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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

Be Informed Holding B.V. 24 mei 2016 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Be Informed Holding B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor 

iedere € 1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij zijn voornemens u dit terug te betalen. Wij spreken 

af wanneer wij de lening terugbetalen. Dat is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 

8,5%. Deze obligatie kent een meer dan gemiddeld risico. Daarom betalen wij u ook een hoge 

rente. U belegt dan in ons. In totaal willen wij € 2.499.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.499 

obligaties aan. 

 

Deze obligatielening is achtergesteld. Dat betekent dat andere, huidige en toekomstige, niet-

achtergestelde leningen en schuldeisers voorgaan bij het betalen van de rente en de aflossing. 

 

Belegt u in ons? Dan koopt u de obligaties niet rechtstreeks van ons. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf koopt de obligaties namens u. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus de 

obligatiehouder. U krijgt niet het juridisch eigendom van onze obligaties. U krijgt wel het 

economisch eigendom van onze obligaties. Dit betekent dat u recht heeft op de economische 

waarde van de obligatie, maar niet op de obligatie zelf. In dit prospectus noemen wij het toch 

een obligatie als wij het hebben over uw recht op de economische waarde van de obligatie.  

 

Wij hebben voor de samenwerking met NPEX B.V. gekozen, zodat u op het NPEX 

handelsplatform de obligaties kunt verhandelen. Om de obligaties te kunnen kopen en 

eventueel te kunnen verkopen heeft u een beleggingsrekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger bij NPEX? Dan kan de obligatie 

meer geld waard zijn geworden, of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie 

dan u heeft uitgeleend.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de achtergestelde obligaties en over ons. Ook staan in 

dit prospectus afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door 

voordat u geld uitleent aan ons.  

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in dit prospectus 

hoe dat moet.  

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden 

verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. 

 

 

 

Datum van dit prospectus is 24 mei 2016 
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samenstellingsverklaring van Boon Registeraccountants 
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2. Samenvatting 

 

Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met 

'elementen'. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A – E (A.1 – E.7). 

 

Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan NPEX vereist die op te nemen in een 

samenvatting voor de onderhavige obligaties en uitgevende instelling. Omdat sommige 

elementen niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) 

nummering van de elementen.  

 

In het geval het vereist is dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het 

type van de obligaties en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante 

informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte 

beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking 'niet van toepassing'. 

 

A. Inleiding en waarschuwingen 

 

A.1  Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit prospectus.  

 

Iedere beslissing om onze obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op bestudering 

van het gehele prospectus door de belegger. Iedere belegger is zelf verantwoordelijk 

voor zijn beleggingsbeslissing.  

 

De belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke instantie aanhangig 

maakt met betrekking tot de informatie in het prospectus dient, indien van 

toepassing volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, 

eventueel de kosten voor vertaling van het prospectus te dragen voordat de 

rechtsvordering wordt ingesteld. 

 

Alleen wij (Be Informed Holding B.V.), die deze samenvatting, met inbegrip van een 

vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld 

indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus 

wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij 

samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens 

bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren. 

 

A.2  Dit is niet van toepassing. Be Informed Holding B.V. heeft aan geen enkele persoon 

toestemming gegeven om dit prospectus te gebruiken voor verdere doorverkoop of 

definitieve plaatsing van de obligaties. 
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B. Uitgevende instelling: informatie over ons 

 

B.1 Onze officiële 

naam en 

andere naam 

die wij 

gebruiken 

Onze naam is Be Informed Holding B.V. Wij gebruiken ook de naam Be 

Informed. 

B.2 Onze 

rechtsvorm, de 

plaats waar wij 

zijn gevestigd, 

het land waar 

wij zijn 

opgericht en 

welk recht voor 

ons geldt 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij 

zijn statutair gevestigd in Apeldoorn. Wij zijn opgericht in Nederland. Het 

Nederlands recht geldt voor ons bedrijf. 

B.4 Bekende 

tendensen 

Dit is niet van toepassing. Er zijn geen tendensen waarvan redelijkerwijze 

mag worden aangenomen dat die belangrijke gevolgen hebben voor onze 

vooruitzichten in 2016. 

 

B.5 Groep Be Informed Holding B.V. is het moederbedrijf van Be Informed IP B.V. 

(houdster van alle intellectuele eigendom binnen de groep) en Be Informed 

B.V. (de werkmaatschappij). Be Informed USA, Inc. is een 100% dochter 

van Be Informed B.V. en verantwoordelijk voor onze verkoop activiteiten in 

de Verenigde Staten. Wij opereren in het Verenigd Koninkrijk vanuit een 

vaste inrichting. 

 

B.9 Verwachting 

van onze winst 

 

 

B.10 Voorbehoud bij Bovenstaand treft u onze vooruitzichten aan voor de komende 5 jaar. Dit 
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financiële 

overzicht 

overzicht is uitsluitend ingevoegd als indicatie; er kunnen geen zekerheden 

of rechten aan ontleend worden. Werkelijke toekomstige cijfers kunnen 

materieel afwijken van de vooruitzichten zoals beschreven in dit hoofdstuk, 

de vooruitzichten zoals hier opgenomen betreffen slechts verwachtingen. 

 

Over de onderstaande pro forma en unaudited verlies en winstrekening en 

balans zegt de accountant in haar samenstelverklaring het volgende in 

relatie tot deze obligatielening: 

 

 

B.10 Belangrijke 

financiële 

informatie uit 

het verleden 
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Belangrijke 

negatieve 

wijzigingen 

sinds ons 

laatste 

financiële 

overzicht 

 

 

Veranderingen 

in onze 

financiële 

positie of onze 

handelspositie 

 

 

 Wij hebben op 17/12/2015 onze gecontroleerde jaarrekening over 2014 

bekend gemaakt. Bij publicatie van deze prospectus maken we tevens 

onze tussentijdse cijfers over 2015 bekend; onze accountant heeft deze 

voorzien van een samenstellingsverklaring. Sinds die datum zijn er geen 

negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. 

 

 

 

 Wij hebben op 17/12/2015 onze gecontroleerde jaarrekening over 2014 

bekend gemaakt. Op de datum van het uitgeven van deze obligatielening 

maken we tevens onze tussentijdse cijfers over 2015 bekend; onze 

accountant heeft deze voorzien van een samenstellingsverklaring. Sinds 

die datum zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de 

financiële positie of handelspositie van de groep van bedrijven waar wij 

bij horen.  

 

B.13 Belangrijke 

gebeurtenissen 

van de 

afgelopen tijd 

Ter verbetering van onze kaspositie hebben we een aantal leningen 

afgesloten. Afgelopen maart 2016 hebben we een tijdelijk en aflopend 

Rekening-Courant krediet bij de Rabobank afgesloten. Deze lening is per 1 

december van dit jaar weer afgelost. Tevens hebben we een aantal 

achtergestelde leningen afgesloten met onze bestuurders en een 

managementlid. 

 

B.14 De groep van 

bedrijven waar 

wij bij horen 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u 

welke bedrijven dat zijn.  
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Be Informed Holding B.V. is 100% eigenaar van Be Informed IP B.V. en Be 

Informed B.V. 

Be Informed IP B.V. is houdster van alle intellectuele eigendommen van de 

groep; hierbij moet gedacht worden aan auteursrechten op de software en 

de merkenrechten. 

Be Informed B.V. is de werkmaatschappij die de software ontwikkelt, 

verkoopt (in Europa)  en implementeert. Tevens wordt vanuit deze B.V. 

ondersteuning aan onze klanten verleend. Zij houdt alle klantcontracten. 

Be Informed USA, Inc. is onze verkooporganisatie voor de Noord-

Amerikaanse markt. 

 

B.15 Onze 

belangrijkste 

activiteiten 

Be Informed is een Nederlandse Robotic Software Platform ontwikkelaar. 

Wij leveren primair software op basis van gebruikslicentie-overeenkomsten 

en onderhoud op deze software in de vorm van het uitgeven van nieuwe 

versies waarin problemen zijn opgelost en nieuwe functionaliteiten zijn 

toegevoegd. Tevens verzorgen we inplementatieservices. Alle activiteiten 

worden uitgevoerd vanuit onze werkmaatschappij Be Informed B.V. 

 

B.16 Van wie is ons 

bedrijf? 

Onze aandelen worden rechtstreeks gehouden door onze twee bestuurders, 

de heer H.R. Hoogenberg en de heer G.H. Mensink (60%), O&I Business 

Agility B.V. (30%) en  de Stichting Administratiekantoor Be Informed 

holding (10%) die certificaten heeft uitgegeven ten behoeve van ons 

personeel. 

 

B.17 Kredietbeoorde

ling 

Wij hebben geen kredietbeoordeling (rating) van een kredietbeoordelaar 

(credit rating agency). Ook onze obligaties hebben geen kredietbeoordeling. 

We kunnen daarvan dus geen korte beschrijving geven, omdat dit niet van 

toepassing is.  

 

 

 

C. Effecten: informatie over de obligaties 

 

C.1 Type en 

categorie 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit 

geld terug. Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terug betalen. 

Wij betalen u ook rente. Wij lenen ook van andere beleggers geld. Deze 

lening heet een obligatie.  

De obligaties zijn achtergesteld op andere schulden die wij hebben. Gaan 

wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van 
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betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? 

Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen 

wij de lening terugbetalen en de rente betalen. Betalen wij anderen eerst? 

Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening terug te betalen of 

rente te betalen. 

 

C.2 Munteenhei

d 

De obligaties zijn in euro. U leent ons het geld in euro uit. U krijgt het geld 

ook in euro terug. 

 

C.5 Beperkingen 

als u de 

obligaties 

wilt 

verkopen 

U mag de obligaties aan iemand anders verkopen. U mag dat alleen doen 

aan een andere belegger bij NPEX. U kunt de obligaties dus niet laten 

overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX bijvoorbeeld bij 

een bank.  

C.9 

 

Waar u 

recht op 

heeft bij de 

obligaties 

 

 U krijgt rente voor het bedrag dat u aan ons heeft uitgeleend. U 

krijgt 8,5% rente per jaar. Voor iedere obligatie krijgt u dus ieder 

jaar € 85,-- aan rente. Per maand is dit afgerond naar boven € 

7,09. 

 Voor de obligaties maken wij met iedereen dezelfde afspraken. Dat 

betekent dat er geen beleggers zijn die voorrang krijgen als wij 

onze afspraken over de obligaties niet nakomen. De obligaties 

hebben onderling dus een gelijke rang. 

 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u geld aan ons uitleent. Dat is 

op woensdag 6 juli 2016.  

 U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u aan het einde van de 

maand.  

 U krijgt het geld van de lening terug op 6 juli 2021.  

 De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke 

belangen van alle beleggers in onze obligaties. 

 Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij mogen dat op zijn 

vroegst doen 2 jaar na de uitgifte. 

 Stoppen wij deze aanbieding van obligaties? Heeft u wel al betaald? 

Dan heeft u nog geen obligaties gekregen. Wij betalen u dan uw 

inleg terug en betalen u geen rente. 

 

C.10 Rentebetali

ngen die 

afhankelijk 

zijn van 

Dit is niet van toepassing. Onze rentebetalingen hebben geen 

derivatencomponent. 
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derivaten  

C.11 Beurs U kunt de obligaties niet op een gereglementeerde markt, zoals Euronext 

Amsterdam N.V., kopen of verkopen. We kunnen hiervan dus geen korte 

beschrijving geven, omdat dit niet van toepassing is. 

 

Wij werken wel samen met NPEX. NPEX heeft een handelsplatform. Dat is 

een marktplaats waarop u beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze 

beleggingen kunt u alleen op het handelsplatform van NPEX van ons 

kopen. Als u onze obligaties bij ons koopt, maakt u dus ook afspraken met 

NPEX.  

 

 

 

D. Risico’s 

 

D.2 Risico’s die 

horen bij ons 

Een faillissement 

Over de pro forma en unaudited 2015 cijfers zegt de accountant in haar 

samenstelverklaring het volgende in relatie tot deze obligatielening: 

 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te 

betalen. Als wij failliet gaan, dit zou het geval kunnen zijn wanneer wij de 

prognoses niet of onvoldoende realiseren, hebben wij 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.  

Het kan zijn dat de verkoop door een curator van onze bezittingen – en dan 

vooral het intellectuele eigendom op de software dat gehouden wordt door 

onze dochter Be Informed IP B.V. - te weinig oplevert om de rente te 

betalen. Of om uw lening terug te betalen. 

 

Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen 

Wij zijn niet de enigen die een Robotic Software Platform software 

verkopen. Ook andere bedrijven zoals IBM en Oracle doen dit. Komen er 

nog meer bedrijven die hetzelfde verkopen? Of worden de producten van 

die andere bedrijven goedkoper? Dan kunnen wij minder of zelfs helemaal 

niets meer verkopen. Of moeten wij ons product veranderen. Of de prijs. 
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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.  

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen (klanten en bedrijven waarmee wij 

samenwerken) ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen 

veel van onze producten of diensten kochten en daarmee stoppen, dan is 

dat nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij 

dan anderen vinden die onze producten willen kopen. 

  

Ons product heeft een fout 

Wij verkopen Robotic Software Platform software. Hierbij kan iets mis 

gaan. In het ergste geval moeten wij deze software repareren of vervangen. 

Dat kost ons geld. Ook kan het gevolg zijn dat wij minder van onze 

producten verkopen. Bijvoorbeeld omdat in de krant of op social media 

stond dat onze software een fout had.  

 

Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals de Rabobank en onze bestuurders. 

Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. Om dat geld te lenen betalen wij 

rente. Als de rente hoger wordt, dan is het voor ons duurder om geld te 

lenen.  

Het kan zijn dat financiers vanwege een faillissement van één van de 

maatschappijen in de Be Informed groep in 2014 (Neverland B.V., KvK 

55865402), terughoudend zijn in het geven van een lening en een hogere 

rente vragen. 

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.  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze 

medewerkers zijn belangrijk voor ons succes. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het programmeren en implementeren van onze software. Als medewerkers 

weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons en kost het ons tijd nieuwe 

medewerkers te vinden en op te leiden.  

 

Financiële situatie 

Wij hebben op dit moment een negatief eigen vermogen. Dit kan tot gevolg 

hebben dat nieuwe klanten negatief besluiten over het aangaan van een 
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contract met ons. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij te weinig of geen geld hebben om de lening terug te 

betalen. 

 

Wij zijn afhankelijk van een aantal grote klanten 

Wij hebben een aantal grote klanten in onze boeken staan. Deze zijn 

verantwoordelijk voor 60% van onze omzet. Wanneer één van die klanten 

besluit te stoppen kan dat een impact hebben op onze mogelijkheid uw 

rente te betalen. 

 

Ons intellectuele eigendom is verpand 

Ons intellectuele eigendom (de software en merkenrechten) is verpand aan 

één van de aandeelhouders als zekerheid voor een verleend onderpand ten 

behoeve van de Rabobank. Dit kan invloed hebben op de verkoopwaarde 

van deze bezitting in geval van een gedwongen verkoop en deze verkoop te 

weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug te betalen. 

 

D.3 Risico’s die 

horen bij de 

obligaties 

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. 

 

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.  

Verkoopt u obligaties via NPEX? Dan kunnen andere beleggers bieden op 

uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen.  

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U 

krijgt dan dus minder geld voor de obligatie. Het kan ook zijn dat niemand 

de obligaties wil kopen. 

 

Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer 

terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen.  

Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente 

krijgt als u een andere obligatie koopt.  
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De obligaties zijn achtergesteld 

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

van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van 

ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, 

zullen wij de lening terugbetalen en de rente betalen. Betalen wij anderen 

eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om u de lening terug te 

betalen of rente te betalen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk 

belang van de obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van 

de obligatiehouder en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van 

beleggers. Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in het belang zijn van een 

individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat 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 

toch niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het 

gezamenlijk belang van de beleggers. 

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van 

NPEX verkopen. Stoppen wij de samenwerking met NPEX? Dan kunt u de 

obligaties niet meer verkopen op het handelsplatform. Het kan dan 

moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wilt kopen. Of 

misschien kunt u dan niemand vinden die de obligaties van u wilt 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 
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uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen onze aandeelhouders. 

 

 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

Uw obligaties staan op de NPEX rekening bij de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. 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 NPEX rekening? En loopt de lening nog 

niet af? Dan moet u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan 

opnieuw beleggen. Als de prijs van de obligatie is gedaald, dan krijgt u dus 

minder terug voor de obligaties. Maar het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen.  

 

De belastingregels kunnen 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 geld.  

 

 

E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen 

 

E.2b Waarom wij de 

obligaties 

willen 

verkopen als 

dit niet gaat om 

het maken van 

winst of het 

afdekken van 

risico’s 

1. Versterken van de financiële positie van de onderneming door: 

a. het versterken van ons garantievermogen (het 

garantievermogen van een onderneming is het eigen 

vermogen (aandelenkapitaal plus reserves) en 

achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde 

leningen en (bij banken) achtergestelde deposito's). Het 

garantievermogen dient tot meer zekerheid van externe 

partijen (zoals klanten, leveranciers, bank) met 

betrekking tot de continuïteit van Be Informed; een 

hoger garantievermogen geeft ons meer commerciële 

slagkracht hetgeen onontbeerlijk is voor realisatie van 

de prognoses); 

b. en het versterken van onze kaspositie (de hoeveelheid 

‘cash’ beschikbaar geld). 

2. Investeren in marketing en verkoop door onder meer: 

a. Doorontwikkelen van digitale support aan partners 

m.b.t. verkoopondersteuning en implementatie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemd_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergestelde_lening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergestelde_lening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergesteld_deposito
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ondersteuning van projecten om zodoende te kunnen 

opschalen zonder direct meer mensen nodig te hebben. 

Hierdoor wordt het voor partners eenvoudiger om 

zonder hulp onze producten te kunnen verkopen en 

daarna ook zelfstandig projecten uit te kunnen voeren. 

b. Verder uitbouwen van co-creatie van 

domeinoplossingen met partners met specifieke kennis 

van een domein: 

i. voor de Financiële branche: Advies en 

klantregistratie; 

ii. voor de Overheid: Advies, Patenten, 

Immigratie, Vergunningen; 

iii. voor Gereguleerde Industrieën: Product 

Stewardship (Cradle to Grave). 

c. Vergroten van inspanningen met betrekking tot lead 

generatie. Hierdoor op basis van de huidige successen 

meer opdrachten realiseren en zodoende minder 

afhankelijk te zijn van alleen grote opdrachten. 

 

Wanneer we minder ophalen dan de  geplande € 2.499.000,-- zullen de 

geplande tijdslijnen voor de realisatie van bovenstaande doelen naar 

achteren verschuiven. Dit heeft dus een temporiserend effect op de 

realisatie van onze doelstellingen, waarbij het versterken van de 

financiële positie prioriteit zal hebben.  

Wanneer we het volledige bedrag binnen halen, zijn we voornemens de 

helft te besteden aan het versterken van de financiële positie van de 

onderneming en de helft te investeren in marketing en verkoop. In het 

scenario dat we het drempelbedrag van  € 1.500.000,-- ophalen, zullen 

we € 1.000.000,-- gebruiken voor het versterken van de financiële 

positie van de onderneming en de resterende € 500.000,-- om te 

investeren in in marketing en verkoop. 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet 

zomaar. Dat kunnen wij doen als wij bijvoorbeeld voor minder dan € 

1.500.000 aan inschrijvingen hebben. Wij behouden ons  het recht voor 

de minimale omvang van de uitgifte te verlagen indien het aantal 

inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. 

 

E.3 Regels die 

gelden voor 

onze verkoop 

- Voor het kopen van de obligaties heeft u een NPEX rekening nodig bij 

Stichting  NPEX Bewaarbedrijf. 

- Om obligaties te kopen, vult u het inschrijfformulier in. Het 
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van obligaties inschrijfformulier staat op de website van NPEX. 

- U betaalt het bedrag dat u uitleent voordat de inschrijfdatum is 

afgelopen. 

-  U betaalt het bedrag voor de obligaties voordat de inschrijfperiode is 

afgelopen. 

- Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt. Of helemaal geen 

obligaties. Wij mogen dit bepalen. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt 

u het geld van de obligaties die u niet heeft gekregen natuurlijk terug. 

 

Tijdschema: 

Vrijdag 1 juli 2016 17.00 uur: De inschrijfperiode stopt. Op dat moment 

moet NPEX het inschrijfformulier van u hebben ontvangen. 

Maandag 4 juli 2016: 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. 

Woensdag 6 juli 2016: Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt allemaal 

op deze woensdag: 

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, kunt u vanaf nu de obligaties weer verkopen op het 

handelsplatform van NPEX. 

 

Wij mogen de inschrijfdatum veranderen. Wij kunnen een eerdere 

datum kiezen. Of een latere datum. Als wij dat doen, zullen wij dat op de 

website van NPEX bekendmaken. 

 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet 

zomaar. Dat kunnen wij doen als wij bijvoorbeeld voor minder dan  

€ 1.500.000 aan inschrijvingen hebben. Wij behouden ons  het recht 
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voor de minimale omvang van de uitgifte te verlagen indien het aantal 

inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. 

Als wij dat doen, zullen wij dat op de website van NPEX bekendmaken. 

 

E.4 Belangen die 

een rol spelen 

bij de verkoop 

van de 

obligaties  

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Met al deze 

bedrijven maakt u afspraken. Het gaat om de volgende bedrijven:  

- met ons, Be Informed Holding B.V. 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor 

beleggingen. Onze obligaties kunt u op het handelsplatform van NPEX 

kopen.  

 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een NPEX 

rekening bij de stichting nodig. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen vertegenwoordigt de belangen van 

de obligatiehouders gezamenlijk ten opzichte van ons. Dat geldt ook 

voor u, als u via NPEX in ons belegt. De afspraken met de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen staan in de trustakte. Die trustakte geldt dus 

ook voor u als u in ons belegt. 

 

E.7 Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van de obligaties.  
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3. Risicofactoren 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij zijn voornemens u deze lening 

terug te betalen. Wij spreken af wanneer wij de lening aan u terugbetalen. Wij betalen ook 

rente. Deze lening heet een achtergestelde obligatie. U belegt dan in ons. Wij lenen ook van 

andere beleggers geld. Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder 

leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 3.3. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 3.4. 

 

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet 

gaan.  

 

 

3.1. Beleggen brengt altijd risico’s met zich 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger of een professionele belegger bent.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van 

verschillende zaken. Bijvoorbeeld van 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 onze obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om 

ook een deel van uw geld te sparen. En door uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 

 

 

3.2. Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen.  

 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U snapt niet wat wij doen. 

- U kunt onze financiële situatie niet beoordelen. 

- U heeft geen verstand van software. 

- U snapt niet hoe onze obligaties werken. 



Prospectus Be Informed Holding B.V.  
24 mei 2016 

 

- 20 - 

 

 

- U wilt geen geld verliezen. 

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 

- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. 

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

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).  

 

 

3.3. Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van de obligaties uit. 

 

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. 

 

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.  

Verkoopt u obligaties via NPEX? Dan kunnen andere beleggers bieden op uw obligaties. Die 

beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen.  

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus 

minder geld voor de obligatie. Het kan ook zijn dat niemand de obligaties wil kopen. 

 

Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. U heeft 

daardoor over een kortere periode rente gekregen.  

Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u 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 anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die 

anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening terugbetalen en de rente betalen. 

Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om u de lening terug te 

betalen of rente te betalen. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouder 

en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit 

betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van 

beleggers. Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het 

gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in het 

belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat 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 toch niet in uw belang handelt, omdat uw 

belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers. 

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van NPEX verkopen. Stoppen 

wij de samenwerking met NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen op het 

handelsplatform. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wilt 

kopen. Of misschien kunt u dan niemand vinden die de obligaties van u wilt 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 krijgen alleen 

onze aandeelhouders. 

 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

Uw obligaties staan op de NPEX rekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 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 NPEX rekening? En loopt de lening nog niet af? Dan moet u de 

obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Als de prijs van de obligatie is 

gedaald, dan krijgt u dus minder terug voor de obligaties. Maar het kan ook zijn dat niemand 

uw obligaties wil kopen.  

 

 

 



Prospectus Be Informed Holding B.V.  
24 mei 2016 

 

- 22 - 

 

 

 

De belastingregels kunnen 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 geld.  

 
 
3.4. Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken met u niet kunnen nakomen. 

Bijvoorbeeld als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen 

betalen. Of dat wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen.  

 

Een faillissement 

Over de pro forma en unaudited 2015 cijfers zegt de accountant in haar samenstelverklaring het 

volgende in relatie tot deze obligatielening: 

 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Als wij failliet 

gaan, dit zou het geval kunnen zijn wanneer wij de prognoses niet of onvoldoende realiseren, 

hebben wij 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.  

Het kan zijn dat de verkoop door een curator van onze bezittingen – en dan vooral het 

intellectuele eigendom op de software dat gehouden wordt door onze dochter Be Informed IP 

B.V. - te weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug te betalen. 

 

Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen 

Wij zijn niet de enigen die een Robotic Software Platform software verkopen. Ook andere 

bedrijven zoals IBM en Oracle doen dit. Komen er nog meer bedrijven die hetzelfde verkopen? 

Of worden de producten van die andere bedrijven goedkoper? Dan kunnen wij minder of zelfs 

helemaal niets meer verkopen. Of moeten wij ons product veranderen. Of de prijs. 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.  

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen (klanten en bedrijven waarmee wij samenwerken) ons niet 

betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen veel van onze producten of diensten 
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kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens minder geld. 

Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten willen kopen. 

  

Ons product heeft een fout 

Wij verkopen Robotic Software Platform software. Hierbij kan iets mis gaan. In het ergste geval 

moeten wij deze software repareren of vervangen. Dat kost ons geld. Ook kan het gevolg zijn dat 

wij minder van onze producten verkopen. Bijvoorbeeld omdat in de krant of op social media 

stond dat onze software een fout had.  

 

Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals de Rabobank en onze bestuurders. Dat geld gebruiken wij 

voor ons bedrijf. Om dat geld te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan is het 

voor ons duurder om geld te lenen.  

Het kan zijn dat financiers vanwege een faillissement van één van de maatschappijen in de Be 

Informed groep in 2014 (Neverland B.V., KvK 55865402), terughoudend zijn in het geven van 

een lening en een hogere rente vragen. 

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.  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze medewerkers zijn belangrijk 

voor ons succes. Zij zijn verantwoordelijk voor het programmeren en implementeren van onze 

software. Als medewerkers weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons en kost het ons tijd 

nieuwe medewerkers te vinden en op te leiden.  

 

Financiële situatie 

Wij hebben op dit moment een negatief eigen vermogen. Dit kan tot gevolg hebben dat nieuwe 

klanten negatief besluiten over het aangaan van een contract met ons. Daardoor hebben wij 

minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig of geen geld hebben om de 

lening terug te betalen. 

 

Wij zijn afhankelijk van een aantal grote klanten 

Wij hebben een aantal grote klanten in onze boeken staan. Deze zijn verantwoordelijk voor 60% 

van onze omzet. Wanneer één van die klanten besluit te stoppen kan dat een impact hebben op 

onze mogelijkheid uw rente te betalen. 

 

Ons intellectuele eigendom is verpand 

Ons intellectuele eigendom (de software en merkenrechten) is verpand aan één van de 

aandeelhouders als zekerheid voor een verleend onderpand ten behoeve van de Rabobank. Dit 

kan invloed hebben op de verkoopwaarde van deze bezitting in geval van een gedwongen 
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verkoop en deze verkoop te weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug te 

betalen. 

 

4. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

4.1. Algemeen 

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven: 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Hieronder leest u meer over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over ons 

bedrijf geven. 

 

 

4.2. Be Informed Holding B.V. 

Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u met ons maakt 

staan in dit prospectus.  

Ons bestuur heeft op 4 april 2016 besloten om de leningen aan te gaan en de obligaties uit te 

geven.  

 

Alle informatie over ons staat op onze website www.beinformed.com. Relevante informatie 
over ons en deze obligatielening staat op de website van NPEX https://www.npex.nl/be-
informed. Hebben wij nieuwe informatie over ons? Dan vindt u die informatie ook op onze 
website en de website www.NPEX.nl.  
 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn opgericht op 16 

september 2005 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel,  zoals dat staat beschreven in 

artikel 2 van onze statuten: 

http://www.beinformed.com/
https://www.npex.nl/be-informed
https://www.npex.nl/be-informed
http://www.tradinxs.nl/
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Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn statutair gevestigd in Apeldoorn. Wij hebben ons 

kantoor aan de Laan van Westenenk 150 in (7336AV) Apeldoorn. Ons telefoonnummer is +31 

55 – 368 14 20. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 02090147. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het 

handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun eigen beleggingen via een erkende beurs of 

via een erkend platform verkopen. Met eigen beleggingen bedoelen wij de aandelen of 

certificaten van aandelen die het bedrijf zelf heeft uitgegeven. Die regels staan in de corporate 

governance code. Wij verkopen onze eigen beleggingen niet via een erkende beurs of een erkend 

platform. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die regels dus niet toe.  

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 8. 

 
 
4.3. NPEX  

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u 

op dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op 

het handelsplatform van NPEX kopen en verkopen. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een 

NPEX rekening nodig. U maakt dan dus ook afspraken met NPEX.  

 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van de 

volgende beleggingsdiensten (volgens artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht): 

 

- ontvangen en doorgeven orders  

- plaatsen zonder plaatsingsgarantie  
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NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website 

www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op 

NPEX. 

 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX B.V. is een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. NPEX B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft 

haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH) ’s-Gravenhage. NPEX B.V. is 

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer 

is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan 

weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

 

 

4.4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

 

4.4.1 Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft de beleggingen en het geld van beleggers 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting voor het handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het 

handelsplatform een NPEX rekening. Beleggers kopen de beleggingen niet zelf bij de bedrijven. 

Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de beleggingen 

op haar eigen naam.  

 

De beleggers in onze obligaties kopen dus ook de obligaties niet zelf bij ons. Dat doet Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. De beleggers in onze obligaties beleggen dus via Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf in ons. Alle afspraken over onze obligaties gelden wel voor de beleggers, via het 

Reglement NPEX. In de administratie neemt Stichting NPEX Bewaarbedrijf op welke belegging 

iedere belegger recht op heeft. 

 

Wat betekent dit voor u?  

U koopt dus niet zelf obligaties. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties bij ons kopen. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties ook houden. U krijgt de obligaties dus niet in 

bezit. De afspraken over de obligaties gelden wel voor u. U heeft dus bijvoorbeeld recht op de 

waarde van de obligatie en de rente die wij betalen. Ook spreekt u bijvoorbeeld af dat de 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de belangen van alle beleggers gezamenlijk zal behartigen. 

De afspraken in de trustakte gelden dus ook voor u. Hieronder bij 4.5, leest u meer over de 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
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In de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf staat op welke obligaties u recht heeft. 

Hoe dat werkt, leest u hieronder over de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

 

Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de NPEX rekening dus ook afspraken met Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. De afspraken over de NPEX rekening leest u in het Reglement NPEX.  

 

4.4.2 Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de administratie 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de beleggingen van alle beleggers samen. Daarom heeft 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf een administratie van alle beleggers. Die administratie bestaat 

uit NPEX rekeningen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf geeft iedere belegger een eigen NPEX 

rekening. Op die NPEX rekening houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij op welke 

beleggingen iedere belegger recht heeft. Ook staat daarin hoeveel de beleggingen waard zijn. 

Worden beleggingen gekocht? Of worden beleggingen verkocht? Dan past Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf dit dus aan in de administratie. U krijgt van Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

informatie over uw NPEX rekening.  

 

4.4.3 NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten 

kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen.  

 

4.4.4 Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in Amsterdam. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf heeft haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH)  

’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de 

kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf.  

 

 

4.5. Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurders.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 

obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. 

Die trustakte vindt u in bijlage 1 van dit prospectus.  
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouders 

en daarmee van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kan ook vergaderingen van beleggers organiseren. Hierover leest u meer in hoofdstuk 14.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van 

de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.  
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5. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de 0bligaties zelf.  

 

5.1. Een overzicht van de obligaties  

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs U leent geld uit aan ons. Dat kunt u doen voor € 1.000,--. Dat 

is de prijs voor 1 obligatie. Voor € 1.000,-- krijgt u dus 1 

obligatie.  

Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van obligaties.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen. 

Maximum  U kunt maximaal 2.499 obligaties kopen. Het kan zijn dat u 

niet alle obligaties krijgt. Daarover leest u in hoofdstuk 6. 

Totale lening Wij zullen maximaal € 2.499.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

2.499 obligaties.  

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot vrijdag 1 juli 2016 17.00 uur obligaties kopen. Op 

die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij 

veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen leest u in hoofdstuk 

6.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op woensdag 6 juli 2016. Op die dag krijgt 

u de obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd. 

Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een 

bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 6 

wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen 

vanaf de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld op 

woensdag 6 juli 2016 de obligaties? Dan krijgt u op dinsdag 6 

juli 2021 uw geld terug. 

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 1.000 per obligatie terug. 

 

Hoeveel rente krijgt u? U krijgt 8,5% rente op jaarbasis. Voor 1 obligatie krijgt u ieder 

jaar van ons dus € 85,- aan rente. Per maand is dit afgerond 

naar boven € 7,09. De rente krijgt u vanaf de eerste dag dat u 

geld aan ons uitleent. Heeft u de obligatie minder dan een hele 

maand? Dan betalen wij over het deel van de maand dat u de 

obligatie heeft. 

Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen 8,5% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 
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redenen: 

1. de obligaties zijn achtergesteld. Dat betekent dat het 

risico dat wij de lening niet terugbetalen groter is dan bij 

een obligatie die niet is achtergesteld. U leest meer 

hierover bij 5.2. 

2. de looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt.  

3. Wij geven geen zekerheid. Betalen wij niet meer? Dan 

hebben wij niet afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft 

om ons bedrijfspand te verkopen om zo uw geld terug te 

krijgen. Wij spreken hierover niets af. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet 

veranderen.  

Wanneer krijgt u de rente?  U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u telkens binnen 3 

werkdagen na het verloop  van een  maand en dat iedere 

maand totdat de lening geheel is terugbetaald. Als de lening 

helemaal is terugbetaald, krijgt u geen rente meer. De eerste 

keer krijgt u rente binnen 3 werkdagen na de eerste maand 

waarin u de obligatie heeft gekregen. Is de lening terugbetaald? 

Dan krijgt u geen rente meer. 

Obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. De obligatie is geen fysiek stuk dat 

wij afgeven. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent 

dat niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij 

onze afspraken over de obligaties niet nakomen. 

U bent economisch eigenaar 

van de obligaties 

Niet u, maar de Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de 

obligaties bij ons. De stichting is eigenaar van de obligaties. U 

bent economisch eigenaar. U bent dus wel de belegger. U krijgt 

namelijk de winst, maar ook het verlies als u verkoopt. U krijgt 

ook de rente en de lening terug. Hoe dat precies werkt, spreekt 

u af met de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit staat in het 

Reglement NPEX. 

 

Betalen wij rente of de lening terug? Dan betalen wij dus aan 

de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. De Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf betaalt u. 

U heeft een NPEX rekening 

nodig 

U heeft een NPEX rekening nodig bij de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Daarop staat hoeveel obligaties u heeft gekocht. 

Het openen van deze rekening is gratis. U maakt afspraken met 
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de Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de NPEX rekening. Die 

staan in het Reglement NPEX, zoals dit van tijd tot tijd geldt en 

kan wijzigen. Dit reglement vindt u op de website van npex: 

www.npex.nl. Meer informatie over Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf leest u in hoofdstuk 4. 

 

Het kan zijn dat u geen NPEX rekening kunt openen. Dat is zo 

als de regels van de Amerikaanse belastingwet FACTA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Kunt u geen 

NPEX rekening openen? Dan kunt u de obligaties niet kopen. 

U moet een bankrekening 

hebben bij een Europese bank 

U heeft deze bankrekening nodig om een NPEX rekening te 

kunnen openen bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die 

gebruikt de Stichting NPEX Bewaarbedrijf om vast te stellen 

wie u bent. Dat is de Stichting NPEX Bewaarbedrijf verplicht. 

Dit werkt zo:  

 

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u 

bent. De Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeft dat niet opnieuw 

te doen. U moet daarom een bedrag overmaken van deze 

bankrekening naar de bankrekening van de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Dan kan de Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij 

die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

obligaties u heeft 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat 

register houdt de stichting precies bij wie een NPEX rekening 

heeft en op hoeveel obligaties een belegger recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

NPEX rekening 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt u overzichten van uw 

NPEX rekening. Op die overzichten ziet u precies welke 

beleggingen u heeft op de NPEX rekening. Daarop staat dus 

ook op hoeveel van onze obligaties u recht heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang van 

alle beleggers samen. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of 

betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 

leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u in bijlage 1 van dit 

prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Die afspraken staan in de trustakte. 

Die vindt u als bijlage bij dit prospectus. Die afspraken hebben 

ook gevolgen voor alle beleggers.  

 

http://www.npex.nl/
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5.2. De obligaties zijn achtergesteld 

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, 

vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij 

ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die 

anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. 

 

Wij hebben nu bijvoorbeeld geld geleend van de Rabobank. Ook hebben wij geld geleend van 

onze bestuurders. Wij hebben afgesproken wie als eerste en als laatste recht heeft op 

terugbetaling van de lening. Dit is de volgorde op het moment dat wij de obligaties hebben 

uitgegeven:  

 

1. Financiering van de Rabobank 

2. Deze obligaties 

3. Geldleningen van de beide bestuurders en een managementlid 

 

Deze volgorde betekent dat eerst de Rabobank recht heeft op terugbetaling van de lening. Is er 

nog geld over? Dan heeft u, samen met de andere beleggers, recht op terugbetaling van de 

lening. Is er dan nog geld over? Dan hebben de bestuurders en het managementlid recht op 

terugbetaling. U krijgt dus als tweede de lening terugbetaald.  

 

Lenen wij nog van anderen geld? Dan kunnen wij afspreken dat die anderen ook eerder betaald 

krijgen dan u. 

 

 

5.3. Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij mogen dat op zijn vroegst doen 2 jaar na de 

uitgifte. Dat moet de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening 

eerder terug betaald te krijgen.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. Ook 

sturen wij dan een e-mail. Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Op de website van 

NPEX staat ook hoeveel wij van de lening terugbetalen. Wij betalen hetzelfde bedrag per 

obligatie terug. Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente. Ook 

betalen wij dan een extra bedrag. Dat is 2% van het bedrag dat wij u eerder terugbetalen. 

Betalen wij bijvoorbeeld € 1.000 terug? Dan betalen wij 2% van € 1.000 extra. Dat is € 20,--. 

Dat bedrag krijgt u dan extra. 
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5.4. Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen u uw lening terug. Ook betalen wij u rente. Wij spreken met u af wanneer wij u 

terugbetalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om 

het bedrag dat u via Stichting NPEX Bewaarbedrijf aan ons heeft geleend van ons te eisen. Dat 

geldt ook voor de rente. Die 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten terugbetalen.  

 

 

5.5. Niet-onttrekkingsverklaring  

Onze aandeelhouders  zijn bekend met deze obligatielening en zullen zolang deze 

obligatielening nog niet is afgelost en de rente niet is betaald, geen besluiten nemen tot het 

uitkeren van winst of terugbetaling van kapitaal.  
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6. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen van ons? Dan leest u hieronder 

hoe u dat kunt doen. Wilt u onze obligaties kopen van een andere belegger op het 

handelsplatform van NPEX? Dan kunt u op de website van NPEX lezen hoe u dat kunt doen. 

Dat staat dus niet in dit prospectus.  

 

 

6.1. U schrijft zich in 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

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

staat op de website van NPEX: [www.npex.nl/payper/inschrijfformulier]. 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 vrijdag 1 juli 2016 van u hebben 

ontvangen.  Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties bij ons kopen. Wij kunnen 

deze inschrijfdatum veranderen. Wij kunnen de datum vervroegen. Dat kunnen wij 

bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om  alle 2.499 obligaties te 

verkopen. Wij kunnen ook een latere datum nemen. Dat kunnen wij doen als we op 1 juli 

2016 nog niet genoeg inschrijvingen hebben om voor € 2.499.000,-- obligaties uit te 

geven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten we dat op de website van NPEX  

weten. 

 

2.    U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties van ons wilt kopen. Dat doet u door het 

bedrag over te maken op  de  bankrekening Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het 

bankrekeningnummer is NL59 INGB 0661 4576 72  ten name van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk 

op vrijdag 1 juli 2016 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: 

 

Vrijdag 1 juli 2016  

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier van u hebben 

ontvangen. 

 

Maandag 4 juli 2016 
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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.  

 

Woensdag 6 juli 2016 

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

 

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 op het handelsplatform van NPEX.  

 

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 onze obligaties willen kopen dan wij 

verkopen. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te 

weigeren. U krijgt dan uw geld terug. NPEX maakt dit over naar de bankrekening die u heeft 

gebruikt om  te betalen. Dat doen wij zo spoedig mogelijk. Behalve als wij de datum om in te 

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

 

 

6.2. Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

bijvoorbeeld doen als wij voor minder dan € 1.500.000,-- aan inschrijvingen hebben. Wij 

behouden ons  het recht voor de minimale omvang van de uitgifte te verlagen indien het aantal 

inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. 

 

Stoppen wij de uitgifte? Dan krijgt u uw geld terug. Wij betalen geen rente. Wij laten het weten 

via de NPEX website als wij de uitgifte stoppen. Heeft u ook al betaald aan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 3 dagen terug na deze e-mail. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om te betalen. U 

krijgt geen rente betaald. 
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7. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening aan u terugbetalen? Dan mag u onze obligaties verkopen. 

U kunt de obligaties alleen aan een andere belegger bij NPEX verkopen. U betaalt hiervoor een 

prijs. Dat is 0,5 % van de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht.. U kunt de obligaties dus 

niet laten overmaken naar een andere rekening als u die u heeft buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo.  

 

U zet uw obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U kiest dan aan 

welke belegger u de obligatie wilt verkopen. De persoon die de obligaties van u koopt, heeft ook 

een NPEX rekening. Die persoon krijgt dan de obligaties op zijn NPEX rekening. Hoe u precies 

de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de NPEX rekening opent.  

 

NPEX rekent kosten voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten 

dat zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  

 

Stopt de samenwerking met NPEX? En wilt u verkopen?  

Dat kan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de obligaties dan niet langer. U krijgt de 

obligaties dus zelf. Dat betekent dat wij in ons register met beleggers administreren dat u de 

obligaties heeft en hoeveel obligaties u heeft. 

 

Heeft u een koper gevonden voor de obligaties? Dan stuurt u ons de overeenkomst met de 

koper. In die overeenkomst moet u vastleggen op welke dag de koper de obligaties moet 

ontvangen. Dan zullen wij dit in onze administratie op die datum aanpassen. 
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8. Informatie over ons 

 

8.1 Wat doen wij? 

Be Informed is een internationaal opererende en toonaangevende (zie onder 8.2 – Algemene 

Marktinformatie) Nederlandse ontwikkelaar van het Robotic Software Platform. Met dit 

platform realiseren onze klanten en partners oplossingen in het domein dat door 

onderzoeksbureaus als “Robotic Process Automation” wordt aangemerkt. 

Na de automatisering van productie en routinematig werk is Robotic Process Automation 

de volgende revolutionaire ontwikkeling wereldwijd. Automatisering van productiewerk is 

bijvoorbeeld de toepassing van robots bij het assembleren van producten, en automatisering 

van routinematig werk is bijvoorbeeld het met computersystemen ondersteunen van 

repeterende administratieve processen, zoals het boeken van orders en het uitvoeren van de 

financiële administratie. Robotisering is de volgende golf in automatisering. Waar 

automatisering tot nog toe vooral ging over het vervangen van lager geschoold werk, gaat 

robotisering over het uitvoeren van intelligent en hoog geschoold kenniswerk. De intelligentie 

komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld het specifiek op de klantsituatie ingaan in de dialoog met 

elke klant en tegelijkertijd te zorgen dat tevens wordt voldaan aan alle hierbij van toepassing 

zijnde regels. Verderop in dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden 

uitgelegd wat het effect hiervan is.  

Benutten van strategische voorsprong 

Be Informed heeft sinds haar oprichting al meer dan € 30 miljoen in de ontwikkeling van de 

software voor Robotic Process Automation geïnvesteerd in: 

 het ontwikkelen van een wereldwijd, uniek, en zeer compleet Robotic Software 

Platform; 

 succesvolle toepassingen voor internationaal aansprekende en veelal grote 

opdrachtgevers (zie hoofdstuk 8.3); 

 het opbouwen van een indirect verkoopkanaal naar de markt middels partners; 

 een bewezen beheerst en voorspelbaar ontwikkelproces en dito implementatieproces; 

 het opbouwen van implementatiepartners en digitale ondersteuning van deze partners. 

Be Informed heeft nu een omslagpunt bereikt waarbij met behulp van haar partners de gedane 

investeringen en opgebouwde, leidende positie wordt omgezet in een sterke, versnelde groei. 

Dit gaat samen met de wereldwijde explosieve groei van Robotic Process Automation (zie 

ondere andere de onderzoeksapporten van McKinsey en HfS). 
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Om vanuit de inmiddels opgebouwde strategische voorsprong een zo groot mogelijk aandeel in 

deze marktgroei te verkrijgen, zoekt Be Informed financiering om daarmee vol in te zetten op de 

volgende fase:  

VAN EEN “ONTWIKKELMACHINE” NAAR EEN “VERKOOPMACHINE”. 

 

Be Informed levert primair software (het Be Informed Robotic Software Platform) door het 

verkopen van gebruikslicentie- en onderhoudsovereenkomsten op deze software. De 

gebruikslicenties houden in dat een klant voor een bepaalde toepassing of bepaald 

toepassingsgebied het recht verkrijgt om onze software in te zetten. De onderhoudslicenties 

geven het recht op het verkrijgen van van nieuwe releases waarin issues zijn opgelost en nieuwe 

functionaliteiten zijn toegevoegd.  

 

Daarnaast levert Be Informed consultancy-diensten aan partners en klanten (licentiehouders 

van de software) in de vorm van: 

- Adviesdiensten m.b.t. het Be Informed Platform: architectuur- en 

ontwerpondersteuning, kwaliteitsreviews 

- Implementatieprojecten *) 

- Applicatiebeheer *) 

*) Deze diensten worden zoveel mogelijk geleverd door implementatiepartners van Be 

Informed. In dit geval sluit de klant een overeenkomsten af met de partner, en levert Be 

Informed uitsluitend de gebruikslicentie- en onderhoudsovereenkomsten. 

 

Marktontwikkelingen 

De trendonderzoeker en strategisch consultant McKinsey schat de economische impact van het 

robotiseren  van kenniswerk op $5.2 tot $6.7 biljoen in 2025.  Vooraanstaande IT-

onderzoekbureaus  zoals Gartner schatten de omvang van de markt voor Robotic Software op 

vele miljarden.  

Robotisering in de overheid en in de financiële dienstverlening –zie de voorbeelden hieronder– 

is al sinds een paar jaar in opkomst en laat nu een zeer explosieve groei (zie McKinsey rapport: 

Disruptive Dozen) zien (te vergelijken met de eerst aarzelende opkomst van elektrische auto’s 

en de enorme wachtlijsten voor de nieuwe Tesla’s die nu aan het ontstaan zijn).  

Bijvoorbeeld: veel websites van overheden, banken en verzekeraars geven de 

klant een overzicht van de aangeboden producten en diensten, waaruit de 

klant moet kiezen. Het uitgangspunt is een producten- en diensten-

catalogus, en niet de situatie van de klant. Als deze producten en diensten 

complex van aard zijn weet de klant veelal niet welke keuze het meest 
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geschikt is voor hem. De intelligente software (robot) op internet echter 

bootst de werkwijze van een adviseur na die zich verdiept in de situatie van 

de klant en kennis heeft over het producten- en dienstenaanbod. In de 

software van de Robo-adviseur speelt zich de ‘match’ van vraag en aanbod 

af, met als resultaat een op maat gemaakt advies. De Robo-adviseur neemt 

de taak van de menselijke adviseur als het ware over. 

Een goed voorbeeld is het Omgevingsloket Online dat door de Nederlandse 

overheid is ontwikkeld om burgers en bedrijven middels internet te helpen 

bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Niet de lijst van mogelijke 

vergunningen staat centraal, maar de activiteiten die de burger of een 

bedrijf van plan is uit te gaan voeren. Op basis van die activiteiten wordt 

door ons Robotic Software Platform automatisch afgeleid welke 

vergunningen noodzakelijk zijn.          

Een ander voorbeeld is het geven van advies voor het aanschaffen van 

financiële producten, zoals leningen, hypotheken, beleggingen, en 

levensverzekeringen. Hierbij speelt – naast het vinden van het juiste product 

– ook de zorgplicht van de financiële instelling een rol. Het is daarbij dus 

van groot belang dat bij het te geven advies de persoonlijke omstandigheden 

en doelstellingen van de klant in beschouwing worden genomen, om te 

voorkomen dat de klant een voor hem verkeerd product aanschaft. Deze 

‘match’ wordt door de Robo software van Be Informed uitgevoerd. 

 

Belangrijkste markten en toepassingsgebieden voor Be Informed 

 

Wij richten ons qua geografieën op Nederland (vanwege het belang van een sterke thuismarkt), 

en op de rest van Europa, Engeland en Noord-Amerika (vanwege de omvang van deze 

markten). 

 

Wij hebben daarbij 3 marktsegmenten gekozen die voor de toepassing van onze software het 

meest kansrijk zijn door de kenmerken: veel regelgeving, complexe producten en diensten, en 

dynamische processen: 

1. De Overheid: in deze sector is het toepassen van de juiste wet- en regelgeving en het 

toepassen van het gelijkheidsbeginsel essentieel: de overheid moet burgers en bedrijven 

allemaal gelijkelijk behandelen en moet de door haar uitgevaardigde wetgeving op de 

juiste wijze uitvoeren. In de digitalisering van de overheid is het daarom van belang dat 

regels correct en aantoonbaar worden toegepast. Daarnaast staat het op maat bedienen 

van burgers en bedrijven hoog op de politieke agenda’s. 
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2. De Financiële Sector (banken en verzekeraars): in deze sector worden steeds 

complexere producten en diensten aangeboden die – in de gedigitaliseerde wereld – 

steeds intelligentere geautomatiseerde klantinteractie vergen: het zogeheten ‘Robo-

advies’. Tevens is in deze sector een toenemende mate van regelgeving van toepassing 

op het gebied van zorgplicht voor klanten (ken de  klant en verkoop hem geen 

producten die niet voor de klant geschikt zijn), en Risico Management (het voorkomen 

van onaanvaardbare stroppen en het aanhouden van voldoende (financiële) buffers). 

 

3. De Industriële Sector : in deze sector is het van groot belang om te kunnen aantonen 

wat de effecten van producten zijn op Veiligheid, Gezondheid en het Milieu. Bedrijven 

hebben hierbij te maken met allerlei goedkeuringsinstanties en inspecties die vereisen 

dat de samenstelling van producten, de productieprocessen de productielocaties 

voldoen aan de wettelijke eisen. 

Voor deze 3 marktsegmenten zijn de volgende toepassingsgebieden te onderkennen: 

1. Het ondersteunen van klanten: het robotiseren van het komen tot de juiste 

adviezen en het contracteren van passende producten en diensten uitgaande van de 

specifieke klantsituatie. 

 

Voorbeelden: (in de overheid) het krijgen van adviezen over zorg en maatschappelijke 

hulp, het verkrijgen van vergunningen, het verkrijgen van uitkeringen, 

belastingaangifte doen; (in de financiële sector) het krijgen van adviezen over 

hypotheken, beleggingen, pensioen(verzekeringen), met betrekking tot de geschikte 

producten, op basis van de kenmerken van de klant en de kenmerken van het product, 

conform de geldende wet- en regelgeving. 

 

2. Het automatiseren van taken van interne kenniswerkers: het robotiseren van 

routinematige activiteiten in complexe processen, waardoor de kenniswerkers die deze 

processen uitvoeren zich kunnen concentreren op de uitzonderingsgevallen. De 

uitvoering van deze uitzonderingsgevallen worden eveneens door robotisering 

ondersteund.  

 

Voorbeelden: het beoordelen en toekennen van patenten en het verlenen of afwijzen 

van immigratieverzoeken. In dit type processen geldt dat enerzijds een groot aantal 

activiteiten door onze software kan worden uitgevoerd en anderzijds soms menselijke 

interactie of ingrijpen is vereist indien de regels niet eenduidig zijn, of er zich gevallen 

voordoen die (nog) niet in regels zijn vastgelegd. 

Be Informed levert voor bovengenoemde marktsegementen en toepassingsgebieden haar 

Robotic Software Platform. Met behulp van dit platform realiseren klanten hun specifieke 

toepassing, al dan niet ondersteund door Be Informed of haar partners. Daarnaast realiseren 
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partners voor hun specifieke markten standaardoplossingen met behulp van ons platform, zoals 

bijvoorbeeld Bearingpoint met haar oplossingen voor de overheidsmarkt. 

 

Concurrentiepositie 

 

Be Informed concurreert met grote IT-leveranciers zoals IBM en Oracle die claimen alle 

gewenste functionaliteiten te kunnen leveren, en anderzijds met leveranciers die sterk zijn in 

een deelgebied. 

 

Be Informed onderscheidt zich van de ‘grote spelers’ doordat ons platform een compleet, 

geïntegreerd en open platform is waarbij alle regels op één plek eenduidig worden 

vastgelegd (wet- en regelgeving, bedrijfsregels, procesregels, productkenmerken) in de taal 

van de betreffende organisatie. Omdat de grote spelers hun producten veelal op verschillende 

wijzen hebben verworven (meestal een combinatie van zelfbouw en overnames) kunnen zij dat 

niet. Daarnaast bevat onze software de door klanten en onderzoeksbureaus uniek genoemde 

“Business Navigator” die werkt als een navigatiesysteem in een auto. De Business Navigator 

redeneert vanuit de context van de klant en de geldende regels steeds terug welke activiteiten 

moeten worden uitgevoerd om het doel (bijvoorbeeld offerte of vergunning) te bereiken.  De 

vergelijking met een navigatiesysteem wordt gemaakt ten opzichte van een routebeschrijving: 

een routebeschrijving redeneert van voor (vertrekpunt) naar achter (doel) en is statisch (houdt 

geen rekening met bijvoorbeeld wegopbrekingen), terwijl een navigatiesysteem continue vanuit 

het te bereiken doel redeneert en op elk moment (dynamisch) de kortste of snelste route naar 

het eindpunt berekent. Dus als (noodgedwongen) wordt afgeweken van een aanwijzing, wordt 

de route naar het doel hierop automatisch aangepast. Zo werkt onze Business Navigator ook: als 

in de situatie van een bedrijfsproces, te vergelijken met een route om een doel te bereiken (het 

leveren van een advies, product of dienst), iets verandert past de Business Navigator het proces 

naar het doel dynamisch aan. 

 

Ten opzichte van de leveranciers van deeloplossingen geldt dat zij soms beter zijn in hun 

specialiteit, maar de complete (business)vraag niet kunnen beantwoorden. Ook dan geldt weer 

het voordeel van Be Informed dat het platform compleet, geïntegreerd en open is. 

 

Een leidend en uniek software platform 

Klanten en onderzoeksbureaus zoals Gartner (Critical Capabilities for Case Management 

Frameworks), Forrester ( The Forrester Wave™: Dynamic Case Management, Q1 2014), OVUM 

(On The Radar: Be Informed), HfS (The HfS Intelligent Automation Continuum), zien de Be 

Informed software als voorloper in de Robotic Process Automation markt.  Met name als het 

gaat om complexe processen (bijvoorbeeld met veel dynamiek en veel regelgeving) en het 

toepassen van contextuele data (bijvoorbeeld advies voor elke klant op maat of rekening 

houdend met specifieke regelgeving per land) is het platform van Be Informed uniek! 
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Internationaal  bewezen 

Be Informed is al sinds 2006 actief in de markt (zie ook onder Onze geschiedenis) en heeft grote 

internationale klanten zoals Procter & Gamble, het Europese Patent Office, overheidsinstanties 

in de Verenigde Staten, de Immigratiediensten van Nederland en Groot-Brittannië en banken 

en verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Focus op pure software leverancier 

Vanaf de oprichting in 2006 heeft Be Informed de strategie gekozen om als een “full service” 

leverancier in de markt te opereren. Be Informed ontwikkelde en leverde het Robotic Software 

Platform, en realiseerde ook oplossingen (implementatiediensten) voor klanten. 

In 2013 zagen we dat de implementatiediensten de organisatie afleidden van de focus op het 

bouwen van een internationaal toonaangevend Robotic Software Platform. Tevens zagen we 

door de economische terugval een sterk teruglopende vraag naar deze implementatiediensten. 

Dat heeft ertoe geleid dat begin 2014 een herstructurering van de implementatieorganisatie in 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk door een faillissementsaanvraag noodzakelijk was (zie 

ook onder Onze geschiedenis) 

Na deze ingrijpende herstructurering  heeft Be Informed met de doorstart als strategie gekozen 

een pure software leverancier (verkopen van licenties) te zijn, en laat zij implementaties zoveel 

mogelijk over aan partners, zoals Deloitte, BearingPoint, Accenture, Novabase, CACI (leveren 

van implementatiediensten en het op eigen risico ontwikkelen en verkopen van oplossingen 

gebaseerd op onze software). Hierdoor creëren we voor onze partners een goed verdienmodel 

met Be Informed, waardoor ze meer verkopen.  

Be Informed richt zich op overheden, banken, verzekeraars en gereguleerde industrieën in 

Amerika, het Verenigd Koninkrijk en rest van Europa. Dat deze strategie vruchten afwerpt blijkt 

uit een omzetgroei van circa 30% over 2014/2015 (zie ook hoofdstuk 11) en 15 nieuwe 

overeenkomsten in de afgelopen 12 maanden met toonaangevende organisaties zoals: 

HomeOffice/Immigrations (UK), Procter & Gamble (US), Tesco Bank (UK), Royal Bank of 

Scotland (UK), Environmental Protection Agency (Federaal Agentschap voor Gezondheid en 

Milieu, US), Deloitte (UK), Zurich Insurance Group (UK), Skipton (Insurance, UK), Novabase 

(EU), Qander (Financiële Diensten, NL). 

 

8.2 Onze geschiedenis 

Onderstaand een chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de jaren vanaf 

de oprichting. 
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Hoewel de Be Informed productontwikkeling in 2003 al is begonnen, destijds binnen het IT-

bedrijf Be Value, is Be Informed als zelfstandig bedrijf in 2006 gestart. In 2006 kwam de 

doorbraak voor Be Informed na het winnen van een aanbesteding van de Nederlandse overheid 

voor een SaaS-gebaseerde contextuele informatie en advies oplossing (‘de Overheidsbrede 

Zoekdienst’). Deze dienst werd geleverd aan een groot aantal ministeries (Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OCW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Belastingdienst, de Douane en een aantal 

e -overheid programma's. 

 

In 2007 wonnen we het contract voor een landelijk systeem voor het afhandelen van alle 

omgevingsvergunningen: het nu nog steeds operationele Omgevingsloket Online. Gartner 

beoordeelde  later dit systeem als een van de meest indrukwekkende IT-projecten ter wereld. 

Dit succes resulteerde ook in de eerste aantrekkelijke orders in de markt voor financiële 

dienstverlening van onder meer Achmea en Interpolis. 

Aan het begin van 2008 koos de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) voor 

de Be Informed Business Navigator als het hart van haar nieuwe informatiesysteem. 

In 2009 haalde Be Informed haar eerste opdracht binnen boven de miljoen euro grens:  een 

licentiecontract met het CAK voor het automatiseren van de WTCG. 

 

Onze eerste multi-miljoen euro contract werd gesloten in 2010 met het Kadaster. Be Informed 

won ook de eerste grote contracten buiten Nederland. Samen met onze partner Bearingpoint 

hebben we succesvol aangeboden voor het realiseren van de kernsystemen van de 

Belastingdienst in de Nederlandse Cariben. 

In 2011 wonnen we grote contracten met onder andere APG en we waren in staat om de markt 

in het Caribisch gebied uit te breiden: het ondersteunen van de Sociale Zekerheid 

administraties op Curaçao en Sint Maarten. 2011 was ook het jaar dat Be Informed begon aan 

zijn internationale expansie in de Amerikaanse en Britse markt. 

 

Ondanks de moeilijke economische tijden en substantiële bezuinigingen bij de overheid was Be 

Informed in staat om haar groei te handhaven in 2012. Multi-miljoen euro contracten met het 

Europees Octrooibureau en UWV werden gewonnen tegen de hevige concurrentie van alle grote 

spelers: SAP, Oracle, Pega Systems, Microsoft en IBM. In beide aanbestedingsprocedures was 

Be Informed in staat om de superioriteit van haar technologie te bewijzen. 

Ook in 2012 bleven we investeren in onze internationale expansie met de oprichting van 

juridische entiteiten in zowel de VS als de Britse markt, de openstelling van de Turkse markt en 

het opbouwen van een netwerk van partners in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Turkije en de 

Nordics. 

 

In 2013 had Be Informed meer dan 100 implementatieconsultants aan het werk. Vertragingen 

bij het starten van projecten met twee grote klanten (wat resulteert in leegloop bij de 
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implementatie divisie) en uitgestelde beslissingen voor nieuwe licentiedeals veroorzaakten een 

dramatische daling van de omzet in 2013 en er werd besloten om het bedrijf te herstructureren 

tot een pure software ontwikkelorganisatie en implementaties van onze software niet langer zelf 

te doen maar door partners te laten uitvoeren. Een faillissement voor de 

implementatieorganisatie was in januari 2014 helaas onafwendbaar. Begin 2014 is er door de 

oorspronkelijke oprichters besloten een doorstart te maken met een sterk afgeslankte 

organisatie. Deze ISV (independent software vendor) organisatie heeft nu een efficiënt 

operationeel model en een vlakke managementstructuur. De overheadkosten zijn teruggebracht 

tot een minimum; de kern van de organisatie is 100% gericht op de ontwikkeling van het 

platform en een klein business development team is actief in Nederland, de VS en het Verenigd 

Koninkrijk. 

2014 was derhalve vooral het jaar van de herstructurering en het vernieuwen van de contracten 

met onze loyale klanten. We mogen ons gelukkig prijzen dat nagenoeg alle klanten van voor het 

faillissement hun contracten hebben voortgezet.  

In onderstaand figuur ziet u de structuur voor en na de doorstart weergegeven. De 3 failliet 

gegane onderdelen zijn in het grijs weergegeven. Na de doorstart is er een nieuwe Be Informed 

B.V. opgericht (in groen). Deze heeft vervolgens van de curator Be Informed USA, Inc. gekocht 

naast een deel van de boedel en de debiteurenportefeuille. Als onderdeel van de koopprijs is een 

earn-out regeling bedongen. Deze regeling houdt in dat in geval van verkoop van Be Informed 

of dividend uitkering door Be Informed de curator recht heeft op een maximaal bedrag van 1 

miljoen euro. Ter zekerheid heeft de curator een pandrecht verkregen op de aandelen van de 

groep. 

 

  

 

Be Informed heeft in de jaren voor 2013 een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei (CAGR) weten te 

realiseren van circa 30%. In 2015 is wederom een omzetgroei ten opzichte van 2014 

gerealiseerd van circa 30%.  
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Het heden 

We zien dat de strategie om partners te vinden die Robo Solutions op ons platform bouwen en 

deze in de markt verkopen begint te werken. De commerciële pijplijn heeft het afgelopen jaar 

dan ook een  behoorlijke groei laten zien in aantal opportunities en in totale omzetwaarde. 

De laatste maanden heeft Be Informed meer dan 10 nieuwe overeenkomsten gerealiseerd die 

laten zien dat de kansen in de markt ook daadwerkelijk worden geconverteerd naar 

overeenkomsten. 

Dit in combinatie met de Robotic Process Automation markt die zich nu zeer explosief 

ontwikkelt, maakt dat Be Informed zich nu opmaakt voor een sterke groei in de komende jaren. 

 

Ter illustratie onze recente successen (nieuwe contracten) van het laatste half 

jaar: 

 

UK, overheid: 

 G-cloud: raamcontract voor gehele Engelse overheid; hierdoor kunnen alle 

overheidsinstanties in het Verenigd Koninkrijk Be Informed zonder of met beperkte 

aanbestedingsprocedures contracteren 

 Home Office/Immigrations: digitale ondersteuning kenniswerkers bij afhandelen 

asielaanvragen 

 Londen/Barking & Dagenham: Robo Advies voor het geven van adviezen voor 

maatschappelijke dienstverlening 

UK, finance 

 Tesco Bank: Robo Advies en Robo afhandeling ( onboarding ) 

 Deloitte: partnership agreement voor de ontwikkeling van een standaardoplossing voor 

financiële dienstverlening (Robo Advies) 

 Deloitte/Zürich: Robo Advies 

 Deloitte/Skipton: Robo Advies 

VS, industriële sector:     

 Procter&Gamble: High Level Design: digitale ondersteuning kenniswerkers wereldwijd 

VS, overheid:   

 EPA (environmental protection agency): Framework Enterprise licentie; Robo Advies en 

Robo afhandeling plus digitale ondersteuning kenniswerkers 

EU, finance:     

 Laser (Nederland): digitale ondersteuning kenniswerkers bij inning 

EU, overheid 

 BOIP (Benelux): digitale ondersteuning kenniswerkers afhandelen IP ideeën  

 Belastingdienst Curaçao: digitale ondersteuning kenniswerkers bij Heffen en Innen van 

belasting; rapporteren in het kader van Fatca   

Novabase (Portugal): partnership agreement. 
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Naast de hierboven genoemde nieuwe contracten, onderstaand een overzicht van onze 

belangrijkste langlopende klantcontracten: 

US 

 Procter&Gamble (wereldwijde product compliance) 

EU 

 IND (beoordeling en toekenning verblijfstitels) 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Omgevingsloket Online) 

 Nederlandse Emissie Autoriteit (verhandelen emissierechten) 

 Brabant Water (incident management) 

 Europees Patent Office (octrooi aanvragen) 

 Openbaar Ministerie (bepaling schadevergoedingen) 

 Belastingdienst Caribisch Nederland (heffen en innen) 

 

 

8.3 Belangrijkste contracten 

Naast de belangrijke commerciële contracten op de vorige pagina, hebben wij ter financiering 

van onze organisatie en versterking van onze kaspositie onderstaande  contracten afgesloten: 

- Een aflopend rekening courant krediet met de Rabobank (zie hoofdstuk 11.2). Het betreft 

een rekening courant financiering van €840.000,--. De debetrente bedraagt 7,3% per 

jaar, per kwartaal achteraf te berekenen. Inperking van het krediet verloopt met 

€210.000,-- per twee maanden met ingang van 1 juni 2016 tot nihil per 1 december 

2016. 

- Een aantal leningsovereenkomsten met onze bestuurders en een managementlid. Het 

betreft een tweetal achtergestelde leningen ter hoogte van €165.000,-- van beide 

bestuurders; de rente hierop bedraagt 8% per jaar. En een achtergestelde renteloze 

lening ter hoogte van €200.000,-- van een managementlid. 
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8.4 Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u welke bedrijven dat zijn.  

 

Be Informed Holding B.V. is 100% eigenaar van Be Informed IP B.V. en Be Informed B.V. 

Be Informed IP B.V. is houdster van alle intellectuele eigendommen van de groep; hierbij moet 

gedacht worden aan auteursrechten op de software en de merkenrechten. 

Be Informed B.V. is de werkmaatschappij die de software ontwikkelt, verkoopt (in Europa)  en 

implementeert. Tevens wordt vanuit deze B.V. ondersteuning aan onze klanten verleend. Zij 

houdt alle klantcontracten. 

Be Informed USA, Inc. is onze verkooporganisatie voor de Noord-Amerikaanse markt. 

Wij opereren in het Verenigd Koninkrijk vanuit een vaste inrichting (geen aparte Ltd. maar wel 

een aantal medewerkers). 

 

Bij Be Informed B.V. werken op het moment van uitgifte van deze prospectus 33 mensen. Bij de 

andere onderdelen zijn geen mensen in dienst. 

 

Onderstaand organogram beschrijft de besturing van onze organisatie. De CV’s van de 

belangrijkste medewerkers treft u aan in hoofdstuk 10.2. 
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8.5 Informatie over onze aandelen 

U ziet onderstaand wie onze aandelen heeft. Dat zijn:  
 

 

 

 Hoogenberg Beheer B.V., Niels Beheer B.V en Laurens Beheer B.V. worden bestuurd door 

onze CEO de heer H.R. Hoogenberg. 

 O&I Business Agility B.V. is een private equity partij. 

 Stichting Administratiekantoor (‘STAK’) Be Informed Holding houdt aandelen ten behoeve 

van ons personeel. 

 Mensink Beheer B.V. wordt bestuurd door de non executive board member G.H. Mensink. 

 

Wij hebben voor een bedrag van € 5.000.000,-- gewone aandelen geplaatst. Dat zijn de 

aandelen die wij in totaal hebben uitgegeven. Dat zijn 500.000 aandelen. Dit bedrag is ook 

gestort. Dat hebben wij dus ontvangen. 
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Van de 50.000 aandelen die de Stichting Administratiekantoor Be Informed Holding bezit zijn 

er 60 middels certificaten op 60 aandelen uitgegeven aan ons personeel en zijn toezeggingen 

gedaan aan personeel voor een groot deel van de resterende certificaten. 
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9. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

Be Informed wil aanvullende financiering aantrekken om verdere groei in de markt te kunnen 

realiseren. Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld van beleggers. Dat geld willen wij 

gebruiken voor het:  

 

1. Versterken van de financiële positie van de onderneming door: 

a. het versterken van ons garantievermogen (het garantievermogen van een 

onderneming is het eigen vermogen (aandelenkapitaal plus reserves) en 

achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde leningen en (bij banken) 

achtergestelde deposito's). Het garantievermogen dient tot meer zekerheid van 

externe partijen (zoals klanten, leveranciers, bank) met betrekking tot de 

continuïteit van Be Informed; een hoger garantievermogen geeft ons meer 

commerciële slagkracht hetgeen van belang is voor realisatie van de 

prognoses); 

b. en het versterken van onze kaspositie (de hoeveelheid ‘cash’ beschikbaar geld). 

2. Investeren in marketing en verkoop door onder meer: 

a. Doorontwikkelen van digitale support aan partners m.b.t. 

verkoopondersteuning en implementatie ondersteuning van projecten om 

zodoende te kunnen opschalen zonder direct meer mensen nodig te hebben. 

Hierdoor wordt het voor partners eenvoudiger om zonder hulp onze producten 

te kunnen verkopen en daarna ook zelfstandig projecten uit te kunnen voeren. 

b. Verder uitbouwen van co-creatie van domeinoplossingen met partners met 

specifieke kennis van een domein: 

i. voor de Financiële branche: Advies en klantregistratie; 

ii. voor de Overheid: Advies, Patenten, Immigratie, Vergunningen; 

iii. voor Gereguleerde Industrieën: Product Stewardship (Cradle to Grave). 

c. Vergroten van inspanningen met betrekking tot lead generatie. Hierdoor op 

basis van de huidige successen meer opdrachten realiseren en zodoende 

minder afhankelijk te zijn van alleen grote opdrachten. 

 

Wanneer we minder ophalen dan de  geplande € 2.499.000,-- zullen de geplande tijdslijnen 

voor de realisatie van bovenstaande doelen naar achteren verschuiven. Dit heeft dus een 

temporiserend effect op de realisatie van onze doelstellingen, waarbij het versterken van de 

financiële positie prioriteit zal hebben. Dit heeft ook tot gevolg een minder solide onderneming 

en een verminderde kans op het binnenhalen van opdrachten en dus niet realiseren van 

prognoses. 

 

Wanneer we het volledige bedrag binnen halen, zijn we voornemens de helft te besteden aan het 

versterken van de financiële positie van de onderneming en de helft te investeren in marketing 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemd_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergestelde_lening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergesteld_deposito
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en verkoop. In het scenario dat we het drempelbedrag van  € 1.500.000,-- ophalen, zullen we 

€ 1.000.000,-- gebruiken voor het versterken van de financiële positie van de onderneming en 

de resterende € 500.000,-- om te investeren in marketing en verkoop. 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij bijvoorbeeld voor minder dan € 1.500.000 aan inschrijvingen hebben. Wij 

behouden ons  het recht voor de minimale omvang van de uitgifte te verlagen indien het aantal 

inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. 

 

 

Wij ramen de kosten van de uitgifte van de obligatielening als volgt, waarbij het uitgangspunt is 

dat voor € 2.499.000,-- aan obligaties wordt uitgegeven. Onderstaande bedragen zijn exclusief 

BTW. De Plaatsingsvergoeding van de NPEX bestaat uit een eenmalig vast bedrag van € 5.000,- 

en 3% van het genoteerde bedrag. Bij een lagere opbrengst wordt de plaatsingsvergoeding 

navenant lager; de overige eenmalige bedragen blijven gelijk. 

 

Eenmalige emissiekosten 

- Plaatsingsvergoeding NPEX  € 80.000,-- 

- Stichting Obligatiehouderbelangen € 1.500,-- 

- Financiële quickscan   € 12.000,-- 

- Juridische kosten    € 4.500,-- 

- Marketingkosten    € 15.000,-- 

- Advieskosten (financieel)   € 10.000,-- 

 

- Totaal     € 123.000,-- 

 

 

Jaarlijkse kosten 

- Rente obligatiehouders   € 212.500,-- 

- Administratievergoeding NPEX  € 10.000,-- *) 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen € 1.500,-- 

 

- Totaal     € 224.000.-- 

 

 

*) de administratievergoeding van NPEX bedraagt 0,4% van het genoteerde bedrag met een 

minimum van € 4.000,-- 
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10. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste 

mensen in ons bedrijf: 

- onze bestuurders 

- ons management 

Het kantooradres van deze mensen is Laan van Westenenk 150, Apeldoorn. 

 

10.1. Onze bestuurders  

De volgende personen zijn onze bestuurders: 

 

- De heer H.R. (Rik) Hoogenberg is bestuurder (executive boardmember) van ons. Hij 

heeft geen andere functies.  

- De heer G.H. (Gerrit) Mensink is bestuurder (non executive boardmember) van ons. Hij 

heeft geen andere functies. 

 

Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen ons en deze personen. Voor de volledigheid 

melden we dat beide heren op persoonlijke titel een achtergestelde geldlening ter hoogte van 

€165.000,-- per persoon aan ons hebben verstrekt. De heer Mensink heeft hiernaast een 

pandrecht gevestigd op het intellectuele eigendom van de groep als zekerheid voor een 

afgegeven hypotheek aan de Rabobank (in verband met het aflopende rekening courant 

krediet). Meer hierover leest u in hoofdstuk 11. 

 
 
10.2. Ons management 

Ons management wordt gevormd door de volgende personen:  

 

Rik Hoogenberg 
CEO 
Als één van de twee oprichters van Be Value (in 10 jaar uitgegroeid tot een 
bedrijf met een omzet van meer dan € 50 miljoen, een winst voor 
belastingen van € 8,2 miljoen en 500 professionals in 2006) is Rik 
Hoogenberg de drijvende kracht achter het Be Informed Robotic Software 
Platform en de Be Informed organisatie. Rik heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in een breed scala van functies, van verkoop tot Board niveau bij 
grote internationale service providers. 
 

 

Geert Rensen 
Chief Marketing Officer en Director VS 
Geert Rensen is betrokken geweest bij het Be Informed Robotic Software 
Platform sinds het begin van de R&D-programma in 2002. Geert heeft 
een achtergrond in sales, marketing en innovatiemanagement bij 
vooraanstaande internationale bedrijven in de software en diensten-
industrie, waarin hij werkt sinds 1992. Geert heeft een MBA in Business 
Economics aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van 
Uppsala. 
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Gordon McKenzie 
Director UK 
Gordon Mckenzie is in 2013 toegetreden tot Be Informed vanuit 
Microsoft, waar hij een 18-jarige carrière door heeft gebracht in een aantal 
verkoop- en solution management functies met betrekking tot retail 
banking en de publieke sector. Als General Manager voor Schotland was 
hij verantwoordelijk voor strategische relaties met de overheid en droeg 
bij aan de Technology Strategy Board van het nieuwe Parlement. Hij kreeg 
vervolgens een Europese en mondiale rol voor Microsoft bij het 
ontwikkelen van hun Government Solutions Strategie en creëerde zowel 
het Citizen Service Platform en Connected Government Framework. 
 

 

Sylvia Roelofs 
Director Benelux 
Sylvia Roelofs is in 2014 in dienst gekomen bij Be Informed. Sylvia was 
directeur van Nederland ICT, de branchevereniging voor hardware, 
software, telecom en dienstverlenende bedrijven in Nederland. Als 
boegbeeld van de ICT-sector, was ze nauw betrokken bij innovatieve ICT-
toepassingen voor het bedrijfsleven en de overheid. Ze is zeer vertrouwd 
met de 'Gouden Driehoek' (bedrijfsleven, wetenschap en overheid), die 
bepalend is voor succesvolle innovaties. Daarnaast heeft zij 
leidinggevende en toezichthoudende nevenfuncties. 
 

 

Gartjan Grijzen 
Chief Technology Officer en Lead architect 
Vanaf het allereerste begin speelt Gartjan Grijzen als product architect 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Be Informed Platform en is 
hij verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van unieke 
features van het platform: het executeerbare business design, de 
declaratieve procesinferencer en bijvoorbeeld de (semantische) service 
compositie. Ook is Gartjan betrokken geweest bij het ontwerp van diverse 
Be Informed implementaties. 
Sinds 2014 is Gartjan, naast lead architect, ook als manager 
verantwoordelijk voor de Product Development afdeling.     
 

 

Ronald Heller 
Director Product Management & Lead Architect 
Ronald is bij Be Informed gekomen in het oprichtingsjaar en is 
verantwoordelijk als product architect voor het ontwerp en de 
ontwikkeling van het platform. Ronald is als lead architect betrokken 
geweest in een aantal grote implementaties. Momenteel is Ronald Heller 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de product roadmap als 
Director Product Marketing en houd tevens toezicht op een deel van het 
huidige project implementaties. 
 

 

Steven Verburg 
Director Product Support & Partner Support 
Steven is verantwoordelijk voor het opzetten van het Be Informed 
partnerprogramma. Het programma ziet toe op de onboarding van 
partners tot het ontwikkelen van hen om zelfvoorzienend te zijn in 
verkoop, implementaties, onderhoud en het ontwikkelen van van Be 
Informed-gebaseerde oplossingen.  
Steven is hoofd van de Partner & Product Supportafdeling, bestaande uit 
Be Informed experts die zich toeleggen op de uitvoering van het 
partnerprogramma. 
Hiernaast is Steven verantwoordelijk voor de ondersteuning van de sales, 
door middel van presentaties, workshops, proof of concepts, 
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bidmanagement en het schrijven van offertes. 
 

Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen ons en deze personen. Voor de volledigheid 

melden we dat een van de managementleden op persoonlijke titel een achtergestelde renteloze 

geldlening ter hoogte van € 200.000,-- aan ons heeft verstrekt. 
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11. Onze financiële informatie 

 

11.1. Ons financieel overzicht hebben wij opgesteld volgens de regels 

Over 2014 hebben wij een jaarrekening met een goedkeurende verklaring met een verplichte 

toelichting inzake de continuïteit opgesteld. Het financiële overzicht hebben wij opgesteld 

volgens de regels die in Nederland hiervoor gelden.  

 

Over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 hebben wij een interim financieel 

overzicht opgesteld. Bij dit overzicht is een samenstelverklaring van onze accountant gevoegd 

met een toelichting over de continuïteit. Het is dus geen gecontroleerd financieel overzicht. 

Over de onderstaande pro forma en unaudited verlies en winstrekening en balans zegt onze 

accountant in haar samenstelverklaring het volgende in relatie tot deze obligatielening: 

 

 

Wij hebben in 2015 besloten het boekjaar dat liep van 1 januari tot en met 31 december aan te 

passen naar een boekjaar dat loopt van 1 april tot en met 31 maart. De reden voor deze 

aanpassing is commercieel. Veel van onze bestaande en potentiële klanten hebben een boekjaar 

of budgetjaar dat loopt tot en met 31 december. Vanaf 1 januari starten dan veelal de nieuwe 

budgetten en projecten in deze organisaties. Hierdoor ontstaat veel druk rondom einde van het 

jaar c.q. begin van het jaar betreffende aanschaf van onder andere licenties. Het gevolg hiervan 

is een hoge druk op de prijzen en over het gehele jaar gezien een vertekend beeld. Door de 

aanpassing van het boekjaar naar 1 april tot en met 31 maart zal het lopende boekjaar 2015 dan 

ook éénmalig worden verlengd tot en met 31 maart 2016 (en derhalve een periode van 15 

maanden beslaan). 

De accountant heeft de cijfers over het verlengde boekjaar 2015 nog niet gecontroleerd. Deze 

cijfers worden conform de wettelijke eisen later alsnog gecontroleerd en gepubliceerd. 

 

Onze accountant is Boon Registeraccountants B.V. Het adres van Boon Registeraccountants  

B.V. is Christiaan Geurtsweg 1 in (7335 JV) in Apeldoorn. De accountant is lid van de SRA en de 

NBA: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. 

 

Het financieel overzicht 2015 en het verslag van de accountant kunt u vinden als bijlage bij 
deze prospectus en op de bedrijfsprofielpagina van ons op https://www.npex.nl/be-informed. 
 

 

https://www.npex.nl/be-informed
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11.2. Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke geconsolideerde financiële informatie uit 

2015 en 2014. Dit overzicht is ontleent aan het financieel overzicht 2015 welke als bijlage bij 

deze prospectus is toegevoegd; deze cijfers en de bijlage moeten hiermee in samenhang worden 

gelezen. We hebben voor de cijfers over 2015 het kalenderjaar gehanteerd en niet het geplande 

verlengde rapportagejaar. Hierdoor zijn de cijfers over 2015 vergelijkbaar met 2014. De cijfers 

over 2015 zijn voorzien van een samenstelverklaring door onze accountant. Over 2015 is dus 

geen accountantscontrole toegepast. 

 

 

Pro forma en unaudited verlies- en winstrekening (in Engels) 

 

 

 

Op de volgende pagina’s treft u de toelichting hierop aan. 
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Pro forma en unaudited balans (in Engels) 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s treft u de toelichting hierop aan. 
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De beide Shareholders’ loans (leningen van beide bestuurders) zijn na de datum van publicatie 

van deze cijfers over 2015 en toelichting omgezet in een achtergestelde lening. Beide zijn 

eveneens achtergesteld ten opzichte van de obligatielening. Aflossing ervan vindt plaats uiterlijk 

6 maanden na het terugbetalen van de obligatielening. 

 

Compensabel verlies 

Be Informed Holding B.V. heeft een compensabel verlies voor de vennootschapsbelasting  van  

€ 15.000.000,--. Dit is overeengekomen met de Belastingdienst tijdens de doorstart van onze 

dochtermaatschappij Be Informed B.V. in februari 2014. Het fiscale verlies over 2014, nog 

definitief vast te stellen, is hierin nog niet in meegenomen. Dit betekent dat wij over onze 

toekomstige winsten tot de hoogte van dit bedrag geen vennootschapsbelasting hoeven te 

betalen. De termijn voor het verrekenen van het compensabel verlies is 5 jaar vanaf de 

doorstartdatum 19-02-2014. 

 

Afgegeven zekerheden 

Ten behoeve van het aflopende rekening courant krediet met de Rabobank ter hoogte van  

€ 840.000,-- zijn al onze vorderingen op derden verpand. Deze financiering zal op 1 december 

2016 weer afgelost zijn.  

Als onderdeel van de doorstart in 2014 is met de curator van het failliet gegane Neverland B.V. 

overeengekomen dat hij een pandrecht heeft op de aandelen van de groep als extra zekerheid 

voor een earn-out regeling. Deze earn-out regeling is een onderdeel van de koopprijs die 

overeengekomen is tussen Be Informed en de curator voor het overnemen van de debiteuren, 

een deel van het IP en de inventaris uit het failliete boedel. De earn-out regeling houdt in dat in 

geval van verkoop van Be Informed of dividend uitkering door Be Informed de curator recht 

heeft op een maximaal bedrag van 1 miljoen euro.  
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Tot slot is er een pandrecht gevestigd op het intellectuele eigendom van Be Informed IP B.V. 

door de bestuurder G.H. Mensink in privé als zekerheid voor een door hem afgegeven 

hypotheek aan de Rabobank (als zekerheid voor de Rabobank in verband met voorgenoemd 

rekening courant). Zowel de verpanding aan de Rabobank als de verpanding van het IP aan de 

heer Mensink vervallen volgens planning op 1 december 2016 wanneer de rekening courant 

financiering van de Rabobank is afgelost. 

 

 

11.3. Wij hebben geen rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis zijn of van 

betekenis zijn geweest op onze financiële positie of onze rentabiliteit, overheidsingrepen of 

arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of 

zouden kunnen zijn of kunnen worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen 

hebben of in een recent verleden hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit, 

en/of die van de groep. Met rentabiliteit bedoelen wij of wij voldoende winst maken.  

 

 

11.4. Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds onze laatste financiële 

overzichten 

Wij hebben op 17/12/2015 onze laatste gecontroleerde jaarrekening over 2014 bekend gemaakt. 

Bij publicatie van deze prospectus maken we tevens onze tussentijdse cijfers over 2015 bekend; 

onze accountant heeft deze voorzien van een samenstellingsverklaring voorzien van een 

opmerking over de continuïteit (zie 11.1). Sinds die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van 

betekenis geweest in onze vooruitzichten.  

Wij verwachten niet dat onze vooruitzichten dit jaar zullen veranderen. 

 

 

11.5. Vooruitzicht voor de komende jaren 

Onderstaand treft u onze omzet- en kasstroom-vooruitzichten aan voor de komende 5 jaar. Dit 

overzicht is uitsluitend ingevoegd als indicatie; er kunnen geen zekerheden of rechten aan 

ontleend worden. Werkelijke toekomstige cijfers kunnen materieel afwijken van de 

vooruitzichten zoals beschreven in dit hoofdstuk, de vooruitzichten zoals hier opgenomen 

betreffen slechts verwachtingen. 

 

De ramingen zijn gebaseerd op deels door ons zelf beïnvloedbare variabelen en deels op niet 

door ons zelf beïnvloedbare variabelen. Zo is onze inschatting van onze huidige en toekomstige 

verkoopkracht en de verkoopkracht van partners een belangrijke door ons zelf te beïnvloeden 

variabele die we hebben betrokken om de ramingen op te zetten. Niettemin is de omzetgroei 

mede afhankelijk van het vertrouwen dat potentiële cliënten hebben in onze financiële positie. 

De belangrijke veronderstelling is dat het aantrekken van een achtergestelde obligatie lening, 
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die het garantievermogen versterkt, dit vertrouwen dusdanig vergroot dat we nieuwe cliënten 

realiseren die we anders niet zouden hebben gehad. Niet door ons te beïnvloeden variabelen 

zijn de marktontwikkelingen (zie paragraaf 8.1), de inschattingen van onze cliënten van onze 

financiële positie en de historische groeicijfers van de afgelopen jaren (zie punt 2 onder 

onderstaande tabel). 

 

 

 

Het vooruitzicht voor de komende vijf jaar is gebaseerd op de volgende twee uitgangspunten: 

1. De huidige stand van zaken (gecontracteerde en geprognotiseerde omzet (zie onder), en 

2. De historische omzetgroei die – met uitzondering van 2013 -  alle jaren rond de 30% is 

geweest. Ook het afgelopen jaar (2015) is de omzetgroei ten opzichte van 2014 circa 

30% geweest. Daarom is in de meerjaren prognose dit percentage als leidraad 

gehanteerd. 

 

De huidige stand van zaken is gebaseerd op een drietal uitgangspunten: 

1. Gecontracteerde omzet: deze bedraagt momenteel ca. 2 miljoen; deze omzet is voor 100% 

in de prognose van 2016 meegenomen; 

2. Opportunities in de “committed fase” of in de “eerste project fase:” deze omzet 

vertegenwoordigt een potentiële omzet van ca. € 5,8 miljoen; deze omzet is voor 50% in 

de prognose van 2016 meegenomen. 

De term “committed fase” wordt gebruikt voor verkooptrajecten die in de 

afronding/contractering  zitten: er is offerte uitgebracht en de laatste gesprekken met 

de klant vinden plaats. De term “eerste projectfase” wordt gebruikt voor 

verkooptrajecten, waarbij de klant al heeft gekozen voor ons product en een betaald 

pilot-project wordt uitgevoerd. 

3. De “pijplijn”: deze omzet bedraagt ca. € 15 miljoen en is voor 10% in de voorspelling van 

2016 meegenomen. 

De term “pijplijn” wordt gebruikt voor “opportunities” waaraan concrete verkoop-

inspanningen worden  verricht, maar die nog niet in de afsluitende/contracterende fase 



Prospectus Be Informed Holding B.V.  
24 mei 2016 

 

- 67 - 

 

 

zitten. De realisatie hiervan is uiterst onzeker, vandaar dat we deze voor 10% hebben 

meegenomen. 

 

De grootste groei van de omzet wordt gerealiseerd door de verkoop van software-licenties 

die een jaarlijks terugkerende (“recurring”) omzet vertegenwoordigt. Daardoor groeit de 

vaste, gecontracteerde omzet jaar over jaar. 

 

Over de omzet(prognoses) zijn de volgende zaken nog interessant: 

1. Geografische spreiding: 

a. Gecontracteerd: Europa: € 1 miljoen; Verenigd Koninkrijk: € 0,5 miljoen; 

Verenigde Staten: € 0,5 miljoen; 

b. Committed/eerste projectfase: Europa: € 0,6 miljoen; Verenigd Koninkrijk: 

€ 3,1 miljoen; Verenigde Staten: € 2,1 miljoen; 

c. Pijplijn: Europa: € 5,5 miljoen; Verenigd Koninkrijk: € 7,4 miljoen; 

Verenigde Staten: € 2,1 miljoen. 

Hieruit blijkt dat onze inspanningen in de afgelopen 2 jaren om de buitenlandse 

markten te ontwikkelen – zowel in partners als in klanten – nu zijn vruchten 

beginnen af te werpen; het winnen van de Home Office in het Verenigd 

Koninkrijk en de Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten zijn 

hier voorbeelden van. 

2. Sectoren: 

a. Gecontracteerd: Overheden € 1,1 miljoen; Financiële dienstverlening 

(banken, verzekeraars): € 0,4 miljoen; Industrie: € 0,5 miljoen; 

b. Committed/eerste projectfase: Overheden € 3,8 miljoen; Financiële 

dienstverlening (banken, verzekeraars): € 0,5 miljoen; Industrie: € 1,5 

miljoen; 

c. Pijplijn: Overheden € 5,6 miljoen; Financiële dienstverlening (banken, 

verzekeraars): € 8,3 miljoen; Industrie: € 1 miljoen. 

Hieruit blijkt dat onze positie in de overheid sterk blijft, en dat met name de 

groei in de financiële sector groot is. Dit heeft te maken met de sterke opkomst 

van ‘gerobotiseerde’ dienstverlening (advisering bij de aanschaf van financiële 

producten) en de groeiende regeldruk met betrekking tot het correct adviseren 

van klanten (zorgplicht) in deze sector. De groei in de Industrie wordt ook 

gestimuleerd door toenemende regeldruk met betrekking tot het milieu, 

gezondheid, en (voedsel)veiligheid. 

3. Recurring versus eenmalige omzet: 

‘Recurring’ omzet is omzet die voor meerdere jaren is gecontracteerd. Het betreft hier 

inkomsten uit licentieovereenkomsten en omzet uit onderhoudscontracten. 

Eenmalige omzet wordt gerealiseerd door (consultancydiensten, zoals 

implementatieprojecten en kwaliteitsadviezen aan partners en klanten. Het is onze 
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strategie om dit type omzet vooral door partners te laten realiseren, omdat deze 

omzet per jaar kan fluctueren. Uit de prognoses blijkt dat de verhouding 

recurring/eenmalige omzet in de komende jaren verschuift van eenmalig naar 

recurring, hetgeen in lijn is met de strategie. Het faciliteren van omzet door partners 

(implementatieprojecten) resulteert in een sterkere groei van de 

licentieovereenkomsten. Daarom wordt ook – naast de reguliere investeringen in het 

basisproduct die nodig zijn om ‘state-of-the-art’ te blijven – volop ingezet op het 

vereenvoudigen van het toepassen van het product en het verkorten van de leercurve 

om het product toe te passen, door te investeren in de Be Informed Plaza. Dit 

platform ontsluit toepassingsgerichte ondersteuning aan partners in de vorm van 

lesmaterialen, voorbeelden, do’s en don’ts, enz. 

 

Voor 2016 geldt: 

1. Van de gecontracteerde omzet van € 2 miljoen in 2016 is ruim € 1,4 miljoen ‘recurring,’ 

dat wil zeggen dat deze omzet ook voor de volgende jaren is gegarandeerd; 

2. Van de Committed/eerste projectfase omzet van € 5,8 miljoen is ruim € 3,9 miljoen 

recurring; in de prognoses is dit voor 50 % (€ 1,9 miljoen) meegewogen; 

3. Van de in de Pijplijn opgenomen omzet van in totaal  € 15 miljoen is € 9,4 miljoen 

recurring; in de prognoses it dit voor 10 % (€ 0,9 miljoen) meegewogen. 

 

 

Kasstroom overzicht 

We hebben in onze kasstroom voor de komende jaren rekening gehouden met de rente voor en 

de terugbetaling van deze obligatielening. Onderstaand hebben we twee scenario’s uitgewerkt, 

de eerste wanneer de volledige lening wordt uitgezet en de tweede wanneer er voor het 

drempelbedrag wordt geplaatst. Ter verduidelijking: de negatieve posities tot en met mei 2016 

worden thans opgevangen door een aflopende rekening courant positie bij de Rabobank. 
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Er is in bovenstaande overzichten uitgegaan van twee mogelijke scenario’s met betrekking tot 

de opbrengsten van de obligatielening NPEX. Het eerste scenario gaat uit van een 

obligatielening van € 2.500.000,-- en het tweede scenario gaat uit van € 1.500.000,--. 

 

Door onze bestaande kredietfaciliteit bij de Rabobank zijn we in staat een tijdelijke negatieve 

kaspositie op te vangen; zelfs bij een minimale inschrijving van € 1.500.000,-- op deze 

obligatielening. 

 

Overwegingen en uitgangspunten voor de prognoses over de kalenderjaren 2016-2020 zijn als 

volgt: 

 De werkelijke toekomstige kasstromen kunnen afwijken van de bedragen genoemd in het 

overzicht, deze bedragen zijn slechts verwachtingen. 

 De timing van de kastromen kan afwijken doordat orders later vallen dan nu 

geprognosticeerd. 

 De verwachte cash in flow is gebaseerd op de verwachting in groei van de omzet als 

genoemd in hoofdstuk 11.5 van deze prospectus en in het bijzonder dat de sterkere balans in 

beide scenario’s leidt tot meer vertrouwen in de onderneming en daardoor omzet groei. 

 Dat er voldoende interesse in ons product blijft en dat de concurrentie geen vergelijkbaar 

product ontwikkeld. 

 Ten behoeve van de prognose is rekening gehouden met een debiteurenstand van 15% van 

de omzet en een crediteurenstand van 5% van de kosten. 

 Er is gerekend met een inflatie van 1%. 

 Omzetgroei per jaar is circa 30%. 

 De verwachte cash out flow is gebaseerd op de verwachting in kosten als genoemd in 

hoofdstuk 11.5 van deze prospectus.  
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 De obligatielening van NPEX wordt na 5 jaar ineens afgelost (in 2021), derhalve is in de 

overzichten geen kasstroom opgenomen uit hoofde van de aflossing van deze 

obligatielening.  

 Er is rekening gehouden met de rente op de obligatielening van NPEX. 

 Uit hoofde van de lopende rekening courant faciliteit bij de Rabobank is rente in het 

geprognosticeerde kasstroomoverzicht opgenomen. Deze rekening courant faciliteit loopt af 

per 1 december 2016 en wordt vanaf 30 juni gefaseerd afgebouwd 

 Vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een toename in het aantal medewerkers en 

daaraan gerelateerde kosten. Het vaste kosten niveau stijgt daardoor met circa 20%. 

 Achterstanden bij crediteuren worden voldaan.  

 Er is vanwege de compensabele verliezen, geen belastingdruk. 

 Er wordt geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. 

 
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognose, aangezien de 

veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is 

aangenomen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn. 

 

 

11.6. Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of 

in onze handelspositie  

Wij hebben op 17/12/2015 onze laatste gecontroleerde jaarrekening over 2014 bekend gemaakt.  

Op de datum van het uitgeven van deze obligatielening maken we tevens onze tussentijdse 

cijfers over 2015 bekend; onze accountant heeft deze voorzien van een 

samenstellingsverklaring. 

Na het einde van de laatste verslagperiode waarvoor wij gecontroleerde financiële informatie 

hebben gepubliceerd, zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie of 

handelspositie van de groep van bedrijven waar wij bij horen. 

 

 

11.7. Niet alle financiële informatie is gecontroleerd 

Wij hebben in dit prospectus ook financiële informatie opgenomen die niet uit ons 

gecontroleerde financieel overzicht komt. Onze accountant heeft die informatie niet 

gecontroleerd. Het gaat om de volgende informatie: 

 

 Pro forma financieel verslag met geconsolideerde cijfers over het kalenderjaar 2015 

inclusief de samenstellingsverklaring van Boon Registeraccountants; 

 kasstroomoverzicht; deze is opgesteld door ons bestuur en niet gecontroleerd noch 

beoordeeld door een accountant. Er is dus geen onderzoeksrapport verricht in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3400; 
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 prognose komende 5 jaar; deze is opgesteld door ons bestuur en niet gecontroleerd door 

een accountant. Ook hier is geen onderzoeksrapport voor handen. 

 

12. Informatie over de belastingen 

 

12.1. Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 

belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden deze 

dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. Woont u 

niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting voor u. 

Wilt u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 

belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties. 

  

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen in de loop van de tijd veranderen. Dat kan in 

specifieke gevallen ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook 

geldt voor het verleden. Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog 

veranderen.  Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.  

 

De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als 

rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet 

dezelfde belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 12.2 de 

gevolgen voor de belastingen. Koopt de  rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 12.3 de 

gevolgen voor de belastingen. 

 

12.2. Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd: 

 

1) In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen 

wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een 

onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.  

2) In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u tenminste 5% van de aandelen van een BV of een NV bezit. Obligaties zijn 

geen aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor uw obligaties dus niet 

gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Daarmee bedoelen wij het 

inkomen dat u krijgt van uw spaargeld en uw beleggingen. 

 

 Of u voor de obligaties voor u in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 
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Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? En koopt u de obligaties uit uw ondernemersactiviteiten? Dan betaalt u voor 

de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt. In de 

tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt.  

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan 

telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan mag u dit 

verlies aftrekken van de belasting die u moet betalen. Dan haalt u dit verlies af van uw 

inkomsten voor box 1. 

 
Tarieven inkomstenbelasting box 1 

Als u de AOW-
leeftijd nog niet 
bereikt 

 

Als u de AOW-
leeftijd bereikt 

 
 

IB Schijf 1: t/m € 19.922  36,55 %  18,65 % *) 

IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 33.715  40,40 %  22,50 % *) 

IB Schijf 3: € 33.716 t/m € 66.421  40,40 %  40,40 %  

IB Schijf 4: vanaf € 66.422  52,00 %  52,00 %  

De percentages in deze tabel gelden voor 2016; de met een *) aangegeven percentages zijn van 

toepassing  wanneer u de AOW-leeftijd bereikt in de maand januari. Op de website van de 

belastingdienst treft u de percentages aan die gelden voor de andere maanden. Zie 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomst

enbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_sc

hijven/u_bereikt_in_2016_de_aow_leeftijd.  

Er is nog een afzonderlijke tabel voor belastingplichtigen geboren vóór 1 januari 1946, zie 

onderstaand: 

Tarieven inkomstenbelasting box 1 
Geboren vóór 1 
januari 1946 

IB Schijf 1: t/m € 19.922  18,65 %  

IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 34.027  22,50 %  

IB Schijf 3: € 34.028 t/m € 66.421  40,40 %  

IB Schijf 4: vanaf € 66.422  52,00 %  

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Dat is de 

waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari van dat jaar. U heeft voor de belasting 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u_bereikt_in_2016_de_aow_leeftijd
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u_bereikt_in_2016_de_aow_leeftijd
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u_bereikt_in_2016_de_aow_leeftijd
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dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig. Heeft u de obligaties op de NPEX rekening 

bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van NPEX informatie over de waarde van 

uw obligaties op 1 januari. 

 

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Schulden lager dan € 3.000 

mag u niet meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 24.437. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt  in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 24.437. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 24.437? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

U kunt ook extra vrijstellingen hebben.  In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling voor 

u geldt. 

 

Voor wie geldt de vrijstelling? 
 
Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand  
 
€ 24.437 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend 

(fiscale partner)  

€ 48.874 

 

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2016 

 

Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw 

bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u 

belasting over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten, maar een 

forfaitair rendement over dit netto bedrag. Dat is dus een ander bedrag dan de rente die u van 

ons krijgt. U neemt dan 4% van het netto bedrag. Dit percentage is door de wetgever bepaald. 

Dat zijn dan uw inkomsten. Over die inkomsten betaalt u belasting. Die belasting is 30%.  

 

Stel dat uw bezittingen minus uw schulden  € 124.437  zijn. Voor u geldt alleen de algemene 

vrijstelling van  € 24.437. U haalt dan € 24.437 af van € 124.437 dat is € 100.000. Dan moet u 

over dit netto bedrag van  € 100.000 belasting betalen. Het forfaitair rendement is dan 4% van 

€ 100.000. Dat is € 4.000. U betaalt dan 30% belasting over deze inkomsten. Dat is dus 30% 

van € 4.000. U betaalt dan € 1.200 belasting, ongeacht welk rendement u op uw obligaties hebt 

behaald. 

Herziening box 3 

De regering heeft voorgesteld om de structuur van box 3 te herzien door met ingang van 1 
januari 2017 het forfaitair rendement als volgt te wijzigen: 

Grondslag Forfaitair rendement 
2015/2016 

Forfaitair rendement 
2017 

€ 0 – € 75.000 4,0% 2,9% 
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€ 75.000 – € 975.000 4,0% 4,7% 

> € 975.000 4,0% 5,5% 

  

Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in 2017 verhoogd tot € 25.000.  

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het in aanmerking te nemen rendement toeneemt naarmate 
het vermogen groter wordt. Achtergrond van het voorstel is dat naarmate het box-3-vermogen 
toeneemt, het vermogen voor een groter deel uit beleggingen (met name aandelen, obligaties en 
onroerende zaken) blijkt te bestaan. Omdat het gemiddelde lange termijnrendement bij 
beleggingen hoger is dan bij spaargeld, stijgt het gemiddelde rendement naarmate het box-3-
vermogen groter is. Om aan dit gegeven recht te doen, wordt het forfaitaire rendement per 
vermogensklasse berekend. 

 

 

Horen de obligaties bij een ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’? 

U kunt uw obligatie ook inbrengen in een “afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dat 

betekent dat u geld of beleggingen gescheiden heeft van ander geld of andere beleggingen van u. 

Bijvoorbeeld in een trust. In de meeste gevallen betaalt u zelf hierover belasting. U moet dan de 

waarde van het APV op 1 januari in dat jaar aangeven voor uw belastingen. Dat is de waarde van 

het vermogen in het economisch verkeer. Er gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste 

uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet betalen over haar winst. Betaalt het APV 

volgens de Nederlandse belastingregels minimaal 10% winstbelasting?  Dan kunt u verzoeken 

om geen belasting te betalen over het APV vermogen.  

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

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 af van de waarde van 

de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het 

tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In onderstaande 

tabel kunt u aflezen welk tarief voor u geldt. 

 

In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander  in ieder geval over de eerste  € 2.122 van de erfenis 

geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van  uw relatie met die ander. 

Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over  de eerste € 636.180 van de erfenis geen 

belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste € 

20.148 van de erfenis geen belasting te betalen. 

 

Hoe hoog is het totale bedrag  

van uw erfenis (inclusief de  

Partners en kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

Andere personen 

(tariefgroep 2)  
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obligaties)? 

tot € 121.903 10% 18% 30% 

€ 121.903 en hoger 20% 36% 40% 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in 

over de rente die u krijgt van de obligaties. 

 

 

 

 

 

12.3. Belastingen voor Rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennootschap 

(BV) en een naamloze vennootschap (NV) moeten vennootschapsbelasting betalen. Een 

stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen als zij een onderneming voert. 

 

U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, geldt 

ook als winst. U betaalt over de eerste € 200.000 van de winst 20% aan belasting. Heeft u meer 

winst dan € 200.000? Dan betaalt u over het meerdere 25% belasting. 

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft u 

minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. 

Dan mag u dit verschil aftrekken van de belasting die u moet betalen.  
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, de directie van Be Informed Holding B.V. te Apeldoorn, zijn verantwoordelijk voor de 

informatie in dit prospectus. Wij verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen 

om zulks te garanderen en voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten 

waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. 
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14. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte staat op 

de website van NPEX. Ook staat deze akte in bijlage 1 van dit prospectus. Hieronder staat 

algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geeft de stichting informatie over hoe het met ons gaat. Ook kunnen 

belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als wij niet op tijd 

de rente hebben betaald.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere 

dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te 

betalen.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van 

alle obligaties. Om op de vergadering te komen, heeft u toestemming van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf nodig. 

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van te voren bekend. Dat gebeurt op 

de website van NPEX. U ontvangt via e-mail een uitnodiging.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staat de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag op de vergadering komen, omdat zij de obligaties heeft. U 

kunt namens Stichting NPEX Bewaarbedrijf naar de vergadering. U moet dan wel eerst 

toestemming van Stichting NPEX Bewaarbedrijf krijgen. U doet dat door een mailbericht te 

sturen aan de Stichting NPEX Bewaarbedrijf info@npex.nl. Mag u op de vergadering komen? 

Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Andere personen mogen 

alleen op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 
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Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1.  u mag spreken (het woord voeren); en, 

2.  u mag stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. 

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering wordt een verslag (notulen) gemaakt. Dit verslag staat binnen vier 

weken na de vergadering op de website van NPEX. Iedere belegger – ook beleggers die niet op 

de vergadering waren – kunnen dit verslag lezen. Het wel een concept verslag. Het verslag is 

pas definitief als dat in de volgende vergadering is beslist. 

 

 

 

 

 

 

  



Prospectus Be Informed Holding B.V.  
24 mei 2016 

 

- 79 - 

 

 

15. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar 

npex@beinformed.com of stuur een brief aan:  

 

Be Informed Holding B.V. 

T.a.v. de heer H.R. Hoogenberg, inzake NPEX 

Laan van Westenenk 150 

7336 AV Apeldoorn  

 

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  
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16. Welk recht geldt? 

Voor de afspraken die u maakt met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt 

het Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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17. Meer informatie 

 

Wij hebben een lijst gemaakt met informatie waar wij in dit prospectus naar verwijzen en die 

door u kan worden ingezien. De volgende informatie hoort ook bij dit prospectus. Hieronder 

vindt u deze lijst. 

 

1. trustakte 

2. onze statuten 

3. uittreksel Kamer van Koophandel 

4. de goedgekeurde jaarrekening 2014 Be Informed Holding B.V. 

5. financieel verslag met geconsolideerde cijfers over het kalenderjaar 2015 inclusief de 

samenstellingsverklaring van Boon Registeraccountants 

 

Al deze informatie vindt u ook op de website van NPEX. U kunt de informatie ook gratis bij ons 

krijgen. Komt u daarvoor naar ons kantoor aan de Laan van Westenenk 150 in (7336 AV) 

Apeldoorn.  

 

Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons. Ook dit prospectus 

staat op onze website.  

 

 

 


