Familiebedrijf Pon is een grote importeur van Volkswagen-auto’s.
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AUTO’S

Schaalvergroting bij
autodealers zet door,
Pon koopt Century
$ Pon neemt Century over, een
grote autodealer uit Groningen

$ Directeur Erik Meems keert
daarbij terug op het oude nest
$ Deal past in trend van grote
spelers die almaar groeien
Jeroen Segenhout
Amsterdam

Familiebedrijf Pon, onder meer importeur van
Volkswagen en eigenaar van ﬁetsmerk Gazelle,
heeft in stilte alle aandelen overgenomen van
autodealer Century. Daarmee krijgt het een van
de grootste dealerbedrijven van Noord-Nederland in handen.
De acquisitie is naar buiten gekomen door
een melding bij mededingingstoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een
woordvoerder van Pon bevestigde gisteren de
aankoop.
De overname houdt verband met de aankondiging van afgelopen maand dat de directeur
van Century Autogroep, Erik Meems, de overstap maakt naar Pon. Hij wordt per 1 september verantwoordelijk voor alle dealerbedrijven bij de onderneming, die van oorsprong uit
Amersfoort komt en nu haar hoofdkantoor in
Amsterdam heeft.
Meems (44) keert daarmee terug op het oude
nest. Tot 2012 was hij ruim twaalf jaar werkzaam voor Pon. Daarna werd hij directeur bij
Century. Twee jaar later werd hij grootaandeelhouder van dit bedrijf. Hij kocht toen onder
meer aandelen van Pon.
Nu neemt zijn nieuwe (en oude) werkgever
zijn belang van 70% over. Pon had nog 30% van
de aandelen. Beide partijen willen geen overnamesom bekendmaken. ‘Dat doen wij nooit’,
zo zegt de woordvoerder van Pon.

70%

De vijftig grootste dealers
hebben nu 70% van de
automarkt in handen.

Meems wil ook niet veel over de overname
zeggen. Hij zegt ‘hartstikke trots’ te zijn dat
Pon hem heeft gevraagd om terug te keren
en dat hij een ‘ﬁnancieel gezond bedrijf’ achterlaat. Zijn opvolger in Groningen zal voortaan aan hem rapporteren.
Century behaalde vorig jaar met ongeveer
vierhonderd werknemers een omzet van meer
dan €160 mln. De meeste dealervestigingen
bevinden zich in de provincie Groningen,
maar de onderneming is ook actief in Drenthe. Naast de verkoop van nieuwe auto’s en
occasions is Century actief op het gebied van
autoverhuur, schadeherstel, autowasstraten
en autolease.
Volgens marktanalist Aumacon bezette
Century vorig jaar de 25ste plek op de lijst
met de honderd grootste dealers van Nederland. Pon was met zijn dealerbedrijven goed
voor de vierde positie, achter het Brabantse familiebedrijf Van Mossel Automotive, de Amerikaanse autofabrikant Tesla Motors en het
Amsterdamse Stern Groep.
De overname past in de trend van schaalvergroting die gaande is in de autoverkoop.
Century deed daar onder leiding van Meems
ook aan mee, door meerdere autodealers op te
kopen. Kennisbureau Aumacon becijferde onlangs dat de vijftig grootste autodealers inmiddels 70% van de automarkt in handen hebben,
in 2004 was dat aandeel nog 33%. Deze trend
wordt waarschijnlijk verder versterkt door
de coronacrisis, waardoor de autoverkoop is
ingeklapt.
Meems wil nog niks kwijt over de strategie
die hij wil gaan voeren bij Pon. In een gesprek
met RTV Noord was hij onlangs toeschietelijker over de trends in zijn branche. De druk op
kleinere dealers zal volgens hem toenemen
door de groei van het aantal elektrische auto’s.
‘Er zal een plek voor ze blijven, grote dealers
kunnen niet iedereen bedienen’, zei Meems.
‘De grootste bedreiging voor die bedrijven zit
in de lange termijn. Het wordt lastig voor ze
om de investeringen te doen die nodig zijn
om moderne auto’s te servicen. Het zal vaak
niet lonen.’
Op de lijst van honderd grootste dealerbedrijven van Aumacon bleek onlangs al hoe de
opmars van elektrische auto’s de branche kan
ontwrichten. Tesla stootte door naar de tweede
plek, terwijl het in Nederland maar acht verkoopkanalen heeft.
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