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Omzet doorbreekt grens van een kwart miljard euro 

Mercateo in 2017 opnieuw winstgevend gegroeid 

De Mercateo-groep heeft in boekjaar 2017 voor het eerst de barrière van een kwart 

miljard euro omzet doorbroken. De cijfers voor 2017 tonen een omzet van 254 miljoen 

euro. De bruto-opbrengst steeg in vergelijking met vorig jaar met meer dan 20 procent 

tot ruim 29 miljoen euro, met een positief nettoresultaat. Sinds 2000 exploiteert 

Mercateo de inmiddels grootste B2B-marktplaats van Europa en in Duitsland sinds begin 

2017 ook het B2B-netwerkvormingsplatform Mercateo Unite. De groep telt momenteel 

meer dan 500 werknemers in 14 Europese Landen. 

Ook in boekjaar 2017 is Mercateo winstgevend gegroeid: "We overtroffen niet alleen de 

indrukwekkende grens van een kwart miljard euro omzet, maar verhoogden met een bruto-

opbrengst van meer dan 29 miljoen euro ook onze winstgevendheid", aldus Peter Ledermann, 

bestuurslid van Mercateo. “De omzetstijging hebben we grotendeels te danken aan groei op het 

gebied van systeemklanten. Deze klanten hebben actief voor ons als inkoopoplossing gekozen en 

zijn enthousiast over onze strategische oriëntatie. Vanwege hun potentieel worden ze ondersteund 

in termen van verkoop." 

In maart 2017 lanceerde Mercateo in Duitsland het B2B-netwerkvormingsplatform Unite, dat zich 

neutraal opstelt tegenover verkopers als ook inkopers. Binnen een jaar na de lancering van Unite 

werd de wereldwijd grootste aanbieder voor e-procurement-oplossingen, SAP Ariba, voor een 

exclusieve samenwerking gewonnen. Ook BIP Investment Partners uit Luxemburg is overtuigd van 

de Mercateo-visie: de strategische investeerder versterkte de kapitaalbasis van Mercateo medio 

2017 met een dubbelcijferig miljoenenbedrag.  

"We zijn natuurlijk blij met dit soort bevestiging van buitenaf", zegt Ledermann. "Zonder een 

gemotiveerd team zouden we onze doelen niet kunnen bereiken. In het afgelopen jaar is het totale 

aantal fte's van de Mercateo-groep tot 500 collega’s gegroeid. Mercateo is ook als werkgever en 

leerbedrijf in de markt gevestigd", laat het directielid weten en kondigt hierbij de koers voor het 

nieuwe boekjaar aan: "In 2018 zijn we van plan de groei van de belangrijkste omzet- en 

winstcijfers te versnellen", aldus Ledermann. "Naast onze core business focusseren we ons op de 

ontwikkeling van de marktpositie van Unite in Duitsland en blijven we winstgevend groeien." Ook 

de internationale bedrijfsactiviteiten worden verder uitgebreid. Daarnaast zullen nog meer 

partnerschappen aangaan met aanbieders van e-procurement- en ERP-systemen.  

 

Meer informatie over Mercateo vindt u op: 

 

www.mercateo.nl/corporate en www.mercateo.be/corporate  

 

Het persbericht en afbeeldingen om te downloaden vindt u op:  

 

http://www.mercateo.nl/corporate/pers-en-media/persberichten/jaarresultaten-2017 

http://www.mercateo.nl/corporate
http://www.mercateo.be/corporate
http://www.mercateo.nl/corporate/pers-en-media/persberichten/jaarresultaten-2016
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Over Mercateo 

Mercateo combineert de voordelen van een B2B-marktplaats en een netwerkvormingsplatform. 

Kopers, verkopers, fabrikanten en dienstverleners verbinden middels de infrastructuur van Mercateo 

hun systemen met elkaar en wikkelen transacties digitaal met elkaar af, onafhankelijk van hun 

voorafgaande digitaliseringsgraad. 

Zo maken kopers en aanbieders hun processen door standaardisering efficiënter en profiteren 

tegelijkertijd van een divers aanbod en directe relaties: Inkopers ontsluiten een individueel en 

passend aanbod terwijl aanbieders toegang tot nieuwe doelgroepen ontvangen of zich intensiever op 

bestaande klanten kunnen focusseren en aan verwachtingen van een efficiënt inkoopproces en 

service kunnen voldoen. 

Sinds 2000 exploiteert Mercateo de inmiddels grootste B2B-marktplaats van Europa. De Mercateo 

groep bereikte in 2017 een omzet van 254 miljoen euro en telt momenteel meer dan 500 werknemers 

in 14 Europese Landen. 
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 Mercateo Nederland B.V.  

 Gelissendomein 8-10 
 6229 GJ Maastricht 
 

 Telefoon: +31 (0)43 7600245  

 E-mail: pers@mercateo.nl 

 Internet: www.mercateo.nl / www.mercateo.be  
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