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   Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van  
Informed IT Holding B.V. 

 
Datum:  8 januari 2020, 16.00 -17.30 uur 

Locatie:  Informed Group, Vijzelmolenlaan 8B te Woerden 

Aanwezig: 

• 8  beleggers aanwezig  

• Jeroen Jansen  – CEO Informed Group 

• Imke Philipoom  – CFO Informed Group 

• Marc Tersteeg, Senior Manager Grant Thornton te Woerden, accountant 

• Georgina Peeters, NPEX 

• Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de                                                                                        

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 1e obligatiehoudervergadering van Informed IT Holding B.V. Er zijn 
voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen. DE 
heer Van de Vusse maakt het management een compliment voor de goede informatieverstrekking 
door het jaar heen door het publiceren op de NPEX website van een Jaarverslag 2018 en een Sneak 
Preview 2019. Hiermee kunnen de obligatiehouders de ontwikkelingen op de voet volgen. 
 
2. Presentatie Informed Group 
 
De heer Jansen neemt het woord en licht het gebruik van de naam Informed Group toe. Voorheen 
werd de naam Informed Consulting gebruikt. Naast Consultancy zijn Producten en Trainingen ook 
volwassen onderdelen geworden en daarom dekt de naam Informed Group beter de lading.  De heer 
Jansen start met een presentatie van de activiteiten en positionering van Informed Group. Hij start 
met een schematische uitleg van Enterprise Information Management, de ondersteuning van 
bedrijven bij de verwerking van ongestructureerde informatiecontent. Essentieel onderdeel hiervan 
is het helpen van bedrijven om hierbij te voldoen aan wet- en regelgeving zoals recent de privacy 
regelgeving. De hoofdsectoren waarin gewerkt wordt zijn pharma, centrale en lokale overheid en de 
energiesector. 
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Financieel verslag 2018 
De eigen omzet is in 2018 een € 50.000 gedaald naar € 2,0 miljoen ten opzichte van 2017 en over 2018 
is een verlies gemaakt van bijna € 620.000. De heer Jansen geeft aan dat een belangrijke reden van de 
tegenvallende cijfers het langdurende financieringstraject bij NPEX is geweest. Daardoor worden 
feitelijk alle plannen een jaar later gerealiseerd. Debet hieraan was de voormalige accountant die de 
cijfers moeizaam gestructureerd kreeg. Met Grant Thornton als nieuwe accountant is dat volledig 
veranderd getuige ook de opmaak van de jaarrekening 2018. In 2018 is wel veel geïnvesteerd in de 
opleiding van nieuw personeel via het eigen Young Professional klasje. Dit is kostenintensief en kost 
ook veel tijd van bestaande medewerkers die daardoor minder productief zijn. Het is echter wel een 
zinvolle stap gebleken om de omzet met stappen te kunnen verhogen, getuige de ontwikkelingen in 
2019. 
 
Ontwikkelingen 2019 en 2020 
De € 1.561.000 die in 2018 is opgehaald met de obligatie-emissie is besteed aan uitbreiding personeel 
en de productlijnen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2019 de omzetstap is gerealiseerd die voorzien was 
voor 2018. Onder voorbehoud verwacht mevrouw Philipoom dat over 2019 een omzet van € 3,1 
miljoen gaat worden gerealiseerd en dat het jaar met een kleine marge van < € 100.000,- wordt 
afgesloten qua resultaat. De presentatie van de jaarontwikkeling laat zien dat het resultaat van medio 
2019 is gekanteld van negatief naar positief met als gevolg dus een positief eindresultaat. 
 
De heer Jansen denkt dat Informed Group weer terug is op het oude geprognosticeerde schema maar 
dan met een jaar vertraging. Dat zou betekenen dat de omzet over 2020 circa 6,2 miljoen zou gaan 
bedragen en over 2021 circa 8,8 miljoen. Een obligatiehouder vraagt zich af of dit niet te zonnig is 
gedacht, want dat zijn grote sprongen. De heer Jansen geeft aan dat hij geen garantie kan geven maar 
hij is positief gestemd. De pijplijn aan opdrachten is begin 2020 al € 5,5 miljoen groot waarvan een 
belangrijk deel al committed is.  
 
In 2020 zal Informed Group zich verder richten op Business Solutions. De ontwikkeling en verkoop van 
6 koffertjes zoals de heer Jansen dit noemt.  
Een nieuw Young Professional klasje is nog niet gepland. Of dit nog wel of niet gebeurd zal impact 
hebben op het resultaat. Indien er geen klasje gaat draaien in 2020 is dat gunstig voor het resultaat, 
aan de andere kant is het weer een investering in verdere groei later.  
 
Tenslotte geeft de accountant Ter Steeg nog zijn visie op de financiële informatie. In vergelijking met 
andere MKB-bedrijven vindt hij de financiële administratie en informatie bij de Informed Group beter 
dan bedrijven met een zelfde omvang. De samenwerking met de CFO is goed. Momenteel wordt 
adequaat volstaan met een samenstellingsverklaring en hij acht een controleverklaring op dit moment 
van beperkte meerwaarde tegen veel hogere kosten. Op een vraag van een obligatiehouder om de 
term kosten uitbesteed consequenter aan te houden, geeft hij aan dit in het vervolg te doen. 

 
4. Rondvraag en sluiting 
 
De vergadering dankt het management van Informed Group voor de open en gedetailleerde 
communicatie. De vergadering draagt bij aan het vertrouwen in de organisatie en het management. 
De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  


