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 Notulen van de Vergadering van  
Obligatiehouders van Be Informed Holding B.V. 

 
Datum: 19 april 2019, 10.00 -11.30 uur 

Locatie: Be Informed, Laan van Westenenk 150, Apeldoorn 

Aanwezig: 

• 2 beleggers, 2 afmeldingen  

• René Louter  – CEO Be Informed 

• Chris Erbrink – CFO Be Informed 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de 
vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de obligatiehoudervergadering van Be Informed. De Stichting is voor de 
vergadering telefonisch benaderd door een obligatiehouder die zich op basis van de jaarcijfers ernstig 
zorgen maakte over de continuïteit van de onderneming. Dit signaal wordt behandeld bij de 
behandeling van de jaarcijfers. 
 
De notulen van de vorige vergadering van 22 december 2017 worden behandeld. In deze vergadering 
is besproken dat de jaarrekening sneller gepubliceerd zou moeten worden. Dit is deze keer niet 
gebeurd waarbij de cijfers nu zelfs 3 maanden later beschikbaar zijn gekomen. De heer Erbrink geeft 
aan dat dit heeft te maken met discussie met de accountant over de continuïteitsparagraaf. 
Uiteindelijk is de accountant uitgegaan van een going concern scenario. De heer Erbrink zegt toe dat 
de komende jaarcijfers eind oktober beschikbaar zullen komen waarmee eind 2019 de volgende 
vergadering kan plaatsvinden. 
Een belegger merkt op dat het uitblijven van de jaarcijfers gemeld had moeten en dat er behoefte is 
aan een tussentijdse update. De directie zegt toe dat in juni een beleggersupdate zal worden 
gepubliceerd. 
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2. Bespreking jaarcijfers Be Informed 
 
De heer Erbrink licht de jaarcijfers toe. Hij geeft aan dat 2017-2018 het slechtste jaar is geweest in de 
geschiedenis van Be Informed. 
 
De heer Louter die in mei 2018 is aangetreden als CEO geeft aan dat de oude strategie gericht was op 
het scoren van grote deals. Het kenmerk van grote deals is dat de leadtime lang is en dat in het geval 
van Be Informed de conversie laag was, terwijl de verkoopkosten hoog waren met € 1,5 miljoen aan 
presales kosten. 
 
Net als de heer Erbrink komt de heer Louter uit het netwerk van aandeelhouder Reggeborgh. De heer 
Louter heeft een achtergrond bij SNS Reaal en als turn-around CEO bij meerdere bedrijven. Hij geeft 
aan te geloven in Be Informed en voor zijn rol een horizon aan te houden van zeker 3 jaar.  
Na zijn komst is de strategie gewijzigd: van het verkopen van Be Informed als totaal platform naar het 
verkopen van oplossingen. Dat maakt het voor klanten beter behapbaar en leidt tot kleinere, maar 
meer en snellere deals. Verder is de strategie erop gericht om Be Informed via partners aan nieuwe 
klanten te verkopen. 
 
Verwachting 2018-2019 
De financiële ontwikkeling voor 2018-2019 was aanzienlijk beter dan in 2017-2018. Het (voorlopig) 
resultaat is met -/- € 680.000 nog steeds negatief, maar de organisatie is wel cashflow positief. Met EY 
(het voormalige Ernst & Young) Global is een belangrijke nieuwe distributiepartner binnengehaald. 
 
Ontwikkelingen 2019 
De verwachtingen zijn positief. De directie verwacht een groei van de terugkerende jaarlijkse (de 
zogeheten recurring) omzet en een duidelijke verbetering van de winstmarge. Hiermee zou Be 
Informed weer financieel op orde komen. 
 
Ontwikkelingen aandeelhouders 
Met betrekking tot de aandeelhouders heeft de directie belangrijke mededelingen. 
De vertrokken CEO is nog steeds minderheidsaandeelhouder 
Belangrijkste ontwikkeling is dat de bekende investeerder Reggeborgh en een groep investeerders 
bekend onder de naam Dutch Pride hun belang hebben vergroot door een storting van € 1 miljoen 
onder gelijktijdige verkrijging van extra aandelen.  
Reggeborgh en Dutch Pride werken goed samen waarbij Reggeborgh het voortouw neemt. Het huidige 
gezamenlijk belang is 66,0%. De vergadering vindt deze beweging zeer positief, omdat nu sprake is van 
één sterk blok van aandeelhouders met grip op het bedrijf en de versnippering is opgeheven. Dit heeft 
een duidelijk positief effect op het risicoprofiel. 
 
Tussen directie en de aandeelhouders is ook vervroegde aflossing van de NPEX-obligatie onderwerp 
van gesprek als mogelijke optie. Be Informed is niet bancair gefinancierd dus heeft uit dien hoofde niet 
een achtergestelde lening nodig. De komende periode zal hierover worden besloten. 
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3. Rondvraag en sluiting 
 
De aanwezigen danken de directie voor de goede toelichting die een volledig ander én positiever beeld 
heeft gegeven over het perspectief van de onderneming en daarmee ook de obligatiehouders. Men 
wacht de update van juni a.s. met vertrouwen tegemoet. De voorzitter sluit de vergadering. 


