
EXPO? Sure… 

 
Vorige week vroeg EXPO Retail Holding faillissement aan. Reuze vervelend 

voor EXPO, maar wat betekent het voor Free Record Shop Holding, dat 

80% van de aandelen bezit? 
 

De deal tussen Free en EXPO werd bekendgemaakt op vrijdag 13 
november 2009. Meer financiële details dan dat Breukhoven en co. 

aandeelhouder in de cadeauartikelenketen werden, aanvankelijk voor 
50%, zijn nooit bekendgemaakt. Maar Hans is een slimme zakenman. 

Voor zijn bedrijf geldt waarschijnlijk hetzelfde als voor mij als 
privépersoon. Als ik ten behoeve van mijn beleggingsportefeuille aandelen 

ING koop en ING gaat failliet, ben ik zelf nog niet bankroet. Uiteraard 
verdampt wel de waarde van mijn belegging. Ik steek er mijn hand voor 

in het vuur dat dat met EXPO ook zo is. Wordt dat daadwerkelijk failliet 
verklaard, dan verliest Breukhoven het geld dat hij in het aandelenpakket 

EXPO gestopt heeft, maar daarmee hoeft hij nog niet op te draaien voor 
eventueel achterblijvende schulden. 

Niet dat Free Record Shop erop zit te wachten dat het deze investering 

versneld moet afschrijven. Het bedrijf sloot zijn boekjaar 2010/11 
weliswaar af met een positief nettoresultaat van €1,4 miljoen, maar het 

jaar daarvoor was dit nog €2,2 miljoen. 
 

De samenwerking (bij Free zijn ze zo gek op dat woord, dat zelfs het 
personeel als ‘samenwerkers’ wordt aangeduid) met EXPO was voor de 

keten met de duim een stap in een nieuwe richting. Breukhoven is ervan 
overtuigd dat entertainmentproducten in de toekomst vooral nog 

cadeauartikelen zullen zijn en zocht in 2009 aansluiting bij een keten in 
dat segment. Een hele omwenteling, want Hans mag best graag nieuwe 

dingen uitproberen, maar doet het dan doorgaans wel zelf. Dit keer koos 
hij echter voor een (geplande) integratie met een bestaande formule, 

zodat hij zich het hele inkoop- en marketingbeleid van die nieuwe 
productgroep (nog) niet hoefde eigen te maken. Dat zou wel organisch 

gebeuren en dan ging die samensmelting ook vanzelf. 

 
En inderdaad, nu een jaar geleden werden de commerciële en 

operationele afdelingen van de hoofdkantoren van Free Record Shop en 
EXPO geïntegreerd. Een ‘optimalisatieslag’ die moest leiden tot 

‘schaalvoordeel’, een ‘efficiëntere operatie’ en een ‘verstevigde 
marktpositie’. Een nieuwe stap dus op weg naar de al in 2009 

geformuleerde doelstelling: ‘de komende drie à vijf jaar uit te groeien tot 
‘dé giftshop van de Benelux’, met de nadruk op home-

entertainmentproducten, aangevuld met diverse gift- en funartikelen’. 
 

Echter, ‘drie à vijf jaar’ later begint nú en van het ambitieuze streven is 
nog maar weinig terechtgekomen. Sterker: met het wegvallen van een 

deel van de EXPO-keten (o.a. de 23 franchisewinkels in Nederland, zes 
franchisewinkels in België, eigen winkels in Duitsland en België en vijf 



EXPO shop-in-shops bij Free Record Shop blijven buiten schot) lijkt 

realisering van dit voornemen verder weg dan ooit. Aan de andere kant 
werd het terugbrengen van het aantal EXPO-winkels (begin deze eeuw 

nog ruim 80 stuks) al vóór de samenwerking ingezet, en draagt deze 

sanering wellicht juist bij aan het rendabeler maken van het concept. 
 

Het zal blijken of Breukhoven het aandurft de ingeslagen weg te vervolgen 
en Free- en EXPO-filialen verder te integreren, of besluit de ketens juist 

angstvallig (en wijselijk?) gescheiden te houden. Op dit moment heeft de 
samenwerking vooral één ding duidelijk gemaakt: twee zieken maken nog 

geen gezond persoon. 
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