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Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van 

RoodMicrotec N.V. (“uitgevende instelling”) 

 

Datum:       6 mei 2020, vanaf 13.00 uur 

Locatie:       via video conference op Zoom‐platform 

Aanwezig:   
 

•  15 beleggers die in totaal 1.918 obligaties houden, 76,7% van 
de uitstaande obligaties vertegenwoordigend 

 

 Martin  Sallenhag  (CEO)  en  Arvid  Ladega  (CFO)  –  Raad  van 
Bestuur RoodMicrotec N.V. 

 

 Vic  Tee  (Voorzitter)  en  Marc  Verstraeten  –  Raad  van 
Commissarissen RoodMicrotec N.V. 

 
•  Mark van der Plas, Alan van Griethuysen en Myra Meijering – 

NPEX 

•  Mark Olie (Voorzitter) en Stephan van de Vusse (Secretaris) – 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

1. Opening 

De  heer  Olie  controleert  de  aanwezigheid  en  identiteit  van  de  deelnemers  aan  deze  Zoom  video 

conference. Hij opent vervolgens de vergadering. Hij geeft aan dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

van 1 belegger een volmacht heeft ontvangen om te stemmen over het voorstel. Hij geeft tevens aan 

dat  normaal  gesproken  de  vaststelling  van  de  notulen  van  de  voorgaande  vergadering  van 

obligatiehouders (gehouden op 24 mei 2019) een agendapunt van deze vergadering zou zijn. Dat is nu 

niet  het  geval.  Hij  vraagt  aan  de  aanwezige  beleggers  of  zij  bezwaar  hebben  om  dit  alsnog  als 

agendapunt op te nemen. Eén van de beleggers geeft aan het passender te vinden om dit tijdens de 

volgende, reguliere jaarlijkse vergadering van obligatiehouders te doen. De heer Olie geeft gehoor aan 

deze  opmerking.  Een  andere  belegger  vraagt  de  heer  Olie  of  in  de  betreffende  notulen  iets  is 
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opgenomen  dat  relevant  is  voor  deze  vergadering.  De  heer  Olie  antwoordt  dat  bij  het  onderdeel 

“Rondvraag” tijdens de vorige vergadering in de notulen de volgende tekst is opgenomen: 

“De heer Olie vraagt de directie om aan te geven wat de gedachten zijn m.b.t. de aflossing van 

de  obligaties  volgend  jaar  juni.  De  directie  geeft  aan  na  te  denken  over  verschillende 

mogelijkheden waaronder het aantrekken van extra eigen vermogen en/of vreemd vermogen. 

De directie zal hierover t.z.t. nadere mededelingen doen.” 

2. Presentatie RoodMicrotec 

De heer Olie geeft vervolgens het woord aan de directie van RoodMicrotec, bestaande uit de heren 

Sallenhag en Ladega. Zij  lichten de ontwikkelingen  in en resultaten over het boekjaar 20191 en het 

eerste kwartaal van 2020 alsmede de invloed van Covid‐19 op de semiconductormarkt in het algemeen 

en RoodMicrotec in het bijzonder toe aan de hand van een presentatie2. 

De heer Olie vraagt waarom de vaststelling en publicatie van de jaarrekening 2019 is vertraagd. De 

heer Ladega geeft aan dat dit onder meer wordt veroorzaakt door Covid‐19, alsmede het feit dat de 

uitgevende instelling een nieuwe accountant (KPMG) heeft met ingang van boekjaar 2019. Eén van de 

beleggers  suggereert  dat  ook  het  voorliggende  voorstel  omtrent  uitstel  van  aflossing  van  de 

obligatielening hier invloed op heeft. De heer Ladega beaamt dit.  

Een  andere  belegger  vraagt  aan  de  heer  Ladega  of  hij  kan  aangeven  wat  exact  de  ongunstige 

herfinancieringsvoorwaarden zijn geweest die de uitgevende  instelling niet heeft geaccepteerd. De 

heer  Ladega wenst hier bij  voorkeur niet over  in detail  te  treden. Hij  geeft  aan dat de uitgevende 

instelling eenvoudigweg meer tijd nodig heeft om de herfinanciering rond te krijgen. 

De heer Olie vraagt wanneer de gesprekken met betrekking tot de herfinanciering zijn begonnen en 

vraagt  zich – net als één van de beleggers – af of de uitgevende  instelling Covid‐19 niet  teveel als 

argument  gebruikt  voor  het  tot  nu  toe  niet  overeengekomen  zijn  van  de  herfinanciering.  De  heer 

Ladega  geeft  aan  dat  deze  gesprekken  reeds  na  de  jaarlijkse  algemene  vergadering  van 

aandeelhouders van RoodMicrotec aan het begin van de zomer van 2019 zijn begonnen en dat deze 

gesprekken nog steeds gaande waren ten tijde van het uitbreken van Covid‐19 eind eerste kwartaal 

van  2020;  er  was  toen  nog  voldoende  tijd  om  tot  overeenstemming  te  komen.  Volgens  de  heer 

Verstraeten waren deze gesprekken tijdens het eerste kwartaal van 2020 in een vergevorderd stadium 

beland en lag het in de lijn der verwachting dat in het tweede kwartaal van 2020 overeenstemming 

had kunnen worden bereikt over een vorm van herfinanciering. Deze uitbraak leidde er echter toe dat 

de betreffende financiële instellingen en andere geïnteresseerde partijen de gesprekken opschortten 

en/of  de  voorwaarden  voor  de  herfinanciering  zodanig  wensten  aan  te  passen  dat  dit  voor  de 

uitgevende  instelling niet acceptabel was. De heer Olie vraagt waarom er niet  is gekozen voor een 

nieuwe  obligatielening.  De  heer  Ladega  geeft  aan  dat  men  dit  alternatief  uiteraard  ook  heeft 

onderzocht, zowel met NPEX als met Nxchange, maar dat men het advies heeft gekregen om geen 

 
1 De vaststelling en publicatie van de jaarrekening 2019 heeft nog niet plaatsgevonden. 
2 Deze presentatie zal worden gepubliceerd op de NPEX website. 
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nieuwe obligatielening  uit  te  schrijven, mede  in  het  licht  van  het  huidige  situatie  op  de  financiële 

markten. 

Een  belegger  vraagt wat  de  vooruitzichten  zijn  voor  het  volgend  jaar wél  kunnen  aflossen  van  de 

obligaties,  mede  gezien  de  financiële  resultaten  van  de  uitgevende  instelling.  De  heer  Ladega 

benadrukt  nogmaals  dat  de  gesprekken  over  de  herfinanciering  zullen worden  voortgezet,  en wel 

meteen nadat het jaarverslag 2019 zal zijn opgemaakt en gepubliceerd. De heer Verstraeten geeft aan 

dat het uitstellen van de aflossing van de obligaties met één jaar eveneens nauw samenhangt met het 

kunnen  blijven  hanteren  van  de  continuïteitsveronderstelling  (going  concern)  in  de 

waarderingsgrondslagen ten behoeve van de jaarrekening 2019. De Raad van Commissarissen spreekt 

in dit kader verder haar vertrouwen uit in de haalbaarheid van het business plan. 

Een  andere  belegger  wil  weten  of  de  uitgevende  instelling  heeft  overwogen  om  het  vastgoed  in 

Duitsland te verkopen en daarna terug te huren (sale & lease back) ten behoeve van de aflossing van 

de obligaties  uit  de  verkoopopbrengst. De heer  Ladega  antwoordt  dat  de uitgevende  instelling  dit 

financieringsalternatief wel heeft overwogen maar heeft besloten om dit in dit stadium niet te doen. 

Een belegger vraagt of de directie heeft overwogen om de obligaties gedeeltelijk af te lossen per eind 

juni 2020, bijv. 25%. De heer Ladega antwoordt dat dit niet is overwogen. De heer Verstraeten geeft 

in dit verband nog aan dat de uitgevende instelling de intentie heeft om de obligaties af te lossen zodra 

de herfinanciering een feit is, ook als dat eerder dan eind juni 2021 zou zijn. 

Een andere belegger vraagt of de rente op de obligaties gelijk blijft. De heer Ladega geeft aan dat de 

rente op de obligaties 6% blijft. Het niveau van de huidige geldmarktrente is flink lager dan ten tijde 

van de uitgifte van de obligatielening in juni 2014 en is 6% volgens de directie op dit moment zelfs een 

betere vergoeding. De directie heeft er daarom welbewust voor gekozen om de rente niet te verhogen. 

Een belegger vraagt of Stichting Obligatiehoudersbelangen een stemadvies geeft ten aanzien van het 

voorstel. De heer Olie antwoordt dat de stichting de collectieve belangen van álle obligatiehouders van 

de uitgevende instelling behartigt. Hij schetst een zwart‐wit scenario aan de hand van het vóór of tegen 

het  voorstel  stemmen.  Indien  de  beleggers  in meerderheid  vóór  het  voorstel  stemmen  zou  dit  in 

beginsel betekenen dat zij nog een jaar  langer rente ontvangen en dat de obligaties eind juni 2021 

worden afgelost.  Indien  zij  in meerderheid  tegen het voorstel  stemmen zou dat betekenen dat de 

uitgevende instelling in beginsel begin juli 2020 in verzuim zou zijn en dat de stichting vervolgens een 

beroep zou kunnen doen op de door RoodMicrotec verstrekte zekerheid naar Duits recht (een zgn. 

Buchgrundschuld), dat is gevestigd op onroerend goed voor een nominaal bedrag van EUR 2,5 miljoen, 

en tot uitwinning daarvan zou kunnen overgaan. Een andere belegger vraagt  in dit verband wat de 

executiewaarde van bovengenoemd vastgoed is. De heer Ladega kan deze vraag niet beantwoorden 

omdat  er  geen  actueel  taxatierapport  is.  Volgens  de  heer  Verstraeten  zit  er  ruimte  tussen  de 

marktwaarde van het vastgoed en de uitstaande obligatieschuld van EUR 2,5 miljoen. De heer Olie 

geeft  aan  dat  –  het  voorgaande  in  ogenschouw  nemend  –  de  verlenging  van  de  looptijd  van  de 

obligaties het minst ongunstige alternatief is voor de beleggers. Een belegger vraagt vervolgens of ook 

andere partijen een beroep kunnen doen op de verstrekte zekerheid. De heer Olie antwoordt dat dat 

niet het geval is. 
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Een  belegger  vraagt  zich  af  hoe  zeker  de  komende  rentebetalingen  en  de  herfinanciering  zijn  en 

waarom de uitgevende instelling geen sweetener heeft aangeboden in het kader van dit voorstel, bijv. 

een hogere rente en/of aanvullende zekerheden. Volgens de heer Ladega is daar geen aanleiding voor 

gezien  de  huidige  voorwaarden  van  de  obligaties.  De  rente  is  tot  nu  toe  altijd  betaald.  Absolute 

zekerheid over toekomstige rentebetalingen en het slagen van de herfinanciering kan natuurlijk niet 

worden gegeven. 

Een andere belegger heeft de voorkeur  voor een gedeeltelijke  aflossing. Nog een andere belegger 

vraagt zich af of – gesteld het voorstel zou niet worden aangenomen – de beleggers niet over 2 weken 

opnieuw bijeengeroepen kunnen worden om over een nieuw, aangepast voorstel te stemmen. De heer 

Verstraeten geeft aan dat een uitstel van een besluit op welk voorstel dan ook de spoedige afronding 

van de jaarrekening 2019 en daarmee ook de herfinanciering in gevaar zou brengen. De heer Olie stelt 

voor  om  eerst  de  stemming  af  te  wachten  alvorens  wellicht  voorbarige  conclusies  te  trekken  en 

suggesties te doen. Ten slotte vraagt een belegger of de uitgevende instelling heeft overwogen om 

nieuwe aandelen uit te geven. De heer Ladega antwoordt dat dit ter sprake is gekomen maar dat de 

uitgevende  instelling  heeft  besloten om dit  in  dit  stadium niet  te  doen,  hoofdzakelijk  vanwege de 

eerdergenoemde huidige situatie op de financiële markten.  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen van de kant van de beleggers en de overige aanwezigen.  

3. Stemming 

De heer Olie gaat daarna over tot de stemming over het voorstel, zoals verwoord in de agenda met 

toelichting  en  de  presentatie  van  de  uitgevende  instelling.  Hij  geeft  allereerst  aan  dat  Stichting 

Obligatiehoudersbelangen van een belegger een volmacht heeft ontvangen om tegen het voorstel te 

stemmen. Hij vraagt vervolgens aan elk van de aanwezige beleggers of hij/zij vóór of tegen stemt of 

zich onthoudt van stemming. 9 van de aanwezige beleggers stemmen vóór het voorstel. Zij houden in 

totaal  89,2%  van  de  obligaties  die  door  de  in  de  vergadering  aanwezige  of  vertegenwoordigde 

beleggers  worden  gehouden.  Naast  de  eerder  genoemde  belegger  die  Stichting 

Obligatiehoudersbelangen een volmacht heeft verstrekt, stemmen nog 5 andere beleggers tegen het 

voorstel. Deze 6 beleggers houden in totaal 10,8% van de obligaties die de in de vergadering aanwezige 

of vertegenwoordigde beleggers houden. Op grond van artikel 9.1 van de Zekerheden Akte tussen de 

uitgevende instelling en Stichting Obligatiehoudersbelangen is het voorstel dus aangenomen en zijn 

alle beleggers hieraan gebonden. 

De  heren  Sallenhag  en  Tee  bedanken  de  beleggers  voor  het  in  de  uitgevende  instelling  gestelde 

vertrouwen. 

4. Sluiting 

De heer Olie geeft aan dat de concept‐notulen van deze vergadering zo spoedig mogelijk zullen worden 

gepubliceerd  op  de  NPEX‐website.  Hij  hoopt  dat  de  reguliere  jaarlijkse  vergadering  van 

obligatiehouders snel na de publicatie van de jaarrekening 2019 kan plaatsvinden. Hij sluit vervolgens 

de vergadering. 


