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Belangrijkste informatie over de belegging  

 

Achtergestelde obligaties 
van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

 

 
Dit document is opgesteld op 24-okt-2019 

 

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 Axxicon Moulds Eindhoven B.V. (hierna: 

“Axxicon” of “wij”). De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de obligaties.   

 

De uitgevende instelling is een Nederlands hoogtechnologisch bedrijf dat is 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van productiemiddelen en processen voor met name 

Micro Fluidica toepassingen. Voorbeelden van zulke toepassingen zijn Point of Care 

tests voor de medische/geneeskundige markt en de vee- en diergeneeskunde. 

 

De website van de aanbieder is www.axxicon.com.  

 

De website van de aanbieding is www.npex.nl/axxicon. 

 

 

 

 

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 Axxicon 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 Axxicon 

mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te 

keren, zijn: 

  

- Faillissementsrisico: het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Axxicon geen geld 

heeft om te betalen.  

 

Als Axxicon failliet gaat, heeft zij 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. 

 



2 
 

- Concurrentierisico: Axxicon verwacht dat er nieuwe partijen tot de voor Axxicon 

relevante markten zullen toetreden. Dit verwacht Axxicon met name ten aanzien 

van de markt voor Point of Care tests door middel van Micro Fluidica. De 

concurrentie zal dan groter worden. Het is mogelijk dat nieuwe toetreders of 

bestaande marktpartijen hun diensten tegen lagere kosten kunnen aanbieden. 

Ook is het mogelijk dat concurrenten succesvoller zijn dan Axxicon. De 

ontwikkelingen bij concurrenten kan ertoe leiden dat door Axxicon verwachte 

opbrengsten niet kunnen worden gerealiseerd.  

 

Dan heeft Axxicon minder omzet. Als Axxicon minder omzet heeft, kan het zijn 

dat zij ook een lagere kasstroom heeft. Daardoor heeft Axxicon minder geld om 

u rente te betalen. Ook kan het zijn dat Axxicon te weinig geld heeft 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. 

 

- Tegenpartijenrisico: Het kan voorkomen dat tegenpartijen van Axxicon, of van 

bedrijven uit de groep, (zoals leveranciers of afnemers) hun financiële 

verplichtingen niet, dan wel niet juist nakomen, waardoor de opbrengsten minder 

dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt Axxicon het risico dat 

een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan 

diens (financiële) verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere 

bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij. Niet-nakoming door 

tegenpartijen van hun financiële verplichtingen dan wel het niet juist nakomen 

van deze financiële verplichtingen, kan tot gevolg hebben dat Axxicon minder 

inkomsten heeft.  

 

Als Axxicon minder inkomsten heeft, kan het zijn dat zij ook een lagere 

kasstroom heeft. Daardoor heeft Axxicon minder geld om u rente te betalen. Ook 

kan het zijn dat Axxicon te weinig geld heeft 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. 

 

Click here to enter text. 

 

De obligaties zijn verhandelbaar op NPEX. Desondanks kan het zijn dat er op bepaald 

moment geen koper is voor uw obligatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U 

loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan 

krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs 

moet verkopen. 

 

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. 

 

 

 

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 en die over de kennis en ervaring beschikken om zelf een afweging te maken 

of zij in deze obligaties willen beleggen of niet. 

De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die: 

- geen risico’s willen lopen op hun beleggingen; 

- geen ervaring hebben met beleggen; 

- geen verstand hebben van wat Axxicon doet; 

- niet snappen hoe obligaties werken; 
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- 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; 

- het geld nodig hebben en geen geld kunnen missen voor minimaal 5 jaar; en 

- de rente nodig hebben van de obligaties om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 

 

 

 

Wat voor belegging is dit? 

 

U belegt in een obligatie. 

 

De nominale waarde van de obligatie is 1.000 euro. 

De intrinsieke waarde van de obligatie is 1.000 euro op de dag van uitgifte. 

De prijs van de obligatie is 1.000 euro. 

 

Deelname is mogelijk vanaf 1.000 euro. 

 

De datum van uitgifte van de obligatie is 17-dec-2019. 

 

De looptijd van de obligaties is 5 jaar. 

 

  

De rente op de obligaties is 7,5% 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. 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-rekening. Dit zijn servicekosten. Het gaat om 

0,05% van het bedrag dat u uitleent. of Bovenop uw inleg betaalt u  aan emissiekosten 

Click here to enter text. niet van toeassing. 

 

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 0 euro gebruikt om kosten af te dekken. 3.500.000 

euro wordt geïnvesteerd in : 

- leasekosten machines (840.000 euro); 

- personeel (2.260.000 euro); 

- uitbreiding faciliteiten (275.000 euro); en 

- certificering en marketingcommunicatie (125.000 euro). 

 

Uw inleg behoort tot het vermogen van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 9. 
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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.  
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

Nadere informatie over de aanbieder 

 

 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties. 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 17-nov-1993 en gevestigd in Eindhoven onder het KvK-nummer 

17081660. Het adres van de uitgevende instelling is Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son. 

De website van de uitgevende instelling is www.axxicon.com. 

 

Contactpersoon:  

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

t.a.v. de directie 

npex@axxicon.com 

+31 499 494 450 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Axxicon International B.V. De bestuurder 

van Axxicon International B.V. is Alfred Evers.    

 

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Axxicon International B.V. 

 

De enig aandeelhouder van Axxicon International B.V. is Stichting Administratiekantoor 

Axxicon International B.V. De bestuurder van Stichting Administratiekantoor Axxicon 

International B.V. is Alfred Evers. 

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Axxicon is 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van productiemiddelen en processen voor met name 

Micro Fluidica toepassingen. Voorbeelden van zulke toepassingen zijn Point of Care 

tests voor de medische/geneeskundige markt en de vee- en diergeneeskunde. 

 

 

 

 

Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 17-nov-1993 en gevestigd in Eindhoven onder het KvK-nummer 

17081660. Het adres van de uitgevende instelling is Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son. 

De website van de uitgevende instelling is www.axxicon.com. 

 

mailto:npex@axxicon.com
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De uitgevende instelling wordt bestuurd door Axxicon International B.V. De bestuurder 

van Axxicon International is Alfred Evers. 

 

 

 

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Axxicon International B.V. 

 

 

De enig aandeelhouder van Axxicon International B.V. is Stichting Administratiekantoor 

Axxicon International B.V. De bestuurder van Stichting Administratiekantoor Axxicon 

International B.V. is Alfred Evers. 

 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen:  

- Axxicon; 

- Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

 

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: 

- Micro Fluidica & Polymer Optics; 

- AIM test-moulds; en 

- Ultra Precision Parts. 

 

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

 

Wij hebben een reeds langlopende vordering van 1.407.512 per(saldo per 31 

decermber 2018).Deze vordering hebben wij op onze aandeelhouder Axxicon 

International B.V. Wij hebben niet afgesproken dat deze vordering moet worden 

terugbetaald.   

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

Axxicon is gespecialiseerd in het ontwikkelen van productiemiddelen en processen voor 

met name Micro Fluidica toepassingen. Voorbeelden van zulke toepassingen zijn Point 

of Care tests voor de medische/geneeskundige markt en de vee- en diergeneeskunde. 

 

 

 

Nadere informatie over de risico’s 

 

Dit zijn de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers anders 

dan de risico’s omschreven eerder in dit document. 

 

Risico’s van beleggen in onze obligaties 

 

Risico van vervroegde terugbetaling 

 het risico bestaat dat wij de lening eerder terugbetalen omdat wij dit mogen zonder 

daarvoor een reden te geven. Dit betekent dat u daardoor over een kortere periode 

rente heeft gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u 

minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt.  

 

De obligaties zijn achtergesteld 

Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van 

betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen andere partijen nog geld van ons? Dan 

betalen wij eerst die partijen. Pas als die partijen zijn betaald, zullen wij de lening en 

de rente betalen. Betalen wij die partijen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld 

hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. 

 



6 
 

Niemand wil uw 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 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 handelsplatform van NPEX. De 

obligaties staan dan op uw beleggingsrekening bij NPEX. 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 beleggingsrekening bij NPEX? 

En loopt de lening nog niet af? Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand 

anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw 

beleggen. Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de 

prijs van de obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus 

minder terug voor uw obligaties. 

 

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 wil kopen. 

 

Anderen hebben zekerheidsrechten 

Naast de obligatielening zijn wij ook andere leningen aangegaan, namelijk met de 

bank. Wij hebben voor deze leningen zekerheidsrechten gegeven. Zo hebben wij een 

pandrecht verleend aan de bank. Meer over deze leningen leest u in hoofdstuk 7.16 

van ons prospectus. Betalen wij de rente op deze leningen niet of niet op tijd? Of 

betalen wij deze leningen niet terug? Dan mag de bank haar zekerheidsrechten 

uitwinnen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers 

in deze obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in 

het individuele belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de 

beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als 

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 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 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 de samenwerking met NPEX stopt 

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. 
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U kunt de obligaties daarna 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. 

 

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 krijgt alleen onze aandeelhouder. Wij kunnen dividend betalen vóórdat de lening 

en de rente van deze obligaties zijn betaald. In hoofdstuk 7.18 van ons prospectus 

leest u meer over dividend. 

 

Risico’s die horen bij ons 

 

Wij zijn afhankelijk van onze bestuursleden en specifieke medewerkers 

Onze bestuurders, het management team en enkele medewerkers zijn van groot 

belang voor het functioneren en opereren van onze onderneming. Het wegvallen van 

de heer Evers, onze bestuurder en/of leden van het management team of een 

medewerker zou kunnen betekenen dat er specifieke kennis en ervaring verloren gaat. 

Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze 

bedrijfsvoering en financiële resultaten. Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet 

hebben. Als wij minder omzet 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. 

 

Risico dat wij geen nieuwe opdrachten kunnen krijgen 

Onze omzet is voor een heel groot deel afhankelijk van nieuwe opdrachten. Indien wij 

geen of minder nieuwe opdrachten kunnen verwerven en uitvoeren dan hebben wij 

minder omzet. Als wij minder omzet 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. 

 

Risico dat onze technologie niet of niet goed werkt. 

De technologie achter onze moulds en applicaties is een van onze belangrijkste 

producten. Werkt deze technologie niet meer of niet goed, dan hebben wij meer kosten 

voor onderhoud, service en het vervangen van onderdelen. Wij hebben dan 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. 

 

Risico dat productontwikkeling uitloopt 

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en/of het verbeteren van 

bestaande producten. Door deze productontwikkeling willen wij meer of betere 

mogelijkheden creëren voor het aanbieden van toepassingen binnen de Micro Fluidica 

industrie.Het is mogelijk dat deze productontwikkeling vertraging oploopt en wij pas 

later dan gepland onze aanvullende toepassingen kunnen verkopen. Ook is het 

mogelijk dat bepaalde toepassingen niet haalbaar of uitvoerbaar zijn. Als de door ons 

voorziene nieuwe toepassingen niet haalbaar zijn of als wij pas later onze nieuwe 

toepassingen kunnen introduceren, dan zullen wij kosten maken die niet kunnen 

worden terugverdiend en/of langer kosten voor productontwikkeling hebben en (nog) 
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geen nieuwe toepassingen verkopen. Wij hebben dan 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. 

 

Risico van uitstellen van opdrachten 

De besluitvorming bij onze klanten neemt soms veel tijd in beslag. Hierdoor kan het 

voorkomen dat wij projecten die we hadden begroot in een bepaald jaar, niet in dat 

jaar kunnen aanvangen. Indien dit het geval is dan hebben wij in een bepaald jaar 

minder omzet. Als wij minder omzet 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. 

 

Risico’s die te maken hebben met een te snelle organisatiegroei  

Wij hebben de ambitie om met (een deel van) de opgehaalde gelden ons 

personeelsbestand verder te laten groeien. Deze groei kan vergezeld gaan met 

groeipijn. Deze groei kan tot problemen leiden. Denk hierbij aan druk op de cultuur 

binnen de organisatie en de kwaliteit die wij nastreven. Hierdoor kan de 

klanttevredenheid afnemen. Ook zou er personeel kunnen vertrekken. Een ander risico 

is dat de werkdruk zorgt voor ziekteverzuim onder het personeel. Hierdoor zouden wij 

minder projecten kunnen realiseren. Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. 

Als wij minder omzet 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. 

 

Risico van tekort aan gekwalificeerd personeel  

Wij zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden afhankelijk van ons personeel 

maar ook dat van onze toeleveranciers. Hiervoor is technisch personeel nodig. Op dit 

moment is het lastig om gekwalificeerd (technisch) personeel te vinden. De 

doorlooptijd van projecten kan onder druk komen te staan als wij of toeleveranciers 

niet in staat zijn de projecten (tijdig) uit te voeren, door gebrek aan personeel.  

Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet 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. 

 

Risico van achterblijven markt 

Wij willen ons meer gaan richten op de markt voor Point of Care tests door middel van 

Micro Fluidica. Wij verwachten een groei van deze markt in de komende jaren. Mogelijk 

ontwikkelt deze groei zich niet zoals wij verwachten. Dit kan ertoe leiden dat wij 

minder omzet hebben. Als wij minder omzet 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. 

 

Risico van afhankelijkheid van agenten 

Wij verkopen onze producten voor een deel via agenten. Het is mogelijk dat deze 

agenten het contract met ons opzeggen. Dan valt dus een deel van onze netto omzet 

weg. Het kost ons tijd om een nieuwe agent aan te stellen. Het kost ons dus ook tijd 

om het wegvallen van een deel van de omzet op te vangen. Daarnaast moeten wij 

mogelijk tegen minder gunstige voorwaarden contracteren met een nieuw agent. 

Wij hebben dan 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. 
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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. 

 

Kostenrisico’s 

Een groot deel van onze kosten zijn vaste kosten, waaronder de kosten voor lonen, 

huisvesting, materialen en machines. Het vaste karakter van deze kosten brengt het 

risico met zich mee dat een vermindering van de omzet ertoe zou kunnen leiden dat 

wij minder winst maken. 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. 

 

Liquiditeitsrisico’s 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens u onder de obligatielening. 

Deze verplichtingen bestaan voornamelijk uit de betaling van de aflossing van de 

hoofdsom en de rente. Deze betalingen zullen worden voldaan uit onze cashflow. 

Aangezien de cashflow ook wordt gebruikt voor de financiering van de dagelijkse 

bedrijfsactiviteiten, kan het voorkomen dat bij een plotse stijging van de overige 

kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij te weinig liquide middelen hebben om aan 

onze verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de obligatielening te voldoen. 

Een voornaam deel van de overige bedrijfskosten bestaat uit huisvesting, machines en 

materialen, en verkoop- en personeelskosten. Dit kan leiden tot een daling van de 

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. 

 

Valutarisico 

De contracten met onze klanten worden afgesloten in euro. In de toekomst kan het zijn 

dat het een deel van zulke contracten worden afgesloten in buitenlandse valuta. Het 

kan dan voorkomen dat wij in andere valuta moeten betalen. Meestal is dit de 

Amerikaanse Dollar. Dit kan een valutarisico met zich meebrengen. Wij dekken deze 

valutarisico’s niet af. Het niet afdekken van valutarisico’s of het afdekken daarvan 

tegen zeer hoge kosten, kan een negatieve invloed hebben op zowel onze 

bedrijfsvoering als onze financiële resultaten. Dan 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 ongunstig 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. 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. 

 

 

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt 3.500.000 euro.  
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Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De 

minimale opbrengst is EUR 1.000.000. 

 

De opbrengst wordt gebruikt voor de volgende onderdelen: 

- leaskosten machines (840.000 euro); 

- personeel (2.260.000 euro); 

- uitbreiding faciliteiten (275.000 euro); 

- certificering en marketingcommunicatie (125.000 euro). 

 Van de opbrengst wordt niets gebruikt voor kosten . 

 

De opbrengst is wel voldoende voor deze investeringen.  

 

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering 

andere kosten. 

 

Wij hebben een schatting van de onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten 

hoger of lager zijn dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

 

1. Kosten voor de limited sanity check, set-up fee voor NPEX, juridisch-fiscaal advies 

en begeleiding bij het prospectus. Deze kosten begroten wij op 40.000 euro. 

2. Kosten voor de succes fee voor NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal 105.000 euro (als wij 3.500 

obligaties verkopen) en minimaal 30.000 euro (als wij 1.000 obligaties verkopen). 

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van 145.000 euro als wij 

3.500 obligaties verkopen. Het gaat om 70.000 euro als wij 1.000 obligaties verkopen. 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende 

kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten zijn afhankelijk van het het op 

NPEX genoteerde bedrag en begroten wij wij op maximaal 14.000 euro per jaar als wij 

3.500 obligaties verkopen en minimaal op 10.000 euro als wij 2.500 obligaties 

verkopen. 

2. Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van 1.500 

euro per jaar voor zover wij tussen de 1.000.000 euro en de 2.500.000 euro aan 

obligaties uitgeven. Indien wij voor meer dan 2.500.000 euro aan obligaties uitgeven 

dan bedragen deze kosten 2.500 euro per jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en 

voorzitten van de jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent 

een uurtarief van 225 euro voor andere werkzaamheden als die er zijn. Meer over 

Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in hoofdstuk 3.5 van ons prospectus en in 

de trustakte. Die vindt u als bijlage 1 bij het prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief btw. 

 

 

 

Nadere informatie over het rendement 

 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 

 

De rente bedraagt 7,5% per jaar. 

 

  

 

De belegger ontvangt de rente maandelijks. 
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De looptijd van de obligatie is 5 jaar. Na 5 jaar betalen we de belegger de lening terug. 

Wij betalen 7,5% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus 75 euro aan 

rente. De belegger krijgt rente vanaf de dag dat hij/zij geld aan ons uitleent en de 

obligaties krijgt. Wij betalen de rente iedere maand. De belegger krijgt dus voor iedere 

hele maand 6,25 euro aan rente per obligatie.  

 

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 

  

 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

  

 

 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 

Axxicon is actief sinds 17 november 1993. De volgende financiële informatie is de 

meest recent beschikbare informatie. 

 

Balans 

 

De datum van deze informatie is 31 augustus 2019. 

 

Het eigen vermogen bedraagt 3.466.760 euro en bestaat uit: 

 Geplaatst aandelenkapitaal: 20.000 euro 

 Agio reserve: - 

 Wettelijke en statutaire reserves: 533.464 euro 

 Overige reserve: 3.404.523 euro 

 Te verdelen resultaat boekjaar: -491.227 

 Het vreemd vermogen bedraagt 1.261.327 euro en bestaat uit: 

 Langlopende schulden: 372.505 euro 

 Kortlopende schulden: 888.822 euro 

  

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 73/27. Na de uitgifte van de 

obligaties is deze verhouding 42/58.  

  

 

Het werkkapitaal bedraagt 2.791.861 euro en bestaat uit: 

 Vlottende activa (3.680.683 euro) 

 Voorraden en onderhanden werk: 1.636.417 euro 

 Onderhanden projecten: -478.923 euro 

 handelsdebiteuren: 583.994 euro 

 belasting en premise (d): 13.576 

 overige vorderingen en overlopende activa: 57.968 euro  

 vorderingen op groepsmaatschappij: 1.463.216 euro 

 liquide middelen: 404.435 euro 

 -/- kortlopende schulden (-888.822 euro): 

 Schulden aan kredietinstelling: -461.980 euro 

 Schulden aan leveranciers en handelskrediet: -739.514 

 Belastingen en sociale premies: -8.291 euro 

 Overige schulden en overlopende passiva: 320.963 euro 
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Het bedrag aan uitstaande leningen is in totaal 290.000 euro. Dit betreft onder meer 1 

lening van EUR 290.000 die de aanbieder op omstreeks juni 2024 afgelost moet 

hebben. Click here to enter text. 

 

Zekerheden 

 

De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en geen garanties verleend aan de 

Coöperatieve Rabobank U.A. voor een bedrag van  . 

Het betreft de volgende zekerheidsrechten: 

- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden; 

- pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, machines, inventaris en 

overige roerende zaken; en 

- pandrecht op rechten/vorderingen op derden met alle daaraan verbonden rechten en 

zekerheden. 

 

Resultatenrekening 

 

De volgende informatie ziet op januari 2019 tot en met augustus 2019 en is de meest 

recent beschikbare informatie. 

 

De omzet voor deze periode bedraagt netto 2.257.741 euro. 

De operationele kosten over deze periode bedragen -2.498.248 euro. 

De overige kosten over deze periode bedragen -66.133 euro. 

De netto winst over deze periode bedraagt -303.250 euro. 

 

  

 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. 

 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting 3.500.000 euro. 

Het bedrag aan eigen vermogen dat   aandelen/participaties: daarnaast] wordt 

ingebracht, is Click here to enter text. en bestaat uit: 

dit is niet van toepassing 

 

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van  .   

 

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 

42/58.  

 

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal 6.291.861 euro en bestaat 

uit: 

 Vlottende activa (7.180.683 euro) 

 Voorraden en onderhanden werk: 1.636.417 euro 

 Onderhanden projecten: -478.923 euro 

 handelsdebiteuren: 583.994 euro 

 belasting en premise (d): 13.576 

 overige vorderingen en overlopende activa: 57.968 euro  

 vorderingen op groepsmaatschappij: 1.463.216 euro 

 liquide middelen: 3.904.435 euro 

 -/- kortlopende schulden (-888.822 euro): 

 Schulden aan kredietinstelling: -461.980 euro 

 Schulden aan leveranciers en handelskrediet: -739.514 

 Belastingen en sociale premies: -8.291 euro 

 Overige schulden en overlopende passiva: 320.963 euro 
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 

De aanbiedingsperiode begint op 25-okt-2019 en eindigt op 10-dec-2019.  

 

  

  

De uitgiftedatum van de obligaties is 17-dec-2019.  

  

 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:  

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van 

NPEX: www.npex.nl/axxicon. 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 10 december 2019 17:00 uur hebben 

ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij 

kunnen deze datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat 

kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle 

obligaties te verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij 

doen als wij 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 inclusief emissiekosten over te maken op de bankrekening van Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is 

NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het 

bedrag uiterlijk op 10 december 2019 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. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Dinsdag 10 december 2019 17:00 uur  

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en de 

betaling van u hebben ontvangen. 

 

Vrijdag 13 december 2019 

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben 

geaccepteerd. Wij maken op de website van NPEX ook bekend wat het totale 

bedrag is dat wij hebben ontvangen. 

 

Dinsdag 17 december 2019 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 

1. Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

ontvangen. 

2. Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties krijgt. 

3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie op hoeveel 

obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u 

obligaties heeft gekregen en zo ja, hoeveel obligaties u heeft gekregen. 

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u, Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en ons. 

6. Wij betalen vanaf nu rente. 

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. 
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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 

obligaties willen kopen dan er worden aangeboden. In dat geval kijken wij naar het 

moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde 

van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een deel 

van uw geld terug. Het kan ook zijn dat u geen obligaties krijgt. Dan krijgt u al uw 

geld terug. Zijn al onze obligaties verkocht voordat wij uw inschrijfformulier 

ontvangen? Ook dan krijgt u uw geld terug. 

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u 

heeft gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 

werkdagen na 17 december 2019. Behalve als wij de datum om in te schrijven 

hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe datum terug. 

Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het 

weer gebruiken. 

 


