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Disclaimer

Investeren brengt risico’s met zich mee. De in dit document opgenomen financiële informatie is gebaseerd op 

toekomstverwachtingen. Fish Tales kan geen garantie bieden voor resultaten in de toekomst. Het kan gebeuren 

dat je (een deel van) je inleg verliest. Je dient de door ons opgestelde informatie niet te beschouwen als beleg-

gingsadvies en je bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot een 

eventuele investering. Wanneer je twijfelt over mogelijke risico’s, schakel dan een onafhankelijke expert in. 

Investeer alleen met geld dat je kan missen.

Inhoud
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Oneindig van vis  
blijven genieten
Toen we in 2014 Fish Tales oprichtten hadden we een heel helder doel: een jong 

en dynamisch merk neer te zetten dat het goede voorbeeld geeft naar de toekomst 

toe door uitsluitend gecertificeerde, duurzame visproducten aan te bieden. 

Een dergelijk duurzaam merk bestond nog niet, en bestaat overigens naast Fish Tales nog 

steeds niet. Tegelijkertijd wilden we het verhaal achter de vis vertellen. Een verhaal dat geheel 

transparant weergeeft waar het product vandaan komt en hoe dit op jouw bord is beland. 

Maar bovenal wilden we consumenten inspireren om te koken met duurzame vis door te laten 

zien hoe eenvoudig het is om vis lekker klaar te maken. 

Inmiddels bestaat Fish Tales 8 jaar en is ons merk verkrijgbaar in binnen en buitenland. Aan 

ons doel is eigenlijk niets veranderd: we willen de wereld van vis voorgoed veranderen. Zodat 

niet alleen wij, maar ook volgende generaties oneindig kunnen blijven genieten van al het 

lekkers uit de zee. 

Wat ons betreft is dit pas het begin. In de volgende fase van ons bedrijf willen we nog veel 

grotere impact maken. Daarvoor is groei noodzakelijk. In onze strategie leggen we de komende 

jaren de focus op één van de meest verkochte visproducten wereldwijd: tonijn in blik. Zo 

bieden we een tegengeluid aan het grove geweld van de visgiganten die consequent niet-duur-

zaam gevangen tonijn in de schappen van de supermarkten leggen. 

We hebben een ambitieus plan op gesteld en om dat te realiseren is kapitaal nodig. Daarom 

geven we aandelen uit. Zo bieden we iedereen – onze fans, onze klanten, onze partners en 

andere geïnteresseerden – de mogelijkheid om als mede-eigenaar van Fish Tales te worden. 

In ons plan zijn de Verenigde Staten de belangrijkste aanjager van groei. Daarom besteden 

we in dit document extra aandacht aan deze markt.

Met een investering in Fish Tales kies je voor een bedrijf dat staat voor structurele verandering. 

Als mede-eigenaar maak je deel uit van een community die de wereld van vis in beweging 

brengt. Daarnaast profiteer je natuurlijk van toekomstige ontwikkeling van Fish Tales. In dit 

document nemen we je graag mee in onze plannen.

We zouden het fantastisch vinden als jij als meedoet met onze missie! 

Welcome aboard!

– Bart en Harm
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Happy Fishermen, 
Healthy oceans
Bij Fish Tales houden we van vis. Maar om er altijd van te kunnen blijven genieten 

is allerminst vanzelfsprekend. De toekomst van het leven in onze oceanen is 

onzeker doordat overbevissing heeft geleid tot ongezonde visbestanden en een 

onzeker bestaan voor veel authentieke visserijgemeenschappen.

Wij willen de wereld van visconsumptie voorgoed veranderen. Onze missie is simpel: het 

oneindig kunnen blijven genieten van de lekkerste vis, nu en in de toekomst. Door op een 

bijzondere manier samen te werken met ’s werelds meest duurzame visserijgemeenschappen 

kunnen we visliefhebbers wereldwijd visproducten bieden waarmee het rijke leven in onze 

wereldzeeën duurzaam kan voortbestaan. Op deze manier kunnen we ook verantwoorde 

visserijgemeenschappen een goede toekomst garanderen. 

Meer weten over de impact die we maken? 

Je leest het in ons laatste Mission Report op www.fish-tales.com

Onze visie: 
Happy fishermen, healthy oceans

Wij geloven dat vissersgemeenschappen een hele belangrijkste rol spelen bij het behoud van 

gezonde oceaan. Als vissers in staat zijn om goed voor te zorgen voor zich zichzelf en hun 

families, dan hoeven ze niet meer te vangen dan de zee ons geeft. Met andere woorden: wij 

zorgen goed voor de vissers en samen zorgen we goed voor de oceanen.

Onze missie:  
oneindig kunnen blijven genieten van de lekkerste vis,  

nu en in de toekomst 

Fish Tales is “on a mission”. We willen ervoor zorgen dat wij, en toekomstige generaties op een 

gezonde manier vis kunnen blijven consumeren. We hebben alle betrokkenen in de visindustrie 

nodig om bij te dragen: van vissers en verwerkers tot leveranciers en consumenten. Als 

iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we samen zorgdragen voor onze oceanen. 

Nu, en in de toekomst.
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De ontwikkeling van Fish Tales 
Terugkijkend op de eerste acht jaren van FishTales zijn we trots op wat we tot nu 

toe hebben bereikt. Zo hebben we de consument steeds bewuster kunnen maken 

over de situatie in onze oceanen, hebben we laten zien hoe je vis het best en meest 

duurzaam kunt kopen en hebben we veel mensen kunnen inspireren om op een 

lekkere manier met vis te koken. 

In ons thuisland Nederland kom je met Fish Tales op vele manieren in aanraking: in de supermarkt, 

in de lucht, bij je favoriete lunchroom of in een maaltijdbox. Maar ook in het buitenland hebben 

mooie en grote stappen kunnen zetten. Zo zijn onze producten in België, Duitsland, Zwitserland 

en het Verenigd Koninkrijk in de supermarkt te vinden. En sinds eind 2020 zijn we onder de 

merknaam Sea Tales ook bij grote supermarkten in de Verenigde Staten verkrijgbaar. 

In de acht jaar hebben we ook stabiele supply ketens opgebouwd met betrouwbare partners, 

klaar voor verdere groei. Heel bewust heeft Fish Tales geen eigen productiemiddelen of logistiek; 

wel besturen we zelf onze eigen ketens van visserij tot en met onze klant. Het meest trots 

zijn we misschien wel op de onze keten voor tonijn uit Indonesië. Op initiatief en onder 

begeleiding van onze eigen Fish Tales Foundation is de hengel en lijn tonijn visserij in Bitung 

(Noord Sulawesi) duurzaam gecertificeerd door de Marine Stewardship Counsul en Fair Trade. 

Inmiddels liggen de blikjes met dit product op de schappen bij al onze klanten. 

Maar wat ons betreft is dit pas het begin. De komende jaren willen we hard groeien om 

meer impact te kunnen maken. Daarbij leggen we – los van de andere producten die we 

voeren in ons assortiment - de focus op een van de meest verkochte visproducten wereldwijd: 

tonijn in blik. 

Waarom Sea Tales ?Waarom Sea Tales ?

Het was even schrikken toen we eind zomer 2020 een brief ontvingen van een Amerikaanse advocaat 

die ons erop wees dat de merknaam Fish Tales al wel degelijk zou bestaan in de Verenigde Staten. 

We hadden een diepgaand merkenonderzoek gedaan en verder dan enkele lokale horecaonderne-

mingen die dezelfde naam dragen, kwamen we niet. Het bleek echter dat er in Houston een vis-

groothandel is gevestigd die onder de naam Fish Tales enkele producten levert in de staat Texas. 

Lang hoefden we er niet over na te denken. In onderhandeling gaan met deze onderneming vonden 

we verloren tijd en we besloten om in de Verenigde Staten in alle vrijheid verder te gaan onder de 

merknaam Sea Tales. Het was een paar dagen wennen, maar inmiddels stroomt ook deze naam vrij 

door onze aderen. Als we in de toekomst zullen uitbreiden naar andere landen buiten Europa, zoals 

Australië of Canada, is de kans groot dat we ook daar Sea Tales als merknaam zullen dragen.

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 20152014

Oprichting  

Fish Tales

We gaan Europa in!

Bart’s Fish Tales wint  

Best travel cookbook award

Onze tonijnvisserij 

in Indonesië is Fair 

Trade gecertificeerd

Introductie van onze 

eerste Sea Tales 

producten in de 

Verenigde Staten!

566 nieuwe 

aandeelhouders!Introductie bij 

Albert Heijn

Bart van Olphen start 

samenwerking met 

Jamie Oliver’s Foodtube

Door Greenpeace verkozen tot 

beste tonijnmerk van Nederland

Onze tonijn is de beste keuze 

volgens de consumentenbond

We richten de  

Fish Tales Foundation op

We realiseren een 

jaaromzet van meer 

dan € 13.500.000
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Uitbreiding van onze lijn in de USA: potjes en sardines

In september 2022 introduceert Sea Tales Twee nieuwe productlijnen in Amerika! Op basis van 

onderzoek bleek dat er ruimte is voor meer exclusieve lijn tonijn. Naast de blikjes tonijn zullen 

we daarom potjes (jars) tonijn gaan voeren om het premium aanzicht van het Sea Tales merk te 

verhogen. Lanching partner is de Amerikaanse formule Central Market die als eerste het gehele 

uitbreide Sea Tales assortiment (17 producten!) in de schappen op gaat nemen

En op speciaal verzoek van onze klant Whole Foods Market hebben we een unieke lijn Mediterrane 

sardines ontwikkeld waar zowel de traditionele kwaliteit als het frisse design van af spat. Deze 

producten zullen binnekort in gaan stromen.

Skipjack tonijn  

in olijfolie
Bije & crew

Bitung, Indonesië

Albacore tonijn  

in water
Fumio & crew

Okinawa, Japan

Gerookte  

sockeye zalm
Brian & crew

Cook Inlet, Alaska, V.S.

Gerookte sockeye 

zalm, flame-roasted
Johnna & crew

Ekuk, Alaska, V.S.

Gerookte 

Noorse zalm
Sigrun & Crew

Hammerfest, Noorwegen

Warm gerookte 

Atlantische zalm
Gabriel & Crew

Dyrøy, Noorwegen

Ansjovis filets  

in olijfolie
Jorge & Crew

Mar del Plata, Argentinië

Sardines  

in olijfolie
David & Crew 

Newlyn, Verenigd Koninkrijk

Sardines 

in olijfolie
David & Crew

Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Sardines  

met chilipeper
David & Crew

Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Albacore tonijn  

in olijfolie
Oskar & Crew

Hondarribia, Spanje

Albacore tonijn  

met chilipeper
Oskar & Crew

Hondarribia, Spanje

Albacore tonijn  

met citroen
Oskar & Crew

Hondarribia, Spanje

Sardines  

met citroen
David & Crew

Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Onze producten
Fish Tales heeft een product assortiment voor supermarkten en food service 

(Horeca, cateraars, etc). De nadruk in ons productassortiment ligt op de 

categorieën visconserven en gerookte vis. Hieronder een overzicht van een 

aantal van onze belangrijke producten 

Europa

Amerika
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Partners
Hieronder een greep uit de partners, waar we als merk Fish Tales en Sea Tales zijn 

te verkrijgen.

Nederland

België

Zwitserland

Verenigde staten

Duitsland & Zwitserland
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HET GROTE  
PLAN
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Canned Tuna Revolution
In de zomer van 2021 hebben we een plan opgesteld voor de komende 5 jaar. 

Drijvende kracht achter dit plan is de ambitie om veel meer impact te maken. 

Daartoe moeten we ons merk veel breder beschikbaar maken in de markt. Hard 

groeien dus. Tegelijkertijd wilden we ons doel om de wereld van vis te veranderen 

veel specifieker richting geven. Daarom hebben we besloten om de focus te leggen 

op tonijn in blik: één van de meest gegeten visproducten in de wereld, afkomstig 

van één van de meest kwetsbare vissoorten in de wereld. En vanwege het grote 

commerciële belang ook nog eens een visserij met een groot risico op schendingen 

van mensenrechten. Dit grote plan noemen we de CANNED TUNA REVOLUTION. 

Onze doelstellingen
Maatschappelijk doel 

Als Fish Tales zullen wij de mentale leider zijn, hét voorbeeld vormen voor de tonijn-in-blik-

industrie en de industrie inspireren om te veranderen naar een duurzaam model. Want goed 

voorbeeld doet goed volgen. Om de wereld van tonijn-in-blik voorgoed te veranderen, is het 

onze ambitie om in 2025 minimaal 50% duurzame tonijnconsumptie te hebben gerealiseerd 

in de kern landen waarbinnen we actief zijn. 

Fish Tales en Sea Tales zullen de aanjagers zijn en verder marktaandeel verwerven, maar het 

grote volume moet samen met andere merken die aanwezig zijn in de betreffende markt 

worden gerealiseerd. Fish Tales zal laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om nú al 

duurzaam gevangen tonijn in blik te consumeren. Door deze aandacht en de groei van ons 

merk kunnen andere vismerken niet meer om de beweging heen.

Financieel doel

Ook financieel hebben we een ambitieuze groeidoelstelling gesteld: een jaarlijkse verdubbe-

ling van de omzet met als doel om te groeien naar een omzet van 100 miljoen euro. Wij 

geloven dat we alleen impact kunnen maken als we écht anders en relevant zijn voor de 

betreffende markten. Succes wordt dan een logisch gevolg. Ten opzichte van het initiële plan 

hebben we de planning iets moeten bijstellen al gevolg van vertragingen veroorzaakt door 

corona en de crisis in de Ukraine.

De tonijn revolutie – Doe je mee?

De wereld van bliktonijn moet snel veranderen! Het grote 

mysterie achter vaak niet-duurzame tonijn-in-blik moet 

plaatsmaken voor transparante, verantwoorde 

producten. 
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Financiering & samenvatting 
 investeringspropositie
Om ons plan en onze groei te financieren is kapitaal nodig. Op basis van de laatste inzichten 

verwachten we in totaal ongeveer 4 miljoen euro aan additioneel eigen vermogen nodig te 

hebben (waarvan 1 miljoen reeds is opgehaald). Daartoe geven we aandelen uit. Middels 

sharefunding bieden we iedereen – onze fans, onze klanten, onze partners en andere geïn-

teresseerden – de mogelijkheid om als mede-eigenaar van Fish Tales te worden. 

Eerste financieringsronde : afgerond in juli 2021

In juli 2021 hebben we een eerste financieringsronde gedaan met als doel om 1 miljoen euro 

op te halen. Vanaf het begin ging het hard, maar dat we zo snel, zo veel nieuwe Fish Tales 

aandeelhouders welkom mochten heten hadden we niet kunnen dromen. Binnen drie dagen 

was het doelbedrag al binnen en waren we 566 nieuwe aandeelhouders en ambassadeurs 

rijker! 

Het kapitaal uit deze eerste sharefundingsronde hebben we vooral gebruikt voor verdere 

professionalisering van ons team en geïnvesteerd marketing & verkoop in de Verenigde Staten 

en het opbouwen van e benodigde voorraden (ook met name in de Verenigde Staten).

Tweede financieringsronde: juni 2022

In juni 2022 plannen we de tweede financieringsronde met als doel om 1,25 miljoen euro op 

te halen. Hiertoe geven we 1499 nieuwe aandelen uit. Hieronder vind je de samenvatting van 

de propositie. In hoofdstuk 4 vind je alle details over het financiële plan en hoofdstuk 5 

behandelt de investeringspropositie in detail. 

 → Op te halen bedrag: 1,25 miljoen euro

 → Investering: 1499 aandelen

 → Verwacht jaarlijks rendement: >20%

Met het op te halen geld in deze tweede ronden zetten we verder in op duurzame groei. Op 

basis van de ervaringen in de afgelopen twee jaar gaan we stap voor investeren in een eigen 

team in de Verenigde Staten, daarnaast investeren we in de VS ook hard verder in marketing 

en sales, tevens zullen we een gedeelte van het nieuwe kapitaal gebruiken voor de noodza-

kelijke verdere uitbreiding van het werkkapitaal. Als laatste zullen we enkele leningen aflossen 

en zo ons eigen vermogen versterken. 

Meest gegeten
Wist je dat tonijn in blik in Nederland en de Verenigde Staten het meest gegeten visproduct 

is? Maar ook de kans om zo’n blikje tegen te komen in andere Europese huishoudens is groot. 

Gezien het feit dat maar bar weinig tonijn in blik duurzaam wordt aangeboden, ligt juist hier 

de kans om een grote verandering in te zetten.

De wereldwijde markt voor tonijnconserven bedroeg in 2020 ruim 8 miljard euro.¹ Europa 

consumeert de meeste tonijn uit blik (30%), gevolgd door de Verenigde Staten met ongeveer 

25% van het wereldwijde volume. De komende jaren wordt er een wereldwijde groei van de 

consumptie van tonijnblikken verwacht van jaarlijks 4,7% met een totaalconsumptie van meer 

dan 11 miljard euro in 2027. 

Er zijn verschillende factoren die de marktgroei van tonijn stimuleren. Tonijn is een veelzijdige 

bron van essentiële eiwitten, vitamines en mineralen en wordt daardoor steeds meer gebruikt. 

Tonijn is niet alleen lekker door een salade of pizza, maar ook in minder voor de hand liggende 

recepten. Dit is gunstig nu de interesse van de consument verschuift naar andere/meerdere 

keukens. Bovendien is tonijn uit blik betaalbaar en kan het product goed en lang buiten de 

koelkast bewaard blijven.

Er bestaan vele soorten tonijn op onze wereld, echter skipjack, albacore en geelvintonijn zijn 

de soorten die gebruikt worden om in te blikken. Verschillende landen hebben voorkeuren 

voor een bepaalde soort. Zo wordt er in Nederland bijna uitsluitend skipjack tonijn gegeten, 

in België prefereert men geelvintonijn en in de Verenigde Staten staat albacore nog altijd 

nummer één op de ranking. 

De variëteit van de verschillende producten zit ’m niet alleen in de soort tonijn die wordt 

gebruikt, maar met name ook in de verwerking en de toevoegingen. Zo koop je grote of kleinere 

stukken tonijn (loins, chunks of flakes) en worden ze geconserveerd met water (met of zonder 

toegevoegd zout) of olie (vaak zonnebloem- of olijfolie). Steeds vaker vind je ook varianten 

met toegevoegde kruiden of specerijen.

De consumptie van tonijn uit blik is groot, schrikbarend echter is de mate van duurzaamheid van 

de aangeboden producten. Zowel op mariene-biologisch vlak als op sociaal-economisch vlak is 

verreweg de meeste bliktonijn van niet-verantwoorde herkomst.² Wereldwijd is meer dan 90 

%van het volume van niet-duurzame herkomst en ook in de Verenigde Staten stelt Greenpeace 

dat meer dan 90% van niet-verantwoorde herkomst is. Maar ook in de andere landen waarbinnen 

Fish Tales actief is, wordt er substantieel tonijn verkocht van niet-duurzame herkomst.

Tijd voor een revolutie dus! Het kan niet zo zijn dat een product dat zo massaal wordt gecon-

sumeerd grotendeels van onverantwoorde herkomst is. Dat moet in rap tempo veranderen. 

Ons doel is om als mentaal marktleider de duurzame consumptie te stimuleren tot minimaal 

50% in de landen waarin wij actief zijn.Doe je mee?

1. Bron: grandview.com, 

2. Bron: IRI 2019
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DE MARKT,
EEN UPDATE
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Het afgelopen jaar; 
 successen en uitdagingen
2021 was een bijzonder jaar. Het eerste volledige jaar voor onze activiteiten in de 

Verenigde Staten waarin we belangrijke nieuwe inzichten hebben ontwikkeld om 

de Amerikaanse markt succesvol verder te ontwikkelen. Een jaar waarin we 566 

nieuwe mede-eigenaren mochten verwelkomen, maar ook een jaar waarin corona 

opnieuw een enorm effect zou hebben op de wereld en ons bedrijf.

Onze omzet uit de foodservice kanaal was nog steeds veel lager dan in het laatste jaar vóór 

corona 2019. Reizen maken en mensen persoonlijk te ontmoeten was vrijwel onmogelijk. In 

het derde en vierde kwartaal stegen de kosten heel snel. Van de vis zelf tot het verpakkings-

materiaal, alles werd duurder. Door de wereldwijde containercrisis vertienvoudigden de zee-

vrachtkosten in een tijd van enkele weken, waardoor de kosten voor containervervoer op een 

moment zelfs hoger waren dan de winstmarge van de producten achter de containerdeuren.

Ondanks deze situatie heeft Fish Tales groep een bruto omzet realiseert van € 13,6 miljoen. 

Een stijging van 15% ten opzichte van 2020 en prima volgens prognose! Onderliggend is de 

omzet in Europa goed verder ontwikkeld naar € 12,9 miljoen. 

De verkoop in de Verenigde Staten hebben we minder hard kunnen laten groeien dan gepland. 

De bruto omzet kwam uit op € 770.000, een groei van 325% ten opzichte van 2020. Anders 

dan in Europa kampten supermarkten in Amerika met enorme logistieke uitdagingen; con-

tainerschepen werden niet gelost en vrachtwagens chauffeurs waren niet beschikbaar. Super-

marktketens besloten daarom veelal geen nieuwe productintroducties meer te doen maar 

alle aandacht er op te richten om – met vertrouwde bestaande leveranciers - überhaupt 

producten in de schappen te krijgen. Onze initiatieven kwamen stil te liggen terwijl onze 

marge sterk onder druk kwam te staan en de kosten doorliepen. Toch zijn we erin geslaagd 

om bij een paar geweldige klanten aan ons lijstje toe te voegen zoals Albertsons en NCG.

De Verenigde Staten
Vol enthousiasme zijn we vorig voorjaar aan de gang gegaan met het bouwen van 

ons merk Sea Tales in de Verenigde Staten. Zo wisten we op basis van een uitvoerig 

onderzoek dat maar liefst een kwart van de wereldwijde consumptie van tonijn 

uit blik plaats vindt in Amerika en dat meer dan 90% van deze blikken van niet 

duurzame afkomst is. Als we de Verenigde Staten kunnen veranderen, veranderen 

we de wereld van tonijn in blik!
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Met het einde van corona in zicht (dachten we begin 2021) besloten we de strijd aan te gaan 

met de grote spelers in de Verenigde Staten. Met de unieke waarden van ons merk was de 

strategie om stap voor stap marktaandeel af te nemen van de bestaande spelers die groot-

schalig bijdragen aan niet duurzame tonijnvangsten. Immers, in de eerste plaats de ‘Natural 

Grocers’ maar ook de meer traditionele supermarktketens wilden of moesten ook stappen in 

duurzaamheid gaan maken. De vraag van met name de jonge doelgroep in stedelijke gebieden 

is simpelweg: duurzaam, transparant en lekker. En die markt is sterk groeiende. 

De operatie deden we vanuit Nederland. Verkoopgesprekken, het versturen van samples, de 

onderhandelingen, de logistiek, alles werd vanuit ons kantoor in Amsterdam georganiseerd 

met ondersteuning van onze in Amerika gevestigde agentschap (The Ambactus Group). Niet 

ideaal, maar vooralsnog werkte het naar behoren. Maar door de langdurige lockdown besloten 

supermarktketens in de meeste geen nieuwe productintroducties meer te doen en onderhan-

delingen ‘te bevriezen’. Zowel voor het conserven schap als ook voor de vers categorie (voor 

onze gerookte visproducten) kwam alles min of meer stil te liggen. Daarbij stegen de prijzen 

van de inkoop van de tonijn vooral doordat de prijzen van containers vanuit Azië door het 

dak gingen en kwam onze marge sterk onder druk te staan. 

Dit waren echter niet de enige tegenslagen. Ons merk wordt gedragen door de verhalen vanuit 

de visserijen. Fotografie, videobeelden en verhalen vormen de basis voor de uitdraging van 

Sea Tales en de transparante verbinding met onze consumenten. En met name voor onze Fair 

Trade visserij in Bitung was het zo belangrijk om de content te realiseren. Helaas konden we 

deze trip(s) niet maken. 

Maar zoals verwacht kwam er hoop in de zomer van 2021. De vaccinatiegraad nam snel toe, 

het aantal corona besmettingen nam af en Europese grenzen gingen open. Dagelijks bekeken 

we met volle aandacht de verschillende relevante websites om te bekijken of de Amerikaanse 

en Indonesische grenzen weer open zouden gaan. 

De hoop was van korte duur. Het aantal coronagevallen steeg weer en het positieve vooruit-

zicht om buiten Europa te kunnen reizen nam weer verder af. We besloten pas op de plaats 

te nemen en voorlopig geen verdere acquisitie te doen vanuit Europa omdat je maar één keer 

een goede eerste indruk kunnen maken, en die indruk willen we ‘live’ doen. 

Eindelijk, op 8 november 2021 mocht er weer gereisd worden naar de Verenigde Staten. Een 

dag later, dinsdag 9 november, arriveerden Harm Jan en Bart (de Fish Tales oprichters) in 

Chicago. Ruim anderhalf uur later stonden we vol trots in de lokale Whole Foods Market voor 

het schap met de Sea Tales blikken. De eerste keer, anderhalf jaar na de introductie, dat we 

dit moment mochten ervaren. 

De reis van 10 dagen ging langs Chicago, New York om Boston met als doel om ons te herori-

enteren op de Amerikaanse markt. Lagen onze producten er goed bij? Was het concurrentieveld 

nog hetzelfde? Waren er nieuwe trends in de soort producten en vissoorten? Hoe waren de 

prijsstellingen? Wie waren de grote spelers op duurzaamheid? Kortom, het creëren van een 

nieuw startpunt nu we weer fysiek aanwezig kunnen zijn. Naast de commerciële tour maakten 

we ook een publiciteitsronde. Zo waren er liveoptreden op de lokale televisiezender in Chicago 

en verzorgden we vanuit een studio in New York live uitzendingen op tv-kanalen in Florida, 

Ohio, Oregon, Georgia en Los Angeles om Sea Tales en onze filosofie te kunnen uitdragen. 

De conclusie van deze studie- en promotiereis was positief gezien de markt niet of nauwelijks 

was veranderd. Het aanbod van tonijn was identiek gebleven, hooguit hier en daar een 

aanpassing in het assortiment omdat partijen niet in staat waren geweest te kunnen blijven 

leveren door de logistieke uitdagingen. De kansen om deze markt te veroveren lagen er nog 

net zoals tevoren. Met vol zelfvertrouwen was het weer tijd om onze plannen uit te gaan 

voeren. 

Langzaam maar zeker werd het weer mogelijk om, met enigszins lange leadtimes, fysieke 

afspraken te maken. In maart bezochten we niet alleen de Expo West (grootste natural 

foodbeurs in de Verenigde Staten) maar hadden we ook weer de eerste afspraken. We reisden 

naar Los Angeles, Boston, Austin en Dallas om volgende stappen te kunnen maken met Sea 

Tales op de schappen. 

De resultaten zijn weer net als voor de aanvang van de corona: positief en erg hoopvol. Nieuwe 

retailers die op onze blikkenlijn aanhaken, bestaande klanten die ons Sea Tales conservenas-

sortiment wegens succes verder uitbouwen en we zelfs hebben we onze eerste klanten binnen 

waar onze gerookte zalmproducten verkrijgbaar zullen zijn. En niet bij de minste.

Een dik jaar vertraging

Door de situatie zoals hierboven geschetst met daarnaast het gegeven dat niet alleen de 

logistiek en de vis maar ook andere grondstoffen in prijs enorm zijn toegenomen, is er een 

nieuw startmoment geformuleerd. Een moment dat we aanvankelijk in het voorjaar en 

zomer van 2021 hadden voorzien maar door de perikelen met ruim een jaar is vertraagd. 

Maar dat jaar hebben we zeker niet stil gestaan en hebben we ons verder verdiept en 

voorbereid op de slag die we nu met volle kracht willen gaan slaan. Een slag met een zeer 

gedegen fundering. 

De markt
Algemeen

De Amerikaanse markt is zonder enige twijfel enorm. De kansen zijn daarom ook inherent 

hieraan. In grote lijnen kun je twee type supermarkten ontleden: de ‘conventional grocers’ en 

de ‘natural grocers’. Binnen het eerste kanaal vind je op het conservenschap met name de 

bekende merken zoals Chicken of the Sea, Bumble Bee en Starkist. Deze merken hebben tot 

op heden weinig last van nieuwe opkomende merken die zich nadrukkelijker met duurzaam-

heid bezighouden zoals bijvoorbeeld Wild Planet die inmiddels een grote distributie in de VS 

kent. De producten zoals van Wild Planet liggen er wel, maar bij dit type retailers vooralsnog 

voornamelijk om goede sier te maken. Binnen het tweede opkomende kanaal – de natural 

grocers - zie je veel gebeuren rondom duurzaamheid. Sommige retail-brands durven het nog 

niet helemaal aan en bieden een mix van de traditionele merken en de nieuwe merken aan, 

een substantieel aantal andere aanbieders maken al de duidelijkere stap dat past binnen een 

geheel verantwoord aanbod. Als Sea Tales zijnde liggen we momenteel voornamelijk bij de 

natural grocers en hebben we momenteel alleen schapruimte bij Stop & Shop die onder de 

conventional grocers wordt geschaard. 
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Fancy Food show

In juni 2022 stonden we fier met Sea Tales op de Fancy Food Show in New York. Deze foodbeurs 

is de meest invloedrijke beurs aan de oostkust en voor Sea Tales was het de eerste keer met een 

stand aanwezig te zijn. Het resultaat: veel nieuwe leads en nieuwe klanten waarmee we op korte 

termijn in zee zullen gaan

De concurrenten

Er zijn sinds onze eerste analyse in 2019 geen nieuwe aanbieders bij gekomen. Het enige 

wat is opgevallen is een toename van het aanbod van het Canadese duurzame vismerk 

Scout, die overigens geen skipjack tonijn aanbieden. Al met al kunnen we volmondig 

concluderen dat we als Sea Tales zijnde een uniek aanbod bieden dat geen enkel ander 

merk momenteel aanbiedt. Zo zijn we compleet MSC gecertificeerd, alle tonijn is met een 

hengel gevangen en we bieden een breed assortiment vissoorten aan. Daarbij zijn we de 

enige die Fair Trade tonijn aanbiedt in de Amerikaanse retail. 

De consument

De Amerikaanse consument buiten de steden is voor het grootste deel klassiek ingesteld als 

het gaat om verantwoord consumeren. Echter, dit neemt niet weg dat met name mensen die 

stedelijke gebieden wonen hun weg makkelijk vinden naar de ‘natural grocers’. Dit is een 

groep mensen dat per definitie geïnteresseerd is in verantwoorde voeding. Een substantieel 

deel van deze groep mensen koopt niet primair op prijs maar op kwaliteit en duurzaamheid. 

Het plan
Een aangepaste stratgie

Een van de meest interessante gesprekken 

die we midden in de coronatijd hebben 

gevoerd waren die met de CEO van Tony’s 

Chocolonely Henk Jan Beltman en Head of 

sales Frits Snel, de man die Tony’s in de 

Verenigde Staten als eindverantwoordelijke 

groot heeft gemaakt. De aanleiding om 

deze inspirerende ondernemers te 

benaderen was omdat we enorm onder de 

indruk waren van de aanwezigheid van het 

van origine Nederlandse chocolademerk in 

de VS. Tijdens onze Amerika tour in 

november afgelopen jaar zagen we de repen 

niet alleen opvallend in de supermarkten 

liggen maar ook bij een groot aantal ‘independents’. Of in andere woorden lokale individuele 

supermarkten die in Amerika vaak ook de ‘papas & mamas’ stores worden genoemd en goed 

zijn voor meer dan de helft van de nationale markt. Tony’s is ooit gestart in Portland en heeft 

het merk bij aanvang geïntroduceerd in een handjevol staten. “Eerst daar groot maken, dan 

de rest van het land.”, was het motto. En zo geschiedde. Samen met onze eigen marktanalyse 

zijn deze adviezen van deze twee heren goud geweest om onze volgende stappen te definiëren. 

Met Sea Tales zullen we ons komende jaar, en mogelijk iets langer, ons voornamelijk richten 

op de staat New York. De doelstelling is om hier met een hoge concentratie beschikbaar te 

zijn in zowel het supermarktkanaal als de independents. Voor het winnen van dit marktaan-

deel is focus en aandacht nodig. We onderscheiden binnen deze hervormde strategie een 

verkoop- en een marketingstrategie. 

Verkoopstrategie

Met Sea Tales zullen we ons op het gebied van retail op het hele land blijven richten. Zo zullen 

we onze producten in conserven en vers blijven aanbieden om zo op landelijke distributie 

verder te groeien en zo ook de merkbekendheid van Sea Tales te vergroten. Voor deze acti-

viteiten en expansie zullen we onze samenwerking met onze agent The Ambactus Group 

verlengen. Voor de staat New York zijn we inmiddels een samenwerking gestart met Yin Yang 

Naturals, een nationale foodbroker met specialisatie in het ‘Natural’ segment. 

Marketingstrategie

Op het gebied van marketing zullen we buiten de staat New York uitsluitend investeren in 

in-store promotieactiviteiten zoals kortingen, displays en store-navigatie. Daarbij zullen we 

deze activiteiten ondersteunen met social-media campagnes in de buurt van essentiële 

winkels. Binnen de staat New York zal het accent niet uitsluitend liggen op activiteiten in en 

met de winkels maar ook op het gebied van publieke PR en advertising. Dit zal moeten 

resulteren in een hogere penetratie en distributie waarmee we uiteindelijk een uitstekende 

case hebben voor een expansie naar andere staten. 
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Een eigen team in de VS

Sinds het besluit met Sea Tales naar Amerika te gaan hebben we de operatie vanuit Nederland 

geleid. Niet alleen de corona pandemie heeft de fragiliteit daarvan geopenbaard, maar ook 

hebben we gemerkt dat als we echt door willen groeien we meer lokale kennis en ervaring 

nodig hebben. We zijn hierin gesterkt door de adviserende rol vanuit Tony’s Chocolonely en 

door gesprekken met ons lokale netwerk in de Verenigde Staten. Inmiddels hebben we 

besloten om stap voor stap een eigen team op de gaan bouwen in Amerika De vervolgstappen 

hangen samen met de realisatie van deze financiering ronde.

Fish Tales weer op bezoek bij de Fair Trade 
 tonijnvisserij in Bitung! 

Na lange COVID jaren konden Bart en Irene op bezoek in Bitung en maakten het alles, van zee 

tot bord mee. Het meest indrukwekkende waren de dagen op zee en het vissen met de crew. Na 

uren en uren varen, verzamelen van aas, gesprekken met de crew, samen eten en het klaarmaken 

van de hengels kon het vissen eindelijk beginnen. En dat ging snel! Een voor een, maar in hoog 

tempo kwamen te tonijnen aan boord. Bart en Irene hebben zelfs ook hun eigen hengel uitgeslagen! 

In de conservenfabriek is elke stap van hele tonijn tot blik laten zien en rolden de Fish Tales tonijn 

blikken live van de band. Een bezoek aan de vissersgemeenschap in en rondom Bitung was een 

mooie afsluiter van de reis. 
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TEAM EN 
ORGANISATIE
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Bart van Olphen
oprichter
Woonplaats: Amsterdam

Leeftijd: 51

Bart is een gepassioneerd liefhebber van goed eten en heeft een speciale interesse 

in duurzame visserij. 

Na te zijn afgestudeerd aan de HogereHotelschool in Den Haag reisde Bart met deMichelin-

gids onder zijn arm naar Parijs om écht te leren koken. Gastronomie was hetgeen hem al jaren 

fascineerde, maar nubegon het avontuur dan echt. Bart begon zijncarrière bij Lucas Carton, 

het beroemdedriesterrenrestaurant van Alain Senderens.Het was hier dat zijn grote liefde 

voor vis begon. Dagelijks kwam de lokale leverancier met de kratten vers gevangen vis de 

keukenbinnen. De prachtige verhalen over de vis zelf en de visserijgemeenschappen, samen 

met de oneindige mogelijkheden ermee te koken, inspireerden Bart zich er verder in te 

verdiepen. Het was niet alleen de vis zelf, maar ook de romantiek van de visserijgemeen-

schappen eromheen wat hem zo bewoog. Hier werd Bart zich ervan bewust dat vis het enige 

voedselproduct is dat we nog massaal uit de wildernis halen. 

Na jaren in de horeca in Frankrijk en Nederlandte hebben gewerkt, ontdekte hij dat elke 

binnengebrachte vis een verhaal had. Bart opende in 2002 Europa’s eerste duurzame viswinkel 

in Amsterdam om vis met een verhaal aan de consument toegankelijk te maken. Het was 

daar, in de winkel aan de Utrechtsestraat, dat Bart zich voor het eerst bewust werd van het 

begrip ‘duurzame vis’. Om op zoek te gaan naar duurzaam gevangen vis is hij sindsdien talloze 

keren op reis geweest om samen te leven, te vissen en te koken met de meest verantwoorde 

visserij gemeenschappen. Vissers die het goede voorbeeld geven voor de wereld. 

Veel van deze reizen legde Bart vast in zijn boeken, waar niet alleen de reportages van de 

verschillende visserijen in terugkwamen, maar ook heerlijke recepten in staan, gemaakt met 

de vis die lokaal werd gevangen. Inmiddels heeft Bart toen kookboeken op zijn naam staan 

die ook wereldwijd worden gepubliceerd. Zo werd Fish Tales bekroond met een Gourmand 

Best Cookbook of the World -prijs in Parijs, 2009, en Bart’s Fish Tales voor dezelfde prijs in 

2018. Het Tinned Fish Cookbook werd een wereldwijde bestseller. 

Zijn laatste boek, Veggies & Fish, is in september 2021 internationaal uitkomen. Naast het 

schrijven van kookboeken werd Bart bekend met zijn World Shortest Cooking Show op 

Instagram (www.instagram.com/ bartsfishtales) en heeft hij ook zijn eigen kookprogramma 

op www.youtube.com/ bartsfishtales. Van 2015 tot 2020 werkte Bart nauw samen met Jamie 

Oliver als duurzaam visexpert. Zo is Bart ook te zien op het populaire kanaal Jamie’s Foodtube 

op YouTube.
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Harm Jan van Dijk
oprichter
Woonplaats: Utrecht

Leeftijd: 49

Al vanaf jongs af aan heeft Harm Jan een fascinatie voor alles wat groeit en bloeit 

en voor hoe dit verbonden is met wat we dagelijks eten. Als geboren en getogen 

Rotterdammer volgde Harm Jan zijn middelbare school aan het lokale Erasmiaans 

Gymnasium. Vanwege zijn interesse voor natuur en voeding besloot hij om in 

Wageningen Levensmiddelentech nologie te gaan studeren. Na het behalen van 

zijn diploma startte hij in het bedrijfsleven, eerst bij Mars en later bij Douwe 

Egberts. Alvorens zijn passie te vinden als marketeer en business developer, 

vervulde hij diverse posities binnen productie en supplychain.

Ondanks de goede leerschool van de corporate wereld lonkte het zelfstandig ondernemer-

schap. Op basis van zijn ervaringen bij Douwe Egberts zag Harm Jan kansen voor een premium 

koffieconcept voor de meer bewuste consument. Vanuit dit inzicht was hij betrokken bij 

Medelin Secret, een nieuw koffiemerk dat de herkomst van de koffiebonen volledig transparant 

maakte en de lokale koffieboeren in Colombia een gezicht gaf. Destijds uniek voor de 

Nederlandse markt. Vanuit de koffie stapte hij in de wereld van de fysieke retail, opnieuw 

met een concept waarin directe en volledig transparante aanvoerlijnen centraal staan. Zijn 

nieuwe droom: lokale boeren en tuinders rondom Amsterdam koppelen aan de hoofdstedelijke 

consument. Een overdekte versmarkt, restaurant en supermarkt ineen, een one -stop shop 

voor de lekkerste producten met een verhaal. Landmarkt was geboren. Toen deze nieuwe 

‘lekker -etenformule’ er eenmaal was, dwongen omstandigheden hem een nieuwe stap te 

nemen. Dat het verbinden van consumenten met producenten en het opzetten van nieuwe 

ketens daarbij opnieuw centraal zou staan stond vooraf vast, want dit is – zoals Harm Jan in 

zijn eigen woorden altijd zegt – ‘het mooiste wat er is’.

Fish Tales was die volgende stap. Eigenlijk geboren uit een toevallige ontmoeting, toen hij 

met mede oprichter Bart van Olphen bij restaurant Amsterdam spontaan ging lunchen. 

Inmiddels is Harm Jan met Fish Tales een paar jaar verder en beleeft hij er dagelijks nog net 

zoveel plezier aan als in het begin. Alsof er door de steeds groeiende impact die er met het 

merk wordt gemaakt, elke dag nieuwe energie bij komt. Hij vervult de functie van algemeen 

directeur. Harm Jan heeft drie kinderen en woont samen met Carla in het oude centrum van 

Utrecht. In z’n vrije tijd vind je hem op de spinfiets in de sportschool, in de bergen op z’n 

toerski’s of met het gezin in een bootje zeilend op zee.
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Tjebbe Onnes
General Manager
Woonplaats: Loenen aan de Vecht

Leeftijd: 37

Geboren in het noorden van Engeland, waar zijn vader als store manager werkte 

bij de Makro, kwam Tjebbe al heel jong in aanraking met de retail. Na een 

onbezorgde jeugd in Wassenaar en een studie Economie in Rotterdam, was het 

dan ook niet verwonderlijk dat Tjebbe zijn werkende leven begon bij Ahold 

Delhaize. 

Na marketing bij Gall & Gall, en het leiden van een Albert Heijn winkel liet het commerciële hart 

van Tjebbe wat meer van zich horen en begon hij als category manager binnen het team Vlees, 

Vis, Kip & Vega. Hier ontdekte Tjebbe zijn passie voor goed eten, en mooie en transparante 

voedselketens. Na enkele jaren bij vlees werd hij verantwoordelijk voor vis, en al gauw merkte 

hij dat dit de mooiste groep was om binnen Albert Heijn leiding aan te geven. De grote ver-

scheidenheid aan vissen & schaal/schelp dieren met elk hun aparte verhalen, herkomst en vissers 

maakten dat Tjebbe zich letterlijk als een vis in het water voelde. En (voor nu niet onbelangrijk) 

hier leerde hij ook Harm-Jan en Bart kennen omdat dit de tijd was dat Fish Tales net begon met 

het verkopen van hun producten aan Albert Heijn. Een van de dingen waar Tjebbe met het 

meeste plezier naar terugkijkt is de volledige verduurzaming van het verse vis assortiment onder 

private label. De impact die hij dankzij de grootte van Albert Heijn kon maken werkte verslavend. 

Na 2 jaar vis, is Tjebbe ook nog verantwoordelijk geweest voor diepvries, en in de laatste 3 jaar 

was hij als director promotions verantwoordelijk voor het promotie beleid van Albert Heijn. Een 

centrale functie binnen Albert Heijn, met wat minder raakvlakken met de producten zelf maar 

des te meer met commerciële marketing activiteiten van Albert Heijn. 

En toen ineens belden Harm-Jan en Bart, met de vraag of Tjebbe niet bij Fish Tales wou komen, 

om de grote ambities te helpen verwezenlijken. Na het eerste kopje koffie, toen Tjebbe weer 

terug naar huis reed, merkte hij dat hij trillend van enthousiasme achter het stuur zat en 

eigenlijk geen reden kon bedenken om niet over te stappen. De combinatie van de inspirerende 

missie, het fantastische merk en grote potentie klopte in zijn ogen helemaal. En als general 

manager kon hij direct meesturen om die missie te helpen realiseren. Vandaar dat hij sinds 1 

april vol enthousiasme het team is komen versterken. 

Tjebbe woont in Loenen aan de Vecht met zijn vrouw Caroline, en Kick (5) en Lis (2). Naast 

lekker eten en leuke dingen doen met het gezin  is Tjebbe een enorme sport fanaat, en voetbalt 

hij bij Swift, loopt hij hard (meer omdat het moet) en golft hij graag. 
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Tim Hendriks

Head of Operations

Emiel Spelt

Planning & Logistics

Iwan Commandeur

Supply & Demand planner

René Harmsen

Head of marketing

Orsolya Molnar

Financial administration

Rosalie Konijn

Head of controling

Daan de Rooij

Global category manager

Stephanie Andrei

Brand manager Germany

Tom van Duijn

Sales Manager

Irene Kranendonk

Impact Manager

Jay Johnson

Sales agent USA

Anna Cunny

Product manager

Hester Foppen

Designer

Ellen Rietsema

Impact Coordinator

Brandon Beasley

Business analyst USA

Lars Joachim

Sales agent Germany

Sebastian Puzik

Sales agent Germany
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Het moet beter,  
véél beter! 

Vis is het enige voedsel dat we nog massaal uit de 

wildernis halen. Het gaat niet goed met de wilde vis en in 

het bijzonder met de stand van tonijn in onze oceanen. 

Ook de leef- en werkomstandigheden van vissers in 

ontwikkelingslanden moet veel beter worden georgani-

seerd. Door overbevissing en onverantwoorde 

vismethoden raken de oceanen leger, worden 

ecosystemen aangetast en worden verantwoorde visserij-

gemeenschappen weggeconcurreerd.  

Dit moet en kan anders. 

De oplossing
We kunnen onze oceanen een mooie toekomst bieden als 

we overstappen op het enkel en alleen eten van 

duurzaam gevangen vis. Vis die afkomstig is van 

visserijen die met respect voor de natuur vissen. Tonijn 

wordt met de hengel en haak gevangen. Deze gemeen-

schappen gebruiken de juiste selectieve vistechnieken en 

kiezen er bewust voor niet méér te vissen dan gezond is 

voor de visbestanden. 

 

Happy Fishermen, 
Healthy Oceans

Fish Tales zet verantwoorde – kleinschalige – visserijgemeen-

schappen aan het roer; wij garanderen een afzetmarkt, een 

eerlijke prijs en langetermijnsamenwerking. Bovendien willen we 

dat lokale gemeenschappen zo veel mogelijk financieel baat 

hebben bij de vangst. Daarom kiezen we waar dat kan voor lokale 

productie, bijvoorbeeld voor het inblikken van de tonijn. Op deze 

manier bieden we lokale gemeenschappen een goede toekomst. 

Alleen zó kunnen wij oneindig blijven genieten van al het moois 

en lekkers dat de zee ons geeft. Als we goed voor de vissers 

zorgen, zorgen de vissers goed voor de zee.

Samen maken  
we het verschil

Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak mensen beweegt over 

te stappen op het eten, verkopen en bereiden van duurzame vis. 

En we starten nu met de soort die het misschien wel ’t meest 

nodig heeft: tonijn. Daarom de Canned Tuna Revolution! Samen 

maken we het verschil. Hoe meer mensen een bewuste keuze 

maken en het verhaal van Fish Tales delen, hoe eerder we de 

nieuwe standaard kunnen bereiken: zo veel mogelijk duurzame 

vis in het schap, transparant van de zee tot op je bord. 

Ons manifest
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DE CIJFERS



46 47

De cijfers
Bij Fish Tales zijn we er van overtuigd dat een gezond bedrijf hand in hand moet 

en kan gaan met wat goed is voor onze omgeving. Geld is een heel belangrijk 

middel maar nooit een doel op zich. We willen als merk impact maken en de wereld 

van duurzame vis structureel te verbeteren. Hiervoor is zichtbaarheid (distributie)

nodig en een goede omloopsnelheid van de producten. Zo bouwen we aan een 

winstgevende en duurzame onderneming. Wat dit financieel betekent, lees je in 

dit hoofdstuk.

In onderstaande tabel wordt de geprognosticeerde winst- en verliesprognose weergegeven 

op het geconsolideerde niveau van de Fish Tales groep. 

De Verenigde Staten
De Verenigde Staten zijn de belangrijkste aanjager van groei. De omzet van 

Sea Tales in de Verenigde Staten zal toenemen door snelle groei van het aantal 

klanten, de groei van het aantal producten per klant en de gemiddelde rotatie van 

het aantal producten per winkel. 

In onderstaande tabel wordt de geprognosticeerde winst en verlies weergegeven op het niveau 

van Fish Tales USA BV.

Winst- en verliesprognose Fish Tales groep

P&L FORECAST EURO 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

Omzet  16.620.668  25.429.763  38.793.512  57.460.718  100.304.950 

gegeven kortingen  505.642  728.822  1.305.679  2.091.798  4.086.634 

netto omzet  16.115.026  24.700.941  37.487.833  55.368.921  96.218.317 

COGS  13.378.423  20.094.568  30.228.458  44.093.445  76.370.335 

Bruto marge  2.736.603  4.606.372  7.259.375  11.275.476  19.847.982 

personeelskosten  1.356.388  1.978.911  2.580.777  3.158.037  3.940.431 

marketing en verkoopkosten  1.425.671  2.553.180  4.079.938  5.878.114  10.820.284 

bedrijfskosten  149.999  180.676  238.939  288.560 358.766 

Operationeel resultaat (ebitda)  -195.454  -106.394  359.721  1.950.765  4.728.501 

operationeel resultaat 

(maintance)  50.839  529.486  1.534.332  3.887.749  8.452.237 

Winst- en verliesprognose Fish Tales USA

P&L FORECAST EURO 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

Omzet  1.375.000  5.961.655  14.944.839  27.380.391  61.052.317 

gegeven kortingen  103.125  327.891  821.966  1.505.921  3.357.877 

netto omzet  1.271.875  5.633.764  14.122.873  25.874.469  57.694.440 

COGS  1.101.650  4.572.590  11.335.660  20.453.152  45.483.976 

bruto marge  170.225  1.061.175  2.787.212  5.421.317  12.210.463 

bijdrage aan holding  -  89.425  224.173  410.706  915.785 

personeelskosten  242.448  717.514  1.298.683  1.642.823  2.136.831 

marketing en verkoopkosten  333.209  950.873  2.140.329  3.777.387  8.154.672 

Bedrijfskosten  11.535  39.498  89.467  133.651  212.701 

Operationeel resultaat (ebitda)  -416.967  -736.135  -965.438  -543.249  790.474 

operationeel resultaat 

(maintenance)  -324.967  -404.082  -156.321  1.061.504  4.100.645 

In de Verenigde Staten dient vaak éénmalig betaald te worden voor het verkrijgen van elke 

plek op het schap in de supermarkt (listingfee). Deze fee behandelen we als een investering 

die in 3 jaar wordt afgeschreven en wordt opgenomen in de marketingkosten. De hoogte van 

de benodigde investering is afhankelijk van de verwachte groei in een bepaald jaar. De hiertoe 

naar verwachting te investeren bedragen staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Marketing investeringen Fish Tales USA

2022F 2024F 2025F 2026F

210.000  1.000.000  2.000.000  4.000.000 
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Winst- en verliesprognose Fish Tales Europa

P&L FORECAST EURO 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

bruto omzet  15.245.667  19.468.106  23.848.672  30.080.326  39.252.631 

gegeven kortingen  402.517  400.931  483.713  585.876  728.756 

netto omzet  14.843.150  19.067.175  23.364.959  29.494.450  38.523.875 

COGS  12.276.773  15.521.979  18.892.797  23.640.293  30.886.359 

bruto marge  2.566.377  3.545.197  4.472.161  5.854.157  7.637.516 

bijdrage aan holding  -  292.022  357.730  451.205  588.789 

personeelskosten  1.113.940  949.397  970.095  1.203.213  1.491.600 

marketing en verkoopkosten  1.092.462  1.602.307  1.939.609  2.100.727  2.665.612 

bedrijfskosten  132.465  135.179  143.474  148.912  140.067 

Operationeel resultaat (ebitda)  227.511  566.292  1.061.254  1.950.100  2.751.447 

operationeel resultaat 

(maintenance)  381.804  870.120  1.426.748  2.282.331  3.165.013 

Cashflow prognose 

LIQUIDITEITSPROGNOSE 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

bank beginsaldo  -600.000  -180.569  -971.468  -1.978.583  -3.363.714 

inkomsten uit financieringen  -  -   -   -   -  

aandelenkapitaal  1.250.000  1.000.000  1.000.000  -   -  

leningen verkregen  -   -   -   -   -  

inkomsten uit omzet  17.399.564  25.279.555  38.618.094  55.933.575  94.990.952 

totale uitgaven  1.613.968  2.680.464  3.660.248  5.501.821  9.694.338 

bank eindsaldo  -180.570  -971.472  -1.978.590  -3.363.725  -3.608.234 

onvoorzien 5%  -70.266  -118.487  -166.741  -261.038  -478.329 

bankstand incl onvoorzien  -250.837  -1.089.958  -2.145.332  -3.624.762  -4.086.563 

gebruikte RC bank  1.124.261  1.895.787  2.123.314  2.873.019  4.503.595 

overschot R/C  873.424  805.829  522.531  551.839  3.566.701 

Europa
De omzet in Europa wordt gedreven door de landen Nederland, Duitsland en België. In Europa 

staat een basis omzet van circa 12,5 miljoen per jaar (2021). Dit gaan we de komende jaren 

stevig uitbouwen, zowel door het uitbreiden van het aantal markten, het aantal klanten per 

markt, als het verhogen van de omzet per klant. Ook export buiten Europa en de VS wordt 

meegenomen in de omzet voor Europa.

In onderstaande tabel wordt de geprognosticeerde winst en verlies weergegeven op het niveau 

van Fish Tales NL BV. 

Cashflow en liquiditeitsprognose
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte geconsolideerde cashflow, uitgaande 

van de hiervoor genoemde geconsolideerde winst- en verliesprogose en investeringsprognose.

Op basis van dit plan verwachten we dus ook tenminste in 2023 en 2024 nog additioneel 

eigen vermogen op te gaan halen.
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INVESTEER!
De tweede ronde
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Investeer!
Het kan dus echt! De wereld van vis veranderen. De consument bewustmaken, het 

duurzaam alternatief meer beschikbaar maken en de industrie hierin meenemen. 

Die stappen zijn nodig. Om dit te kunnen bereiken zoeken we aandeelhouders die 

niet alleen financieel betrokken zijn, maar die ook persoonlijk willen bijdragen om 

stappen te zetten naar een betere wereld met gezonde oceanen. Die mee willen 

doen aan het bouwen van een community die de wereld in beweging zal brengen.

De propositie 
Om ons plan en onze groei te financieren is kapitaal nodig. Middels sharefunding bieden we 

iedereen – onze fans, onze klanten, onze partners en andere geïnteresseerden – de moge-

lijkheid om als mede-eigenaar van Fish Tales te worden. 

In deze tweede sharefundingronde hebben we als doel om € 1,25 miljoen op te halen. Hiertoe 

geeft Fish Tales Holding 1499 nieuwe aandelen uit welke worden gekocht door Fish Tales 

Investors coöperatie. De waarde van een aandeel Fish Tales Holding bedraagt € 833. Na 

volledige afronding van deze ronde zal de coöperatie een belang hebben van 20% in Fish Tales 

Holding

Fish Tales Investors coöperatie

Alle mensen die nu met een groter of kleiner bedrag investeren en dus (opnieuw) aandeel-

houder worden, komen in een speciaal hiervoor opgerichte coöperatie, de Fish Tales Investors 

Coöperatie. Deze coöperatie koopt aandelen in Fish Tales Holding en geeft certificaten van 

aandelen uit aan de investeerders. 

Het onafhankelijke bestuur van de coöperatie stemt als aandeelhouder in de aandeelhou-

dersvergadering van Fish Tales Holding. Om te weten hoe te stemmen, worden de belangrijke 

besluiten eerst voorgelegd aan de investeerders in de coöperatie. Zo vormen vele kleinere 

aandeelhouders één krachtige stem in de aandeelhoudersvergadering van Fish Tales Holding. 

De certificaten van aandelen in Fish Tales Investors coöperatie worden online beheerd vanuit 

het Eyevestor platform (www.eyevestor.com). Op dit platform kun je onder andere de koers 

inzien en kun je aandelen kopen en verkopen via de online markt. Ook gebruiken wij het 

platform van Eyevestor om met investeerders in contact te blijven, updates te delen en bij-

voorbeeld de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) te houden.

Organisatiestructuur
Fish Tales groep bestaan uit Fish Tales Holding en twee dochterondernemingen: Fish Tales NL BV 

en Fish Tales USA BV. Alle business in Europa wordt gedaan van uit Fish Tales NL BV, terwijl 

alle activiteiten in Amerika zijn ondergebracht in Fish Tales USA BV. De aandelenpercentages 

geven de verhoudingen weer na de realisatie van de huidige financieringsronde.

ECIC BV

JUVANO HOLDING BV
B. van Olphen

FISH TALES NL BV

FOODWORKS BV

BIG WAVE  
HOLDING BV
H.J. van Dijk

FISH TALES  
HOLDING BV

FISH TALES USA BV

C-VIER BV
FISH TALES 
INVESTORS 

COÖPERATIE

50%50%

100%100%100%100%

8%8% 5%5% 20%20%67%67%

50%50%
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Waar wordt je investering voor gebruikt
Jouw investering zal worden gebruikt voor het versnellen van onze groei en het op die manier 

vergroten van onze impact. Om onze grote ambitie te realiseren is een uitbreiding van de 

organisatie nodig, investeringen in marketing en communicatie, en is er kapitaal nodig om 

grotere voorraden duurzame vis in te kopen. Grotere voorraden zijn belangrijk, omdat we 

zowel in aantal klanten als in aantal producten een grote groei nastreven. Fish Tales en 

Sea Tales gaan nog breder beschikbaar worden om echt het verschil te kunnen maken.

Jouw investering zal worden ingezet voor:

 → Het investeren in verschillende verkoop & marketingactiviteiten, met name in de 

Verenigde Staten. 

 → Werkkapitaal ten behoeve van de financiering van voorraden voor de verschillende 

landen waarbinnen we actief zijn.

 → Aflossing van leningen en hiermee versterken van eigen vermogen

 → Verdere uitbreiding en professionalisering van ons team in Europa en de start van het 

opzetten van een eigen team in Amerika. 

Wat levert het op?
Met een investering in Fish Tales kies je voor een gezond bedrijf dat staat voor structurele 

verandering. Als aandeelhouder maak je deel uit van een community die gelooft in de noodzaak 

van gezonde oceanen en visserijgemeenschappen. Zo kunnen niet alleen wij maar ook 

toekomstige generaties genieten van al het goede van de zee. Daarnaast profiteer je natuurlijk 

van de toekomstige groei van Fish Tales. Op termijn zullen we dividend uitkeren, maar de 

komende tijd zal vooral in het teken staan van het versnellen van onze groei en het vergroten 

van impact.

hoog

midden

laag

Koersontwikkeling Fish Tales
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Met de verwachte groei van Fish Tales neemt ook de waarde van het bedrijf toe. Op basis van 

ons businessplan hebben we een laag, midden en hoog scenario opgesteld voor ontwikkeling 

van de waarde van een aandeel Fish Tales Holding. Deze scenario’s staan weergegeven in 

onderstaande grafiek. Wees je ervan bewust dat Fish Tales geen garanties kan geven voor 

resultaten in de toekomst en dat ook een vermindering van de waarde kan plaatsvinden
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Waardering
In deze financieringsronde stellen we € 1,25 miljoen aandelen beschikbaar voor onze fans en 

voor iedereen die wil bijdragen aan ons plan. Er heeft een waardebepaling van het bedrijf 

plaatsgevonden door een externe specialist. De waarde van het bedrijf is vastgesteld op 

€ 13,25 miljoen pre money (voor het ophalen van de genoemde € 1,25 miljoen). Dit betekent 

dat Fish Tales Investors coöperatie na afronding van deze financieringsronde een belang heeft 

van 20% in Fish Tales Holding. 

Een uitgebreid waarderingsrapport is beschikbaar op onze pagina op www.eyevestor.com 

(het platform waarop onze aandelen kunnen worden gekocht en verkocht) en op onze eigen 

website www.fish-tales.com.

Investeer!
Enthousiast geworden na het lezen van ons plan? Doe dan 

met ons mee! Ga naar www.eyevestor.com en koop je  
Fish Tales aandelen.

Disclaimer

Investeren brengt risico’s met zich mee. De in dit document opgenomen financiële informatie is gebaseerd op 

toekomstverwachtingen. Fish Tales kan geen garantie bieden voor resultaten in de toekomst. Het kan gebeuren 

dat je (een deel van) je inleg verliest. Je dient de door ons opgestelde informatie niet te beschouwen als beleg-

gingsadvies en je bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot een 

eventuele investering. Wanneer je twijfelt over mogelijke risico’s, schakel dan een onafhankelijke expert in. 

Investeer alleen met geld dat je kan missen.
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Come aboard eindspread

BART VAN OLPHEN
MEDE-OPRICHTER FISH TALES

HARM JAN VAN DIJK
MEDE-OPRICHTER FISH TALES

MAXINE 
(ONZE VISSER IN 

ALASKA)

COME ABOARD & GET HOOKED!


