
 

 1 

Persbericht  
11 december 2019 
 
 
 

Stern verkoopt Mango Mobility aan Freerider 
 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt bekend overeenstemming te 
hebben bereikt met Freerider Corporation over de verkoop per 31 december 2019 van de 
scootmobielactiviteiten van Mango Mobility. Freerider neemt tevens de garantie-verplichtingen en 
onderhoudscontracten integraal over. De transactie wordt in 2019 afgerond en leidt tot een beperkt 
boekverlies in het lopende boekjaar. 
 

Strategie Stern 
De verkoop van Mango Mobility past in de strategie van Stern, die is aangescherpt na de eerder dit jaar succesvol 
afgeronde verkoop van SternLease aan ALD Automotive. Onder de naam Focus on Value is een driejarig plan 
uitgewerkt waarin de waarde centraal staat die de individuele bedrijfsactiviteiten toevoegen aan de geïntegreerde 
mobiliteitspropositie van Stern. Dit betekent onder meer dat scherpe keuzes worden gemaakt. Het 
bedrijfsresultaat van Mango Mobility was in 2018, ook na een andere aanpak, nog steeds negatief en in de eerste 
helft van 2019 was zelfs sprake van een verdere verslechtering. Daarom is het bedrijfseconomisch niet langer te 
verantwoorden om in de markt voor scootmobielen actief te blijven.  
 
Na verkennende gesprekken met een geïnteresseerde koper, die uiteindelijk een te lage prijs bood, is begin 
oktober 2019 besloten de scootmobiel activiteiten sterk in te krimpen.  
 

Freerider 
Thans is overeenstemming bereikt met Freerider over de verkoop van de inmiddels afgeslankte scootmobiel 
activiteiten. Freerider is een toonaangevende Taiwanese producent van scootmobielen en de voornaamste 
leverancier van Mango Mobility. Freerider neemt de gehele afgeslankte Mango organisatie over, inclusief de 
daarbij betrokken medewerkers. Naast de gehele voorraad scootmobielen en onderdelen neemt Freerider onder 
andere ook de merknaam Mango Mobility, het klantenbestand en de website over. 
 

Garantie en onderhoud 
Freerider neemt ook de garantie-verplichtingen en onderhoudscontracten inzake de scootmobiel activiteiten van 
Mango Mobility integraal over. Eigenaren van een scootmobiel van Mango Mobility kunnen zodoende blijven 
rekenen op  de vertrouwde service.    
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast 
(Stern Groep), T (020) 613 60 28 
 
 
 
 
Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt 
momenteel 75 vestigingen met circa 2.000 werknemers (fte’s), die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Dealergroep Stern vertegenwoordigt meerdere vooraanstaande merken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, 
Ford, Volvo, Land Rover, Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing, verhuur, 
verzekering, financiering en verlengde garantie. De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend landelijk netwerk voor (merkerkend) 
schadeherstel, universele aftersales en de in- en uitgifte van huur- en leaseauto’s. 
 


