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‘Nade claimemissiewas
er eenonlineborrel,
geenuitbundig feest’

Carel Grol
Amsterdam

Mark Heine (47) voelt dat het goed zit.
Fugro, het bedrijf waarvan hij bestuurs-
voorzitter is,zaleenhalfmiljardeurogaan
lenen.
Het is begin 2020 en samen met fi-

nancieel topman Paul Verhagen is hij op
roadshow. Vliegtuig in, vliegtuig uit: Am-
sterdam, Parijs, Frankfurt, Londen. Daar
spreken zemet potentiële beleggers. In-
stitutioneel geld, zoals dat heet, van be-
leggingsfondsen en vermogensbeheer-
ders diemiljardenonder beheer hebben.
Fugrostaatophetpunt zich tegaanherfi-
nancieren.Schuldenuithetverledendrei-
gen te gaan knellen, nieuwe financiering
moet lucht brengen.
Dusmoeten potentiële investeerders

worden overtuigd. Fugro staat genoteerd
aandebeursvanAmsterdam,maar is, zo-
alsdatheet, een lastigebelegging.Decen-
nia leundeFugrovoorhet leeuwendeelvan
zijnomzetopdeolie-engassector.Hoeziet
de zeebodem eruit waar een pijpleiding
komt te liggen en een gasplatform komt
te staan?

Datwas goedebusiness, totdat deprijs
voor een vat Brent Noordzeeolie in 2014
ineenpaarmaandenzakte van$130naar
$30. Dat jaar haalde Fugro zo’n 80% van
zijn inkomsten uit de olie- en gasmarkt,
en diemarkt was weggevallen. Gevolg: in
vijf jaar lijdthetbedrijfbijelkaaropgeteld
een verlies van zo’n €1,5mrd, verdwijnt
eenmiljard euro uit de omzet en daalt de

beurskoers 85%.Het bedrijf valt in 2015,
nazeven jaar, uit deAEX- index vandebe-
langrijkste beursfondsen.

Terwijl hetbedrijf zo indeverdrukking
zit, verlegt het zijn focus. Het concern uit
Leidschendamwilminderafhankelijkzijn
vanolieengas.Hoeligtdezeebodemerbij
opdeplekwaarstrakseenwindparkkomt?
Dát is denieuwekoers.
En beleggers zijn daar ontvankelijk

voor,merktHeinetijdensdetour langspo-
tentiële investeerders. Fugro is van plan
€500mln op te halenmet de uitgifte van
eenobligatie.DeleningkrijgtvanFitchde
rating ‘B’, wat volgens die kredietbeoor-
delaar gelijk staat aan ‘zeer speculatief’.
DerentewordtvolgensBloomberg6%.De
roadshowvande tweeFugro-bestuurders
trekt volle zalen.

Ergens in die serie gesprekken en pre-
sentaties zegtVerhagennog tegenHeine:
‘Theskyismorethanblue.’Andersgezegd:
deobligatiemarktzietergoeduit.Datbiedt
perspectief voor Fugro.

In zekere zin is de herfinanciering ook
wel debeloning voorHeine. Ten tijde van
deroadshowishijkrapanderhalf jaar top-
man. Geen ceo die grossiert in gloedvol
vertelde anekdotes. Heine is demanmet
visie: redelijk informeel—niet elke dag
een stropdas— en to the point, waarbij
hij vooral praat over zaken als ‘verander-
trajecten’en‘verbeterprocessen’.Euforie,
teleurstelling, tegenslag ofmeevallers: in
zijn communicatie is hij welhaast onder-
koeld.Kwestie vanpersoonlijkheid.

Zoalshij ooknooit inpaniek raakt—al

is dat wellicht een kwestie van ervaring.
Heine is een bergbeklimmer.Hij draaide
mee in de top van het Nederlandse alpi-
nisme. Als je boven een loodrechte berg-
wandaaneenkoordhebtgebungeld,ben
je van andere zakenniet snelmeer onder
de indruk.

Inelkgevalheeftdetopmanbegin2020
alle vertrouwen indeherfinanciering.
Die wordt op 19 februari aangekon-

digd. Fugro gaat zowel aandelen als obli-
gatiesuitgeven.Metdeplaatsingvanaan-
delenhaalthetbedrijfdiewoensdagruim
€80mlnop.Dat is veelbelovend, zietHei-
ne.Deaandelenemissie isvijfkeeroverte-
kend: er was dus veel vraag vanuit beleg-
gers.Deobligatievan€500mlnwordteen
week later geplaatst. Fugro kent dan acht
kwartalen op rij vanwinstgevende groei.
‘Wewarenklaaromdeobligatiewegtezet-
ten’, zegt Heine in een videocall van een
uurmethetFD. ‘WewareninLonden,Paul
enik,samenmetbankiers,omtespreken
metbeleggers.Opdatmomentbegonnen
demarkten te sluiten.’

VHoemerkten jullie dat?
‘Wekregenberichtenbinnen.Oponzete-
lefoons.We zatenbij investeerders en za-
gen dat corona Europa binnenrolde. Pa-
niek indemarkt.’

V En toen?
‘IkheboverlegdmetPaul,metderaadvan
commissarissen,metadviseurs.Hetging
heelsnel, indiedagen,maaronswerddui-
delijk:wekunnenniet doorgaan.’

VWatdacht u?
‘Datwasnatuurlijk jammer.Wehaddener

“
‘We zatenbij de inves-
teerders en zagenop
onze telefoons corona
Europabinnenrollen.
Paniek indemarkt’

Fugro-topmanMarkHeine zit begin 2020bij
investeerders in Londenomeenhalfmiljard
euro te lenen. Juist opdatmoment grijpt
corona razendsnel omzichheen. Demarkt
sluit, Fugro kanniet lenen, beleggers zijn
wantrouwend, de beurskoers stort in. EnMark
Heine?De ceo/alpinist kent geen twijfel:
‘Fugro is geenbedrijf in distress geweest.’

“
‘Doordirect in te
grijpenhebbenwe
ondanksde terugval
vandeomzethet resul-
taat oppeil gehouden’

Mark Heine: niet in paniek, eerder
onderkoeld. Een kwestie van bergbe-
klimmen. FOTO: KIKI GROOTVOORHETFD

keihard aan gewerkt.’ Dat ‘jammer’ is ty-
pischeenHeine-antwoord.Hijhadgeslal-
omdlangsdefinanciëlecentravanEuropa,
eindeloosgesprokenmetpotentiëlegeld-
schieters,ermaandennaar toegewerkten
op het allerlaatstemoment ketste het af.
Goed, na enig aandringen, noemt hij het
‘heel jammer’.Met direct daarna de hem
kenmerkendetoevoeging: ‘Maarhetheeft
ookgeenzinomdaar langbijstil testaan.’

VWatwasde volgende stap?
‘Wehebbendeherfinancieringevengepar-
keerd. Het had toen toch geen zin. Enwe
hebbeneen crisisteamopgericht.’
Fugro is wereldwijd actief. Voor snel-

wegen en windparken, voor stedelijke
uitbreidingofwaterkering:hetbedrijf uit
Leidschendam levert op eindeloos veel
terreinen zogeheten geodata, oftewel ge-
gevens over de ondergrond. Toen de co-
ronacrisis uitbrak, hadhet bedrijf 10.000
medewerkers enwas het inmeer dan 61
landenactief.Omzet in 2019: €1,6mrd.

Hetcrisisteamdraagtookdesignatuur
vanHeine.Fugroiseentegefragmenteerd

het al was, de lieveling van shortsellers:
beleggers die speculeren op een verdere
koersdaling. In 2021 zou het bedrijf een
converteerbare obligatie moeten terug-
betalen van €190mln. Gaat dat lukken?
Beleggerszijnwantrouwend. Indezomer
staat debeurskoers op -65%.

V Beleggers twijfelden.Hebtuooit ge-
dacht: deherfinanciering luktniet?
‘Nee. Ik geloof inFugro. Ikhebechtnooit
de gedachte gehad dat er nietsmeermo-
gelijk was. Fugro is geen bedrijf in dis-
tressgeweest. In2020haddenwegewoon
werk.Alleenwilde iedereenwetenhoehet
zatmetdeherfinanciering.Datdruktede
beurskoers.Wij lietenverbeteringenzien.
Danzijneraltijd investeringsmogelijkhe-
den.’

V Volgdeudebeurskoers?
‘Ja,met gezonde belangstelling.Maar ik
kandie niet éénop éénbeïnvloeden.Dus
het heeft ook geen zin omdaar stress van
te krijgen. Jemoetniet te veel kijkennaar
dekorte termijn.’

VWanneer kreegdeherfinancieringweer
schwung?
‘Die heeft nooit helemaal stilgestaan. In
de zomer waren demarktenwat gestabi-
liseerdentoenhebbenwedeherfinancie-
ring intensiever opgepakt.’
Uiteindelijk komt er geen obligatie in

demarkt.Fugrogeeftaandelenuit, ineen
claimemissie. Begin december stemt de
aandeelhoudersvergaderingmetoverwel-
digendemeerderheidvoordeaandelenuit-
gifte.DeVerenigingvanEffectenbezitters
(VEB) isopvoorhandkritisch,maarstemt
toch voor. ‘Een tegenstem zou onverant-
woord zijn gezien de hachelijke situatie
waarinhetbedrijf verkeert’, vindtdeVEB.
De emissie slaagt: Fugro haalt een kleine
€250mlnop.

V Is hetnu rustiger voor Fugro?
‘Hetdagelijksewerkniet.Wemoetenver-
dermet technologische ontwikkelingen,
metdigitalisering,metverbetertrajecten.
Wanthetdraaitnietallemaalomdeherfi-
nanciering, al denkt de buitenwereld dat
misschien.Maar het is natuurlijk lekker
dat dit achter de rug is. Dit geeft een sta-
bielebasis eneengezondebalans.’ Fugro
sluit2020afmeteenkoersverliesvan22%.

VHebtu, of is er binnenFugroüber-
haupt, gevierddat de claimemissiewas
geslaagd?
‘Hetwaseenbelangrijke stapvoorhetbe-
drijf. Dus wemogen elkaar feliciteren. Er
wasnadeemissie eensoortonlineborrel,
waarmisschienwel een glas is geheven.
Maarnee, hetwas geenuitbundig feest.’

V Eenhoopvolle startmetdeherfinancie-
ring, deklap toendiemislukte, de koers
ophet laagste punt in jaren, daarna toch
ophetnippertje de claimemissie. Zobe-
zien lijkt 2020wel eenDisneyfilm.
‘Het was een turbulent jaar, maar als je
kijkt hoedat is afgesloten, danmogenwe
daar best tevredenmee zijn. Al zou “Dis-
neyfilm” nietmijn omschrijving zijn van
2020.’

bedrijf, zo luiddejarenlangdekritiek. ‘Vijf
jaar geleden haddenwe allerlei divisies,
met divisiedirecteuren. Die heb ik afge-
schaft’, zegt Heine. ‘Begin 2019 is er een
managementcarrousel geweest.Wewer-
ken nu in regio’s. Daardoor kunnen we
snellerschakelen.Methetcrisisteamwas
dagelijks overleg.’

VWatkwameruit dat overleg?
‘Moestenwe ingrijpen in de kostenstruc-
tuur?Datwasdevraag. Iedereenzat inon-
zekerheid.Ookalwasdatheelpijnlijkvoor
hetpersoneelsbestand,wehebbenhetsnel
gedaan.’

Fugromeldt in dat voorjaar dat het tot
10%vanzijnpersoneelzougaanontslaan.

V Datmoest?
‘Nou, in een crisismoet je je hoofd koel
houden en stappen nemen. Door direct
in te grijpenhebbenwe, ondanksde ster-
ke terugval vandeomzet, het resultaat op
peil gehouden.’
Vrijdag 28 februari, de dag dat Fu-

gro de obligatie-uitgifte intrekt, daalt de
beurskoers met 6,6%. Het is een grim-
mige voorbode voor demaanden die vol-
gen. Het aandeel Fugro wordt,meer dan
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