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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Slim Opgewekt Groep B.V. 
  
Datum:  17 januari 2020, 14.30 -16.30 uur 

Locatie:  Slim Opgewekt Group, Izaäk Evertslaan 5 te Arnhem 

Aanwezig: 

• 21 beleggers aanwezig  

• Rob Wieggers  – Directie Slim Opgewekt Groep B.V. 

• Leonn Sekender  – Directie Slim Opgewekt Groep B.V. 

• Jan Veldhuizen – VHM Accountants te Veenendaal 

• Rob van Houts – Dirkzwager NV 

• Alan van Griethuysen - Directeur NPEX 

• Mark-Jan Werner - 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 Slim Opgewekt Groep B.V. Hij zet 
het kader van een obligatiehoudervergadering uiteen. Aangezien de emissie begin 2019 was 
afgerond, is er formeel geen grond voor nu al een jaarvergadering. Gezien het persbericht van 22 
november 2019 is samen met het management besloten om deze jaarvergadering toch te houden 
teneinde beleggers zo goed mogelijk te informeren.   
 
2. Presentatie Slim Opgewekt 
 
De heren Wieggers en Sekender heten de aanwezigen welkom. De accountant, de heer Veldhuizen is 
ook uitgenodigd voor het beantwoorden van eventuele vragen. 
 
Financieel verslag 2018 
Het jaar 2018 is positief afgesloten. De omzet is licht gestegen naar € 6,6 miljoen met een winst na 
belasting van € 442.187. De winst is daarmee lager dan in 2017, met name vanwege onvoldoende 
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uitvoeringcapaciteit. De heer Van de Vusse merkt op dat op de balans een bedrag van obligaties staat 
van slechts € 1.978.000 terwijl € 3.454.000 is opgehaald. De heer Van Griethuyzen geeft aan dat de 
emissieronde was verlengd naar eind januari. Deze is in twee tranches uitgekeerd: € 1.978.000 in 2018 
en het overige deel in januari van 2019. In de balans van 2019 zal het volledige bedrag aan 
obligatiekapitaal staan. 
 
Ontwikkelingen 2019  
De heren Wieggers en Sekender lichten de tegenvallende ontwikkelingen van 2019 toe. Directie 
beschikt nog niet over definitieve cijfers inzake omzet en resultaat. De verwachte omzet ligt in lijn met 
2018; te weten tussen de € 6 - 7 miljoen. Met een verwacht negatief resultaat van 2 tot 3 miljoen. Er 
zijn onvoorziene projectkosten geweest en kosten gemaakt ten behoeve van de uitbreiding en 
kwaliteitsverbetering van personeel, organisatieontwikkeling en verhuizing naar een nieuw 
bedrijfspand. Deze extra kosten zouden worden gecompenseerd door sales, dat is onverhoopt niet 
gebeurd. Er zijn 7 vergevorderde deals met een totale waarde van € 4,6 miljoen afgeblazen, vanuit 
verschillende motivaties aan klantzijde. Hier trekt directie lering uit en zij neemt dit mee in de 
werkwijze en het aanbod in 2020.  
 
In de analyse naar aanleiding van de tegenvallende resultaten, concludeert de directie dat zij vanaf 
2018 op afstand kwam te staan doordat zij zich – zoals gepland – ging richten op de ontwikkeling van 
nieuwe concepten (zoals gasloos). De operationele besturing werd overgedragen aan het 
managementteam en dat bleek te vroeg. De salestrajecten verliepen vervolgens anders dan voorzien. 
Slim Opgewekt deed het (op risico) niet betaalde voorwerk van het project en het betaalde werk werd 
vervolgens elders belegd. Directie past deze werkwijze aan in 2020.  
 
De heren bevestigen desgevraagd dat het bedrijf meer een draai maakt van idealisme naar realisme 
en zakelijkheid. Zij hebben een extern adviseur, voormalig CEO van diverse multinationals, in de arm 
genomen, om hen hierin te adviseren. Zij hebben de dagelijkse leiding weer in handen genomen en 
gaan het bedrijf met zijn tweeën leiden. Mevrouw Van Dijk zal niet meer terugkeren binnen de directie. 
De heren hebben de personele bezetting teruggebracht van 42 naar 32 fte en gesneden in de overhead. 
De projectorganisatie is afgeslankt en men werkt eraan om een flexibele schil op te zetten, waarbij 
Slim Opgewekt zelf de regie voert. Qua financieel pakket is men overgegaan naar Visma zodat sneller 
dashboards kunnen worden uitgedraaid. 
 
Ontwikkelingen 2020 
De heren Wieggers en Sekender zetten uiteen bij welke stimulerings- en subsidieregelingen zij in 2020 
aansluiten (Solar, Bosa, SDE, kleinverbruikersregeling). De actuele sales-funnel is momenteel gevuld 
met 98 mogelijke deals met een gewogen waarde van € 11,5 miljoen. Het onderhanden werk is 2,3 
miljoen. Een belegger heeft een prospectervaring met Slim Opgewekt en vond het totaalconcept te 
duur. De heer Wieggers geeft aan dat de waarde propositie van Slim Opgewekt niet altijd voldoende 
inzichtelijk is voor de klant, hierop wordt o.a. geanticipeerd door het concept modulair aan te bieden. 
 
Het is moeilijk om vooraf te voorspellen of met alle ingrepen en de bemoedigende sales-funnel het 
bedrijf weer positief gaat draaien. Het heeft tijd nodig om het herstel te realiseren. De verwachting is 
een verlies in Q1 2020, een kanteling in Q2/Q3 en stabilisatie vanaf Q4. Voor beleggers is dit niet 
volledig geruststellend. Het is goed dat de directie weer verantwoordelijkheid neemt. De indruk 
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ontstaat wel dat een verbeterde, actuele kennis van de eigen cijfers nodig is. De directie ervaart stevig 
leergeld te hebben betaald en is hoopvol gestemd. Directie verwacht aan de rentebetalingen te kunnen 
voldoen. Ter versterking van de liquiditeit storten de aandeelhouders € 270.000 extra in het bedrijf en 
zijn zij bezig om assets te gelde te maken. Dit zorgt voor een verbetering van de liquiditeitspositie in 
2020.  
 
4. Rondvraag en sluiting 
 
De vergadering dankt het management van Slim Opgewekt voor de open communicatie. De 
vergadering draagt bij aan het begrip voor de organisatie en het management. Het is nu essentieel dat 
de directie doet wat het belooft en het bedrijf krachtig gaat aansturen op basis van cijfers.  
 
Afgesproken wordt dat Slim Opgewekt op kwartaalbasis inzicht geeft in tussentijdse resultaten. De 
heer Van de Vusse zal een sjabloon hiervoor aanleveren.  
 
De volgende publicatiedata worden geagendeerd: 

• 31 maart 2020: financieel verslag 2019 met voorlopige cijfers 

• 30 april 2020: kwartaalrapportage Q1 2020 

• 31 mei 2020: definitieve jaarcijfers 2019 

• 31 juli 2020: kwartaalrapportage Q2 

• 31 oktober 2020: kwartaalrapportage Q3 

• 31 januari 2021: kwartaalrapportage Q4  
 
De heer Van de Vusse sluit de vergadering. De heren Wieggers en Sekender nodigen eenieder uit voor 
de vrijdagmiddagborrel samen met het personeel. 


