
5,8% Nederlandse Industrie Obligatie
Investeer in MKB-bedrijf uit de Nederlandse maakindustrie en ontvang 5,8% rente per jaar

• Jaarlijkse rente: 5,8% (per maand uitgekeerd)

• Looptijd: zes jaar

• Investering  in MKB-Bedrijf uit de Nederlandse maakindustrie

• Verhandelbaar via MKB-Beurs NPEX

• Rijke historie: onderneming bestaat ruim 65 jaar



5,8% Nederlandse 
Industrie Obligatie



Voorwoord
De waarde van de industriële productie in 

Nederland steeg tot ruim € 300 miljard vorig 

jaar. De Nederlandse industrie levert de grootste 

bijdrage aan de Nederlandse export; van elke 

euro export komt bijna 60 cent voor rekening 

van de industrie. Er is sprake van € 63 miljard 

uitbesteding aan andere sectoren in Nederland. 

Industrie is daarmee een belangrijke werkgever 

en aanjager van de Nederlandse bestedingen en 

herstel van de Nederlandse economie*. 

Volgens een rapport van de ING over trends en 

ontwikkelingen in de industrie liggen met name 

in de maakindustrie (naast de foodindustrie) 

nationaal en internationaal veel kansen voor 

innovatieve industriële bedrijven die kwalitatief 

hoogwaardige producten en diensten leveren.** 

Bouman Industries speelt daarnaast in op het 

thema van duurzaamheid en een schoner milieu. 

Steeds toenemende CO2 uitstoot (emissies van 

CO2) vormt de belangrijkste oorzaak voor het 

opwarmen van de aarde, met gevolgen voor 

het milieu. Bouman Industries ontwikkelt eigen 

innovatieve producten voor de recycling van 

CO2, die wereldwijd toepasbaar zijn. 

Bouman Industries speelt ook in op het thema 

van waterschaarste en milieuvervuiling. 

Bouman Industries ontwikkelt eigen innovatieve 

producten voor het zuiveren van vervuild 

rivierwater, (industrieel) afvalwater en ander 

vervuild water, die mobiel en wereldwijd 

toepasbaar zijn voor diverse sectoren.

Door de aankoop van de Nederlandse Industrie 

Obligaties draagt u bij aan de groei van het 

Nederlandse MKB, meer duurzaamheid en een 

schoner milieu.

Wie is Bouman Industries?
Bouman Industries B.V. is de initiatiefnemer 

en tevens uitgevende instelling van de 5,8% 

Nederlandse Industrie Obligatie. Bouman Industries 

is een Nederlands MKB-bedrijf met circa 70 

medewerkers in haar groep. De activiteiten van de 

groep bestaan voornamelijk uit twee onderdelen:

Toeleverancier voor de maakindustrie

Klanten zijn voornamelijk multinationals. De 

onderneming bestaat langer dan 65 jaar en 

heeft veel ervaring en kennis opgebouwd in de 

(hoogtechnologische) maakindustrie. Bouman 

Industries maakt hoogkwalitatieve producten: 

producten met een kwaliteit die niet iedereen 

zomaar kan maken.

Ontwikkelen van eigen duurzame producten

en oplossingen

Tot vijf jaar geleden was Bouman Industries enkel 

toeleverancier voor de Nederlandse en Duitse 

maakindustrie. Ongeveer vijf jaar geleden is de 

onderneming gestart met het ontwikkelen en 

verkopen van eigen producten en oplossingen die 

zijn gericht op duurzaamheid en een schoner milieu 

(‘turning waste into profit’), zoals producten voor het 

filteren en separeren van vloeistoffen (bijvoorbeeld 

het schoonmaken van vervuild water) en innovatieve 

oplossingen voor CO2-recycling. 

Structuur Bouman Industries
Bouman Industries B.V., uitgevende instelling,  is 

een houdstermaatschappij zonder activiteiten. 

De onderneming staat aan het hoofd van 

de volgende 100% dochterondernemingen: 

Bouman Industrial Supplier Group B.V., High 

Tech Machining Twente B.V., Machinefabriek 

Bouman B.V., Bouman Proces Technologie B.V., 

Centri Tech Separations Twente B.V., Bouman 

Engineering B.V., Bouman Industrial Services B.V. 

en Bouman Property B.V.



Kwaliteit en innovatie
Een belangrijke reden voor de lange historie is dat de 

groep van bedrijven van Bouman Industries een focus 

heeft op innovatie en kwaliteit. Alle producten worden 

uitvoerig getest. Daarnaast hanteert Bouman Industries 

een CE-markering: een bewijs dat het product voldoet aan 

de Europese wettelijke eisen. Bouman Industries heeft 

zeer specifieke kennis van de processen en industrieën 

waarmee gewerkt wordt en heeft een uitgebreide reeks 

aan certificeringen zoals ISO 3834, ISO 9001, VCA, NEN-EN, 

ISO 3834-2, PED, ASME en AS9102. 

Nominaties innovatieve producten
Dochterondernemingen van Bouman Industries 

hebben verschillende nominaties gekregen voor 

hun hoogtechnologische innovatieve producten en 

oplossingen. Bouman Proces Technologie B.V., actief in 

eigen innovatieve oplossingen voor de recycling van CO2, 

is in 2016 genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100. 

Daarnaast is Centri Tech Separations Twente B.V., actief in 

producten voor scheiding van vloeistoffen zoals (vervuild) 

water, genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 

2015. 

De directie
De directie van Bouman Industries wordt 

gevormd door de heren W. van Wijck 

en R. den Hartog. De heer Van Wijck is 

daarnaast betrokken als bestuurslid bij 

Stichting Topsport en heeft daarnaast 

geen commissariaten. De heer Den Hartog 

is daarnaast betrokken als bestuurder en 

gedeeltelijk eigenaar bij Nivoba Holding 

B.V., Europa Leasing B.V. en SKB Beheer B.V. 

Deze bedrijven zijn complementair aan de 

activiteiten van Bouman Industries. Hierdoor 

kunnen deze bedrijven en Bouman Industries 

van elkaars kennis en netwerk gebruik 

maken. De heer Den Hartog heeft geen 

commissariaten. 

Centri Tech Separations Twente B.V., actief in producten voor scheiding van vloeistoffen zoals 

(vervuild) water, genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2015. 



5,8% Nederlandse Industrie 
Obligaties

De 5,8% Nederlandse Industrie Obligaties worden 

uitgegeven door Bouman Industries B.V. (de 

uitgevende instelling). De uitgifte van de obligaties 

dient voornamelijk ter (mede)financiering van 

werkkapitaal om de groei van de eigen producten 

binnen de groep van bedrijven van Bouman 

Industries te financieren.

Rentevergoeding
Alle obligaties zijn rentedragend over de nominale 

waarde. De nominale waarde is € 1.000,- per 

obligatie. De rentevergoeding vangt aan op 10 

augustus 2016, tenzij de obligaties eerder voltekend 

of verlengd zijn en bedraagt 5,8% rente per jaar, 

ofwel 0,48% rente per maand. De rentevergoeding 

wordt per maand achteraf betaalbaar gesteld en 

uitbetaald. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen
De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt 

de belangen in de obligaties van alle beleggers 

gezamenlijk. De Stichting organiseert jaarlijks een 

vergadering voor obligatiehouders. Het bestuur

van de Stichting is onafhankelijk van de uitgevende 

instelling en NPEX.

NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Een belegger heeft een rekening nodig op het 

handelsplatform van NPEX, de MKB-Beurs van 

Nederland,  om de obligaties te kopen. Op deze 

beleggingsrekening staat hoeveel obligaties hij of zij 

heeft gekocht. Het openen van deze NPEX rekening 

is gratis. Stichting NPEX Bewaarbedrijf voert de 

administratie van de obligaties en houdt het register 

van obligatiehouders bij. Een belegger heeft 24/7 

toegang tot de NPEX-rekening, waarop precies 

staat welke beleggingen een belegger heeft op de 

beleggingsrekening. Hier staat dus ook op hoeveel 

Nederlandse Industrie Obligaties u heeft.

Rangorde 
De obligaties worden op 100% van de nominale 

waarde uitgegeven door de uitgevende instelling. 

Voor de obligaties maken we met iedereen dezelfde 

afspraken. De obligaties hebben onderling dus een 

gelijke rang. 

Kenmerken obligatie

Coupure € 1.000

Minimale afname 5 stuks (€ 5.000)

Looptijd 6 jaar

Vervroegde aflossing Mogelijk na 3 jaar

Aflossing 100%

Vaste rente (per jaar) 5,8% 

Vaste rente (per maand) 0,48%

Looptijd en aflossing
De obligaties hebben een looptijd van zes jaar. De 

aflossing van de obligaties geschiedt uiterlijk na zes 

jaar, maar zijn naar keuze van de uitgevende instelling 

geheel vervroegd aflosbaar vanaf drie jaar. Indien 

vervroegde aflossing plaatsvindt ontvangt u een 

bonusrente. Door de aankoop van obligaties loopt u 

een debiteurenrisico. Als gevolg hiervan kunt u minder 

terug krijgen dan uw inleg. Lees het prospectus voor 

een volledig overzicht van de risico’s.

Verhandelbaarheid
De obligaties zijn tussentijds verhandelbaar 

via het online handelsplatform van NPEX. De 

transactiekosten bedragen 0,5% per tussentijdse 

aan- of verkoop. Bij tussentijdse verkoop kan de 

verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans 

bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling 

is niet verplicht om de obligaties in te kopen.



Risicobeperkende componenten

De obligaties zijn niet achtergesteld 
De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van 

andere leningen. Naast de obligaties is de uitgevende 

instelling ook andere leningen aangegaan, namelijk 

met de bank en de aandeelhouders. Wordt de rente 

niet betaald? Of wordt de lening niet terugbetaald? 

Dan heeft u geen achterstelling op anderen waar aan 

moet worden betaald. 

Pandrecht op aandelen BISG
De uitgevende instelling geeft een eerste pandrecht 

op alle aandelen van Bouman Industrial Supplier 

Group B.V. (BISG) als zekerheid voor volledige 

terugbetaling van de rente en de obligaties. BISG is 

de 100% dochtermaatschappij van de uitgevende 

instelling en is eigenaar (houdstermaatschappij) van 

100% van de aandelen van Machinefabriek Bouman 

B.V., High Tech Machining Twente B.V., Bouman 

Proces Technologie B.V., Bouman Engineering B.V. en 

Bouman Industrial Services B.V. De groep bedrijven 

van BISG realiseerde in 2015 circa 98% van de omzet 

van de groep van bedrijven van de uitgevende 

instelling. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt 

in het gezamenlijke belang van alle beleggers. 

Wordt de rente niet betaald? Of wordt de 

lening niet terugbetaald? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de aandelen van Bouman 

Industrial Supplier Group B.V. verkopen. Daarmee 

betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

eerst de kosten die zij heeft gemaakt om de 

aandelen van Bouman Industrial Supplier 

Group B.V. te verkopen. Daarna betaalt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de rente en de lening. 

Of betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

rente en de lening voor een deel. Hoeveel Stichting 

Obligatiehoudersbelangen kan betalen, hangt af van 

het geld dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

krijgt van de verkoop van de aandelen.

Geen dividend tijdens looptijd obligaties
De uitgevende instelling keert geen dividend uit 

aan haar aandeelhouders totdat de obligaties 

volledig zijn terugbetaald en alle rentes zijn betaald. 

Hierdoor kunnen er geen winstuitkeringen aan 

de aandeelhouders plaatsvinden voordat deze 

obligatielening en de daarover verschuldigde rente 

volledig zijn terugbetaald en blijven alle middelen 

beschikbaar voor rentebetalingen en terugbetaling 

van leningen, waaronder deze obligatielening.

Garantievermogen van ruim € 1.500.000,-
De uitgevende instelling heeft per 31/12/2015 

een garantievermogen van € 1.584.281,-. Het 

garantievermogen bestaat uit het groepsvermogen 

van € 834.281,- en achtergestelde leningen 

van de aandeelhouders van € 750.000,-. Het 

garantievermogen betekent niet dat u garantie heeft 

voor de terugbetaling van uw obligaties.

Zijn de obligaties geschikt voor u?
Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u 

geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende 

zaken, zoals uw persoonlijke omstandigheden 

en hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u 

al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. 

Wilt u beleggen in de 5,8% Nederlandse Industrie 

Obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel 

adviseur.

Door de aankoop van obligaties investeert u in een 

MKB-bedrijf uit de Nederlandse maakindustrie 

en draagt u bij aan de groei van het Nederlandse 

Midden- en Kleinbedrijf. De gelden worden 

grotendeels aangewend als werkkapitaal om 

de groei van onze eigen producten gericht op 

duurzaamheid en een schoner milieu te bevorderen. 

Door de aankoop van obligaties draagt u ook bij aan 

meer duurzaamheid en een schoner milieu.



Hoe kunt u inschrijven?
Indien u meer informatie wilt kunt u dit geheel 

vrijblijvend aanvragen via www.bouman.nl, of door 

te bellen naar 085-3036 193. Wilt u inschrijven, dan 

kunt u online inschrijven via: www.npex.nl/bouman. 

Vanwege het verwachte hoge animo voor de 5,8% 

Nederlandse Industrie Obligaties raden wij u aan om 

zo snel mogelijk te reageren. 

Let op: de eerste 25 inschrijvingen met betaling zijn 

zonder emissiekosten.

Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden 

genomen op basis van het prospectus, welke 

algemeen verkrijgbaar en inzichtelijk is ten kantore 

van Bouman Industries en/of NPEX, alsmede 

kosteloos verkrijgbaar via e-mail, per post of te 

downloaden vanaf www.bouman.nl of 

www.npex.nl/bouman.

Fiscale informatie
De gevolgen van het beleggen in de obligaties 

voor de belastingheffing hangen af van uw 

persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst 

aan wijzigingen onderhevig zijn. Obligatiehouders 

die als natuurlijk persoon deelnemen worden 

voor de inkomstenbelasting in beginsel belast 

in box III, uitzonderingen daargelaten. Iedere 

belastingplichtige per 1 januari 2016 een heffingvrij 

vermogen van € 24.437,-. Voor een rechtspersoon 

of een professionele belegger zijn andere 

belastingregels van toepassing. 

De fiscale gevolgen zijn voor een individuele 

belegger, al dan niet in de hoedanigheid van een 

natuurlijk of rechtspersoon, afhankelijk van zijn 

individuele fiscale positie. Potentiële beleggers 

wordt geadviseerd, mede in verband met hun 

specifieke omstandigheden en het algemene 

karakter van de beschreven fiscale aspecten een 

deskundige te raadplegen.

Wat zijn de risico’s?
De koper van de 5,8% Nederlandse Industrie 

Obligaties, ofwel de obligatiehouder, verstrekt 

een lening aan de uitgevende instelling. In 

ruil hiervoor ontvangt de obligatiehouder 

iedere maand een vaste rentevergoeding en 

na uiterlijk zes jaar de hoofdsom (inleg) retour. 

In het algemeen kan gesteld worden dat aan 

beleggen risico’s verbonden zijn. De algemene 

risico’s gelden ook voor deze obligaties. De 

belangrijkste materiële risico’s specifiek voor 

obligaties in het algemeen zijn debiteurenrisico 

en renterisico. De belangrijkste materiële 

risico’s specifiek voor de uitgevende instelling 

zijn risico van beperkte verhandelbaarheid, 

prognoserisico, inkomstenrisico, aflossingsrisico, 

werkkapitaalrisico, risico van fouten en lagere 

kwaliteit van producten, afhankelijkheidsrisico 

van afnemers, concurrentierisico, risico van 

illiquide bezittingen, financieringsvormenrisico, 

risico van wijzigingen in CAO-, belasting- en 

pensioenregels en managementrisico. Ook thans 

nog niet bekende risico’s kunnen van invloed 

zijn op de financiële positie van de uitgevende 

instelling. De obligatiehouder loopt het risico 

dat, indien één of meer van de genoemde risico’s 

zich manifesteren, de uitgevende instelling 

(gedeeltelijk) niet in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan 

kunnen de obligaties in waarde dalen en/of 

rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, 

niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Deze risico-

inventarisatie is niet uitputtend. Lees voor een 

uitgebreide beschrijving van de risico’s het 

prospectus. 

Wat zijn de kosten?
De emissiekosten bedragen eenmalig 1% over de 

toegewezen nominale waarde (inleg). De eerste 25 

inschrijvers met betaling betalen geen emissiekosten. 

Naast de emissiekosten worden er geen andere kosten 

in rekening gebracht aan de obligatiehouders.



Informatie tijdens de looptijd
De uitgevende instelling vindt een duidelijke 

communicatie met haar beleggers belangrijk. Om 

deze reden zijn een aantal maatregelen genomen om 

dit te bevorderen in de vorm van nieuwsberichten 

op de websites van NPEX en Bouman Industries, 

de online omgeving van NPEX, gepubliceerde 

jaarverslagen en een jaarlijkse vergadering voor 

beleggers. 

Nieuwsberichten
De groep van bedrijven van Bouman Industries  

publiceert regelmatig nieuwsberichten van recente 

ontwikkelingen op haar eigen website 

(www.bouman.nl) en/of de website van NPEX 

(www.npex.nl). Hierdoor kunnen de beleggers de 

voornaamste ontwikkelingen binnen Bouman 

Industries volgen. 

Online omgeving
Iedere belegger ontvangt instructies om in te 

loggen op het online platform van NPEX. In deze 

online omgeving kunnen beleggers hun gegevens 

en documenten raadplegen. Alle belangrijke 

documenten zoals het prospectus en de trustakte 

zijn in deze online omgeving te vinden. Daarnaast 

verzorgt het platform de administratie van uw aan- 

en verkooptransacties. 

 

Stemrecht obligatiehouders
Elke obligatie geeft recht op één stem in 

de vergadering van obligatiehouders. Deze 

stemverdeling houdt in dat er maximaal 

tweeduizend vierhonderdennegentig (2490) 

stemmen beschikbaar zijn op een vergadering van 

obligatiehouders. Alle besluiten in de vergadering 

van obligatiehouders worden genomen met 

gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige 

stemgerechtigde beleggers, behalve als volgens de 

trustakte een gekwalificeerde meerderheid geldt om 

tot een geldig besluit te komen. 

Vergadering voor beleggers
Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

een vergadering voor de obligatiehouders 

organiseren. In de vergadering geven Stichting 

Obligatiehoudersbelangen en de uitgevende 

instelling informatie over de belangrijkste 

ontwikkelingen. Ook kunnen, indien nodig, 

belangrijke besluiten worden genomen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen 

organiseren als er bijzondere dingen gebeuren, 

bijvoorbeeld als de rente niet op tijd wordt betaald. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen maakt de 

vergaderingen van te voren bekend. Dat gebeurt 

op de website van NPEX. Een belegger ontvangt via 

e-mail een bericht over de vergadering. Van iedere 

vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 

staat binnen vier weken na de vergadering op de 

website van NPEX.

Jaarverslag
De uitgevende instelling publiceert jaarlijks een 

jaarverslag met daarin de belangrijkste financiële 

informatie van de uitgevende instelling. Elk jaar zal 

binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, de 

jaarrekening door de uitgevende instelling worden 

opgesteld en door de accountant van een verklaring 

worden voorzien. 

Procedure bij overlijden
Bij een melding van overlijden van een 

obligatiehouder zal een verklaring van erfrecht 

worden opgevraagd. In deze verklaring heeft een 

notaris vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie 

de nalatenschap afhandelt. De obligaties gaan 

van rechtswege over naar de erfgenamen van de 

overleden natuurlijk persoon. Er is bij overlijden 

van de obligatiehouder derhalve geen sprake van 

opeisbaarheid van de obligaties. Schenkt u de 

obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een 

ander de obligaties? Dan moet die ander daarover 

belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt 

onder andere af van de waarde van de obligaties op 

het moment van schenking of overlijden. 



Belangrijkste kenmerken

Uitgevende instelling: Bouman Industries B.V.

Uitgiftedatum: 10 augustus 2016, tenzij de obligaties eerder voltekend of verlengd zijn.

Maximale uitgifte: De uitgifte is beperkt tot € 2.490.000,-. Toewijzing vindt plaats op volgorde van 
ontvangst van de gelden bij NPEX.

Rente: De 5,8% Nederlandse Industrie Obligaties keren iedere maand een vaste rente uit van 
5,8% op jaarbasis, ofwel 0,48% rente per maand.

Looptijd: De obligaties hebben een looptijd van drie tot zes jaar. De aflossing van de obligaties 
geschiedt uiterlijk na zes jaar, maar zijn naar keuze van de uitgevende instelling 
geheel vervroegd aflosbaar vanaf drie jaar. 

Vervroegde aflossing: Indien de uitgevende instelling besluit om vervroegd af te lossen ontvangt u 
eenmalig een extra rente van 2%.

Verhandelbaarheid: Na de uitgifte zijn de obligaties beperkt verhandelbaar via het online 
handelsplatform van NPEX. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager 
liggen dan de nominale waarde. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende 
instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen.

Risicobeperkende 
componenten: 

I. De uitgevende instelling heeft per 31/12/2015 een garantievermogen van ruim  
€ 1.500.000,-. Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen plus 
achtergestelde leningen van de aandeelhouders. Het garantievermogen betekent 
niet dat u garantie heeft voor de terugbetaling van uw obligaties.

II. Eerste pandrecht op alle aandelen (van de 100% dochtermaatschappij van de 
uitgevende instelling) als zekerheid voor volledige terugbetaling van de rente en 
de obligaties.

III. De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen. Dat 
betekent dat u dus niet later dan andere personen uw geld en de rente krijgt.

IV. De uitgevende instelling keert geen dividend uit aan haar aandeelhouders totdat 
de obligaties volledig zijn afgelost. Hierdoor kunnen er geen winstuitkeringen 
aan de aandeelhouders plaatsvinden en blijven alle middelen beschikbaar voor 
rentebetalingen en terugbetaling van leningen, waaronder deze obligatielening.

Risico’s: Door de aankoop van deze obligaties verstrekt u een lening aan Bouman Industries 
B.V. Hierdoor loopt u onder andere een debiteuren- en renterisico. Als gevolg hiervan 
kunnen de obligaties in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of 
aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Lees het prospectus voor een 
volledig overzicht van de risico’s en zekerheden.

Inschrijven 
Indien u meer informatie wilt kunt u dit geheel vrijblijvend aanvragen, via www.bouman.nl of door te bellen naar 

085-3036 193. De eerste 25 inschrijvingen met betaling zijn zonder emissiekosten. Wilt u inschrijven, dan raden wij 

aan om zo snel mogelijk te reageren. 



Financiële informatie
De accountant heeft de jaarrekening van 2014 en 

2015 gecontroleerd en goedgekeurd. Hieronder een 

overzicht van belangrijke (historische) financiële 

informatie uit 2014 en 2015, alsmede 

prognoses voor 2016, 2017 en 2018, zoals opgenomen 

in het prospectus. Voor deze prognoses is door de 

accountant géén onderzoeksrapport afgegeven. De 

prognoses zijn opgesteld op een basis die vergelijkbaar 

is met die van de historische financiële informatie:

GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIES REKENING
(Alle bedragen zijn in EUR)

Bouman Industries B.V. 2015
werkelijk

2016
prognose

2017
prognose

2018 
prognose

Netto omzet  8.794.962  10.500.000  11.800.000  13.150.000 
Kostprijs omzet  -2.697.550  -3.534.000  -4.580.000  -5.410.000 
Bruto marge  6.097.412  6.966.000  7.220.000  7.740.000 

Operationele kosten  -5.538.768  -5.508.636  -4.734.963  -4.784.495 

EBITDA*  558.644  1.457.364  2.485.037  2.955.505 
Afschrijvingen  -692.017  -714.551  -714.551  -714.551 
Rentelasten  -187.538  -326.140  -354.000  -359.000 
Buitengewone baten en lasten  -  -147.975  -11.460  -11.460 

Resultaat voor belasting  -320.911 268.698  1.405.026  1.870.494 
Belasting  422.041 -4.888  -232.154  -325.247 
Resultaat na belasting  101.130 263.810  1.172.872  1.545.247 
Resultaat aandeel derden  -30.137  -  -  - 

Resultaat na belasting 
(nettowinst)  70.993  263.810  1.172.872  1.545.247 

* De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wordt berekend als het verschil tussen de brutomarge en de kosten, 
maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen.

Redenen om obligaties te verkopen
Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld 

van beleggers. Deze gelden, maximaal € 2.490.000,-, 

willen wij gebruiken voor inlossing van € 350.000,- 

op het rekening courant krediet van de Rabobank, 

aflossing van € 450.000,- op een door onze 

aandeelhouder verstrekt krediet en de eenmalige 

kosten van circa € 137.000,- voor het plaatsen van 

deze obligatielening. Het resterende geld van de 

obligatielening, naar verwachting € 1.553.000,-, 

zullen we gebruiken als werkkapitaal om de groei 

van onze eigen producten gericht op duurzaamheid 

en een schoner milieu te financieren. Hiervoor 

hebben we groeikapitaal nodig.

Kosten voor aanbieden van obligaties
De eenmalige kosten die wij zullen hebben als wij 

voor € 2.490.000,- aan obligaties verkopen schatten 

we op circa € 137.000,- en de jaarlijkse kosten op 

€ 11.460,-. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager 

zijn dan wij verwachten.

Geen dividend totdat obligaties zijn afgelost
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U 

ontvangt geen winstuitkeringen (dividend). Dat 

recht hebben alleen onze aandeelhouders. Het 

dividend komt de aandeelhouders echter pas toe 

nadat alle obligaties zijn afgelost en de inleg van de 

obligatiehouders volledig is terugbetaald. 



Rijke historie

De jaren vijftig 
Johannes Bouman richt op 1 januari 

1950 te Almelo machinefabriek 

Bouman op. De onderneming start in 

het centrum van Almelo. Later wordt 

het bedrijf omgedoopt in Bouman 

Industries. De onderneming start als 

lamellenfabriek. Lamellen vormen 

een cruciaal onderdeel van iedere 

textielmachine. Bouman ontwikkelt 

en installeert geleidelijk aan meer 

onderdelen voor textielmachines, 

zoals voor textielproducent Van Heek, 

één van de grondleggers van de 

textielindustrie in Twente. Bouman 

wordt daarmee een belangrijke 

toeleverancier voor textielproducenten 

uit de regio Twente.

De jaren zestig 
Veel textielproducenten uit de regio Twente gaan ter ziele door de opkomst van de lagelonenlanden. 

De textielfabrieken worden afgebroken en de machines elders ter wereld opgebouwd. Bouman past zich aan en 

specialiseert zich in het ontmantelen en opbouwen van de textielmachines in de lagelonenlanden, waar ook ter 

wereld.

Bouman ontwikkelt en installeert onderdelen voor textielmachines, zoals voor 

textielproducent Van Heek, één van de grondleggers van de textielindustrie in 

Twente.

Bouman ontwikkelt, produceert, installeert en onderhoudt zandhoppers en 

complete zandzuiginstallaties.

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig 

bloeit de markt van zandwinning. Hiervoor 

zijn zandhoppers nodig: machines die het 

zand opzuigen. Het zand wordt gebruikt 

voor de wegenbouw en de bouw van huizen 

in Nederland. Bouman beweegt wederom 

mee met de markt en ontwikkelt zich tot 

speciale zandhopper-bouwer. Bouman heeft 

nu een eigen engineering afdeling, een eigen 

machinefabriek voor de productie en een 

eigen afdeling Proces Technologie voor de 

installatie en het onderhoud, bijvoorbeeld 

als een zandhopper moet worden verplaatst.



De jaren zeventig 
De textielmarkt loopt ten einde en 

andere markten zoals de zuivel- en 

voedingsmiddelenindustrie komen op. 

Het personeel wordt deels omgeschoold 

naar leiding lassen, het installeren van 

installaties en de ondersteuning van 

technische diensten bij melk- en andere 

aan voeding gerelateerde bedrijven. 

Bouman wordt leverancier voor 

Ormet, het huidige Campina, voor de 

ontwikkeling van machines en installaties 

voor de productie van melkpoeder. 

De jaren tachtig 
Eind jaren zeventig heeft Bouman meer dan honderd 

man personeel. De onderneming floreert en groeit mee 

met de maakindustrie in Nederland. Aansprekende en 

grote klanten zijn Akzo Nobel, Polaroid, Urenco, Ten 

Cate en Ormet, het huidige Campina.

Begin jaren tachtig verslechtert de markt voor de 

maakindustrie aanzienlijk. De onderneming besluit tot 

een heftige reorganisatie, waarin circa dertig van de 

honderd werknemers worden ontslagen. 

 

Bouman overleeft de zeer moeilijke jaren tachtig, 

vele concurrenten moeten hun deuren sluiten. Er 

ontstaan nieuwe markten. Bouman speelt hier op in en 

begeeft zich richting geautomatiseerde machinebouw. 

Bouman ontwikkelt zich steeds meer van een 

conventioneel maakbedrijf naar toeleverancier voor 

de high-end markt. Als gevolg hiervan doen intern 

geautomatiseerde systemen hun intrede, zoals 

computergestuurde CNC-, draai- en freesmachines. 

Bouman ontwikkelt mechanische verpakkingsmachines, verpakkingslijnen en 

complete installaties voor Polaroid.

Bouman schaft haar eerste computergestuurde CNC-machine aan.



De jaren negentig 
Certificeringen worden steeds belangrijker. Bouman 

behaalt in 1992 haar ISO certificaat, dat tot de dag 

van vandaag gehandhaafd is. Enkele jaren later 

wordt het VCA-certificaat behaald, voor het werken 

op locatie bij chemische en andere bedrijven. De 

eerste meetmachine wordt aangeschaft en een 

speciale meetkamer wordt geïnstalleerd. De high 

end klanten verlangen rapportage en bewijslast voor 

de geleverde producten, waarin de kwaliteit van het 

eindproduct wordt bewezen. De engineering afdeling 

wordt verder geprofessionaliseerd. De eerste 

AutoCAD systemen worden aangeschaft.

De jaren tweeduizend
Er wordt verder geïnvesteerd in de 

high-end markten met de aanschaf van 

een grote Unisign verspaningsmachine, 

waarmee de omschakeling wordt 

gemaakt van programmeren aan de 

machine naar extern programmeren. 

Ook wordt verder geïnvesteerd in 

3D-engineering. De onderneming 

specialiseert zich steeds meer richting 

grootverspaning. Door de combinatie 

van hoogkwalitatieve producten, de 

mogelijkheid tot bewerking van grote 

onderdelen en de vastlegging van de 

juiste maatvoering in de meetkamer, 

ontstaan nieuwe markten, zoals de 

markt van semi conductors, aerospace 

en defensie. Nieuwe klanten zoals 

ASML, Fokker, Thales en VDL worden 

geworven. In 2009 slaat de economische 

recessie toe. Een reorganisatie is 

noodzakelijk en er is behoefte aan een 

nieuwe toekomstvisie. Wilco van Wijck 

treedt toe als nieuwe directeur.

Bouman doet de revisie van de vulmachines ten behoeve van de 

halve liter beugelflessen van Grolsch (1993).

Orbitaal lassen op locatie bij Abbott in 2003.



De afgelopen jaren 
De markt van duurzaamheid doet zijn intrede. Er 

is steeds meer vraag naar duurzame producten en 

oplossingen. Deze oplossingen worden vaak gevonden 

in innovatietrajecten. Het kennisniveau bij Bouman 

is hoog: het bedrijf maakt de strategische keuze om 

voortaan naast toeleverancier aan de maakindustrie, 

ook eigen producten en oplossingen te ontwikkelen 

gericht op duurzaamheid. Dochteronderneming Centri 

Tech Separations Twente wordt in 2011 opgericht. 

De focus is gericht op oplossingen voor filtratie en 

separatie van vloeistoffen, zoals het scheiden van 

vervuild industrieel afvalwater (‘turning waste into 

profit’). 

Naast deze ontwikkelingen ontstaat een vraag vanuit 

een vaste klant, Twence (producent van duurzame 

energie en grondstoffen uit afval en biomassa), die de 

uitstoot van CO2 en zware metalen wil verminderen. 

Dochteronderneming Bouman Proces Technologie 

ontwikkelt hiervoor, in samenwerking met Procede 

(een spin-off van Universiteit Twente) en Twence, een 

oplossing voor de recycling van CO2. Het blijkt een 

zeer succesvol project met een significante reductie 

aan CO2 en zware metalen. Tevens is de installatie 

economisch zeer rendabel, met een terugverdientijd 

van circa 36 maanden. In 2015 wordt duidelijk dat de 

eigen innovatieve oplossingen veel potentie hebben. 

In 2016 besluit Bouman Industries tot de uitgifte 

van obligaties voor groeikapitaal voor haar eigen 

duurzame oplossingen en producten.

Voor meer informatie over Bouman Industries en 

recente ontwikkelingen verwijzen we u naar onze 

website: www.bouman.nl.

Bouman ontwikkelt, produceert en installeert de innovatieve CO2-recycling (CO2-mineralisatie) installatie voor Twence.



Betrokken partijen

Uitgevende Instelling
Bouman Industries B.V.

Van Den Broekeweg 15

7602 PG Almelo

085 – 3036 193

www.bouman.nl

reserveren@bouman.nl

Initiatiefnemer
Bouman Industries B.V.

Van Den Broekeweg 15

7602 PG Almelo

www.bouman.nl

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stichting Obligatiehoudersbelangen

Burgemeester Haspelslaan 172

1181 NE Amstelveen

Contact opnemen
Telefonisch: 085-3036 193
E-mail: reserveren@bouman.nl  

NPEX
NPEX B.V.

Saturnusstraat 60-75

2516 AH Den Haag

www.npex.nl

* Centraal Bureau voor de Statistiek, Productie industrie 

groeit gestaag, URL: http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/

productie-industrie-groeit-gestaag, gepubliceerd op 8 april 

2016.

**KONING Arnold, Trends en ontwikkelingen industrie, URL: 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-

sector/industrie/trends-en-ontwikkelingen-industrie.html, 

geraadpleegd op 3 mei 2016.

Belangrijke informatie
Dit document is gemaakt door Bouman Industries B.V., de uitgevende instelling en is bedoeld ter illustratie. Mocht u meer 

informatie willen, vraag dan het prospectus op. Het copyright © op dit document berust bij de uitgevende instelling. Niets uit 

deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling. De tekst in dit document is met zorg samengesteld en is informatief van 

aard. Daar waar in dit document van een derde afkomstige informatie is opgenomen, is deze informatie correct weergegeven 

en zijn, voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit door de betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten 

weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend wordt. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie 

voor de toekomst. Aan dit document vallen geen rechten te ontlenen. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Lees 

het prospectus voor een volledig overzicht van de risico’s alvorens uw aankoopbeslissing te nemen. Het prospectus is algemeen 

verkrijgbaar en inzichtelijk ten kantore van de uitgevende instelling, alsmede kosteloos verkrijgbaar via e-mail of te downloaden 

vanaf www.npex.nl/boumanindustries of www.bouman.nl. In het prospectus vindt u een overzicht van de financiële positie, dat 

inzicht geeft in de financiële vooruitzichten van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling heeft een garantievermogen van 

ruim € 1.500.000,-. Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen plus achtergestelde leningen van de aandeelhouders. 

U betaalt 1% emissiekosten bij uw inschrijving. De eerste 25 inschrijvingen met betaling zijn zonder emissiekosten. De fiscale 

behandeling van uw belegging hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig 

zijn. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.


