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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Door aanhoudende teleurstellende berichten daalde de koers van het aandeel
Intertrust onevenredig sterk in 2020-2021. De aanzienlijke
waarderingsdiscount versus sectorgenoten vormde een potentieel risico:
geïnteresseerde partijen konden de onderneming tegen een onterecht lage
prijs verwerven om in private context waarde te ontsluiten. Een structureel
dalende koers duidt ook op een afgenomen vertrouwen in het bestaansrecht
als zelfstandige onderneming en kan (nieuwe) klanten die vaak langlopende
contracten aangaan, afschrikken.

ACHTERGROND
De wereldwijde trustsector staat onder toenemende druk als gevolg van de
strengere regelgeving, het negatieve publieke sentiment na de ‘Panama
papers’ en de toenemende negatieve opstelling van regeringen en
toezichthouders. De mogelijke rol van trustbedrijven in de facilitering van
belastingontwijking is een punt van groeiende zorg: de financiële markten
hechten steeds meer belang aan ESG-gerelateerde beleggingscriteria. In
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, betreft het merendeel van de
activiteiten fonds- en zakelijke diensten. Trustdiensten vormen een relatief
klein deel van de activiteiten. De meeste andere spelers in de trustsector zijn
private ondernemingen, terwijl Intertrust beursgenoteerd is en hierdoor aan
een aanzienlijk reputatierisico blootstaat. Het is dan ook niet verrassend dat
Intertrust strenge criteria voor klantacceptatie hanteert en strikte procedures
en controles toepast. Dat nergens in de Panama Papers naar Intertrust wordt
verwezen, onderstreept dit.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Strategische besluitvorming / actief beheer om waarde te creëren
x Naamswijziging van de onderneming

ENGAGEMENTDOELEN
x Duidelijk strategisch / financieel kader waarin gezonde groeiperspectieven

op middellange termijn, hoge terugkerende baten en positieve
kasstroomgeneratie een centrale plaats innemen.

x Beëindiging van relatie met bedrijven die met belastingontwijking in
verband kunnen worden gebracht teneinde het reputatierisico te
verminderen, het groeiprofiel te versterken en de waarderingsdiscount
vanwege de zakelijke en fondsdiensten teniet te doen.

x Naamswijziging omdat de verwijzing naar trust de activiteiten niet adequaat
weerspiegelt en de aantrekkingskracht voor beleggers aantast.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Tijdens meerdere (reguliere) gesprekken met de CEO/CFO maakten we onze

zorgen en onze visie kenbaar. Voorts namen we deel aan een studie die de
onderneming in 2020 uitvoerde naar de beeldvorming onder beleggers.

x Bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal van 2021
kondigde Intertrust een reorganisatie van de portefeuille aan. Doel is meer
waarde voor aandeelhouders te creëren. Om van de lage beurskoers te
profiteren werd een aandeleninkoopprogramma van EUR 100 mln gestart.

x Op de beleggersdag die voor 23 november 2021 was gepland, zou de
nieuwe CEO een update van de ondernemingsstrategie en het financieel
kader voor de middellange termijn geven. Vanwege een overnamebod werd
de beleggersdag op het laatste moment geannuleerd.

x Intertrust won onafhankelijk advies in en voerde een vertrouwelijk
onderzoek uit in het derde kwartaal van 2021 om de belangstelling voor
overname van de onderneming te peilen. In november maakten meerdere
sectorgenoten en private equity-firma’s hun interesse kenbaar. CSC bracht
een bod van EUR 20 per aandeel uit. Dit bod werd door het bestuur van
Intertrust aanbevolen. Uiteindelijk doel van dit duaal traject (enerzijds de
toetsing van externe strategische belangstelling onder sectorgenoten en
anderzijds de interne strategische heroriëntatie) was volgens ons meer
aandeelhouderswaarde te creëren. We vinden de geboden prijs reëel en
beschouwen ons engagement ten aanzien van de strategie als succesvol
afgesloten omdat via deze weg aanzienlijke waarde voor beleggers in ons
fonds wordt gerealiseerd.

VERVOLGSTAPPEN
x Het engagement is met succes afgesloten.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Intertrust NV verleent diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten, 
kapitaalmarktdiensten en 
fondsdiensten. 

LAND
Nederland

SECTOR
Beleggingsdiensten

MARKTKAPITALISATIE
Midcap

VRAAGSTUK
Strategische koers en waardecreatie 
voor aandeelhouders

MATERIALITEIT
Door de structurele significante 
onderwaardering van het aandeel is 
de uitvoering van de strategie voor 
de lange termijn in het geding.

RISICO’S
x Realisatie van waarde, buiten de 

beurs om, na een overnamebod 
op een lager koersniveau.

x Een structureel dalende koers 
schrikt bestaande en nieuwe 
klanten af omdat ze vaak 
langlopende contracten aangaan.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: PASS
ESG-rating: A, MSCI ESG
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