
E-mail Stichting Obligatiehoudersbelangen 13 juli 2018 - 16:00 uur 
 
L.S., 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Op 11 juli 2018 heeft het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen een bespreking gehad met o.a. de 
directie van Tuk Tuk Holding B.V. en 2 potentiële investeerders. Bijgaand treft u het verslag van deze bespreking. 
 
Uit dit verslag kunt u opmaken dat de aanwezigen in beginsel op één lijn zitten v.w.b. de voorwaarden waaronder 
de potentiële investeerders nieuw eigen vermogen zouden willen inbrengen. Deze voorwaarden resulteren in 
maatregelen die ingrijpend zijn voor zowel de uitgevende instelling en haar huidige aandeelhouders als u als 
obligatiehouder. Daarom acht Stichting Obligatiehoudersbelangen het van belang u deze tijdens buitengewone 
vergadering van obligatiehouders ter goedkeuring voor te leggen. Gezien de haast die is geboden in het licht van 
de precaire financiële situatie van de uitgevende instelling meent Stichting Obligatiehoudersbelangen deze 
vergadering via e-mail te moeten houden.  
Zij is daartoe gerechtigd op grond van de Trustakte. Door elke obligatiehouder deze oproep per e-mail te versturen 
wordt een quorum bereikt en kan eenvoudig een gekwalificeerd beleggersbesluit worden genomen. 
 
Het enige agendapunt voor deze vergadering is het nemen van een b besluit tot goedkeuring van de voorwaarden 
zoals verwoord in punten 1 tot en met 7 van bijgaand verslag. Er vindt geen beraadslaging plaats. 
 
De stemming vindt als volgt plaats: 
 
Uiterlijk maandag 16 juli 2018 om 16.00 dient u door middel van een antwoord op deze e-mail aan te geven of u 
"vóór" of "tegen" stemt of dat u zich onthoudt van stemming. Indien u niet voor eerdergenoemd tijdstip 
antwoordt op deze e-mail beschouwt Stichting Obligatiehoudersbelangen dit als een onthouding van stemming. 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen acht bovengenoemde voorwaarden in het collectieve belang van alle 
obligatiehouders omdat zij in vergelijking tot de voorwaarden zoals verwoord in de brief van de directie van de 
uitgevende instelling van 2 juli 2018 niet direct leiden tot afwaardering van een aanzienlijk deel van de 
obligatielening en conversie. Ook voor de langere termijn is de inschatting van Stichting Obligatiehoudersbelangen 
dat met de huidige voorgestelde voorwaarden en maatregelen de obligatiehouders een grotere kans hebben op 
aflossing van de oorspronkelijk hoofdsom en rentebetalingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen raadt dan ook 
aan om "vóór" te stemmen. 
 
Deze vergadering per e-mail is alleen "toegankelijk" voor obligatiehouders die Tuk Tuk obligatiehouder zijn. Door 
te stemmen bevestigt u Tuk Tuk obligatiehouder te zijn. U mag niet stemmen indien u na ontvangst van deze 
uitnodiging uw obligatie(s) zou hebben verhandeld. 
 
Let op: ik maak u er ten slotte uitdrukkelijk op attent dat gezien de precaire financiële situatie van de uitgevende 
instelling en het feit dat de uitgevende instelling heeft aangegeven op zeer korte termijn geen orders meer te 
kunnen accepteren c.q. bestellingen te kunnen doen Stichting Obligatiehoudersbelangen voorafgaande, tijdens of 
kort na deze vergadering c.q. stemming vaststelt dat er sprake is van spoed in de zin van artikel 14.3 van de 
Trustakte. Dit zou betekenen dat Stichting Obligatiehoudersbelangen zonder de vergadering van obligatiehouders 
vooraf of nader te raadplegen enige regeling kan treffen met de uitgevende instelling die zij in het collectieve 
belang van de obligatiehouders acht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Olie 
Voorzitter Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 


