
Payper heeft een omzet groei doorgemaakt van €25 miljoen in 2013 naar €59 miljoen in 2015. Om de komende jaren verder te groeien hebben wij
onder andere uitbreiding in werkkapitaal nodig en investeren wij verder in onze automatisering. Dit willen wij realiseren door een obligatie emissie
van €3,1 miljoen via de MKB beurs NPEX uit te geven. 

FEITEN & CIJFERS
OVER DE OBLIGATIE EMISSIE  VAN PAYPER

KENMERKEN
ACHTERGESTELDE OBLIGATIES

De achtergestelde obligaties worden uitgegeven via NPEX 
(www.npex.nl) . Het prospectus behorende bij deze emissie is 
goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 
1 juni 2016. Het prospectus is algemeen verkrijgbaar en kunt u vinden 
op www.npex.nl/payper

NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten. NPEX staat onder doorlopend toezicht
van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Inschrijving en aankoop obligatie

Via NPEX kunt u binnen de inschrijvingsperiode achtergestelde 
obligaties aanschaffen, en nadien eventueel ook verhandelen. 
Onderstaand is de aankoopprocedure uiteengezet:

I. vul het inschrijfformulier in op www.npex.nl/payper
II. selecteer het aantal obligaties
III. betaal het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen

OMZETGROEI
KENGETALLEN 2015Payper is een bedrijf dat gespecialiseerd is in personeelsdiensten. Wij 

zorgen ervoor dat flexibele werknemers optimaal van waarde kunnen zijn 
voor bedrijven. Zodat bedrijven zich volledig kunnen focussen op hun 
core business en samen met hun werknemers het beste uit hun bedrijf 
kunnen halen. 

Diensten

De belangrijkste diensten van Payper zijn:

I. Payroll service: overname van het juridisch werkgeverschap 
van bedrijven

II. Backoffice service: verzorgen van het administratieve proces
voor uitzend- en projectorganisaties

III. HRM diensten: strategisch advies en ondersteuning 

OVER PAYPER

Prijs: 
Prijs per achtergestelde obligatie
is €1.000 

Aantal / Totale waarde: 
Payper geeft 3.100 achtergestelde
obligaties uit met een totale
waarde van €3,1 miljoen

Rente: 
7,5 % rente per jaar (€75 per 
achtergestelde obligatie), die in 
maandelijkse termijnen van €6,25 
wordt uitbetaald

Inschrijvingsperiode: 
1 juni 2016 tot en met 31 oktober2016 
(sluiting 17.00 uur) 

Looptijd: 
6 jaar 

Flexibel werken heeft de toekomst

Bijna 23 % van de Nederlandse beroepsbevolking heeft op dit 
moment een flexibele arbeidsovereenkomst. In de toekomst zal het 
aantal flexibele werknemers verder toenemen terwijl het aantal 
vaste werknemers zal afnemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

RISICO’S
De grootste risico’s verbonden aan deze obligatie 
emissie:
I. Faillissement van Payper B.V.
II. Afhankelijkheid grootste klanten
III. Uitblijven betaling door klanten

Voor de volledige risicoparagraaf verwijzen wij u naar 
het prospectus (www.npex.nl/payper)

Kijk voor meer informatie over de emissie op onze website www.payper.nl/obligaties of op www.npex.nl/payper of neem contact op met ons op via 076-205 01 97 of obligaties@payper.nl

OMZET + 62%

INSCHRIJVING NPEX & AFM


