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Overheidoverweegt steunaan
met schuldenoverladenHema

Ivo Bökkerink, Jan Braaksma, Gijs den
Brinker en Pieter Couwenbergh
Amsterdam

Deoverheid zit aan tafel bij de gesprek-
kenover de redding vanHema.Hetmi-
nisterie van Economische Zaken en
Klimaatheeftenkelewekengeledenza-
kenbankLazard ingehuurdomteonder-
zoekenwelke rol het kan spelen bij het
met schuldenoverladenwinkelbedrijf,
bijvoorbeeld in de vorm van garanties
op leningen.
Dat bevestigen meerdere bronnen

tegenoverhetFD. ‘DenHaaghoudtdesi-
tuatie rondHemaalmaandenscherp in
degatenomdatheteengrotewerkgever
is’, zegt een betrokkene op voorwaarde
van anonimiteit. Hema heeft in Neder-
land 9500mensen in dienst en telt 550
filialen verspreiddoorhet land.Ookde
leefbaarheidvandebinnenstedenspeelt
mee.
De winkelketen zit financieel klem.

De schuld van meer dan €750 mln is
al jaren te hoog. De coronacrisis heeft
de precaire situatie verergerd. Topman
Tjeerd Jegen schreef eindmaart aande
verhuurders vanHema-panden dat hij
vreesdevoorhetvoortbestaanvandeke-
ten, tenzij verhuurders en leveranciers
eendeel vandepijn zoudennemen.
Hema helpen ligt echter gevoelig.

De verkoper van tompoucen, onder-
goed en rookworst is niet van strate-
gisch belang voor Nederland, zoals
KLM. Bovendien is het jarenlang in
handen geweest van private equity. De
vorige eigenaar, Lion Capital, heeft
het bedrijf volgestopt met schulden.
Sindseind2018 isHemainhandenvan

miljardairMarcelBoekhoorn.Ookdaar-
om zal overheidssteun veel vragen op-
roepen inpolitiekDenHaag.
Hema is sinds tweemaanden in ge-

sprekmetzijnschuldeisersoverschuld-
verlichting.Eengroepobligatiehouders,
die €600mln aan het bedrijf heeft ge-
leend, is bereid de helft van hun vor-
dering weg te strepen. In ruil willen zij
eigenaar worden van het bedrijf. Ook
eisenzijdateenstreepdoor€200mlnaan

achtergestelde schulden gaat.
IndatscenariozouinvesteerderBoek-

hoorn,dieHemametveel tamtamover-
nam, het bedrijf kwijtraken.

De gesprekken tussenHema en zijn
schuldeisers over een schuldsanering
lopenvolgensmeerderebronnenstroef.
Een van de pijnpunten is dat een con-
sortiumvandrie banken—ABNAmro,
INGenCredit Suisse—zijndoorlopen-
dekrediet van€80mlnaanHemamoet
vergroten inhet reddingsplandatopta-
fel ligt.Bankenstaanechterniet tesprin-
genommeergeld te lenenaaneendoor
schuldenoverladenbedrijf ineentochal
moeizamebranchealsdedetailhandel.
Daarom is volgens een betrokkene

geopperddatdeoverheidgarantiesver-
strekt ophet aanvullende deel. Dat zou
kunnen indevormvandeGarantieOn-

dernemingsfinanciering (GO-C),eenre-
gelingdiedeoverheid inhet levenheeft
geroepen voor grote bedrijven die door
corona indeproblemen zijn gekomen.
De overheid garandeert 80% van lenin-
genmet eenmaximale looptijd van zes
jaar toteenmaximumvan€150mlnper
bedrijf.

Het feitdatdestaateenervarenzaken-
bank als Lazard inhuurt, doet vermoe-
dendathet vraagstuk complexer is dan
de GO-C en dat er ook naar andere in-
strumentenwordtgekekenomhetwin-
kelbedrijf structureelgezondtekrijgen.
HetministerievanEconomischeZaken
wil niet zeggen of er bij elke aanvraag
standaard een zakenbank wordt inge-
huurd.

Ministerie neemt
zakenbank Lazard
in de armom
staatsgarantie
op kredieten te
onderzoeken
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Een Hema in Rotterdam. Dewinkelketen heeft in Nederland 9500mensen in dienst. FOTO:MARTIJNFIDDERVOORHETFD
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Uit cijfers van de belangenvereni-
gingvoorbankenNVBblijktdater
totophedenmaarbeperktgebruik
isgemaaktvandeGO-C.Volgensde
NVBiservoor€297mlneenberoep
gedaanopderegeling. ‘Dat ismin-
derdanverwacht’, schrijft voorzit-
ter Chris Buijink. ‘Maar dat kan
over eenmaand al een à tweemil-
jard euro bedragen aangezien het
omrelatief grote leningengaat.’

Hetministeriewilverderniet in-
gaanopdecasus.Wezijn ‘continu
in gesprek’met ondernemingen,
maar doen ‘geen mededelingen
over individuele bedrijven’, zegt
een woordvoerder. Tot dusver is
bekend dat de overheid twee gro-
te bedrijven te hulp is geschoten.
Luchtvaartmaatschappij KLM is
een lening van €2mrd tot €4mrd
toegezegd,maar de onderhande-
lingendaarover lopennog. Enon-
langsisscheepsbouwerIHCgehol-
penmet eendirecte lening vande
overheid,pluseengarantieopeen
deel van zijn bankschuld. Lazard
zat bij deze reddingsoperatie aan
tafel als adviseur van IHC.

Tijdgebrek is een compliceren-

de factorbijdegesprekkentussen
Hema en de overheid. Het bedrijf
en zijn schuldeisers willen voor
15 juni een oplossing hebben. Op
diedagmoetHema-eigenaarBoek-
hoorn een achtergestelde lening
van €50mln aflossen. Bij een ak-
koord over herstructurering kan
deze leningwordenweggestreept.
Als er geen oplossing ligt en

Boekhoorn in gebreke blijft, kun-

nen de banken hun kredieten op-
eisen en zullen leveranciers te-
rughoudend zijn om op krediet
spullente leveren.Hemaisvolgens
eenwoordvoerder in gesprekmet
‘alle stakeholders’ over zijn finan-
ciële situatie enwil niet ingaanop
de vraag naar de gesprekkenmet
deoverheid. ‘Zolangdegesprekken
nog lopen,onthoudenwij ons van
commentaar’. Zakenbank Lazard
geeft geen commentaar.
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