
  

 

 

 
 

Aanvulling op het prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

Green Vision Holding B.V. (HyGear) d.d. 7 mei 2018 
 

 

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.  

 

Op 7 mei 2018 hebben wij besloten om de geboden rente op de achtergestelde obligatielening van 

Green Vision Holding B.V. (HyGear II) te verhogen van 6,5% naar 7,5%.  

 

Nieuwe informatie op pagina 2 

(..) Die rente is 6,5% 7.5%. U belegt dan in ons. In totaal willen wij maximaal € 4.999.000 en 

minimaal € 1.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 4.999 obligaties aan. 

 

Dit verandert in: 

(..) Die rente is 6,5% 7.5%. U belegt dan in ons. In totaal willen wij maximaal € 4.999.000 en 

minimaal € 1.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 4.999 obligaties aan. 

 

Nieuwe informatie op pagina 19 

(..) Hoeveel rente krijgt u?  

Wij betalen 6,5% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus € 65 aan rente. U krijgt 

rente vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent en de obligaties krijgt.  

 

Wanneer betalen wij de rente?  

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele maand € 5,42 aan rente. De maand 

begint op de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 31 mei 2018, dan krijgt u een 

maand later de rente. Dan krijgt u de rente dus op 30 juni 2018 of maximaal 5 werkdagen later. 

Daarna krijgt u de rente op 31 juli 2018 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere 

maand. Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.  

 

Waarom betalen wij deze rente?  

Wij betalen 6,5% rente. Die rente is hoger dan sommige andere obligaties. Wij hebben daarvoor onder 

andere de volgende redenen: 1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen. 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 in paragraaf 4.3. 2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 6 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt. 3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht 

of hypotheek). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft 

om onze installaties te verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken hierover niets af. 

 

 



  

 

 

 
 

Dit verandert in: 

(..) Hoeveel rente krijgt u?  

Wij betalen 6,5% 7,5% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus € 65 75 aan rente.  

U krijgt rente vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent en de obligaties krijgt.  

 

Wanneer betalen wij de rente?  

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele maand € 5,42 6,25 aan rente.  

De maand begint op de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 31 mei 2018, dan krijgt u 

een maand later de rente. Dan krijgt u de rente dus op 30 juni 2018 of maximaal 5 werkdagen later. 

Daarna krijgt u de rente op 31 juli 2018 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere 

maand. Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.  

 

Waarom betalen wij deze rente?  

Wij betalen 6,5% 7.5% rente. Die rente is hoger dan sommige andere obligaties. Wij hebben daarvoor 

onder andere de volgende redenen: 1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

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 in paragraaf 4.3. 2. De looptijd van de obligaties is niet kort.  

U moet 6 jaar wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt. 3. Wij geven geen zekerheid (zoals 

een pandrecht of hypotheek). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet afgesproken dat u 

bijvoorbeeld recht heeft om onze installaties te verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken 

hierover niets af. 

 

Nieuwe informatie op pagina 44 

(..) Voor de obligaties betalen wij 6,5% rente per jaar. Lenen wij € 4.999.000? Dan betalen wij dus  

€ 324.935 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow. 

 

Dit verandert in: 

(..) Voor de obligaties betalen wij 6,5% 7.5% rente per jaar. Lenen wij € 4.999.000? Dan betalen wij 

dus € 324.935 374.925 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow. 

 

Gevolgen voor onze prognoses op pagina 58 en 60 

In onze prognoses op pagina 58 van het prospectus zijn rentelasten opgenomen. Door de rentewijzing 

van 6,5% naar 7,5% nemen deze rentelasten in 2018 tot en met 2021 toe met (afgerond) € 50.000 per 

jaar. Dit leidt ook tot een lagere winst na belasting van (afgerond) € 50.000 per jaar.  

Deze winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarom leidt dit dus ook tot een lager eigen 

vermogen van (afgerond) € 50.000 per jaar.  

 

Dit heeft geen materiele gevolgen voor de cijfers in de prognoses. Voor de prognoses hebben wij 

namelijk aannames gedaan en hebben wij afrondingen gedaan. De prognoses hebben dus een 

bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Of de prognoses zullen uitkomen, is heel onzeker. U kunt hier 

dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in onze obligaties dus niet 

nemen op basis van deze prognoses.  


