Belangrijkste informatie over de belegging

obligaties
van Bouman Industries B.V.

Dit document is opgesteld op 27-mrt-2018

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te
begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De obligaties worden aangeboden door Bouman Industries B.V. (hierna: Bouman of
wij). De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de obligaties..
De uitgevende instelling is toeleverancier voor de Nederlandse en internationale
maakindustrie en ontwikkelt en verkoopt duurzame producten en oplossingen.
De website van de aanbieder is bouman.nl
De website van de aanbieding is NPEX.nl/platform/boumanindustries.nl.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de
winst die Bouman maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er
zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of
zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor Bouman
mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te
keren, zijn:
Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen.
Als wij failliet gaan, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om
de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald
krijgt en dat u geen rente krijgt.
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Onze kosten nemen toe
Onze kosten kunnen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld hogere salarissen
voor medewerkers, hogere bijdrages voor pensioenpremies en hogere
inkoopkosten van grondstoffen en materialen voor de productie van de
producten en systemen voor onze klanten. Het kan zijn dat deze en andere
kosten toenemen en wij geen of onvoldoende rekening hebben gehouden met
een stijging van de kosten. Ook kan het zijn dat wij de kostenstijging niet door
kunnen berekenen aan onze klanten. Daardoor hebben wij minder winst. Als wij
minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen
rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Anderen betalen ons niet meer
Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als
die anderen veel van onze producten of diensten kochten en daarmee stoppen,
dan is dat nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij
dan anderen vinden die onze producten en diensten willen kopen. Daardoor
hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook
een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te
betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit
document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5 tot en met
10.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De obligaties worden aangeboden aan particuliere en professionele beleggers in
Nederland.
De obligaties zijn geschikt voor beleggers die niet al hun geld in deze obligaties beleggen.
De [obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die
geen risico’s willen lopen.
geen ervaring hebben met beleggen.
geen verstand hebben van wat wij - samen met de bedrijven uit onze
groep - doen.
geen geld willen verliezen.
geld lenen en dit gebruiken om te beleggen.
minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen
doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld verliezen door de
obligaties.
geen geld kunnen missen voor minimaal 6 jaar.
de rente nodig hebben van de obligaties om de belangrijkste dingen te kunnen
doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding).
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Wat voor belegging is dit?
U belegt in een obligatie.
De nominale waarde van de obligatie is € 1.000.
De intrinsieke waarde van de obligatie is € 1.000 op de dag dat de obligatie wordt
uitgegeven aan de beleggers.
De prijs van de obligatie is € 1.000.
Deelname is mogelijk vanaf € 1.000. Dat is dus 1 obligatie van € 1.000.
Wij bieden in totaal 2.500 obligaties aan.
De datum van uitgifte van de obligaties is 24-mei-2018.
De looptijd van de obligaties is 6 jaar.
.
De rente op de obligaties is 7% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 10.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u 1% emissiekosten. of Bovenop uw inleg betaalt u dus € 10 aan
emissiekosten per obligatie. De emissiekosten maakt u over samen met het bedrag
waarvoor u obligaties wilt kopen. Daarnaast betaalt u kosten om de obligaties aan te
houden op de NPEX-rekeniung. Dit zijn servocekosten. Het gaat om 0,05% van het
bedrag dat u uitleent.
Bij verkoop van uw obligaties betaalt u kosten. Het gaat om transactiekosten. Die
kosten kunnen veranderen. De actuele kosten staan op de website van NPEX.
Het gaat op dit moment om 0,5% aan kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt € 100.000 gebruikt om kosten af te dekken.
Een bedrag van € 1.300.000 wordt geïnvesteerd in het terugbetalen van leningen
van onze voormalige aandeelhouder en € 1.10.000 in werkkapitaal.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Bouman.
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 10.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het
rendement van de aanbieding.
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Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
opgericht op 17-dec-2009 en gevestigd in Almelo. Het KvK-nummer is 08214189. Het
adres van de uitgevende instelling is Van den Broekeweg 15 in Alemelo. De website van
de uitgevende instelling is bouman.nl.
Contactpersoon: de heer W. van Wijck, info@bouman.nl en 054 654 68 30.
De uitgevende instelling wordt bestuurd door W.J. Beheer B.V. (uiteindelijk de heer
Wilco van Wijck) en Den Hartog Management en Advies B.V. (uiteindelijk de
heer Robert den Hartog).
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Wij zijn
toeleverancier voor de Nederlandse en internationale maakindustrie en
ontwikkelen en verkopen duurzame producten en oplossingen.
een

De aandeelhouders van de aanbieder zijn W.J. Beheer B.V., Advies-, Beheer- en
Beleggingsmaatschappij Rojuma II B.V. en Advies-, Beheer- en
Beleggingsmaatschappij Rojuma VI B.V.

Nadere informatie over de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
opgericht op 17-dec-2009 en gevestigd in Almelo. Het KvK-nummer is 08214189. Het
adres van de uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan
Nederland]. De website van de uitgevende instelling is [webadres].
De uitgevende instelling wordt bestuurd door W.J. Beheer B.V. (uiteindelijk de heer
Wilco van Wijck) en Den Hartog Management en Advies B.V. (uiteindelijk de
heer Robert den Hartog).

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Bouman Industries B.V.
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten en diensten: Zij is
toeleverancier voor de Nederlandse en internationale maakindustrie en
ontwikkelt en verkoopt duurzame producten en oplossingen.
De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of
personen.
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Het gaat om een achtergestelde lening van € 375.000 tegen een rente van 8%
per jaar verstrekt door aandeelhouder Advies-, Beheer- en
Beleggingsmaatschappij Rojuma II B.V. Deze lening is achtergesteld op alle
huidige en toekomstige vorderingen van de Rabobank, uitgezonderd de betaling
van de rente. Deze lening is achtergesteld op de obligatieleningen (zowel de
obligatielening van 2016 als deze obligatielening).
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
Wij zijn toeleverancier voor de Nederlandse en internationale maakindustrie en
ontwikkelen en verkopen duurzame producten en oplossingen.

Nadere informatie over de risico’s
Hieronder leest u meer over de risico’s die horen bij ons en deze obligaties.
het risico bestaat dat

omdat . Dit betekent dat

Risico’s die horen bij ons:
Wij moeten meer rente betalen om geld van anderen te lenen
Wij lenen ook geld van anderen, zoals van de bank en onze aandeelhouders.
Hierover leest u in hoofdstuk 7.7. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. Om
dat geld te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan wordt het voor
ons daarmee ook duurder om geld te lenen. Daardoor hebben wij minder winst.
Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom
hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het
zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus
zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets
terugbetaald.
Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen
Wij maken onderdelen en systemen voor bedrijven uit de Nederlandse en Duitse
maakindustrie. Daarnaast verkopen wij innovatieve eigen producten en
oplossingen gericht op duurzaamheid en een schoner milieu, zoals (a) producten
voor het filteren en separeren van vloeistoffen (bijvoorbeeld het schoonmaken
van vervuild water) en (b) oplossingen voor CO2 recycling.
Het kan zijn dat er minder vraag is vanuit de Nederlandse en Duitse
maakindustrie naar de onderdelen en systemen die door ons worden gemaakt,
bijvoorbeeld omdat we duurder zijn dan andere bedrijven. Ook kan het zijn dat
nieuwe producten en oplossingen gericht op het filteren en separeren van
vloeistoffen en/of het recyclen van CO2 op de markt komen van andere
producenten, die dit goedkoper of beter kunnen. Hierdoor kan het zijn dat wij
minder van onze diensten en producten verkopen. Of dat wij niets meer kunnen
verkopen. Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan
het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder
geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de
lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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Onze prognose komt niet uit
De prognose in dit prospectus bevatten mededelingen die
toekomstverwachtingen uitspreken, onder meer ten aanzien van onze financiële
positie, de door ons te behalen resultaten en de door ons gedreven
onderneming. De in dit prospectus opgenomen verwachtingen en prognose met
de daarbij behorende veronderstellingen, analyses, berekeningen en
commentaren zijn uitsluitend verstrekt om inzicht te geven in de verwachtingen
die wij nu hebben en vormen geen garantie voor rendement op deze obligaties.
Het risico bestaat dat de grondslagen van de prognoses afwijken en dat de
geprognosticeerde resultaten tegenvallen. Hierdoor kan het zijn dat wij minder
geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of
niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Ons werkkapitaal neemt toe
Het kan zijn dat onze klanten ons later betalen. Onze klanten kunnen ons later
betalen, bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het maken van de producten
omdat we de materialen niet op tijd hebben ontvangen om de producten te
maken. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor we minder snel geld
ontvangen van de klanten, maar wel al de rekeningen van onze leveranciers
moeten betalen. Ons werkkapitaal neemt dan toe. Daardoor hebben wij minder
winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook
kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het
kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of
niets terugbetaald.
Ons werkkapitaal neemt toe
Het kan zijn dat onze klanten ons later betalen. Onze klanten kunnen ons later
betalen, bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het maken van de producten
omdat we de materialen niet op tijd hebben ontvangen om de producten te
maken. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor we minder snel geld
ontvangen van de klanten, maar wel al de rekeningen van onze leveranciers
moeten betalen. Ons werkkapitaal neemt dan toe. Daardoor hebben wij minder
winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook
kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het
kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of
niets terugbetaald.
Wij zijn afhankelijk van onze afnemers
Als een klant van ons besluit onze producten en diensten niet langer te kopen
heeft dat negatieve gevolgen voor onze winstontwikkeling. Dan houden wij
minder geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder
of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente
krijgt. De grootste klant telt voor circa 10% van de omzet in 2017. De top 10
klanten vertegenwoordigden 55% van de omzet 2017.
Wij zijn afhankelijk van onze directie en medewerkers
Onze onderneming wordt geleid door de directie. De directie wordt ondersteund
door het managementteam dat bestaat uit onze belangrijkste medewerkers. De
directie is zelfstandig bevoegd en in staat om keuzes te maken die een negatieve
invloed kunnen hebben op onze winstontwikkeling. Het kan zijn dat onze
directie en onze (belangrijkste) medewerkers niet altijd de juiste beslissingen
zullen maken voor de onderneming. Dit kan een negatief effect hebben op onze
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resultaten. Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan
het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder
geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de
lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Ons product heeft een fout
Wij maken onderdelen en systemen voor de Nederlandse en Duitse
maakindustrie. Ondanks onze kwaliteitstesten kan er iets mis gaan. In het
ergste geval moeten wij de schade volledig vergoeden of de producten opnieuw
maken. Dat kost ons geld en reputatieschade, zelfs al is de schade verzekerd.
Ook kan het gevolg zijn dat wij dan minder van onze producten en diensten
verkopen. Bijvoorbeeld wanneer in de krant stond dat ons product een fout had.
Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u
rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt.
Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Onze concurrenten doen het beter
Wij zijn niet de enige die onderdelen en systemen maken voor de maakindustrie.
Ook andere bedrijven doen dit. Er is concurrentie. Dit geldt ook voor onze eigen
oplossingen en producten gericht op duurzaamheid en een schoon milieu.
Komen er nog meer bedrijven die dezelfde diensten en producten leveren of iets
beters verkopen? Of worden de diensten en producten van die andere bedrijven
goedkoper? Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij onze diensten
en producten moeten veranderen. Of de prijs. Daardoor hebben wij minder
winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook
kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het
kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of
niets terugbetaald.
De CAO- en pensioenregels kunnen veranderen
Wij hebben circa 95 medewerkers in dienst en 10 tot 20 uitzendkrachten. Wij
werken volgens de CAO van de metalelektro. De pensioenen van onze
medewerkers zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds van de
Metalelektro (PME). Veranderen de CAO- en/of pensioenregels? Of gaat een
rechter de regels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer salarissen of
premies moeten betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor
hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook
een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te
betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
De belastingregels kunnen veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de
belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan
het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. Of dat wij meer belasting moeten
betalen. Daardoor hebben wij minder winst. Hierdoor kan het zijn dat wij minder
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geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of
niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Risico’s die horen bij de obligaties:

Risico wanneer het platform van NPEX stopt
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het
verlenen van beleggingsdiensten. Door veranderingen in de wetgeving kan
NPEX het huidige platform niet meer aanbieden met deze vergunning. Daarom
heeft NPEX het huidige platform gestopt. Dat is gebeurd op 18 november 2017.
Vanaf 18 november 2017 kunnen er geen obligaties (of andere financiële
instrumenten) worden verkocht via NPEX. Dat kan pas weer als NPEX een
nieuw platform heeft. NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een
nieuw platform te starten. Zo heeft NPEX een vergunning aangevraagd om als
multilaterale handelsfaciliteit (ook wel “MTF” genoemd) op te treden. Dat is
een handelsplatform. Deze vergunningsaanvraag kost tijd.
Het kan zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet meer start. U kunt
de obligaties dan niet meer verkopen via NPEX. Het kan dan moeilijker zijn om
iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u
niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
Risico van vervroegde terugbetaling
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. U
heeft daardoor een kortere periode rente gekregen. Wilt u het geld opnieuw
beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u een andere obligatie
koopt.

Niemand wil de obligaties kopen

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen. Dan mag dat.
Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is
ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u
ervoor wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.
U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in onze obligaties via het platform van NPEX. De
obligaties staan dan op de NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U
kunt deze obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten
NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank.
Wilt u niet meer beleggen via de NPEX rekening? En loopt de lening nog niet af?
Dan moet u de obligaties verkopen aan iemand anders met een NPEX rekening.
Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan ook zijn dat niemand
uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan het bedrag
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dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties dan dat u
ervoor heeft betaald.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat
wij u de lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u
de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties.
Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U
krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand
uw obligaties wilt kopen.
Anderen hebben zekerheidsrechten
Naast de obligatielening zijn wij ook andere leningen aangegaan, namelijk met
de bank, aandeelhouders en andere obligatiehouders. Wij hebben voor al deze
leningen zekerheidsrechten gegeven. Zo hebben wij een eerste hypotheekrecht
en pandrecht aan de bank, een tweede hypotheekrecht en tweede pandrecht aan
onze aandeelhouders en een pandrecht aan Stichting Obligatiehoudersbelangen
voor de andere obligatiehouders. Meer over deze leningen leest u in hoofdstuk
7.7. Betalen wij de rente op deze leningen niet of niet op tijd? Of betalen wij
deze leningen niet terug? Dan mogen deze partijen hun zekerheidsrechten
uitwinnen.
De marktrente kan stijgen
De obligaties kennen een relatief hoog vast rentepercentage van 7% per jaar
door het hogere risicoprofiel van de obligatie. Wordt de huidige
kapitaalmarktrente van circa 0,70% voor de Nederlandse staatsobligaties
binnen de looptijd van de obligatie hoger dan de afgesproken rente voor de
obligatie van 7%? Dan kan dat betekenen dat u, indien u wenst te verkopen,
geen koper vindt voor uw obligaties.
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de
obligatiehouders
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de
obligatiehouder en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers bij
Stichting
NPEX
Bewaarbedrijf.
Dit
betekent
dat
Stichting
Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van beleggers.
Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in
het gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf,
maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat
een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang
is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting
Obligatiehoudersbelangen dan toch niet in uw belang handelt, omdat uw belang
niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.
U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige
of juridische bijstand inschakelt
Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te
onderzoeken of juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan
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voor rekening van de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering
worden gestemd.
Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een
besluit neemt om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan
moet ook u meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten
hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.
Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen
U kunt de obligaties aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stoppen wij de
samenwerking met NPEX? Dan krijgt u het juridische eigendom van de
obligaties.
U kunt de obligaties daarna niet meer verkopen via NPEX, als het platform weer
zou zijn gestart. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de
obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de
obligaties van u wil kopen.
U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet
stemmen in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons
bedrijf. U kunt dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij
besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.
U krijgt geen winst
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld
van de lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren
(dividend). Dat krijgen alleen onze aandeelhouders. Wij betalen pas dividend
als de lening en de rente van deze obligaties zijn betaald.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 2.500.000.
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale
opbrengst is € 1.400.000.
De opbrengst wordt gebruikt voor het terugbetalen van leningen van onze
voormalige aandeelhouder (€ 1.300.000) en voor werkkapitaal (€ 1.10.000). Van
de opbrengst wordt een deel gebruikt voor kosten van deze aanbieding (€ 100.000).
De opbrengst is wel voldoende voor het terugbetalen van deze leningen, het
werkkapitaal en de kosten van deze aanbieding.
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen
andere kosten.
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Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.
De rente bedraagt 7% per jaar.

De belegger ontvangt de rente maandelijks.

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit
die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De aanbieder is actief sinds 17 december 2009. De volgende financiële informatie is de
meest recent beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is 31 december 2017:
Het eigen vermogen bedraagt € 2.185.124 en bestaat uit:
 Gestort kapitaal
€ 444.228
 Agioreserve
€ 536.745
 Algemene reserve
€ 455.151
 Achtergestelde lening
€ 750.000
Het vreemd vermogen bedraagt € 8.974.477 en bestaat uit:
 Voorzieningen
€ 517.542
 Leningen aandeelhouders € 925.000
 Lanlopende leningen
€ 3.879.400
 Kortlopende leningen
€ 3.652.553
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 19,5/80,5. Na de uitgifte van de
obligaties is deze verhouding 16/84.

Het werkkapitaal bedraagt € 1.754.659 en bestaat uit:
 Voorraden
€ 600.000
 Onderhanden werk
€ 100.000
 Liquide middelen
€
50.000
 Vorderingen
€ 3.757.212
 Kortlopende schulden
€ 3.652.553 -/Het bedrag aan uitstaande leningen is € 5.632.400. Dit betreft 6 leningen die de wij op
op verschillende data afgelost moet hebben.

11

Lening 1: MKB Participatiefonds II B.V. (omvang € 925.000, rente 8% per jaar,
wordt terugbetaald met het geld van deze obligaties),
lening 2: MKB Participatiefonds II B.V. (omvang € 375.000, rente 8% per jaar,
wordt terugbetaald met het geld van deze obligaties),
lening 3: Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Rojuma II B.V. (omvang €
375.000, rente 8% per jaar, achtergestelde lening (na deze obligaties),
lening 4: Coöperatieve Rabobank Noord Twente U.A. (omvang € 1.259.000, rente
3-maands EURIBOR + opslag van 1,85%),
lening 5: Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (omvang € 208.400,
rente 7% per jaar, einddatum 9 februari 2023),
lening 6: Obligatielening augustus 2016 (omvang € 2.490.000, rente 5,8% per
jaar, einddatum 10 augustus 2022).
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en geen garanties verleend aan haar
geldverstrekkers. voor een bedrag van € 0.
Wij hebben zekerheden verstrekt voor onze leningen.
- bij lening 1: een tweede recht van hypotheek op ons vastgoed, (II) een tweede
pandrecht op onze huidige en toekomstige roerende zaken en huidige en
toekomstige debiteuren en (III) een stil pandrecht op huidige en toekomstige
vorderingen op dochtermaatschappijen voor de door hun verstrekte leningen,
zolang deze niet volledig zijn afgelost.
- bij lening 2 en 3: een tweede recht van hypotheek op ons vastgoed, (II) een
tweede pandrecht op onze huidige en toekomstige roerende zaken en huidige en
toekomstige debiteuren en (III) een stil pandrecht op huidige en toekomstige
vorderingen op dochtermaatschappijen voor de door hun verstrekte leningen,
zolang deze niet volledig zijn afgelost.
- bij lening 4: Een eerste recht van hypotheek op het vastgoed van Bouman
Property B.V., een eerste pandrecht op al onze huidige en toekomstige
vorderingen en een eerste pandrecht op onze machines, inventaris, voorraden
en andere roerende zaken.
- bij lening 6. Een eerste pandrecht op alle aandelen van Bouman Industrial
Supplier Group B.V.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op een periode van 12 maanden, is de informatie per 31
december 2017 en is de meest recent beschikbare informatie.
De
De
De
De

omzet voor deze periode bedraagt
operationele kosten over deze periode bedragen
overige kosten over deze periode bedragen
netto winst over deze periode bedraagt

€ 12.032.000
€ 10.345.000
€ 1.221.000
€
466.000

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 2.500.000.
Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht is € 0. Het volgende is niet
van toepassing: aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is € 0 en bestaat
uit:

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van .
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Na de uitgifte van de obligaties] is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
16/84.
Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 2.945.659 en bestaat uit:
Voorraad
€ 600.000
Onderhanden werk
€ 1.000.000
Kortlopende vorderingen
€ 3.757.212
Liquide middelen
€ 1.241.000
Kortlopende schulden
€ 3.652.553 -/-

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 27-mrt-2018 en eindigt op 17-mei-2018.

De uitgiftedatum van de obligaties is 24-mei-2018.
Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website
van

NPEX:

www.npex.nl/boumanindustries.nl.

Heeft

u

uw

inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer
veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.
NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op 17 mei 2018 om 17:00 uur
hebben ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze
obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Wij kunnen een eerdere
datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg
inschrijvingen hebben om de 2.490 obligaties te verkopen. Wij kunnen
ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als we nog niet
genoeg inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. Veranderen
wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.
2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door
het

hele

bedrag

bankrekening

inclusief

van

emissiekosten

Stichting

NPEX

over

te

maken

Bewaarbedrijf.

op

de
Het

bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB
0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het
bedrag uiterlijk op 17 mei 2018 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder
u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij
hieronder, onder het tijdschema, verder uit.

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft
aangegeven. Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen
onze obligaties willen kopen dan wij verkopen. In dat geval kijken wij naar het
moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden dan de volgorde van
ontvangen betalingen aan. Zijn al onze obligaties verkocht voordat wij uw
inschrijfformulier ontvangen? Dan krijgt u uw geld terug. Stichting NPEX
Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt
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om te betalen. Dat

doet Stichting NPEX

Bewaarbedrijf binnen drie (3)

werkdagen na 24 mei 2018. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben
veranderd. Dan krijgt u uw geld drie (3) werkdagen na die nieuwe datum terug.
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie hierboven.

14

