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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Bouman Industries B.V. 

 

Datum:    10 oktober 2017 

Locatie:    Conference call 

Aanwezig/deelnemers 
aan de conference call:  • Edwin Meijer en Wilco van Wijck (Bouman Industries) 
 

  • Alan van Griethuysen (NPEX; Stichting NPEX Bewaarbedrijf) 

  • Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter 
  van de vergadering) 

•  een aantal niet met name genoemde beleggers die zich niet 
 hadden aangemeld voor de vergadering 

 

1. Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de deelnemers aan de conference call welkom. Hij deelt 
mee dat 2 beleggers zich hadden aangemeld voor de vergadering maar dat zij geen belangstelling 
hadden om deze bij te wonen via de conference call.  

De heer Meijer meldt dat toch enkele beleggers naar het kantoor van Bouman Industries zijn 
gekomen. Deze beleggers hadden zich niet aangemeld en beschikken dus evenmin over een 
volmacht. De deelnemers aan de conference call gaan ermee akkoord dat deze personen bij de 
conference call aanwezig mogen zijn en vragen mogen stellen. 

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van 
Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
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3.  Toelichting Jaarrekening 2016 / 4. Presentatie over het lopende boekjaar 2017, trends en 
 ontwikkelingen 

De heren Meijer en van Wijck lichten de jaarrekening over 2016 toe. De omzet in 2016 is lager 
uitgevallen dan begroot. 2016 is een tussenjaar geweest. De orderportefeuille voor 2017 is goed 
gevuld. De omzetverwachting voor 2017 ligt tussen de EUR 12,5 en 13 miljoen. De vaste kosten (m.n. 
personeelskosten) zullen naar verwachting dalen met zo'n EUR 150k. Voor 2018 verwacht de directie 
een omzetgroei van 20-30% t.o.v. 2017. 

Voor 1 november 2017 zal Bouman Industries een bericht over het eerste halfjaar 2017 publiceren.  

Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de aandeelhouders over het werkkapitaal en de 
verhoging van de bestaande faciliteit inzake bankgaranties van EUR 500k naar EUR 1 miljoen. 

5. Rondvraag 

Een van de beleggers vraagt om een toelichting op het type projecten waaraan Bouman Industries 
werkt. De directie geeft enkele voorbeelden van projecten en samenwerkingsverbanden met partijen 
in China en Europa. 

Een andere belegger vraagt hoe het gaat met het personeel. De directie geeft aan dat het moeilijk is 
om goed personeel te krijgen en te behouden. Me behulp van goede en flexibele 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden lukt dit gelukkig tot nu toe goed. Bouman Industries heeft 
o.a. Poolse en Hongaarse medewerkers in dienst.  

6. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering en geeft aan dat de vergadering volgend jaar wel ten kantore van 
Bouman Industries plaatsvinden met hopelijk een aanzienlijk aantal beleggers. 

 

============================================================================== 

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de vergadering van obligatiehouders van Bouman Industries 
B.V. van 24 oktober 2018. 

[Handtekening] 

Mark Olie 


