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     BELEGGINGSMEMORANDUM  

voor de hypothecaire obligaties van  

ROODMICROTEC N.V. 

Datum 05 juni  2014 

Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en 

daarmee beter in staat om haar groeidoelstellingen te realiseren acht RoodMicrotec NV (RoodMicrotec) een 

verdere optimalisatie van haar financiële structuur noodzakelijk. Dit heeft RoodMicrotec  doen besluiten een 

obligatielening uit te geven van maximaal  EUR 2.500.000,- met hypothecaire zekerheid en daarnaast wil 

RoodMicrotec extra financiering ophalen van maximaal EUR 500.000,-  van professionele partijen. Ook deze 

investeerders wordt hypothecaire zekerheid geboden. 

 

In dit beleggingsmemorandum doet RoodMicrotec een aanbieding tot een obligatielening  met hypothecaire 

zekerheid ter grootte van maximaal EUR 2.500.000,- nominaal (EUR 2.350.000,-  effectief)  

U kunt geld uitlenen aan ons, RoodMicrotec NV (RoodMicrotec). U leent RoodMicrotec een vast bedrag en 

ontvangt van RoodMicrotec een of meerdere obligaties. Hoeveel obligaties u precies ontvangt, hangt af van 

hoeveel geld u RoodMicrotec uitleent. RoodMicrotec spreekt met u af wanneer RoodMicrotec dit geld aan u 

zal terugbetalen. RoodMicrotec  betaalt u ook rente. U krijgt ook zekerheid door een hypothecair recht op ons 

grond en bedrijfspand te Nördlingen in Duitsland.  

RoodMicrotec leent dus ook van professionele partijen geld buiten dit beleggingsmemorandum om. In totaal 

wil RoodMicrotec EUR 3,0 miljoen lenen van beleggers. Al deze beleggers verkrijgen zekerheid door een 

hypothecair recht op ons grond en bedrijfspand te Nördlingen in Duitsland. Dit is een hypothecair recht 

conform Duits recht en dit heet in Duitsland 'buchgrundschuld'. 

 

U heeft een beleggingsrekening nodig om RoodMicrotec’s obligaties te kopen. Dat moet een 

beleggingsrekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf zijn.  Die rekening opent u door een contract met de 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf aan te gaan.  

U mag de obligatie verkopen aan een andere belegger bij NPEX. De obligatie kan meer geld waard zijn 

geworden, of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie terug dan u heeft uitgeleend.  

In dit beleggingsmemorandum (memorandum) vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in 

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

geld uitleent aan ons.  

Heeft u dit beleggingsmemorandum gelezen? En wilt u RoodMicrotec’s obligaties kopen? Laat ons dat dan 

weten. Hoe u dat doet, leest u ook in dit beleggingsmemorandum. Als RoodMicrotec uw informatie heeft 

ontvangen, zal RoodMicrotec u laten weten of u haar obligaties krijgt. Pas dan gelden de afspraken tussen u en 

RoodMicrotec. 

 

RoodMicrotec biedt haar obligaties via NPEX uitsluitend aan in Nederland.  
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2. Tijdschema Obligatielening 

 
Start inschrijving   uiterlijk donderdag        05 juni 2014  18.00 uur  

Sluiting inschrijving   uiterlijk dinsdag        17 juni 2014  18.00 uur 

Toekenning obligaties   uiterlijk woensdag    18 juni 2014  18.00 uur 

Storting betaling       uiterlijk woensdag     25 juni 2014  18.00 uur 

Levering obligaties    uiterlijk dinsdag        01  juli 2014  18.00 uur 

eindaflossing, 100% van de nominale waarde:     30 juni 2020  

 

3. 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 het is vereist die op te nemen in een samenvatting voor de 

onderhavige effecten 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 is vereist dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het type van de 

effecten 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 beleggingsmemorandum 
(hierna: memorandum) 
 
Iedere beslissing om in RoodMicrotec’s obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op 
bestudering van het gehele memorandum 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 memorandum dient, indien van toepassing volgens de 
nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, eventueel de kosten voor 
vertaling van het memorandum te dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. 
 
RoodMicrotec, de indiener van de samenvatting, kan uitsluitend 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 memorandum wordt gelezen, niet de kerngegevens 
bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren. 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Uitgevende instelling: informatie over RoodMicrotec 
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B.1 Onze officiële 
naam en andere 
naam die 
RoodMicrotec 
gebruiken 

Onze naam is RoodMicrotec NV. RoodMicrotec gebruikt ook de naam 
RoodMicrotec. 

B.2 Onze rechtsvorm, 
de plaats waar 
RoodMicrotec zijn 
gevestigd, het 
land waar 
RoodMicrotec zijn 
opgericht en welk 
recht voor ons 
geldt 

RoodMicrotec is een naamloze vennootschap. RoodMicrotec is statutair gevestigd 
in Zwolle. RoodMicrotec is opgericht in Nederland. Het Nederlands recht geldt 
voor ons bedrijf.s 

B.4 Bekende 
tendensen 

Outsourcing  
Middelgrote bedrijven werken in toenemende mate samen om gezamenlijk hun 
diensten naar een hoger niveau te tillen en zo de concurrentie uit Aziatische 
landen beter aan te kunnen. OEM’s die nog een ASIC- of andere chipontwikkeling 
in huis hebben, besteden deze steeds vaker uit aan onafhankelijke dienstverleners 
als RoodMicrotec.  
De verwachting is dat deze trend van outsourcing verder door zal zetten. 
RoodMicrotec is mede door haar infrastructuur uitstekend gepositioneerd om 
hiervan optimaal te profiteren, met haar ervaring in een breed scala van diensten, 
zoals test engineering, failure & technology analysis en qualification & reliability. 
Met tests op het gebied van shockproofing, thermobelasting en elektrostatische 
belasting is RoodMicrotec volledig toegerust om te onderzoeken of producten 
onder alle omstandigheden goed functioneren en in staat hun verwachte 
levensduur te voorspellen. Bovendien concurreert RoodMicrotec als 
onafhankelijke dienstverlener nooit met het intellectuele eigendom (IE) van 
andere ondernemingen, maar kan de onderneming het IE van haar kanten juist 
beschermen. Dit is vooral van belang voor Fabless Companies, (FCs) waar IE-
bescherming de hoogste prioriteit heeft.  
 
Hierdoor ontstaat voor beide partijen een win-win situatie. Door ASIC-
ontwikkeling in combinatie met productie naar ons over te hevelen, kunnen 
OEM’s zich richten op hun kernactiviteiten: de toepassing en verkoop van 
mechanische en elektrotechnische producten. Voor OEM’s betekent outsourcing 
tevens een aanzienlijke kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en een kortere 
time-to-market. De projecten die aan RoodMicrotec worden uitbesteed, hebben 
een looptijd van meerdere jaren en zorgen hierdoor voor een solide basis en 
voorspelbare omzet. Als wij in het kader van een oursourcingsproject apparatuur 
van de OEM overnemen, kunnen wij deze ook voor andere klanten in de markt 
gebruiken, wat de omzet een extra impuls geeft.  
 
Samenwerking met (financiële) partners (co-financing) en klanten  
 
Centraal in onze operaties staat niet alleen de samenwerking met klanten, maar 
ook de samenwerking met onze partners, waaronder financiële partners. De hele 
semiconductorindustrie staat of valt met een goede samenwerking in de 
bedrijfskolom. In dit kader gaan wij allianties aan met onze klanten, waaronder 
FCs en OEMs, en op het gebied van design met onze ontwerppartners, 
bijvoorbeeld FCs, maar ook met foundry en back-end service partners, 
kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen, het Fraunhofer-Instituut, 
IMEC en met technologiepartners, leveranciers en overheden.  
RoodMicrotec zet maximaal in op het in huis hebben van alle knowhow die nodig 
is om van een idee tot een eindproduct te komen.  
 
Door aanhoudende terughoudendheid van banken op het gebied van financiering 
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worden gezonde FCs met een bewezen track record geremd in hun ontwikkeling. 
Om deze negatieve gang van zaken te doorbreken, heeft RoodMicrotec samen met 
partners initiatieven ontwikkeld om gemakkelijker financiering te realiseren voor 
gezonde projecten, met name voor FCs. Met deze aanpak beoogt RoodMicrotec 
enerzijds de ontwikkeling van FCs een positieve impuls te geven en anderzijds 
haar omzet en positie in de markt te verbeteren.  
 

B.5 Groep RoodMicrotec NV is op de EURONEXT Amsterdam beurs genoteerd. 
RoodMicrotec NV is 100% moederbedrijf van RoodMicrotec GMBH. Hierin 
vinden alle operationele activiteiten plaats. Daarnaast is RoodMicrotec GmbH  
100% moederbedrijf van RoodMicrotec International BV en RoodMicrotec 
Dresden GmbH. Deze twee dochteronderneming bevatten op het moment geen 
activiteiten. 

B.9 Verwachting van 
onze winst 

Wij doen geen uitspraken over winstverwachtingen. Wel hebben wij helder onze 
financiële doelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn.  

 

B.10 

 
Voorbehoud bij 
financiële 
overzicht 

 
Dit is niet van toepassing. 

B.12 Belangrijke 
financiële 
informatie uit het 
verleden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In 2013 is de financiële positie verbeterd ten opzichte van 2012. De 
solvabiliteit is gestegen van 42% naar 45%. De werkkapitaalpositie is gestegen 
van 0,76 naar 0,80. Daarnaast is de netto schuld positie gedaald van EUR 2,7 
naar EUR 1,6 miljoen. De omzet is ten opzichte van 2013 gedaald met name 
door uitgestelde orders van 2,0 miljoen euro.  
Het netto-resultaat is licht gestegen van EUR -281 duizend tot EUR -189  
duizend. 

 
RoodMicrotec heeft op 13 maart 2014 haar laatste gecontroleerde financiële 
jaarverslag bekend gemaakt. Sinds die datum zijn er geen negatieve 
wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie en vooruitzichten 
van RoodMicrotec NV en haar dochterbedrijvenbedrijven waar RoodMicrotec 
bij hoort. Dat geldt ook voor de handelspositie.  
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B.13 Belangrijke 
gebeurtenissen 
van de afgelopen 
tijd 

Sinds het uitbrengen van het laatste jaarverslag en dit memorandum heeft 
RoodMicrotec aandelen uitgegegeven, wat een positieve uitwerking had op de 
solvabiliteit.  Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen te vermelden. 

B.14 De groep van 
bedrijven waar 
RoodMicrotec bij 
hoort 
 
 
 
 
 

RoodMicrotec NV is genoteerd op de NYSE EURONEXT Amsterdam onder ISIN 
NL0000440477. RoodMicrotec NV is 100% moeder van RoodMicrotec GmbH. 
Hierin vinden de voornaamste operationele activiteiten plaats. 

 
 
 

B.15 RoodMicrotec’s 
belangrijkste 
activiteiten 

RoodMicrotec is een semiconductorbedrijf dat producten en diensten levert aan 
de industriële markt.  
 
De producten zijn semiconductors, ook wel chips genoemd, die op specificatie van 
haar klanten worden ontwikkeld en geproduceerd. Als dienstverlening ontwerpt 
RoodMicrotec met partners de chip, besteedt de zogenaamde wafer en verpakking 
uit aan subcontractors, en test, kwalificeert en onderzoekt de chip op 
functionaliteit en kwaliteit. RoodMicrotec levert haar diensten ook zelfstandig aan 
industriële bedrijven, voornamelijk aan bedrijven die een of meerdere diensten 
niet of in onvoldoende mate in huis hebben. Door haar onafhankelijke positie 
komt RoodMicrotec nooit in concurrentie met haar opdrachtgevers. 
RoodMicrotec is wereldwijd actief met het zwaartepunt in Europa.  
 
RoodMicrotec’s diensten op het gebied van wafer, verpakking, printplaat 
assemblage, printplaat- en interconnectietechnologie (solderen, lijmen, krimpen) 
omvat: 
•  (eXtended) Supply Chain Services 
• Testengineering services, test program ontwikkeling 
• Kwalificatie 
• Fout-en technologie 
• Test-en end of line services w.o. programmering 

 
 

B.16 Van wie is 
RoodMicrotec 
bedrijf? 

RoodMicrotec NV heeft al haar aandelen geplaatst op de NYSE EURONEXT 
Amsterdam. Aandeelhouders met een belang groter dan 3%, 5% of 10% zijn 
gemeld bij de AFM. Zie hiervoor de website van de AFM. 
Ten tijde van het uitbrengen van dit memorandum zijn de volgende 
aandeelhouders gemeld bij de AFM: 
 
10,6% aandelen belang  Kuikens BV (M.H.B. Kok) 
3,6% aandelen belang P.M.G. Nijenhuis 
 

B.17 Krediet 
beoordeling 

RoodMicrotec heeft 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.  SNS Securities bank publiceert regelmatig een analyse over RoodMicrotec.  
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C. Effecten: informatie over de obligaties 

 

C.1 Type en categorie U kunt geld uitlenen aan RoodMicrotec. U leent RoodMicrotec een vast bedrag. U 
ontvangt van RoodMicrotec een of meerdere  obligaties. De hoeveelheid te 
ontvangen obligaties is afhankelijk van de omvang van de lening. RoodMicrotec 
betaalt u dit geld terug. RoodMicrotec spreekt met u af wanneer dit geld aan u 
wordt terugbetaald. RoodMicrotec betaalt u ook rente. RoodMicrotec leent ook 
van andere beleggers geld. RoodMicrotec verschaft haar obligatiehouders en 
andere beleggers hypothecaire zekerheid. 
 
Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is ISIN code 
NL0010811030. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de naam van 
onze obligaties. 

C.2 Munteenheid 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. . 

 Looptijd obligaties: 6 jaar. 

  U krijgt  6% rente (coupon) op jaarbasis. 

 Voor de obligaties maakt RoodMicrotec met iedereen dezelfde afspraken. 

 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u geld aan ons uitleent. Dat is op 25 juni 
2014.  

 U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u aan het einde van de maand. De 
eerste keer krijgt u rente op 1 augustus 2014. En daarna op 1 september 2014  
maandelijks tot en met 1 december 2014. En dat ieder jaar maandelijks vanaf 1 
januari tot en met 1 december. 

 U krijgt het geld van de lening terug op 30 juni 2020. 

 De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle beleggers in 
onze obligaties. 

C.10 Rentebetalingen 
die afhankelijk zijn 
van derivaten  

Dit is niet van toepassing. 

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. 
 
RoodMicrotec werkt voor deze obligatieuitgifte samen met NPEX. NPEX heeft een 
handelsplatform. Dat is een marktplaats waarop u beleggingen kunt kopen en 
verkopen. De obligaties kunt u alleen op het handelsplatform van NPEX kopen en 
verkopen. Als u onze obligaties bij ons koopt of verkoopt, maakt u dus afspraken 
met NPEX. NPEX vraagt een transactievergoeding wanneer u de obligaties voor de 
einde looptijd verhandeld. 
 

 

 

 

 

 

D. Risico’s 
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D.2 Risico’s die horen 

bij ons 

Bij RoodMicrotec horen zekere risico’s. Dit wordt ook onderkend door 
RoodMicrotec. In het jaarverslag 2013 is een uitvoerige sterkte-zwakte analyse 
(blz 23, “SWOT analysis”) opgenomen inclusief een uitvoerige beschrijving hoe 
RoodMicrotec deze risico’s beheerst (blz 43, “ Risk Management”). 
Voorname risico’s zijn dat RoodMicrotec een bedrijf van beperkte omvang is en 
RoodMicrotec acteert in een cyclische markt. De cyclische 
semiconductorindustrie groeit over de langere termijn. Er is daarbij een risico dat 
ontwikkelingen van nieuwe producten naar Azie gaan. Deze risico’s hebben direct 
invloed op de omzet van RoodMicrotec.  Dit betekent dat de omzet sterk kan 
dalen wat een negatieve invloed kan hebben op het resultaat en bijvoorbeeld zou 
kunnen leiden tot een verlies. 

D.3 Risico’s die horen 
bij de obligaties 

Niemand wil uw obligaties kopen: 
U wilt misschien de obligatie verkopen voordat de lening stopt. Het is niet zeker 
dat iemand uw obligatie wil kopen. 
De prijs van de obligaties kan veranderen: 
Verkoopt u uw obligatie? Dan kan het zijn dat u minder het geld krijgt voor uw 
obligatie dan u ons heeft uitgeleend.  
U kunt de obligaties niet naar een andere rekening overmaken: 
De obligaties heeft u op een rekening bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. U kunt 
de obligatie niet naar een andere rekening van u overzetten bijvoorbeeld bij bank. 
RoodMicrotec mag u eerder terug te betalen: 
De lening mag eerder met een opzegtermijn van 1 maand geheel of gedeeltelijk 
worden afgelost. Het kan zijn dat u daarna elders minder rendement zal maken op 
uw geld. 
RoodMicrotec kan de samenwerking met NPEX stoppen: 
In dat geval moeten wij u nog steeds terugbetalen. U kunt de obligaties dan niet 
meer verkopen via NPEX. 
 

 

 

E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen 

 

E.2b Waarom 
RoodMicrotec de 
obligaties wil 
verkopen als dit 
niet gaat om het 
maken van winst 
of het afdekken 
van risico’s 

RoodMicrotec zal de opbrengst van deze financiering gebruiken voor haar groei 
en optimalisering van haar huidige financiering. Op het moment is grootste deel 
van de financiering kortlopend. Door de obligatieuitgifte zal er een betere 
verhouding zijn tussen langlopende en kortlopende financiering. 
Met deze financiering is RoodMicrotec beter dan voorheen in staat in 
langetermijnopdrachten te investeren (co-financing), de salescapaciteit te 
vergroten en haar interne organisatie te versterken. Ook stelt de toegenomen 
financiële slagkracht RoodMicrotec in staat om pro-actief in te spelen op 
marktkansen 

E.3 Regels die gelden 
voor onze verkoop 
van obligaties 

- Maximale verstrekking van obligaties met een nominale waarde: EUR 
2.500.000,- (EUR 2.350.000,- effectief).  
- Coupure:  EUR 1.000,-.   
- Aantal coupures: 2.500. Emissiekoers: 94% 
- Coupon (rente): 6% per jaar, maandelijks achteraf te ontvangen 
- Effectieve rente (op basis van emissiekoers): ca. 7,4% 
- Eén obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,- (coupure) met een 
emissiekoers van 94%, waardoor u voor deze obligatie EUR 940,- betaalt. 
RoodMicrotec betaalt aan het einde van de looptijd EUR 1.000,- terug. 
- Obligatiehouders die per 18 juni obligaties toegekend krijgen krijgen per die 
datum voor elke toegekende obligatie van EUR 1.000,- nominaal  1.000 warrants 
toegekend tegen een uitoefenprijs van 13 eurocent per warrant. Deze warrants 
hebben een looptijd van 14 maanden, aanvang 1 november 2014 en einde 31 
december 2015. De warrants zijn gedurende de eerste 5 werkdagen van elk 
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kwartaal uit te oefenen. De laatste uitoefenperiode zijn de 5 laatste werkdagen in 
december 2015. Deze warrants zullen genoteerd worden aan Euronext 
Amsterdam. De warrantafname is niet verplicht. De obligatiehouder mag dus de 
warrants weigeren. 
- De looptijd is 6 jaar. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd.  
- Vervroegde volledige of gedeeltelijk aflossing door RoodMicrotec is altijd 
mogelijk tegen de nominale waarde van 100% verminderd met de eventueel al 
gedane aflossingen, met een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden per 
kwartaaleinde. 
- RoodMicrotec doet dit aanbod gestand indien er voor tenminste nominaal EUR 
1.600.000,- ingeschreven wordt (effectief te storten EUR 1.504.000,-). 
- Voorkeursrecht zittende aandeelhouders: zittende aandeelhouders hebben een 
voorkeursrecht naar rato van het per 30 mei 2014 17.30 uur gehouden aantal 
aandelen. 
Tijdschema: 
Start inschrijving :      uiterlijk donderdag  05 juni 2014  18.00 uur  
Sluiting inschrijving: uiterlijk dinsdag  17 juni 2014  18.00 uur 
Toekenning obligaties: uiterlijk woensdag  18 juni 2014  18.00 uur 
Storting betaling  : uiterlijk woensdag 25 juni 2014  18.00 uur 
Levering obligaties:  uiterlijk dinsdag  01  juli 2014  18.00 uur 
Eindaflossing: 100% van de nominale waarde:  30 juni 2020  
 

E.4 Belangen die een 
rol spelen bij de 
verkoop van de 
obligaties  

Voor de obligaties werkt RoodMicrotec met andere bedrijven samen. Met al deze 
andere bedrijven maakt u afspraken. Het gaat om de volgende bedrijven:  
- 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 beleggingsrekening 
bij de Stichting nodig.  
 
De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van de 
obligatiehouders en beheert de zekerheidsrechten van de obligatiehouders. De 
Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een hypothecair recht volgens Duits 
recht (grundbuchschuld) op ons  grond en bedrijfspand in Nördlingen. Met dat 
recht geeft RoodMicrotec onroerend goed als zekerheid. Betaalt RoodMicrotec de 
rente niet of niet op tijd? Of betaalt RoodMicrotec de lening niet terug? Dan mag 
de Stichting Obligatiehoudersbelangen het afgegeven onderpand waar het 
hypotheekrecht op rust, verkopen. De rente of de lening wordt dan betaald met de 
opbrengst van deze verkoop. In de zekerhedenakte staat hoe dat precies werkt. 
Ook staat in de zekerhedenakte wanneer de Stichting Obligatiehoudersbelangen 
mag verkopen. De zekerhedenakte is bijlage 2 van dit memorandum.  

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

 

U kunt geld uitlenen aan RoodMicrotec. U leent RoodMicrotec een vast bedrag en ontvangt van ons een of 

meerdere obligaties. RoodMicrotec betaalt u dit geld terug. RoodMicrotec spreekt met u af wanneer dit geld 

aan u wordt terugbetaald. U belegt dan in RoodMicrotec RoodMicrotec leent ook van andere beleggers geld,  

RoodMicrotec geeft zowel aan u een hypothecaire zekerheid af als aan andere beleggers. 

 

Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

 

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

RoodMicrotec u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij [4.3]. 

2. Risico’s waardoor RoodMicrotec de afspraken met u niet nakomt. U leest hierover bij [4.4]. 

 

Het grootste risico is dat RoodMicrotec uw geld niet kan terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat RoodMicrotec 

failliet gaat.  

 

4.1. Beleggen brengt altijd risico’s met zich 

RoodMicrotec biedt haar 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 bent of een 

professionele belegger.  

 

RoodMicrotec kan u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt 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. Als u belegt, is het is altijd verstandig uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 

 

4.2. Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

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

niet kopen.  

 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U snapt niet wat RoodMicrotec doet. 

- U snapt niet hoe onze obligaties werken. 

- U wilt niet het risico lopen om geld te 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).  

 

4.3. Risico’s van beleggen in onze obligaties 

RoodMicrotec kan niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kan RoodMicrotec 

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

 

Niemand wil uw obligaties kopen 
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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.  

 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat RoodMicrotec u de lening 

terugbetaalt en wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil 

betalen voor uw obligaties. Bij het verkopen van  obligaties via NPEX bieden andere beleggers op uw 

obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U verkoopt dan uw obligaties aan de belegger 

die het meeste wil betalen.  

 

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

 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

Uw obligaties staan op de beleggingsrekening 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 beleggingsrekening? 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. Maar het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.  

 

Risico van vervroegde aflossing  

RoodMicrotec mag de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. Als u het geld dan 

opnieuw wilt beleggen, dan kan het zijn dat u minder rente krijgt voor een obligatie.  

 

Risico als RoodMicrotec de samenwerking met NPEX stopt 

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

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 wil kopen. Of misschien kunt u dan niemand 

vinden die de obligaties van u wil kopen.  

 
 

4.4. Risico’s die horen bij RoodMicrotec 

RoodMicrotec zal de risico’s uitleggen waardoor RoodMicrotec afspraken met u niet kan nakomen. 

Bijvoorbeeld als RoodMicrotec minder of geen geld heeft. Dan kan het zijn dat RoodMicrotec u geen rente kan 

betalen. Of dat RoodMicrotec zelfs uw lening niet meer terug kan betalen.  

 

RoodMicrotec betaalt u niet terug 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat RoodMicrotec geen geld heeft om u te betalen. Bijvoorbeeld omdat 

RoodMicrotec failliet is gegaan. RoodMicrotec kan u de lening dan niet meer terugbetalen. Ook krijgt u dan 

van ons geen rente meer betaald. 

 

De Stichting Obligatiehoudersbelangen mag dan het onroerend goed verkopen. Het kan zijn dat de verkoop te 

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

  

RoodMicrotec moet meer rente betalen om geld te lenen 

RoodMicrotec leent ook geld van anderen, zoals banken. Dat geld gebruikt RoodMicrotec voor het bedrijf. Om 

dat geld te lenen betaalt RoodMicrotec rente. Als de rente hoger wordt, dan is het voor RoodMicrotec duurder 

om geld te lenen.  

 

 

RoodMicrotec kan haar  diensten niet goed meer verkopen 
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RoodMicrotec verkoopt  haar diensten aan de semiconductorindustrie. Het kan zijn dat RoodMicrotec haar 

diensten niet goed of niet op tijd levert. Hierdoor kan het zijn dat RoodMicrotec minder van haar diensten 

verkoopt, of dat RoodMicrotec helemaal niets meer kan verkopen. Dan krijgt RoodMicrotec ook geen geld 

meer om u terug te betalen, of om u rente te betalen.  

 

Anderen betalen RoodMicrotec niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen RoodMicrotec niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen veel van 

RoodMicrotec’s diensten kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor RoodMicrotec. RoodMicrotec 

krijgen dan opeens minder geld. Ook moet RoodMicrotec dan anderen vinden die haar producten willen 

kopen. 

 

RoodMicrotec’s concurrenten doen het beter 

RoodMicrotec is niet de enige die diensten aan de semiconductorindustrie verkoopt. Ook andere bedrijven 

doen dit. Komen er nog meer bedrijven die hetzelfde verkopen? Of worden de producten van die andere 

bedrijven goedkoper? Dan kan RoodMicrotec minder verkopen. Of moet RoodMicrotec haar product 

veranderen. Of de prijs. Daardoor krijgt RoodMicrotec minder geld. 

 

RoodMicrotec’s medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van RoodMicrotec is van veel dingen afhankelijk. Ook haar medewerkers zijn belangrijk voor haar 

succes. Als medewerkers weggaan, dan kan dat slecht zijn voor RoodMicrotec. Zeker als dit goede 

medewerkers zijn. Bovendien kan het lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden. 

 

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 RoodMicrotec 

meer belasting moet betalen. Daardoor heeft RoodMicrotec minder geld.  

 
5. Met wie werkt RoodMicrotec samen voor de obligaties? 

 

5.1. Algemeen 

Voor de obligaties werkt RoodMicrotec met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende andere bedrijven: 

 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

RoodMicrotec  

Als u RoodMicrotec’s obligaties koopt, leent u dus geld aan RoodMicrotec uit. De afspraken die u met 

RoodMicrotecmaakt staan in dit memorandum. Het bestuur van RoodMicrotec heeft op  08 mei 2014 besloten 

om de leningen aan te gaan en de obligaties uit te geven.  

 

Alle informatie over RoodMicrotec staat op de website www.roodmicrotec.com/beleggers-informatie. Die 

informatie staat ook op de website van NPEX https://www.npex.nl/de-beurs/RoodMicrotec 

Heeft RoodMicrotec nieuwe informatie? Dan vindt u die informatie ook op RoodMicrotec’s website en de 

website www.NPEX.nl.  

 

RoodMicrotec N.V is een naamloze  vennootschap. RoodMicrotec is opgericht op 29 mei 1986  in Nederland. 

De vennootschap heeft haar doelstelling in de statuten vastgelegd. Die zijn als bijlage [nummer] bij het 

memorandum gevoegd. De vennootschap heeft ten doel: 

a. Het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren, kwalitatief onderzoeken (“testen”) en 

behandelen van en het handelen in elektronische componenten, systemen en subsystemen, 

http://www.tradinxs.nl/
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halffabrikaten (“boards”) en apparatuur in de ruimste zin, het verlenen van diensten met betrekking 

tot onderhoud en verbetering, testen en repareren van gedrukte bedradingen en elektronische 

producten, alsmede de in- en verkoop en de fabricage van specifieke testers, behandelings- en 

randapparatuur en (al dan niet geteste) elektronische onderdelen, al dan niet tezamen met 

zogenaamde “software” (programmatuur, testprocedures en dergelijke); 

b.  Voorts het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, doen bouwen, huren en exploiteren van onroerende 

zaken en het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden al dan niet met persoonlijke zekerheid, 

echter slechts voorzover deze activiteiten in direct verband staan met de hiervoor onder a genoemde 

activiteiten; 

c. Het deelnemen in of voeren van beheer of directie over-, het financieren van, alsmede het verstrekken 

van zekerheden ten behoeve van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel; 

d. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de meest uitgebreide zin genomen.  

 

Het Nederlands recht geldt voor RoodMicrotec. RoodMicrotec is statutair gevestigd in Zwolle. RoodMicrotec 

heeft haar kantoor aan Dokter van Deenweg 58 in 8025 BC, Zwolle. Het telefoonnummer is 00 31 38-4215216. 

RoodMicrotec is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het 

nummer is 33251008. Een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel is als annex aan dit 

memorandum bijgevoegd. 

 
5.2. NPEX  

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

handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. RoodMicrotec’s obligaties kunt u ook op het 

handelsplatform van NPEX kopen en verkopen. Als u RoodMicrotec’s obligaties koopt, maakt u dus ook 

afspraken met NPEX. Deze afspraken leest u in bijlage 5..  

 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Hoe dat werkt, leest u 

hieronder bij de Stichting. Als u RoodMicrotec’s obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij de 

Stichting nodig. Deze wordt automatisch voor u geopend op het moment dat u zich inschrijft voor de 

obligatielening van RoodMicrotec. 

  

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten 

en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX. Informatie over de inschrijving in het register van de 

Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website www.afm.nl.  

 

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. Een kopie van het uittreksel van de kamer 

van koophandel is als annex aan dit memorandum bijgevoegd. 

 

5.3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Bij NPEX hoort de Stichting NPEX Bewaarbedrijf (hierna: stichting). Die stichting heeft alle beleggingen van 

alle beleggers op een beleggingsrekening bij een bank in Nederland. Die beleggingsrekening is van de 

stichting. De stichting heeft ook beleggingen die niet op die beleggingsrekening staan. Voor die beleggingen 

heeft de stichting een bewijs van die belegging. Die bewaart de stichting. Beleggers kopen de beleggingen niet 

zelf bij de bedrijven. Dat doet de stichting. De stichting heeft ook al het geld van de beleggers op een 

bankrekening bij een bank in Nederland. Ook die bankrekening is van de stichting. De stichting heeft niet 

alleen beleggingen van RoodMicrotec, maar ook beleggingen van andere bedrijven. Welke beleggingen dat 

zijn, ziet u op de website (www.npex.nl). 

 

http://www.afm.nl/
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De stichting heeft dus de beleggingen en het geld van alle beleggers samen. Daarom heeft de stichting een 

administratie van alle beleggers. Die administratie bestaat uit beleggingsrekeningen. De stichting geeft iedere 

belegger een eigen beleggingsrekening. Op die beleggingsrekening houdt de stichting precies bij op welke 

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

beleggingsrekening bij de stichting kunt u ook geld laten staan. De stichting houdt ook precies bij op hoeveel 

geld iedere belegger recht heeft. 

 

Worden beleggingen gekocht? Of worden beleggingen verkocht? Of heeft u meer of minder geld op uw 

beleggingsrekening? Dan past de stichting dit dus aan in de administratie. 

 

De stichting koopt dus RoodMicrotec’s obligaties bij RoodMicrotec. Dat doet de stichting als u heeft 

aangegeven RoodMicrotec’s obligaties te willen kopen. De obligaties staan op naam van de stichting. De 

stichting krijgt de obligaties niet op haar beleggingsrekening. RoodMicrotec geeft de stichting een bewijs dat 

zij de obligaties heeft gekocht. Dit bewaart de stichting. Die obligaties staan dus niet op de beleggingsrekening 

van de stichting. De obligaties staan in de akte die RoodMicrotec aan de stichting geeft.  

 

 NPEX staat garant voor de stichting. Dat betekent dat als de stichting haar verplichtingen niet nakomt en 

haar dit verweten kan worden, NPEX dat zal doen. Moet de stichting u betalen en doet de stichting dat niet? 

Dan moet NPEX u dus betalen. 

 

Koopt u RoodMicrotec’s obligaties? Dan maakt u dus ook afspraken met de stichting. Deze afspraken leest u in 

de bijlage 2 de zekerhedenakte en bijlage 5, de opname overeenkomst. 

 

De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam. De stichting heeft haar kantoor Saturnusstraat 60, unit 75, in 

(2516 AH) ’s-Gravenhage. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 34320054. Een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel is als 

bijlage van dit memorandum bijgevoegd. 

De stichting is ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank houdt 

toezicht op de stichting. Informatie over de inschrijving in dit register vindt u op de website www.dnb.nl.  

 

 

5.4. Stichting Obligatiehoudersbelangen  

De Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een hypothecair recht van RoodMicrotec. Wat dat precies is, 

leest u in hoofdstuk 6.3. RoodMicrotec heeft afspraken gemaakt met deze stichting. U gaat ook akkoord met 

die afspraken. Deze afspraken leest u in de zekerhedenakte. Die zekerhedenakte is bijlage 1 van dit 

memorandum.  

 

Deze stichting handelt in uw belang. De stichting handelt dus niet in RoodMicrotec’s belang. De stichting 

organiseert ook vergaderingen van beleggers. Hierover leest u meer in hoofdstuk [verwijzing].  

De stichting is gevestigd in Amstelveen. De stichting heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 

in (1181 NE) Amstelveen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 53177770. Een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel is als bijlage 

van dit memorandum bijgevoegd. 

  

http://www.dnb.nl/
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6. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de 0bligaties zelf. [RoodMicrotec’s obligaties hebben een nummer gekregen. Dat 

nummer is ISIN NL0010811030. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de naam van RoodMicrotec’s 

obligaties. 

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  
Prijs U leent geld uit aan RoodMicrotec. Dat kunt u doen voor € 940,-. Dat is de prijs voor 

1 obligatie. Voor € 940,- krijgt u dus 1 obligatie.  De waarde van deze obligatie is 
€1.000,- 

Emissie koers 94%.  
Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van obligaties.  
Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen. 
Maximum  U kunt voor maximaal € 1.000.000 obligaties kopen. Dat zijn 1.000 obligaties.  
Totale lening RoodMicrotec zal maximaal € 2.500.000 (nominaal) lenen van beleggers. Dat zijn 

2.500 x obligaties. Effectief bedraagt het leningbedrag € 2.350.000. 
Tot wanneer kunt u 
obligaties kopen? 

U kunt tot 17 juni 2014 obligaties kopen middels het inschrijvingsformulier. Of u 
daadwerkelijk obligaties toegekend verneemt u op 18 juni 2014. 

Vanaf wanneer leent u 
het geld uit?  

U leent het geld uit op uiterlijk 25 juni  2014. Uiterlijk 1 juli 2014 krijgt u de 
obligaties. Vanaf het moment dat het geld bij ons binnenkomt is het geld 
rentedragend. 

Wanneer krijgt u het 
geld terug? 

De looptijd bedraagt 6 jaar. U krijgt het geld terug op 30 juni 2020. RoodMicrotec 
kan u vragen of u langer uw geld wilt uitlenen. Wilt u dat ook? Dan maakt 
RoodMicrotec een nieuwe afspraak met u. 

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 ontvangt 6% rente (coupon). Dat noemt RoodMicrotec ook wel de effectieve rente 
op jaarbasis. Voor 1 obligatie krijgt u ieder jaar van RoodMicrotec dus € 60,- aan 
rente. De rente krijgt u vanaf de eerste dag dat u geld aan RoodMicrotec uitleent. 

Kan RoodMicrotec de 
rente veranderen? 

Nee, de rente staat vast. RoodMicrotec kan de rente dus niet veranderen.  

Wanneer krijgt u de 
rente?  

U  krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u aan het eind van iedere maand. De 
eerste keer krijgt u rente op 1 augustus 2014. En daarna op 1 september 2014 
maandelijks tot en met 1 december 2014. En dat ieder jaar maandelijks vanaf 1 
januari tot en met 1  december. 

U heeft een 
beleggingsrekening 
nodig 

U heeft een 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 de Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de beleggingsrekening. Die 
staan in het Reglement NPEX Beleggersgiro. Dit reglement vindt u op de website van 
npex: www.npex.nl.  

U bent economisch 
eigenaar van de 
obligaties  

Niet u, maar de Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de obligaties bij RoodMicrotec. 
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 de obligaties 
verkoopt. U krijgt ook de rente en de lening terug. Hoe dat precies werkt, spreekt u af 
met de Stichting NPEX Bewaarbedrijf in het Reglement NPEX Beleggersgiro. 
Betaalt RoodMicrotec rente of de lening terug? Dan betaalt RoodMicrotec dus aan de 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  De Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt u. 

U moet een 
bankrekening hebben 
bij een Europese bank 

U moet een bankrekening hebben bij een Europese bank om een beleggingsrekening 
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. Maar dat geldt alleen als u een 
bedrag overmaakt 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 De Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat register houdt de stichting 

http://www.npex.nl/
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hoeveel obligaties u 
heeft 

precies bij wie obligaties hebben gekocht en hoeveel obligaties dat zijn.  

U krijgt overzichten 
van uw 
beleggingsrekening 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening. 
Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de beleggingsrekening. 
Daarop staat dus ook hoeveel van RoodMicrotec‘s obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehouders 

belangen krijgt het 

hypotheekrecht.  

De Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een 
hypothecair recht op de grond en het bedrijfspand in Nördlingen (Bayern) Duitsland. 
Deze stichting handelt in het belang van alle obligatiehouders. Betaalt RoodMicrotec 
de rente niet? Of betaalt RoodMicrotec de lening niet terug? Dan mag deze stichting 
het bedrijfspand verkopen. Daarmee betaalt de stichting eerst de kosten die zij heeft 
gemaakt om het bedrijfspand te verkopen. Daarna betaalt de stichting de rente en de 
lening. Of betaalt de stichting de rente en de lening voor een deel. Hoeveel de 
stichting kan betalen, hangt af van het geld dat stichting krijgt van de verkoop van het 
bedrijfspand. 

U gaat akkoord met de 

afspraken in de 

zekerhedenakte 

RoodMicrotec maakt afspraken met de Stichting Obligatiehoudersbelangen. Die 
afspraken staan in de zekerhedenakte. Die vindt u als bijlage 1 bij dit memorandum. 
Die afspraken hebben ook gevolgen voor alle beleggers. Deze stichting mag 
bijvoorbeeld het volgende doen: 

1. De stichting mag eisen dat RoodMicrotec haar afspraken nakomt die in dit 
memorandum staan. De stichting mag hiervoor ook een procedure starten bij 
een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. De stichting mag met RoodMicrotec de afspraken in dit memorandum 
veranderen. 

3. De stichting mag met RoodMicrotec afspreken dat RoodMicrotec u later mag 
betalen. 

4. De stichting mag het bedrijfspand verkopen als RoodMicrotec de afspraken 
met u niet nakomt. Wanneer de stichting dat precies doet leest u in de 
zekerhedenakte. 

 

6.1. RoodMicrotec mag de lening eerder terugbetalen 

De looptijd van de lening is 6 jaar. RoodMicrotec mag de lening ook eerder terugbetalen. Dat mag de hele 

lening zijn, maar ook een deel van de lening. Dat beslist RoodMicrotec. U kunt niet beslissen om de lening 

eerder terug betaald te krijgen.  

Betaalt RoodMicrotec de lening eerder terug? Dan laat RoodMicrotec dat weten op de website van NPEX. Ook 

stuurt RoodMicrotec u dan een e-mail. Dat doet RoodMicrotec 1 maand van tevoren. Op de website van NPEX 

staat ook hoeveel RoodMicrotec van de lening terugbetaalt. Dat is voor iedere belegger hetzelfde. Betaalt 

RoodMicrotec de lening eerder terug? Dan betaalt RoodMicrotec ook meteen rente. RoodMicrotec betaalt u 

dan het nominale bedrag.Dus als u EUR 940 heeft geïnvesteerd en RoodMicrotec wil de lening aflossing na 

bijvoorbeeld 1 jaar, dan ontvangt u EUR 1.000 plus de afgesproken rentevergoeding. 

 

6.2. Anderen hebben geen voorrang als RoodMicrotec u niet betaalt 

Betaalt RoodMicrotec de rente niet meer? Of betaalt RoodMicrotec de lening niet terug? Dan hebben anderen  

geen voorrang op u.RoodMicrotec heeft namelijk een hypothecair recht afgegeven aan de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ten behoeve van u.   

 

6.3. Hypothecair zekerheidsrecht (Buchgrundschuld) 

RoodMicrotec heeft een hypothecair recht conform Duits recht (buchgrundschuld) gegeven aan de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Dat hypothecair recht gaat over de grond en het gebouw van RoodMicrotec. Dat is 

het gebouw aan Oetingerstrasse 6, 86720 in Noerdlingen Duitsland.  

 

Dat betekent dat als RoodMicrotec niet of niet op tijd aan haar beleggers betaalt, de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen het bedrijfspand kan verkopen. Dat doet de Stichting Obligatiehoudersbelangen 

voor alle beleggers. Met het geld van de verkoop betaalt de Stichting Obligatiehoudersbelangen de rente en de 

lening terug.  
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Voor het hypothecair recht heeft RoodMicrotec afspraken gemaakt met de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Deze afspraken staan in een zekerhedenakte. Die akte is bijlage 1 van dit 

memorandum. 

 

6.4. Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

RoodMicrotec betaalt u uw lening terug. Ook betaalt RoodMicrotec u rente. RoodMicrotec spreekt met u af 

wanneer RoodMicrotec u terugbetaalt. Doet RoodMicrotec dat niet? Dan heeft u 5 jaar om het bedrag dat u 

aan haar heeft geleend van haar te eisen. Dat geldt ook voor de rente. Die 5 jaar begint op de dag dat 

RoodMicrotec u had moeten terugbetalen.  

 
7. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit memorandum gelezen? En wilt u RoodMicrotec’s obligaties kopen? Dan kunt u inschrijven. Dat 

kan van 05 juni tot en met 17 juni 2014 uiterlijk 18.00 uur. Of tot dat het maximum van € 2.500.000 

(nominaal) is bereikt. Hieronder leest u hoe u kunt inschrijven.  Indien RoodMicrotec dit nodig acht kan zij de 

inschrijvingstermijn aanpassen. 

 

Wilt u RoodMicrotec’s 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 memorandum.  

 

7.1. U schrijft zich in 

 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 3  dingen doen: 

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Dit formulier vindt u  in bijlage 11. Ook staat het formulier op de 

website van NPEX. U stuurt dit formulier aan NPEX. U kunt uw inschrijving dan niet meer veranderen. 

NPEX moet het inschrijfformulier maximaal op 17 juni 2014 van u hebben ontvangen. NPEX geeft uw 

opdracht aan RoodMicrotec door. RoodMicrotec kan deze datum veranderen. RoodMicrotec kan dat 

bijvoorbeeld doen als RoodMicrotec vindt dat RoodMicrotec niet genoeg inschrijvingen heeft gekregen. 

2. Als RoodMicrotec uw informatie  heeft ontvangen, zal RoodMicrotec u laten weten of u de obligaties 

krijgt. RoodMicrotec stuurt u dan een e-mail of desgewenst een brief, waarin ook wordt aangegeven 

hoeveel obligaties u krijgt. Dat doet RoodMicrotec uiterlijk op 18 juni. Pas dan gelden de afspraken over 

RoodMicrotec’s obligaties tussen u en RoodMicrotec. U mag de obligaties pas vanaf 1 juli 2014 

verkopen. 

3. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties van RoodMicrotec wilt kopen. Dat doet u door het bedrag 

over te maken op bankrekeningnummer NL59 INGB 0661 4576 72 bankrekeningnummer Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf, BIC: INGBNL2a. U moet het bedrag uiterlijk  op 25 juni 2014 hebben betaald. 

 

RoodMicrotec zal de obligaties uitgeven als beleggers samen voor minimaal € 1.600.000 (nominaal) aan 

obligaties inschrijven. De levering van de obligaties zal uiterlijk 1 juli 2014 gebeuren. U ontvangt 

rentevergoeding op het moment dat uw geld bij de NPEX is ontvangen. 

 

Op de website van NPEX zal RoodMicrotec bekend maken hoeveel obligaties RoodMicrotec in totaal heeft 

verkocht. Dat doet RoodMicrotec ook op 18 juni 2014. RoodMicrotec verwacht de obligaties uit te geven op 01 

juli 2014. Op die dag levert RoodMicrotec ook de obligaties. Dat betekent dat de obligaties dan op de rekening 

van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf staan. De stichting zorgt ervoor dat u op diezelfde dag de obligaties op 

uw beleggingsrekening krijgt.  
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Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. Of dat u geen 

obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als de vraag naar RoodMicrotec’s obligaties het aanbod van RoodMicrotec 

overtreft. RoodMicrotec informeert u hierover op 18 juni 2014. 

 

8. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot RoodMicrotec de lening aan u terugbetaalt? Dan mag u RoodMicrotec’s obligaties 

verkopen. Dat kunt u alleen doen aan een andere belegger bij NPEX. U kunt de obligaties dus niet laten 

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

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo.  

 

U verkoopt uw obligaties op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan bieden op uw 

obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U verkoopt dan uw obligaties aan de belegger 

die de hoogste prijs wil betalen. 

 

De persoon die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan 

de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX.  

 

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.  

 

Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  
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9. Informatie over RoodMicrotec 

 

9.1. Wat doet RoodMicrotec? 

 

RoodMicrotec is een semiconductorbedrijf dat producten en diensten levert aan de industriële markt. De 

producten zijn semiconductors, ook wel chips genoemd, die op specificatie van haar klanten worden 

ontwikkeld en geproduceerd. RoodMicrotec ontwikkelt met partners de chip, besteedt de zogenaamde wafer 

en verpakking uit aan subcontractors, en test, kwalificeert en onderzoekt de chip op functionaliteit en 

kwaliteit. Zo beheert RoodMicrotec de volledige supply chain. RoodMicrotec levert haar diensten ook 

zelfstandig aan industriële bedrijven, voornamelijk aan bedrijven die een of meerdere diensten niet of in 

onvoldoende mate in huis hebben. Door haar onafhankelijke positie komt RoodMicrotec in beginsel nooit in 

concurrentie met haar opdrachtgevers. Met de knowhow van haar engineers en consultants is RoodMicrotec 

bij uitstek in staat om een brug te slaan tussen het idee (de designer) en de eindgebruiker, door de 

tussenliggende stappen in te vullen. RoodMicrotec is wereldwijd actief met het zwaartepunt in Europa.  

 

RoodMicrotec richt zich op complexe producten die worden toegepast in de ruimtevaart, de 

automobielindustrie, telecommunicatie en de industriële en medische wereld. Voorbeelden zijn 

parkeersensoren in auto’s, pacemakers en cochleaire implantaten. Het gaat om toepassingen die de hoogste 

mate van betrouwbaarheid vereisen.  

 

Strategie 

RoodMicrotec’s strategie is gericht op uitbreiding en versterking van de organisatie en versterking van de 

marktpositie. Acquisities en/of samenwerkingsverbanden moeten een extra impuls geven aan de omzetgroei. 

De onderneming wil voldoende slagkracht hebben om in te spelen op en te profiteren van twee belangrijke 

trends. 

 

Trends (Outsourcing) 

Middelgrote bedrijven werken in toenemende mate samen om gezamenlijk hun diensten naar een hoger 

niveau te tillen en zo de concurrentie uit Aziatische landen beter aan te kunnen. OEM’s die nog ASIC- of 

andere chipontwikkeling in huis hebben, besteden deze steeds vaker uit aan onafhankelijke dienstverleners als 

RoodMicrotec.  

De verwachting is dat deze trend van outsourcing verder door zal zetten. RoodMicrotec is mede door haar 

infrastructuur uitstekend gepositioneerd om hiervan optimaal te profiteren, met haar ervaring in een breed 

scala van diensten, zoals test engineering, failure & technology analysis en qualification & reliability. Met tests 

op het gebied van shockproofing, thermobelasting en elektrostatische belasting is RoodMicrotec volledig 

toegerust om te onderzoeken of producten onder alle omstandigheden goed functioneren en in staat hun 

verwachte levensduur te voorspellen. Bovendien concurreert RoodMicrotec als onafhankelijke dienstverlener 

nooit met het intellectuele eigendom (IE) van andere ondernemingen, maar kan de onderneming het IE van 

haar kanten juist beschermen. Dit is vooral van belang voor Fabless Companies, (FCs) waar IE-bescherming 

de hoogste prioriteit heeft.  

 

Hierdoor ontstaat voor beide partijen een win-win situatie. Door ASIC-ontwikkeling in combinatie met 

productie naar ons over te hevelen, kunnen OEM’s zich richten op hun kernactiviteiten: de toepassing en 

verkoop van mechanische en elektrotechnische producten. Voor OEM’s betekent outsourcing tevens een 

aanzienlijke kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en een kortere time-to-market. De projecten die aan 

RoodMicrotec worden uitbesteed, hebben een looptijd van meerdere jaren en zorgen hierdoor voor een solide 

basis en voorspelbare omzet. Als wij in het kader van een oursourcingsproject apparatuur van de OEM 

overnemen, kunnen wij deze ook voor andere klanten in de markt gebruiken, wat de omzet een extra impuls 

geeft.  
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Samenwerking met (financiële) partners (co-financing) en klanten  

 

Centraal in onze operaties staat niet alleen de samenwerking met klanten, maar ook de samenwerking met 

onze partners, waaronder financiële partners. De hele semiconductorindustrie staat of valt met een goede 

samenwerking in de bedrijfskolom. In dit kader gaan wij allianties aan met onze klanten, waaronder FCs en 

OEM’s, en op het gebied van design met onze ontwerppartners, bijvoorbeeld FCs, maar ook met foundry en 

back-end service partners, kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen, het Fraunhofer-Instituut, IMEC 

en met technologiepartners, leveranciers en overheden.  

RoodMicrotec zet maximaal in op het in huis hebben van alle knowhow die nodig is om van een idee tot een 

eindproduct te komen.  

 

Door aanhoudende terughoudendheid van banken op het gebied van financiering worden gezonde FCs met 

een bewezen track record geremd in hun ontwikkeling. Om deze negatieve gang van zaken te doorbreken, 

heeft RoodMicrotec samen met partners initiatieven ontwikkeld om gemakkelijker financiering te realiseren 

voor gezonde projecten, met name voor FCs. Met deze aanpak beoogt RoodMicrotec enerzijds de ontwikkeling 

van FCs een positieve impuls te geven en anderzijds haar omzet en positie in de markt te verbeteren.  

 

Hieronder twee voorbeelden betreffende co-financing 

 

Een klant in de lucht- en ruimtevaart, met een goed track record en die voorop loopt in de markt, heeft de 

opdracht om voor zijn eindklant een innovatieve detector te ontwikkelen. Hiervoor is speciaal equipment/ 

gereedschap nodig. Door mee te investeren in de ontwikkelingsfase van deze innovatieve detector, onder de 

strikte voorwaarde dat wij later opdracht krijgen voor de massaproductie, genereert RoodMicrotec recurring 

business. Dit betekent een solide basis voor significant extra omzet, terwijl wij tevens onze investering 

terugverdienen.  

 

Een andere klant, actief in de radio frequency en eveneens met een goede track record, zoekt een partner om 

een nieuw product in de markt te zetten. RoodMicrotec is bereid om in een partnerschap met deze klant te 

investeren in de toekomstige business. Hiermee versterkt RoodMicrotec haar marktpositie en realiseert extra 

omzet. 

 

 

9.2. Belangrijke gebeurtenissen. 

 

De belangrijkste gebeurtenissen die invloed hadden op de solvabiliteit en financiele positie van het bedrijf, zijn 

als volgt. Een aandelenemissie had een positieve invloed  op de solvabiliteitspositie van de onderneming. In 

2013 heeft een aantal klanten projecten uitgesteld met een waarde van meer dan EUR 2 miljoen. Naar 

verwachting zullen deze projecten in 2014 (opnieuw) gestart worden.  

 

9.3. Investeringen 

 

Gedurende de periode na het publiceren van het verslag en het uitbrengen van dit memorandum zijn er 

geen belangrijke investeringen gedaan.  

Belangrijke investeringen en uitgaven voor de toekomst zijn beschreven in hoofdstuk 10 van dit 

memorandum. De geplande investeringen en uitgaven zijn bedoeld om toekomstige groei te realiseren 

onder andere door middel van co-financing. Zie hiervoor 9.1. 
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9.4. Contracten 

RoodMicrotec sluit voortdurend contracten met haar leveranciers en klanten. Vanwege 

concurrentieoverwegingen publiceren wij geen namen van klanten en of leveranciers. Verplichtingen 

die voortvloeien uit deze contracten zijn opgenomen in de door de accountant gecontroleerde 

jaarrekening.  

  

Met belangrijke kritische leveranciers heeft RoodMicrotec bijvoorbeeld raamwerkcontracten voor 

bijvoorbeeld de tijdige levering van wafers. Daarnaast heeft RoodMicrotec bijvoorbeeld ook 

raamwerkcontracten afgesloten met klanten voor de levering van haar diensten. Verder huurt 

RoodMicrotec panden in Stuttgart en Zwolle. Hier zijn langdurige huurcontracten voor 

overeengekomen. 

 

9.5. RoodMicrotec in perspectief 

 

OMZET: EUR 11,2 miljoen  

Omzettoename is voor RoodMicrotec een belangrijk aspect 

daar de totale semiconductormarkt sinds 2003 elk jaar circa 

6% groeit, de kosten per eenheid product blijven dalen en de 

complexiteit toeneemt.  

Volumegroei en omzetgroei zijn dan ook noodzakelijk om 

RoodMicrotec’s beoogde marktpositie te handhaven. 

Omzetgroei stelt RoodMicrotec in staat in de vakkennis 

binnen het bedrijf te investeren en daarmee essentiële 

kostenreducties te bereiken. De wereldmarkt heeft sinds 

2009 nauwelijks groei laten zien, en dat was een van de 

redenen waarom RoodMicrotec’s omzet daalde. Voor 2014 

en 2015 wordt voor de semiconductormarkt een gemiddelde 

groei van respectievelijk 4,1% en 3,4% verwacht (gegevens van WSTS, World Semiconductor Trade Statistics). 

Vanaf 2014 zal de omzet van RoodMicrotec wederom gaan groeien, evenredig aan de verwachte marktgroei. 

Doelstelling voor 2014-2018: Op de lange termijn (vanaf 2015) beoogt RoodMicrotec te blijven groeien, op 

hetzelfde tempo als in de afgelopen tien jaar (autonoom tussen 5% en 13%), dat wil zeggen tenminste gelijk 

aan de groei van de wereldmarkt. 

 

EBITDA: EUR 1 MILJOEN, OF 9% VAN DE OMZET 

EBITDA: EBIT, het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en 

amortisatie, is één van de belangrijkste beoordelingscriteria 

binnen RoodMicrotec. Aangezien RoodMicrotec in een 

hightech-omgeving opereert, zijn investeringen noodzakelijk 

om oplossingen van het gewenste technische niveau te kunnen 

blijven leveren.  

Doelstelling voor 2014-2018: EBITDA laten toenemen tot 

10%-15% van de omzet. 
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EBIT: EUR 0,1 MILJOEN, OF 1% VAN DE OMZET 

EBIT, het operationeel resultaat ofwel de delta tussen onze 

opbrengsten en operationele kosten, is de belangrijkste 

maatstaf voor de winstgevendheid van RoodMicrotec’s 

activiteiten en de continuïteit van het bedrijf. EBIT is sterk 

afhankelijk van de interne efficiëntie van de onderneming. 

Daarom heeft RoodMicrotec zich voorgenomen de operaties 

nog verder te optimaliseren.  

Doelstelling voor 2014-2018: EBIT laten stijgen tot 5%-10% 

van de omzet. 

 

NETTORESULTAAT: EUR 0,2 MILJOEN negatief 

Het nettoresultaat is de uiteindelijke beloning voor al het 

werk. RoodMicrotec is zich bewust van de noodzaak om tot 

een hogere winstgevendheid te komen dan in het verleden, en 

ook van de logica dat RoodMicrotec hogere winstgevendheid 

alleen kan bereiken door productievolumes, omzet en 

efficiëntie te verhogen. De raad van bestuur is trots op de 

bijdrage aan het nettoresultaat van de verdere rationalisering 

van de bedrijfskosten in 2013 en verwacht dat die in de 

komende jaren aan zal houden. 

Doelstelling voor de komende vijf jaar: stapsgewijs naar een 

niveau liggend tussen de 4% en 10% van de omzet. 

 

SOLVABILITEIT: 45 PROCENT  

De solvabiliteit, dat wil zeggen het percentage eigen vermogen 

binnen het totaalvermogen, is een belangrijke graadmeter 

voor de stabiliteit en de continuïteit van een onderneming, en 

is tevens een commercieel instrument. Een sterke solvabiliteit, 

liggend tussen de 40% en 50%, helpt RoodMicrotec beoogde 

leningen te verkrijgen, vertrouwen te scheppen tegenover 

klanten, de continuïteit te garanderen en groei te 

verwezenlijken.  

Solvabiliteitsdoelstelling: tussen 38% en 50%. 

 

NETTO RENTEDRAGENDE SCHULDEN: EUR 1,6 

MILJOEN  

Een grote schuldpositie bij de banken kan de bedrijfsvoering 

negatief belasten, en de groei van ons bedrijf belemmeren. 

Daar financiering voor nieuwe activiteiten vaak noodzakelijk 

is, is snel kunnen reageren van het grootste belang. Een 

beperkte schuldpositie maakt het makkelijker in de markt te 

opereren. 

Doelstelling: op basis van het huidige businessmodel de 

schuldenpositie tegenover de banken  reduceren. 
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WERKKAPITAAL RATIO: 0,80 (VLOTTENDE 

ACTIVA/VLOTTENDE PASSIVA)  

Voor een dienstverlener en projectorganisatie als 

RoodMicrotec is het werkkapitaal een belangrijk element van 

de balans. Voor haar projecten moet RoodMicrotec in staat 

zijn om tijdig te investeren, en werkkapitaal is essentieel voor 

de toekomstige groei van het bedrijf. 

Doelstelling: de werkkapitaal ratio binnen een brutomarge 

van 1,0 en 1,5 te houden. 

 

 

 

SCHULDRATIO: 1,7  

De schuldratio, de netto rentedragende schuld gedeeld door 

EBITDA, is voor RoodMicrotec van belang voor de 

financiering van groei en het verkrijgen van langlopende 

projecten. 

Doelstelling: RoodMicrotec beschouwt een schuldratio 

tussen 1,0 en 4,0 als een solide positie, die tegenover de 

banksyndicaten te verdedigen valt. RoodMicrotec 

respecteert de overeenkomsten met de banksyndicaten.  

 

 

 

9.6. Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

 

RoodMicrotec N.V. is de beursgenoteerde holding, waaronder een aantal werkmaatschappijen hangen zie 

organigram hieronder. 

 
 
Onze aandelen zijn volledig genoteerd op de NYSE Euronext Amsterdam.  

 

De volgende aandeelhouders zijn gemeld bij de AFM: 

Kuikens BV (M.H.B. Kok): 10,6% 

P.M.G. Nijenhuis : 3,6% 
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RoodMicrotec houdt zich aan de Corporate Governance Code (volgens het model van de Commissie Corporate 

Governance).  

 

9.7. Informatie over onze aandelen 

RoodMicrotec heeft voor een bedrag van 42.296.624 aandelen geplaatst en volgestort, tegen een nominale 

waarde van 0.11 eurocent per aandeel. In totaal bedraagt dit geplaatst kapitaal  EUR 4.652.629. Dit bedrag is 

ook gestort. Dat heeft RoodMicrotec dus ontvangen. 

 

De aandelen zijn genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De slotkoers op 31.12.2013 bedroeg 0.16 

eurocent. Dat wil zeggen dat de marktkapitalisatie totaal EUR 6.767.460 bedraagt als gerekent wordt met de 

slotkoers. 

 

10. Waarom wil RoodMicrotec de obligaties verkopen? 

Om beter in te spelen op bovengenoemde trends en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde 

marktsegementen en daarmee beter in staat om haar groeidoelstellingen te realiseren acht RoodMicrotec een 

verdere optimalisatie van haar financiële structuur noodzakelijk.  Derhalve heeft RoodMicrotec besloten extra 

financiering aan te trekken  middels een obligatie lening van maximaal  EUR 2.500.000,- (nominaal) met 

hypothecaire zekerheid.  Daarnaast zal RoodMicrotec ook EUR 500.000 andere financiering aantrekken via 

professionele partijen. Ook deze partijen zal de hypothecaire zekerheidworden gegeven. 

 

Besteding van de gelden 

Met de nieuw aan te trekken financiering wil RoodMicrotec effectief een bedrag van EUR 2.850.000,- 

(nominaal EUR 3.000.000) aantrekken. Hiervan bedraagt maximaal EUR 2.350.000 effectief de nieuw uit te 

geven obligatielening.  De te verstrekken hypothecaire zekerheid is van toepassing op de volledige EUR 

3.000.000,-. RoodMicrotec zal de opbrengst van deze financiering gebruiken voor haar groei en 

optimalisering van haar huidige financiering. Op het moment is het grootste deel van de financiering 

kortlopend. Door de optimalisering zal er een betere verhouding zijn tussen de langlopende en kortlopende 

financiering. Met deze financiering is RoodMicrotec beter dan voorheen in staat in kansrijke 

langetermijnopdrachten te investeren (co-financing), de salescapaciteit te vergroten en haar interne 

organisatie te versterken. Ook stelt de toegenomen financiële slagkracht RoodMicrotec in staat om pro-actief 

in te spelen op marktkansen.  

De besteding is op hoofdlijnen als volgt te verdelen: 

1. Financieringskosten emissie:    EUR            50.000,- 

2. Herstructering van huidige financiering   EUR       1.350.000,- 

3. Co-Financing/werkkapitaal:    EUR       1.100.000,- 

4. Sales & Marketing:      EUR          200.000,- 

5. Interne organisatie en rationalisatie:   EUR          150.000,- 

      

Totaal:       EUR       2.850.000,- 
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11. Wie  bekleedt sleutelposities binnen RoodMicrotec ?  

 

RoodMicrotec NV houdt zich aan de Governance Code conform Code Tabaksblat. Eventuele 

belangenconflicten worden openbaar gemaakt. Er zijn op het moment geen belangenconflicten aanwezig bij de 

Raad van Commissarissen, Raad van bestuur of het overige management. Daarnaast heeft zowel geen van hen 

significante betaalde  nevenactiviteiten  of conflicterende belangen in andere bedrijven. 

 

Raad van Commissarissen 

Vic Tee, Dokter van Deenweg 58, 8025 BC, +31 38 4215 216 

 
 

• Nationaliteit: Brits 

• President and CEO of Millennium Microtech Group 

• CEO of FlipChip Millennium Shanghai (FCMS) 

• Management posities bij de diverse Philips bedrijven in Thailand, Japan , UK 

• Jaar van aanstelling: 2009 

 

Raad van Bestuur 

Philip Nijenhuis, CEO, Dokter van Deenweg 58, 8025 BC, +31 38 4215 216 

 
 

• Geboren: 1945 

• Studie: Mechanical / Industrial Engineer (Technical University Eindhoven) 

• 6 jaar - Wavin: Logistic Manager 

• 6 jaar - Scania: Operations Manager 

• 2 jaar - ITT / Alcatel: General Manager 

• 2 jaar - AT Kearney: Manager 

• 6 jaar - Schlumberger RPS: Director Operations (COO) 

• 4 jaar - Data & Telecom Services: Managing Director 

• 5 jaar - Besi Molding (Fico): Managing Director 

 

Corporate Management Team 

Reinhard Pusch , CSO: Motorstrasse 49, 70499, Stuttgart, +49 711 86709 0 

Norbert Wirth, CTO : Oettingerstrasse 6,  86720, Nördlingen, +49 9081 804 0 

Remy Cuny, CFO: Dokter van Deenweg 58 , 8025 BC, Zwolle , +31 38 4215 216 

 

 

12. Financiële informatie RoodMicrotec 
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12.1. Het financieel overzicht heeft RoodMicrotec opgesteld volgens de regels 

Over 2013 heeft RoodMicrotec een financieel jaarverslag opgesteld. Dat is het laatste jaar waarover 

RoodMicrotec een financieel verslag heeft opgesteld. Het financiële jaarverslag heeft RoodMicrotec opgesteld 

volgens de regels die in Nederland hiervoor gelden.  

 

RoodMicrotec’s accountant heeft het financiële jaarverslag gecontroleerd. Het is dus een gecontroleerd 

financieel jaarverslag. Dat staat in de verklaring van onze accountant. RoodMicrotec’s accountant is Mazars 

Paardekoper Hofman. Het adres is Delflandlaan 1, Amsterdam. De accountant is lid van NBA. 

 

Voor een uitgebreid financieel overzicht en het verslag van de accountant verwijzen wij u naar het jaarverslag 

van 2013 in bijlage 6 van dit memorandum. Ook kunt u dit kunt u vinden op www.roodmicrotec.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Belangrijke financiële informatie 
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Hieronder geeft RoodMicrotec een overzicht van belangrijke financiële informatie uit 2014. 

 

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

(X EUR 1,000) 2013 

Restated* 

2012 2011 2010 2009 

Result 

     Net sales 11,180  11,971  15,717 15,563 11,922 

Total operating income 11,181  11,909  15,464 15,684 12,076 

Gross margin 9,021  9,688  12,342 12,242 9,821 

EBITDA 965  703 1,865 2,361 750 

EBIT (operating result) 82  -181 709 733 -1,304 

EBT -148  -507 408 207 -1,744 

Cash flow (net result + depreciation and amortisation) 694 603 1,744 2,076 312 

Cash flow from operating activities 17 899 1,939 1,689 315 

Net result -189 -281 588 448 -1,742 

Capital, Debt & Liquidity Ratios   

   Total assets 11,947 12,915 12,857 13,726 13,713 

Group equity 5,396 5,457 6,139 5,647 3,115 

Net debt 1,613 2,716 2,686 3,334 4,543 

Capital (net debt + equity) 7,009 8,173 8,824 8,981 7,658 

Gearing ratio (net debt / capital) 23% 33% 30% 37% 59% 

Solvency (group equity / total liabilities) 45% 42% 48% 41% 23% 

Debt ratio (net debt / EBITDA) 1.7 3.9 1.4 1.4 6.1 

Net working capital -831 -922 -831 -569 -974 

Working capital ratio 0.80 0.76 0.79 0.87 0.77 

Assets   

   Tangible fixed assets 5,446 6,347 5,732 5,710 6,629 

Investments in tangible fixed assets 535 1,475 1,024 681 288 

Depreciation of tangible fixed assets 869 860 1,156 1,600 2,026 

Data per share (x EUR 1.0)   

   Capital and reserves 0.14 0.15 0.17 0.16 0.09 

Operating results 0.00 -0.01 0.02 0.02 -0.04 

Cash flow 0.00 0.03 0.05 0.05 0.01 

Net result 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.05 

Share price: year end 0.16 0.15 0.16 0.17 0.15 

Share price: highest 0.18  0.23 0.31 0.19 0.57 

Share price: lowest 0.14 0.15 0.14 0.15 0.12 

Issue of nominal shares   

   At year end (x 1,000) 38,674  35,769 35,769 35,769 35,196 

Number of FTE's (Permanent)   

   At year end 96  103 106 120 126 

Average 99 103 111 124 128 

Sales (total) / Average FTE's (Permanent) 113 116 142 126 93 

 
 
Winst en Verliesrekening 
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(x EUR 1,000) 

 

Notes 

 

2013 

2012 

Restated* 

    

Net sales 1 11,180 11,971 

Cost of sales  2 -2,159 -2,283 

Gross profit  9,021 9,688 

    

Personnel expenses 3 -5,351 -6,401 

Other operating expenses 4 -2,705 -2,584 

Total operating expenses  -8,056 -8,985 

    

EBITDA  965 703 

    

Depreciation and amortisation 5 -883 -884 

EBIT  82 -181 

    

Financial expenses 6 -230 -326 

Profit before tax  -148 -507 

    

Taxation 7 -41 226 

Net profit  -189 -281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 
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(x EUR 1,000) 

 

Notes 

 

2013 

2012 

Restated* 

As at1 January 2012 

Restated* 

 

      

Assets      

      

Property, plant and equipment 8 5,446 6,347 5,732  

Intangible assets 9 1,741 1,755 1,783  

Deferred tax assets 10 910 951 444  

Financial assets 11 497 949 1,720  

Non-current assets  8,594 10,002 9,679  

      

Inventories 12 283 305 402  

Trade and other receivables 13 2,359 2,089 2,431  

Cash and cash equivalents 14 711 519 345  

Current assets  3,353 2,913 3,178  

      

Total assets  11,947 12,915 12,857  

      

 

Equity and liabilities 

     

      

Share capital  15 4,255 3,935 3,935  

Share premium 15 17,851 17,751 17,723  

Reserves 15 1,668 1,890 1,885  

Retained earnings 15 -20,872 -20,613 -19,339  

Mezzanine capital 15 2,494 2,494 1,994  

Equity, attributable to shareholders   5,396 5,457 6,198  

      

Loans and borrowings 18 279 1,399 1,077  

Retirement benefit obligation 19 2,088 2,224 1,573  

Non-current liabilities  2,367 3,623 2,650  

      

Bank overdraft  14 1,537 1,381 1,115  

Loans and borrowings 18 508 455 839  

Trade and other payables 20 2,081 1,977 1,846  

Current tax liabilities 18 58 22 209  

Current liabilities  4,184 3,835 4,009  

      

Total equity and liabilities  11,947 12,915 12,857  

 

 

 

 

 

12.3. RoodMicrotec heeft geen rechtszaken 
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In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis zijn of van betekenis zijn geweest 

op RoodMicrotec’s financiële positie of RoodMicrotec’s rentabiliteit. Of die van de groep. Voor zover 

RoodMicrotec weet worden die ook niet gestart. Dat geldt ook voor ingrepen van de overheid en voor 

arbitrages. Met rentabiliteit bedoelt RoodMicrotec voldoende winst maken.  

 

12.4. RoodMicrotec’s vooruitzichten zijn niet slechter geworden 

RoodMicrotec heeft op 13 maart 2014 haar laatste gecontroleerde financiële overzicht bekend gemaakt. Sinds 

die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in haar vooruitzichten.  

 

RoodMicrotec verwacht niet dat haar vooruitzichten dit jaar zullen veranderen.  

 

12.5. De financiële positie is niet slechter geworden 

RoodMicrotec heeft op 13 maart 2014 haar laatste gecontroleerde financiële overzicht bekend gemaakt. Sinds 

die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie van de groep van 

bedrijven waar RoodMicrotec bij hoort. Dat geldt ook voor de handelspositie.  

 

 

12.6. Niet alle financiële informatie is gecontroleerd 

RoodMicrotec heeft in dit memorandum ook financiële informatie opgenomen die niet uit haar gecontroleerde 

financieel overzicht komt. RoodMicrotec’s accountant heeft die informatie niet gecontroleerd. Het gaat om de 

volgende informatie: de  financiële betreffende de obligatielening is niet door de accountant gecontroleerd.  

Voor alle overige financiële informatie zie jaarverslag 2013 RoodMicrotec  

 

 
13. Informatie over de belastingen 

 

13.1. Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

 

Beleggen in RoodMicrotec’s 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 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 is RoodMicrotec 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 13.2 de gevolgen voor de belastingen. Koopt de 

rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 13.3 de gevolgen voor de belastingen. 

 

 

 

 

 

13.2. Belastingen voor als u particulier bent 
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Bent u een particulier en ontvangt u een 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 bedoelt RoodMicrotec 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 een 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 u w obligaties dus niet gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

  

Of u voor de obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 

 

 

 Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met andere samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in een 

vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige werkzaamheden? Dan 

betaalt u voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van RoodMicrotec 

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 RoodMicrotec heeft geleend? 

Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Verkoopt u de obligaties en 

heeft u minder geld gekregen dan het geld dat u RoodMicrotec 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 

 
tot 65 jaar 

 
vanaf 65 jaar 

IB Schijf 1: t/m € 19.645  36,25 %  18,35 %  

IB Schijf 2: € 19.646 t/m € 33.363  42,00 %  24,1 %  

IB Schijf 3: € 33.364 t/m € 56.531  42,00 %  42,00 %  

IB Schijf 4: vanaf € 56.532  52,00 %  52,00 %  

De percentages en tarieven in deze tabel gelden voor 2014 

 

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 dus de waarde van uw 

obligaties op 1 januari nodig. Heeft u de obligaties op de beleggingsrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

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 € 2.900 mag u niet 

meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 21.139. Dit betekent dat u geen belasting betaalt in box 3 

als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 21.139. Zijn uw bezittingen minus uw schulden meer 

dan € 21.139? 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. 
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Voor wie geldt de vrijstelling? 
 
Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand  
 
€ 21.139 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend (fiscale partner) 
 

€ 42.278 

 

Bent u 65 jaar of ouder? En zijn uw bezittingen minus uw schulden niet hoger dan € 279.708? U heeft naast de 

algemene vrijstelling van € 21.139 dan ook recht op ouderentoeslag. De hoogte van de ouderentoeslag is 

afhankelijk van uw inkomen waarvoor box 1 geldt. Heeft u een fiscale partner? Dan mogen uw bezittingen 

minus uw schulden niet hoger zijn dan € 559.416. 

 Het inkomen uit werk en woning (box 1) is lager dan     € 

14.302. De ouderentoeslag bedraagt:  
€ 27.984  

Het inkomen uit werk en woning (box 1) is meer dan     € 14.302 

maar maximaal € 19.895. De oudertoeslag bedraagt:  
€ 13.992 

Het inkomen uit werk en woning (box 1) is hoger dan    € 

19.895. De ouderentoeslag bedraagt:  
€ 0 

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2014 

 

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. Dat is bijvoorbeeld niet de rente die u van RoodMicrotec krijgt. U neemt dan 

4% van 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 inkomsten € 121.139 zijn. Voor u geldt alleen de algemene vrijstelling van € 

21.139 U haalt dan € 21.139 af van € 121.139. Dat is € 100.000. Dan moet u over de inkomsten van € 100.000 

belasting betalen. Die inkomsten zijn 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. 

 

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.  

 

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 € 2012 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 
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hoeft uw partner over de eerste € 603.600 van de erfenis geen belasting te betalen. Erven uw kinderen of 

kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste € 19.114 van de erfenis geen belasting te betalen. 

 

Hoe hoog is het totale bedrag  

van uw erfenis (inclusief de  

obligaties)? 

Partners en kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

Andere personen 

(tariefgroep 2)  

tot € 117.214 10% 18% 30% 

€ 117.214 en hoger 20% 36% 40% 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. RoodMicrotec houdt dus geen belasting in over de 

rente die u krijgt van de obligaties. 

 

13.3. 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 drijft. 

 

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 winst. 

 

Hiervoor genoemde fiscale informatie is bedoeld om u te informeren over de werking van de relevante fiscale 

regelgeving in Nederland. Het kan zijn dat informatie niet geheel up to date is naar de huidige stand van 

fiscale regelgeving. Daarnaast kan in uw situatie nog fiscale regelgeving van toepassing zijn die hier niet is 

vermeld. U wordt aangeraden een fiscaal adviseur te raadplegen. RoodMicrotec is niet aansprakelijk voor 

onjuiste en onvolledige fiscale informatie in dit memorandum. 

 

14. Wie zijn verantwoordelijk voor dit beleggingsmemorandum?  

 

RoodMicrotec NV te Zwolle, is verantwoordelijk voor de informatie in dit memorandum. RoodMicrotec 

verklaart, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover RoodMicrotec 

bekend, dat de gegevens in dit memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen 

gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen. 

 

 
15. Wie adviseert ons bij het aanbieden van de obligaties? 

 

Loesschner Porthun LLP, Advocaten 

Samenstellen van de zekerhedenakten, directie besluiten. 
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JanssenBroekhuysen Advocaten, 

Samenstellen van contracten, besluiten en overig juridisch advies  

 
 

16. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de zekerhedenakte. Deze zekerhedenakte staat op 

de website van NPEX. Ook staat deze akte in bijlage 1van dit memorandum. Hieronder staat algemene 

informatie. Lees daarom ook altijd de zekerhedenakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal de Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. In de 

vergadering geeft de stichting informatie over hoe het met RoodMicrotec gaat. Ook kunnen belangrijke 

besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als RoodMicrotec niet op tijd de rente heeft 

betaald. De stichting zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als 

RoodMicrotec niet of niet op tijd betaalt. Of als RoodMicrotec uitstel wil om te betalen. Of als RoodMicrotec 

andere zekerheden aan de stichting wil geven.  

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat 10% van alle beleggers daarom vragen.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt de  Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren 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 staan 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 noemt RoodMicrotec de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag op de vergadering komen, omdat zij de obligaties heeft. U kunt voor de 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf naar de vergadering. Als u dat wilt dan moet u dat [5] dagen van te voren dat 

opgeven. U doet dat door een mailbericht te sturen aan de Stichting NPEX Bewaarbedrijf, met vermelding van 

uwvermelding mailadres.  

Ook u mag iemand anders voor u naar de vergadering sturen. U moet dan ook drie dagen van te voren een 

volmacht aan de Stichting NPEX Bewaarbedrijf sturen. De volmacht die u moet gebruiken staat op de website 

van NPEX.  

Ook de Stichting NPEX Bewaarbedrijf komt op de vergadering. Andere personen mogen alleen op de 

vergadering komen als de Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

2. u mag spreken (het woord voeren); en, 

3. 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? 
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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 betreft wel een concept verslag. Het verslag is pas definitief als dat in de 

volgende vergadering is beslist. 

 

17. Heeft u een klacht 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan RoodMicrotec laten weten. Stuur een e-mail naar 

obligaties@roodmicrotec.com. 

 

Komt u er niet uit met RoodMicrotec? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  

 

18. Welk recht geldt? 

Voor de afspraken die u maakt met RoodMicrotec over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van RoodMicrotec over de obligaties.  

 

19. Meer informatie 

RoodMicrotec heeft in dit memorandum niet alle informatie opgenomen. De volgende informatie hoort als 

bijlagen ook bij dit memorandum. RoodMicrotec heeft hier een lijst van gemaakt. Hieronder vindt u deze lijst. 

- 1.Zekerhedenakte Stichting Obligatiehoudersbelangen 

-2. Taxatierapport 

-3. Security purpose agreement 

-4. Samenvatting warrant regeling en warrantregeling 

-5. Opnameovereenkomst 

-6. Jaarverslag 2013 RoodMicrotec NV 

-7. Statuten RoodMicrotec NV 

-8. Uittreksel Kamer van Koophandel RooMicrotec NV 

-9. Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Bewaarbedrijf NPEX 

-10.  Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Al deze informatie vindt u op RoodMicrotec’s website. U vindt die informatie ook op de website van NPEX.  

 

Wilt u meer informatie? Op RoodMicrotec’s website vindt u meer informatie. Dit memorandum staat 

eveneens op RoodMicrotec’s website.  

 

mailto:obligaties@roodmicrotec.com

