Geachte heer Koster
We hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 1 september en de inhoud ervan
aandachtig bestudeerd.
Uw interpretatie van de bewuste paragraaf op pagina 118 van ons prospectus is onjuist. U stelt ten
onrechte dat onze belangrijkste leveranciers, Technogym en Matrix, geen korting geven bij aanschaf
van fitnessapparatuur. Wij zijn een van de belangrijkste afnemers van fitnessapparatuur in Europa.
Deze positie stelt ons in staat zeer gunstige leveringsvoorwaarden, waaronder kortingen, af te dingen
bij onze leveranciers. Naar onze mening doen de kortingen die wij bedingen bij de levering van
fitnessapparatuur recht aan onze positie en schaalgrootte in de fitness industrie. Deze kortingen
worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op de aanschafprijs van de desbetreffende activa.
Daarnaast ontvangen wij van onze leveranciers een bijdrage in de marketingkosten welke zijn
beschreven op pagina 118 van ons prospectus. Deze bijdragen zijn gerelateerd aan de
marketingactiviteiten die wij, in overleg met onze leveranciers, ontplooien ter bevordering van fitness
in het algemeen alsmede ter vergroting van de exposure en marktaandelen van onze leveranciers.
Hierover voeren wij apart overleg met onze leveranciers en maken wij afspraken die los staan van de
kortingen die wij bedingen op de aanschaf van fitnessapparatuur.
Tot slot willen wij benadrukken dat onze accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd en daarbij
aandacht heeft besteed aan de manier waarop wij de marketingbijdrage verwerken in
overeenstemming met IFRS-regelgeving.
Wij betreuren het dat de VEB ervoor heeft gekozen een brief te publiceren welke gebaseerd is op
onjuiste veronderstellingen zonder dat eerst met ons te verifiëren. We zouden het op prijs stellen als
we in de komende periode een afspraak kunnen inplannen om kennis te maken en eventuele
overgebleven vragen te bespreken binnen de mogelijkheden van onze "Policy Regarding Bilateral
Contacts With Shareholders" welke op onze website beschikbaar is.
Met vriendelijke groet,

Basic-Fit N.V.

Rene Moos
CEO

Hans van der Aar
CFO

