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Stern Groep verlengt en verhoogt financiering  

 
Stern Groep NV, Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat 
Faciliteit A (retail financiering) van € 70 miljoen is verlengd tot 30 juni 2017 en dat Faciliteit B 
(financiering van de leaseportefeuille) verder is verhoogd van € 130 miljoen tot € 160 
miljoen. Het totaal van de beschikbare bankfaciliteiten komt daarmee op € 230 miljoen (was 
€ 200 miljoen). Vanwege de betere performance van Stern zijn de rente opslagen boven  
3 maands euribor duidelijk verlaagd. De financierende banken (ING Bank, ABN-AMRO Bank 
en Rabobank) hebben elk een gelijk aandeel in de totale financiering.  
 
SternLease blijft groeien 
Na de sterke groei van de laatste jaren is de leaseportefeuille van SternLease het eerste halfjaar 
van 2016 opnieuw toegenomen met bijna 500 contracten tot 9.530 operationele leasecontracten 
(+5,4%). Voor het tweede halfjaar wordt verwacht dat het groeitempo enigszins zal versnellen.  
De boekwaarde van de leaseportefeuille was eind 2015 ruim € 160 miljoen, eind juni 2016 was dit 
bedrag opgelopen tot ruim € 167 miljoen. Eind 2016 zal naar verwachting een niveau van ruim  
€ 175 miljoen worden bereikt. Het is de verwachting dat de groei ook in 2017 aanhoudt. Door de 
grotere omvang van de leaseportefeuille komen andere vormen van leasefinanciering binnen 
bereik.  
 
 
 
 
 
 
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 100 vestigingen met  circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van 
meer dan € 1 miljard. Stern zal haar groeistrategie de komende jaren voortzetten.  
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern tegenwoordig ook 
elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen aan voor vervoer tot 45 kilometer per uur. 
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 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen.  
Met Stern Financial Services is Stern actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners) en de verkoop 
van financiële mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant. Stern Financial Services beheert circa 50.000 
contracten. 
In de divisie Stern Mobility Services zijn autoverhuur (SternRent), autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens 
(SternTec), het universele garageconcept (SternPoint) en elektrische vervoermiddelen tot 45 kilometer per uur (Mango Mobility) 
samengebracht. 

 
 
 


