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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Wij kennen Arcadis al vele jaren en de ontwikkeling van het werkkapitaal is
essentieel voor de kasstroom van de onderneming, omdat in een willekeurig
jaar ongeveer 30% van de omzet vastzit in (niet-)gefactureerde vorderingen.
Bovendien kan een hoger werkkapitaal wijzen op agressievere
boekhoudmethodes, d.w.z. verantwoording van winst en omzet die klanten
mogelijk nooit gaan betalen. Gezien dit punt van zorg en de hierna beschreven
ontwikkelingen, was Arcadis een van de ondernemingen waarin in de eerste
zes maanden van 2020 de grootste shortposities werden ingenomen. Terwijl
de aandelenkoersen van andere ondernemingen zich na de corona-
verkoopgolf van maart herstelden, bleef Arcadis achter bij de bredere
Europese indices. In verband met de ontwikkeling van het werkkapitaal
hebben wij contact opgenomen met de CEO, de voorzitter van de Raad van
Commissiarissen en de voorzitter van het audit committee om onze zorgen op
constructieve wijze uiting te brengen.

ACHTERGROND
Een overname in 2014 zorgde voor een sterke verslechtering van het
werkkapitaal. In boekjaar 2016 bereikte het werkkapitaal het hoogste niveau
van dit decennium, waarna de onderneming deze KPI is gaan verbeteren. Door
factureringsproblemen in verband met een nieuw IT-systeem in de VS in 2019,
verslechterde het werkkapitaal echter opnieuw naar een vergelijkbaar
recordniveau. De onderneming kon aanvankelijk geen facturen uitsturen voor
bepaalde soorten werkzaamheden in de VS en ook met handmatige
noodingrepen lukte het niet het werkkapitaal te verlagen. Volgens ons hebben
deze ontwikkelingen bijgedragen aan het in maart 2020 aangekondigde
vertrek van de CFO van de onderneming.

ENGAGEMENTTHEMA

ENGAGEMENTDOELEN
De engagement was gericht op een structurele en snellere verbetering van het
werkkapitaal van Arcadis en vervanging van de CFO door een externe
kandidaat, in plaats van een interne opvolger.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De kasstroom van de onderneming ontwikkelde zich in het tweede kwartaal

van 2020 uitstekend, vooral dankzij een sterke vermindering van het
werkkapitaal.

x Op 28 juli werd aangekondigd dat er een externe kandidaat is benoemd als
CFO.

x Wij denken dat de CEO onze oprechte zorgen ter harte heeft genomen en
dat dit de constructieve relatie tussen Arcadis en Kempen heeft versterkt.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij blijven de kwaliteit en ontwikkeling van het werkkapitaal van Arcadis

volgen, omdat wij nog steeds mogelijkheden zien voor verdere verbetering
hiervan.

x Dankzij de aandacht van de CEO voor het interne programma ‘Make Every
Project Count’ zouden de voorzieningen voor verlieslatende contracten sterk
moeten afnemen, waardoor de winstgevendheid van de groep verder kan
verbeteren.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Arcadis is een wereldwijd 
opererende ontwerp- en 
engineeringonderneming met ruim 
25.000 medewerkers, die zich 
bezighouden met projecten op het 
gebied van gebouwen, 
infrastructuur, milieu en water. 

LAND
Nederland

SECTOR
Industrie

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
Zwakke ontwikkeling werkkapitaal 
bood ammunitie voor shortsellers, 
omdat dit op zijn minst resulteerde 
in een zwakke kasstroom. 

MATERIALITEIT
Wij zijn van mening dat er een 
directe relatie bestaat tussen de 
kasstroomontwikkeling en het 
beleggingsrendement. 

RISICO
Verslechtering van het werkkapitaal 
kan wijzen op agressieve 
boekhoudkundige praktijken. 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: AA

Arcadis
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