	de	aanbiedingsperiode	kan	deze	

bandbreedte	veranderd	worden	en/of	het	totale	

aantal	aangeboden	Aandelen	vermeerderd	of	

verminderd	worden.	Een	dergelijke	verandering	

zal	bekend	worden	gemaakt	door	middel	van	de	

publicatie	van	een	persbericht	op	de	corporate	

website	van	Basic-Fit	(http://corporate.basic-fit.

com).	De	uiteindelijke	prijs	per	Aandeel	kan	hoger	

zijn	dan	de	maximumprijs	van	de	in	het	Prospec-

tus	opgenomen	bandbreedte.	Elke	verhoging	van	

de	bovenkant	van	de	bandbreedte	van	de	prijs	of	

de	vaststelling	van	een	prijs	boven	de	bandbreed-

te	op	de	laatste	dag	van	de	aanbiedingsperiode	

zal	tot	gevolg	hebben	dat	de	aanbiedingsperiode	

met	tenminste	twee	werkdagen	wordt	verlengd.	

Elke	verhoging	van	de	bovenkant	van	de	band-

breedte	van	de	prijs	op	een	dag	voorafgaand	aan	

de	laatste	dag	van	de	aanbiedingsperiode	zal	tot	

gevolg	hebben	dat	de	aanbiedingsperiode	met	

ten	minste	één	werkdag	wordt	verlengd.

De	uiteindelijke	prijs	per	Aandeel	zal	na	afloop	

van	de	aanbiedingsperiode,	naar	verwachting		

vrijdag,	10	juni	2016,	bekend	worden	gemaakt	
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Voorkeurstoewijzing voor  
particuliere beleggers in Nederland
Basic-Fit	vindt	het	belangrijk	dat	particuliere		

beleggers	aan	bod	komen	bij	de	beursgang.	

Daarom	genieten	particuliere	beleggers	in	

Nederland	een	voorkeursbehandeling	bij	de	

toewijzing	van	de	bij	de	beursgang	aangeboden	

Aandelen.	Aan	iedere	daarvoor	in	aanmerking	

komende	particuliere	belegger	in	Nederland		

worden	in	beginsel	de	eerste	250	(of	minder)	

Aandelen	toegewezen	waarop	de	belegger	

heeft	ingeschreven.	Als	het	totale	aantal	

Aandelen	dat	aan	particuliere	beleggers	wordt	

toegewezen	onder	deze	voorkeurstoewijzing	

meer	dan	10%	van	het	totale	aantal	aange-	

boden	Aandelen	bedraagt	(exclusief		

de	Aandelen	die	eventueel	onder	de		

overtoewijzingsoptie	worden	aangeboden),	

kan	de	voorkeurstoewijzing	plaatsvinden	naar	

evenredigheid	van	de	eerste	250	(of	minder)	

Aandelen	waarop	de	particuliere	belegger	

heeft	ingeschreven.	Als	gevolg	daarvan	kan	het	

voorkomen	dat	niet	alle	daarvoor	in	aanmerking	

komende	particuliere	beleggers	alle	eerste		

250	(of	minder)	Aandelen	waarop	zij	hebben	

ingeschreven,	krijgen	toegewezen.		

Het	exacte	aantal	Aandelen	dat	wordt		

toegewezen	aan	de	daarvoor	in	aanmerking		

komende	particuliere	beleggers	zal	worden		

vastgesteld	na	afloop	van	de	aanbiedings-	

periode.	Onder	particuliere	beleggers	die		

in	aanmerking	komen	voor	de	voorkeurs-	

toewijzing	wordt	verstaan	natuurlijke	personen	

woonachtig	in	Nederland,	maar	ook	

investeringsvennootschappen	met	statutaire		

zetel	in	Nederland,	die	zijn	opgericht	met	

als	enig	doel	het	vermogensbeheer	en/of	de	

pensioenplanning	van	een	specifiek	natuurlijk	

persoon.	

Zie	voor	meer	informatie	het	hoofdstuk		

“The	Offering	–	Preferential	Retail	Allocation”	

van	het	Prospectus.
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Het	verwachte	tijdschema	van	de	beursgang	is	als	volgt:	

Publicatie	Prospectus

	

	

Begin	aanbiedingsperiode

Einde	aanbiedingsperiode	voor	particuliere		

beleggers*	

Einde	aanbiedingsperiode	voor	institutionele		

beleggers

Vaststelling	definitieve	uitgifteprijs	per	aandeel	

Basic-Fit	en	exact	aantal	aangeboden	aandelen	

Bekendmaking	definitieve	uitgifteprijs		

per	aandeel	Basic-Fit	en	publicatie	van		

het	pricing statement

Toewijzing	van	de	aangeboden	aandelen	

Eerste	handelsdatum		

(handel	op	“if-and-when-issued/delivered”	basis)

Afwikkelingsdatum		

(betaling	en	levering	aandelen	Basic-Fit)	

Maandag	30	mei	2016	

Dinsdag	31	mei	2016	–	9.00	uur

Woensdag	8	juni	2016	–	17.30	uur	

Donderdag	9	juni	2016	–	14.00	uur

Donderdag	9	juni	2016	

Vrijdag	10	juni	2016

			

Vrijdag	10	juni	2016

Vrijdag	10	juni	2016

Dinsdag	14	juni	2016	

* Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de inschrijving liggen

Eventuele wijzigingen in dit schema zullen door middel van een persbericht en via de corporate website  
van Basic-Fit (http://corporate.basic-fit.com) bekend worden gemaakt
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Risico’s met betrekking tot  
Basic-Fit’s bedrijfsactiviteiten

	 		Basic-Fit’s	bedrijfsactiviteiten	zijn		

afhankelijk	van	het	aantrekken	van	nieuwe	

leden	en	het	behouden	van	bestaande	leden.

	 		De	uitbreiding,	verbouwing	en	het		

onderhoud	van	de	clubs	vereisen		

omvangrijke	investeringen.

	 		Basic-Fit	is	mogelijk	niet	in	staat	passende	

locaties	te	identificeren	of	te	verkrijgen,		

of	op	tijd,	of	helemaal	niet,	de	vereiste		

vergunningen	of	bouwvergunningen	te		

verkrijgen	voor	nieuwe	clubs,	en	is	mogelijk	

niet	in	staat	lopende	huurcontracten	te		

vernieuwen	of	te	verlengen	tegen		

commercieel	aanvaardbare	voorwaarden.

	 		Basic-Fit	is	mogelijk	niet	in	staat	de		

waarde	en	de	reputatie	van	het	merk		

in	stand	te	houden.

	 		Basic-Fit	is	afhankelijk	van	technologie	en		

is	mogelijk	gedwongen	zich	aan	te	passen	

aan	belangrijke	en	snelle	technologische		

veranderingen	om	succesvol	te	kunnen		

concurreren,	en	een	wezenlijke	storing,		

onderbreking	of	tekortkoming	van	de		

informatie-	en	geautomatiseerde	systemen	

kan	verhinderen	dat	de	Onderneming		

effectief	nieuwe	leden	kan	inschrijven,		

diensten	aan	leden	kan	verlenen	en	haar	

financiële	en	administratieve	systemen		

kan	gebruiken.

	 		Het	openen	van	nieuwe	clubs	in	de		

nabijheid	van	Basic-Fit’s	bestaande	clubs,	

door	concurrenten	of	door	Basic-Fit	zelf,		

kan	een	negatief	effect	hebben	op	de		

gemiddelde	ledenaantallen	per	club	en		

op	de	operationele	resultaten.

	 	Indien	het	managementteam	en	andere		

medewerkers	op	sleutelposities	niet		

behouden	kunnen	worden	en	tegelijkertijd	

Basic-Fit	haar	loonkosten	wenst	te	beheer-

sen,	dan	is	Basic-Fit	mogelijk	niet	in	staat	

haar	bedrijfsactiviteiten	met	succes	te		

beheren	en	haar	strategische	doelstellingen	

te	realiseren.

	 	Basic-Fit	werkt	met	een	beperkt	aantal		

aannemers	en	leveranciers	voor	apparatuur	

en	bepaalde	producten	en	diensten.		

Het	verlies	van	een	van	deze	aannemers	of	

leveranciers	zou	de	bedrijfsactiviteiten	nega-

tief	kunnen	beïnvloeden.

	 		Basic-Fit	is	van	plan	de	bedrijfsactiviteiten	

uit	te	breiden,	onder	andere	door	verder	te	

groeien	op	de	Franse	en	Spaanse	markt,	waar	

de	marktomstandigheden	en	voorkeuren	van	

de	consument	mogelijk	anders	zijn	dan	in	

Nederland,	België	en	Luxemburg,	waardoor	

het	management	geconfronteerd	kan	worden	

met	beheersings-	en	personeelsproblemen,	

en	waardoor	kosten	kunnen	stijgen	of	finan-

ciële	resultaten	op	een	andere	wijze	negatief	

kunnen	worden	beïnvloed.

	 		Transacties	met	verbonden	partijen	en		

directe	of	indirecte	aandelenbelangen	in	

andere	fitnessclub	ketens	kunnen	potentieel	

tegenstrijdige	belangen	opleveren.

	 		Basic-Fit	heeft	een	beperkte	flexibiliteit		

om	de	operationele	kosten	van	de		

bedrijfsactiviteiten	aan	te	passen.

	 		Naar	aanleiding	van	acquisities	heeft		

Basic-Fit	mogelijk	onbedoeld	feitelijke	of		

potentiële	verplichtingen	op	zich	genomen	

en	dat	kan	ook	in	de	toekomst	gebeuren.

BIJLAGE:
BELANGRIJKSTE
RISICO’S

Hiernaast	volgt	een	selectie	van	de		

belangrijkste	risico’s	die	gelden	voor	Basic-Fit,	

de	Aandelen	en	de	uitgifte	en	aanbieding	van	

de	Aandelen	(de	“Aanbieding”).	

De	belangrijke	risico’s	hebben	betrekking		

op	Basic-Fit’s	bedrijfsactiviteiten,	branche,	

financiële	zaken,	kapitaal-	en	ondernemings-

structuur	en	fiscale	positie.	Potentiële		

beleggers	dienen	alle	risicofactoren	te	lezen,	

te	begrijpen	en	te	overwegen	welke	risico-	

factoren	materieel	zijn,	en	ze	dienen	deze	in	

hun	geheel	te	lezen,	in	het	hoofdstuk	”Risk	

Factors”	beginnend	op	pagina	49	van	het	

Prospectus,	alvorens	een	besluit	te	nemen		

om	te	beleggen	in	de	Aandelen.
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	 	Basic-Fit	is	mogelijk	niet	in	staat	om		

toekomstige	acquisities	met	succes	te		

integreren	of	de	verwachte	voordelen		

te	realiseren	van	toekomstige	acquisities,		

terwijl	het	uitvoeren	van	acquisities	het	

risicoprofiel	van	de	bedrijfsactiviteiten		

verhoogt.

	 	Basic-Fit	slaagt	er	mogelijk	niet	in	één	of	

meer	van	de	doelstellingen	op	middellange	

termijn,	zoals	opgenomen	in	dit	Document	en	

het	Prospectus,	te	realiseren.

	 	Basic-Fit	zou	geconfronteerd	kunnen		

worden	met	materiële	boetes	of	claims		

met	betrekking	tot	gezondheids-	en		

veiligheidsrisico’s	in	de	clubs.

Risico’s met betrekking  
tot de branche

	 	Basic-Fit	werkt	in	een	concurrerende	markt	

met	lage	toetredingsdrempels	en	als		

Basic-Fit	niet	in	staat	is	effectief	te		

concurreren	en	dientengevolge	niet	in	staat	

is	de	huidige	leden	te	behouden	of	nieuwe	

leden	aan	te	trekken,	dan	zou	het	marktaan-

deel,	de	omzet	en	winstgevendheid	materieel	

en	negatief	beïnvloed	kunnen	worden.

	 	Het	succes	van	Basic-Fit	hangt	af	van	de	

aanhoudende	voorkeur	van	consumenten	

voor	fitnessclubs	met	een	lage	prijs	formule	

om	in	hun	behoeften	ten	aanzien	van		

gezondheid	en	fitness	te	voorzien.	Basic-Fit	

is	mogelijk	niet	in	staat	te	anticiperen	op		

veranderingen	in	consumentenvoorkeuren		

of	met	succes	nieuwe	of	geactualiseerde	

diensten	te	ontwikkelen	en	te	introduceren.

	 	Basic-Fit	is	onderworpen	aan	wet-	en		

regelgeving	met	betrekking	tot	de	gezond-

heids-	en	fitnessbranche.	Veranderingen	in	

deze	wet-	en	regelgeving	of	het	niet	naleven	

daarvan,	zouden	een	negatief	effect	op	de	

bedrijfsactiviteiten	kunnen	hebben.

Risico’s met betrekking tot  
financiële zaken en Basic-Fit’s  
kapitaal- en ondernemingsstructuur

	 	Niet-naleving	van	de	convenanten	of	andere	

verplichtingen	in	een	van	Basic-Fit’s		

kredietovereenkomsten	zou	kunnen	leiden	

tot	een	tekortkoming	in	de	nakoming.	Onver-

mogen	om	uitstaande	schulden	af	te	lossen	

of	te	herfinancieren	in	het	kader	van	een	van	

de	kredietovereenkomsten	wanneer	deze	

opeisbaar	zijn,	zou	de	bedrijfsactiviteiten	

materieel	en	negatief	kunnen	beïnvloeden.

	 		Basic-Fit	heeft	in	de	afgelopen	perioden	ver-

liezen	geleden	en	wordt	mogelijk	niet	winst-

gevend	in	de	toekomst.

	 	Wanneer	Basic-Fit	er	niet	in	slaagt	kapitaal	

aan	te	trekken,	zou	dat	van	invloed	kunnen	

zijn	op	de	mogelijkheid	om	de	strategische	

plannen	uit	te	voeren.

	 		Na	de	Aanbieding	blijven	Basic-Fit’s	twee	

grootste	Aandeelhouders,	Mito	en	AM		

Holding,	in	een	positie	waarin	zij	substantiële	

invloed	op	Basic-Fit	uit	kunnen	oefenen.	De	

belangen	die	Mito	en	AM	Holding	nastreven,	

zouden	kunnen	afwijken	van	de	belangen	van	

de	andere	Aandeelhouders.

	 		Basic-Fit’s	geconsolideerde	jaarrekening	omvat	

omvangrijke	immateriële	activa,	die	aan	af-

schrijvingen	onderhevig	zouden	kunnen	zijn.

Risico’s met betrekking tot  
Basic-Fit’s fiscale positie

	 		Veranderingen	in	belastingverdragen,		

wetten,	regels	of	interpretaties	of	een		

negatief	resultaat	van	fiscale	controles		

zouden	een	materieel	negatieve	invloed		

op	Basic-Fit	kunnen	hebben.

	 		Fiscale	regels	die	de	aftrekbaarheid	van		

rentelasten	beperken,	zouden	Basic-Fit’s	

nettowinst	kunnen	verminderen.

	 		Indien	wordt	vastgesteld	dat	de	afspraken	

inzake	transferprijzen	tussen	Basic-Fit’s	

dochtermaatschappijen	ongepast	zijn,	kan	de	

belastingverplichting	stijgen.

	 	Indien	de	omvang	van	de	Nederlandse	

btw-vrijstelling	voor	sportdiensten	wordt	

uitgebreid,	kan	dit	ertoe	leiden	dat	de	door	

Basic-Fit	bij	inkoop	betaalde	btw	niet	meer	

aftrekbaar	is.

Het	volgende	is	een	samenvatting	van	alle		

belangrijke	risico’s	die	betrekking	hebben	op		

de	Aanbieding	en	de	Aandelen.	Beleggers		

dienen	alle	risicofactoren	te	lezen,	te	begrijpen	

en	te	overwegen	welke	risico’s	materieel	zijn	en	

in	hun	geheel	gelezen	dienen	te	worden	in	het	

hoofdstuk	“Risk	Factors”	beginnend	op	pagina	49	

van	het	Prospectus,	alvorens	een	besluit	te		

nemen	om	te	beleggen	in	de	Aangeboden		

Aandelen.

Risico’s met betrekking  
tot de Aanbieding en de Aandelen

	 	Er	is	geen	openbare	markt	voor	de	Aandelen	

voorafgaand	aan	de	Aanbieding	en	Basic-Fit	

kan	niet	garanderen	dat	zich	een	actieve	

markt	in	de	Aandelen	zal	ontwikkelen.

	 		De	marktprijs	van	de	Aandelen	kan	fluctu-

eren	en	worden	beïnvloed	door	een	aantal	

factoren	waarop	Basic-Fit	geen	invloed	heeft.

	 	Toekomstige	verkopen	of	de	mogelijkheid	van	

toekomstige	verkopen	van	een		

aanzienlijk	aantal	van	de	Aandelen	kunnen	

een	nadelig	effect	hebben	op	de	marktprijs	

van	de	Aandelen	en	de	belangen	van		

Aandeelhouders	verwateren.

	 		Indien	effecten-	en	branche-analisten	geen	

onderzoeksrapporten	over	Basic-Fit’s		

bedrijfsactiviteiten	publiceren	of	stoppen	

met	dergelijke	publicaties,	of	hun		

aanbevelingen	in	ongunstige	zin	bijstellen		

of	negatieve	aanbevelingen	doen	met		

betrekking	tot	de	Aandelen,	kunnen	de	

marktprijs	en	het	handelsvolume	van		

de	Aandelen	dalen.




