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V Welke entiteit is de uitgevende instelling? 
A De uitgevende instelling is Bouwman Industries B.V. 
  
V Hoeveel omzet haalt Bouman Industries op dit moment uit de olie- en 
gassector?  
A Op dit moment is dat niet zo groot. Dat is 5-6 %. 
 
V Wat is het % omzet van uw grootste klant?  
A 8-9 %. 
 
V Hoeveel personeel heeft Bouman Industries en hoe is de verdeling over de 
verschillende afdelingen? 
A Er werken op dit moment 70 mensen bij Bouman Industries met een vast 
contract. Er werken 10 medewerkers bij Engineering, 25 medewerkers bij Proces 
Techniek, 25 medewerkers in de Machinefabriek en 10 medewerkers kantoor en 
administratie en dergelijke. Afhankelijk van de grote van de projecten huurt Bouman 
Industries extra mensen in. Een flexibele schil van goed opgeleide mensen 
 
V Hoe groot is de markt voor de CO2 Recycling installatie?  
A Het afvangen van CO2 uit rookgassen heeft wereldwijd enorm veel aandacht. 
Momenteel is Bouman Industries in gesprek met partijen over de hele wereld. 
 
V Is de productie van deze installatie goed op te schalen? 
 A Ja. 
  
V Heeft u patent aangevraagd voor uw uitvindingen? 
 A Nee. Er zijn al veel patenten mbt CO2 cap. Mogelijk bepaalde onderdelen. De 
ontwikkeling van deze technologie heeft Bouman Industries heel veel kennis gebracht 
en Bouman Industries weer op een hoger niveau gebracht. 
 
V Wat betekend het voor de organisatie als deze producten daadwerkelijk 
gaan ‘vliegen’? 
A De organisatie van Bouman Industries is enorm aan het veranderen. Vroeger zat 
Bouman Industries voor 80% in onderhoud en 20 % in projecten. Dat is nu andersom. 
Het gaat niet alleen om het leveren van de installatie maar de totaaloplossing bieden die 
de klant zoekt. Het gaat om het ontzorgen van de klant. 
 
V Bouman Industries kent stabiele debiteuren. Waarom bieden jullie geen 
operational lease aan? 
A Dat is zeker een onderwerp waar Bouman Industries naar kijkt. 
 
 V Wat betekenen deze projecten voor het risicoprofiel van de onderneming? 
A Per project wordt daar goed naar gekeken. De risico’s moet je mee calculeren in 
het project. Daar heeft Bouman Industries inmiddels veel ervaring in. 
 
 
 



V Kunnen de Chinezen dit makkelijk kopiëren?  
A Ja, daar moet je eerlijk in zijn maar Bouman Industries is daar niet bang voor. Het 
gaat niet alleen om de installatie maar ook de kennis die Bouman Industries heeft  om 
een totaal oplossing aan te bieden.  
 
V  Ga je daar ook produceren? 
A Bouman Industries is voornemens een Chinese entiteit op te zetten. 
 
V Hoe zit het met de prognose 2016? 
A bouman Industries heeft een conservatieve prognose neergelegd en deze loopt in 
lijn met de werkelijkheid. In de prognose 2016 zijn de nieuwe grote projecten niet 
meegenomen.  
 
V Waar haal je de stijgende marge vandaan? 
 A Uit de bestaande projecten en de extra omzet uit de separatoren. Bouman 
Industries heeft er nu 2 verkocht en geleverd en verwacht er nog 3-4 te verkopen in het 
najaar 
.  
V Doen jullie aan voorfinanciering bij de projecten? 
 A Nee, eerst een aanbetaling en dan per fase een betaling. 
 
V  Kunt u iets uitweiden over de daling van de operationele kosten? 
A  Bouman Industries kijkt continue naar het efficiënter maken van de processen en 
stuurt strak op het personeel. Daar moet het vandaan komen. 
 
V Wat is de ondergrens van deze obligatie lening? 
A De ondergrens is € 800.000 maar de obligatielening staat nu op € 1.200.000. 
 


