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Aanvulling op het prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

Green Vision Holding B.V. (HyGear) 
 

 

In dit document vindt u informatie die hoort bij het prospectus van 29 maart 2018 voor de aanbieding 

van de achtergestelde obligaties van Green Vision Holding B.V. (HyGear). Deze nieuwe informatie 

hebben wij onderstreept of doorgehaald in de tekst. Het gaat om nieuwe informatie die van belang is 

voor uw beslissing om onze obligaties te kopen.  

 

Nieuwe informatie in hoofdstuk 7.9: 

Achtergestelde leningen door aandeelhouders 

(..) Het gaat hier om de volgende leningen: 

 

- Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.: € 250.000 met einddatum 19 mei 2019 en 

rente van 7% per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van elk kwartaal.  

De lening mag tussentijds worden terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden. 

- DRL Resource Management B.V.: € 285.765 met einddatum 19 mei 2019 en met rente van 7% 

per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van een kwartaal De lening mag 

tussentijds worden terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden. 

 

Dit verandert in: 

 

- Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.: € 250.000 met einddatum 19 mei 2019  1 

juni 2024 en rente van 7% per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van elk 

kwartaal.  

De lening mag tussentijds worden terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden. 

- DRL Resource Management B.V.: € 285.765 met einddatum 19 mei 2019  1 juni 2024 en met 

rente van 7% per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van een kwartaal De 

lening mag tussentijds worden terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden. 
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Nieuwe informatie in hoofdstuk 8.1: 

Wij willen maximaal € 4.999.000 lenen van beleggers. Wij willen daarmee het pay-per-use model 

verder uitrollen in Zuidoost-Azië en Europa. Meer over onze modellen leest u in hoofdstuk 7.1. Wij 

willen het geld van de obligaties voor de volgende zaken gebruiken: 

 

 Wij hebben plannen om nieuwe installaties te plaatsen bij eindgebruikers in Azië en Europa 

voor een totaalbedrag van 6.800.000 in 2018 en 2019. Hiervan zal naar schatting € 5.300.000 

geïnvesteerd worden voor 1-10-2019. Wij willen een deel hiervan uit ons eigen vermogen en de 

lopende begroting betalen en naar schatting € 3.470.000 uit de opbrengst van de 

obligatielening.  

 

 Wij willen twee leningen van aandeelhouders herfinancieren. Het gaat om een totaalbedrag van 

(afgerond) € 530.000.  

 

 Wij willen een waterstoffabriek bouwen in Singapore of Maleisië, ter ondersteuning en back-up 

van lokale industriële klanten. De studie naar de beste locatie in Zuid0ost-Azië is nu in 

uitvoering. De kosten van deze fabriek zijn naar schatting € 2.000.000. We willen dit voor een 

deel van (afgerond) € 999.000 met het geld van deze obligaties financieren. Voor het resterende 

deel zoeken we andere bronnen, mogelijk door deze fabriek in samenwerking met een lokale 

partner te bouwen en opereren.  

 

De onderstaande tabel geeft weer hoe wij het geld van de obligatielening willen besteden: 

 

Bestedingsdoel Als wij € 1.000.000 

lenen 

Als wij € 2.000.000 

lenen 

Als wij € 4.000.000 

lenen 

Als wij € 4.999.000 

lenen 

Installaties 2018 € 1.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 

Installaties 2019  € 500.000 € 1.970.000 € 1.970.000 

Aflossing leningen   € 530.000 € 530.000 

H2 fabriek Z.O. Azië     € 999.000 

 

Dit verandert in: 

 

Wij willen maximaal € 4.999.000 lenen van beleggers. Wij willen daarmee het pay-per-use model 

verder uitrollen in Zuidoost-Azië en Europa. Meer over onze modellen leest u in hoofdstuk 7.1. Wij 

willen het geld van de obligaties voor de volgende zaken gebruiken: 

 
 Wij hebben plannen om nieuwe installaties te plaatsen bij eindgebruikers in Azië en Europa 

voor een totaalbedrag van 6.800.000 in 2018 en 2019. Hiervan zal naar schatting € 5.300.000 

geïnvesteerd worden voor 1-10-2019. Wij willen een deel hiervan uit ons eigen vermogen en de 

lopende begroting betalen en naar schatting € 4.000.000 uit de opbrengst van de 

obligatielening.  
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 Wij willen een waterstoffabriek bouwen in Singapore of Maleisië, ter ondersteuning en back-up 

van lokale industriële klanten. De studie naar de beste locatie in Zuid0ost-Azië is nu in 

uitvoering. De kosten van deze fabriek zijn naar schatting € 2.000.000. We willen dit voor een 

deel van (afgerond) € 999.000 met het geld van deze obligaties financieren. Voor het resterende 

deel zoeken we andere bronnen, mogelijk door deze fabriek in samenwerking met een lokale 

partner te bouwen en opereren.  

 

De onderstaande tabel geeft weer hoe wij het geld van de obligatielening willen besteden: 

 

Bestedingsdoel Als wij € 1.000.000 

lenen 

Als wij € 2.000.000 

lenen 

Als wij € 4.000.000 

lenen 

Als wij € 4.999.000 

lenen 

Installaties 2018 € 1.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 

Installaties 2019  € 500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 

Aflossing leningen   € 530.000 € 530.000 

H2 fabriek Z.O. Azië     € 999.000 

 

Nieuwe informatie in hoofdstuk 8.4: 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligatie.  

 

Verder willen wij twee leningen van twee aandeelhouders terugbetalen met het geld van de obligaties. 

Het gaat om onze aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en DRL Resource 

Management B.V. De einddatum van deze leningen was 19 mei 2018. Dit is verlengd tot 19 mei 2019. 

Deze instellingen hebben ook belang bij het succes van deze aanbieding van obligaties. 

 

Dit verandert in: 

 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligaties.  

 

Verder willen wij twee leningen van twee aandeelhouders terugbetalen met het geld van de obligaties. 

Het gaat om onze aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en DRL Resource 

Management B.V. De einddatum van deze leningen was 19 mei 2018. Dit is verlengd tot 19 mei 2019. 

Deze instellingen hebben ook belang bij het succes van deze aanbieding van obligaties. 
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Nieuwe informatie in hoofdstuk 7.12: 

Wij betalen dividend uit aan onze aandeelhouders. Hierbij streven wij ernaar om maximaal 65% van 

de winst na belasting uit te keren, zolang er na uitkering nog een solvabiliteitsratio van 35% 

gehandhaafd blijft. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor dividend in contanten of in 

de vorm van (certificaten van) aandelen. 

 

De solvabiliteitsratio is gedefinieerd als het eigen vermogen (vermeerderd met achtergestelde 

leningen) gedeeld door het balanstotaal. Deze solvabiliteitsratio geeft dus aan in hoeverre wij onze 

schulden kunnen betalen met ons eigen vermogen. 

 

De hoogte van het uit te keren dividend is een besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 

 

Dit verandert in: 

 

Wij betalen dividend uit aan onze aandeelhouders. Hierbij streven wij ernaar om maximaal 65% van 

de winst na belasting uit te keren, zolang er na uitkering nog een solvabiliteitsratio van 35% 

gehandhaafd blijft. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor dividend in contanten of in 

de vorm van (certificaten van) aandelen. 

 

De solvabiliteitsratio is gedefinieerd als het eigen vermogen (vermeerderd met achtergestelde 

leningen) gedeeld door het balanstotaal. Deze solvabiliteitsratio geeft dus aan in hoeverre wij onze 

schulden kunnen betalen met ons eigen vermogen. 

 

De hoogte van het uit te keren dividend is een besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 

 

Voor 2018 en 2019 hebben onze grootaandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 

N.V. en SDI Technology Ventures B.V. aangegeven eventuele te ontvangen cash dividenden te zullen 

lenen aan ons. Wij zullen het geld gebruiken voor onze groei. Het zal dan gaan om een lening die 

achtergesteld is aan deze obligaties. Ook zal de lening pas worden terugbetaald als het geld en rente 

van deze obligaties is betaald.  

 

 

***** 

 


