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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Slim Opgewekt Groep B.V. 
 
Datum:  17 juni 2020, 15.00 - 16.30 uur 

Locatie:  ZOOM Video Conference 

Aanwezig: 

• 23  beleggers aanwezig  

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

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

• Jan Veldhuizen – VHM Accountants te Veenendaal 

• Alan van Griethuysen - directeur NPEX 

• Myra Meijering – NPEX 

• Mark Olie – Stichting Obligatiehoudersbelangen 

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

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de jaarlijkse obligatiehoudervergadering van Slim Opgewekt Groep B.V. 
met een toelichting op de jaarcijfers 2019 en als specifiek agenda punt het voorstel tot rente 
opschorting met 6 maanden en verlenging van de looptijd met 6 maanden.  
Gezien de recente obligatievergadering van 17 januari 2020 waarin de slechte resultaten van 2019 al 
zijn toegelicht en de directie haar herstelprogramma heeft gepresenteerd, zal deze vergadering zich 
richten op de uiteindelijke jaarcijfers 2019, de impact van de Corona crisis op Slim Opgewekt en de 
aanvullende maatregelen die de directie gaat nemen. Vervolgens zal de stemming plaatsvinden over 
het voorstel van de directie om de rente op te schorten met verlenging van de looptijd.     
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2. Presentatie Slim Opgewekt 
 
De heren Wieggers en Sekender heten de aanwezigen welkom. De heren starten een presentatie die 
op het scherm wordt vertoond. Deze presentatie is tegelijk met dit verslag beschikbaar gesteld op de 
NPEX-website.  
 
Financieel verslag 2019 
De accountant, de heer Veldhuizen is uitgenodigd voor een toelichting op de jaarrekening 2019. Het 
uiteindelijk negatief resultaat is gekomen op -/- € 3,6 miljoen waarin een voorziening is opgenomen 
met verlieslatende projecten van € 455.000. Hij licht toe dat de cijfers nog de status concept hebben, 
omdat de continuïteitsverklaring mede afhankelijk is van het besluit later in de vergadering over 
renteopschorting. Op een vraag van een obligatiehouder vult hij aan dat zonder renteopschorting de 
onderneming direct in liquiditeitsproblemen komt dus dat hij in dat geval geen 
continuïteitsverklaring zal afgeven.  
 
De directie heeft daarnaast een extern financieel adviseur ingeschakeld van Claassen, Moolenbeek & 
Partners voor advies over de financiële situatie. Er is een kort en bondig memo geschreven over zijn 
visie op de aanvullende maatregelen. Deze wordt aan de obligatiehouders ter beschikking gesteld via 
NPEX.  
 
Ontwikkelingen 2020  
De heren Wieggers en Sekender lichten de ontwikkelingen in 2020 toe. De Corona crisis heeft het 
herstel van Slim Opgewekt in de wielen gereden doordat besluitvorming over te starten projecten 
zijn stilgelegd door opdrachtgevers. Slim Opgewekt is nu hard bezig om snelle omzet te genereren 
door het verbreden van de aanpak in de bestaande markten. Zo worden de onderdelen binnen 
projecten nu modulair verkocht, advies als betaald product aangeboden en nieuwe oplossingen 
uitgerold. Met de nieuwe propositie is momenteel voor € 160.000 in uitvoering en € 550.000 in 
contractfase. Men verwacht dit te verdubbelen in de komende periode. 
Daarnaast zijn er diverse financiële en organisatorische maatregelen getroffen (zie presentatie).  
Van Triodos Bank is een financiering ontvangen van € 290.000. Daarnaast lopen er gesprekken voor 
een aanvullend krediet. Dit krediet is nodig om de komende maanden door te komen. Indien dit 
krediet beschikbaar wordt gesteld, zullen daar waarschijnlijk strikte voorwaarden aan worden gesteld 
en zal renteopschorting door de obligatiehouders voorwaardelijk zijn. 
Gevraagd wordt of de heren Wieggers en Sekender nog een extra agiostorting gaan doen, mede 
gezien de € 600.000 aan dividend die in 2018 is uitgekeerd. De heren lichten toe dat 1/3 deel van dat 
dividend was uitgekeerd aan mw. Van Dijk die nu niet meer betrokken is bij het bedrijf. Van het 
resterende deel van € 400.000 is € 270.000 “teruggestort” door de huidige directie/aandeelhouders. 
Het overige deel is niet meer beschikbaar in de personal holdings omdat directie/aandeelhouders 
zichzelf geen management fee toegekend heeft vanwege de tegenvallende resultaten. 
 
Bespreking en stemming over verzoek tot renteopschorting en verlenging looptijd obligatielening 
Ter bespreking en stemming komt het voorstel van Slim Opgewekt. 
Het bedrijf stelt voor om de rentebetalingen op te schorten tot ultimo 2020 door de looptijd van de 
obligatielening met 6 maanden te verlengen. De rentebetalingen starten weer in januari 2021. Over 
periode tot jaar ultimo 2020 wordt geen rente uitgekeerd. De aflossingsdatum verschuift hierbij met 
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6 maanden naar 28 mei 2024. Indien de financiële situatie van de onderneming het toestaat, kan de 
directie besluiten om de rentebetalingen eerder te hervatten dan januari 2021 en/of de obligaties 
eerder af te lossen dan 28 mei 2024 (maar niet eerder dan de oorspronkelijke aflosdatum van 28 
december 2023). 
 
In de vergadering worden door de aanwezigen 775 stemmen uitgebracht waarvan 770 voor het 
voorstel van de directie en 5 tegen. Via de mail zijn door obligatiehouders, die niet bij vergadering 
aanwezig konden zijn, 268 stemmen uitgebracht waarvan 268 voor het voorstel van de directie. 
Hiermee is het voorstel aangenomen met 1.038 stemmen voor en 5 tegen. 
 
4. Rondvraag en sluiting 
 
Het management van Slim Opgewekt bedankt alle obligatiehouders voor het besluit. 
Zoals in de vergadering van 17 januari 2020 besproken zal Slim Opgewekt continueren met op 
kwartaalbasis publiceren op de NPEX-website over de gang van zaken, het verloop van de sales en de 
financiële kerngegevens omzet, resultaat en liquiditeit.  
 
De volgende publicatiedata worden geagendeerd: 

• 31 juli 2020: kwartaalrapportage Q2 

• 31 oktober 2020: kwartaalrapportage Q3 

• 31 januari 2021: kwartaalrapportage Q4  
 
Zodra de financiering met de Triodos Bank rond is, zal dit eveneens worden gepubliceerd. 
De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  


