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Verkoop SternLease en herfinanciering 
Stern afgerond 
 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt 
bekend dat de verkoop van alle aandelen in SternLease aan Axus Nederland (ALD Automotive) en de 
herfinanciering zijn afgerond. 
 

Henk van der Kwast, Directievoorzitter: 
“We zijn heel content met de transactie en de partnership met ALD Automotive. Stern blijft onder eigen label leasing 
aanbieden. Samen met de vele andere aanvullende mobiliteitsservices en -diensten, blijven we werken aan onze 
ambitie van meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland”.   
 

Verkoop SternLease 
De initiële koopprijs inzake de verkoop van de aandelen SternLease is vandaag. onder aftrek van de te verrekenen 
intercompany posities, ontvangen. Alle met SternLease verband houdende financieringen waaronder de 
securitisatie faciliteit, de B-faciliteit en de C-faciliteit zijn vandaag afgewikkeld. De definitieve koopprijs wordt 
bepaald binnen 60 werkdagen na 31 mei 2019 op basis van het feitelijke aantal leasecontracten op 31 mei 2019 en 
het door de accountant gecontroleerde eigen vermogen van SternLease, eveneens per 31 mei 2019. Het aantal 
leasecontracten dat per 31 mei is overgedragen, is door aanhoudende groei  hoger dan de eerder per 31 mei 2019  
verwachte omvang van de leaseportefeuille. 
 

Interim dividend 
Op 12 juni 2019 zal het eerste interimdividend van € 2,50 per aandeel in contanten worden uitgekeerd. Na het 
vaststellen van de definitieve koopprijs zal, zoals reeds eerder is aangekondigd, een tweede interimdividend van  
€ 1,00 per aandeel in contanten worden uitgekeerd.  
 

Herfinanciering afgerond 
De documentatie van de reeds eerder aangekondigde herfinanciering van Stern is op 31 mei 2019 afgerond. Stern 
Groep kan beschikken over een 3-jarige kredietlijn met een limiet van € 60 miljoen op basis van een borrowing 
base. De limiet wordt jaarlijks met € 3 miljoen ingeperkt tot uiteindelijk € 54 miljoen.   
Een deel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen SternLease is aangewend om de bankschulden met  
€ 20 miljoen terug te brengen. 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
H.H. van der Kwast (Stern Groep) T (020) 613 60 28 
 
 
Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt meer 
dan 85 vestigingen met circa 2.000 werknemers (fte’s), die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. 
Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing (SternLease), verhuur (SternRent), wagenparkbeheer (SternPartners), 
verzekering (SternPolis), financiering (SternCredit) en verlengde garantie (SternGarant). Stern Mobility Solutions beheert ruim 60.000 
mobiliteitscontracten. 
De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend netwerk van momenteel 15 vestigingen voor (merkerkend) schadeherstel, universele 
aftersales en de in- en uitgifte van huurauto’s (SternPoint).  
Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford, 4) 
Volvo, Land Rover en Fiat en 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over ruim 70 vestigingen. 
 
 
 
 
 
 

 


