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Krantentitel: ‘Conflict bij hip toiletbedrijf 2theloo over groeiambities’

De aandeelhouders van 2theloo, exploitant van hippe toiletten in winkelcentra en bij pompstations, leven in onmin met elkaar.
De ruzie gaat tussen de oprichters van het bedrijf (anno 2011) en investeringsmaatschappij Avedon, zo melden anonieme
bronnen.

De kemphanen zouden met elkaar in de clinch liggen over de investeringen die nodig zouden zijn om de groeiambities waar te
maken. Avedon zou volgens bronnen de hand op de knip houden, tot frustratie van het management.
Ondernemingskamer
Eind vorig jaar vroegen de oprichters de Ondernemingskamer om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van
zaken bij het concern, zo blijkt uit de agenda van de rechtbank. Dankzij bemiddeling is dat onderzoek er toen niet gekomen.
Deze week werd de financiële topman Hidde Hoogcarspel ontslagen, hij werkte sinds januari 2015 bij het snelgroeiende
bedrijf. Zijn voorganger, Marc Hagen, hield het ook al niet lang vol als cfo, hij werkte in die functie van februari 2014 tot
januari 2015 en is nu voor jeansverkoper Score aan de slag. ‘Elke cfo die om geld vraagt, vliegt eruit’, aldus een van de
bronnen.
2theloo opende haar eerste toiletwinkel in 2011 in de Amsterdamse Kalverstraat. Het bedrijf werd opgericht door de jonge
ondernemers Eric Treurniet en Almar Holtz. Treurniet kwam in februari 2014 om het leven bij een verkeersongeluk. Zijn
vrouw is nog steeds eigenaar, net als Holtz en nog een paar andere ondernemers.

Foto: 2theloo

200 vestigingen
Inmiddels heeft het bedrijf al 200 vestigingen, verspreid over 14 landen. De schone toiletten met een winkeltje vol zeep,
babybillendoekjes en luchtjes zijn onder meer te vinden in Tsjechische pompstations, Franse treinstations en Belgische,
Turkse en Britse winkelcentra.
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In de zomer van 2013 kwam Avedon voor een onbekend bedrag aan boord en verwierf een belang van 40%. De ambitie werd
uitgesproken om wereldwijd marktleider ‘rondom de toiletervaring’ te worden. Nu zou blijken dat Avedon en de andere
aandeelhouders niet dezelfde ambitie hebben.
Een groot beursgenoteerd bedrijf heeft al interesse getoond in 2theloo, maar het is tot nu toe niet tot een deal gekomen.
Verder werd een tweetal grote contracten in Frankrijk opgezegd.
Jorritsma
Saillant detail is dat Annemarie Jorritsma als voorzitter van de branchevereniging voor participatiemaatschappijen deze week

in het FD 2theloo als favoriete bedrijf in handen van private equity noemde. In dat interview legde ze uit dat ze was ingehuurd
om ‘de ramen in de sector open te zetten’.
Toenmalig staatssecretaris van financiën Joop Wijn noemde private equity partijen in 2006 ‘sprinkhanen’ die een bedrijf

leegvreten en weer verder trekken. De sector komt maar moeilijk van dat imago af, terwijl de Nederlandse economie volgens
Jorritsma veel baat heeft bij deze partijen.
'We maken winst'
Bestuursvoorzitter Holtz wilde niet ingaan op de vermeende ruzie met Avedon. ‘Het enige wat ik weet is dat we een bedrijf zijn
met een positieve cashflow en dat we winst maken.’
Bij Avedon was niemand bereikbaar voor commentaar.
Door
Schrijft sinds 1 juni 2015 voor het FD over financiële markten. Schreef hiervoor over bouwfraude, de energiesector, retail- en macro-economie
in De Financiële Telegraaf.
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