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PROSPECTUS
Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 2499 obligaties van EUR 1.000,per stuk tegen een rentevoet van zeven (7)% per jaar met een looptijd van maximaal zes (6) jaar, tegen een uitgifteprijs van 100%
(de “Obligaties”)

MAXIMAAL GROOT EUR 2.499.000,-

aangeboden en uitgegeven door
Green Vision Holding B.V.

(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Arnhem, Nederland) (“HyGear Holding”)
De Obligaties zullen worden genoteerd aan het (online) NPEX Handelsplatform. Om te kunnen beleggen in de Obligaties dient de
Obligatiehouder over een NPEX rekening (“NPEX Rekening”) te beschikken. Stichting NPEX Bewaarbedrijf verkrijgt bij uitgifte van de
Obligaties de juridische eigendom, waartegen de Obligatiehouder een economische aanspraak op de Obligaties tegenover Stichting
NPEX Bewaarbedrijf verkrijgt. De Obligaties zullen na uitgifte verhandelbaar zijn op het NPEX Handelsplatform en zijn daarnaast
uitsluitend verhandelbaar aan andere beleggers die een NPEX Rekening aanhouden.
Het investeren en handelen in de Obligaties brengt bepaalde risico’s mee. In het Hoofdstuk 2 “Risicofactoren” worden deze risico’s
besproken.
De termen die in dit Prospectus met een hoofdletter zijn weergegeven, hebben de betekenis zoals opgenomen in Hoofdstuk 4
“Definities”, tenzij anders is aangegeven.
Ter zake de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de Autoriteit
Financiële Markten (“AFM”). De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM.

De datum van dit Prospectus is 14 februari 2017.
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HOOFDSTUK 1

SAMENVATTING

De definities zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 “Definities”, gelden onverkort ten aanzien van dit Hoofdstuk 1
“Samenvatting”.
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Een beslissing om in de Obligaties
te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Prospectus door degene die in de Obligaties
investeert. Mogelijke beleggers dienen daarbij in het bijzonder het Hoofdstuk 2 “Risicofactoren” aandachtig te
bestuderen.
HyGear Holding kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien deze samenvatting in samenhang met de
andere delen van het Prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de samenvatting gelezen in
samenhang met de andere delen van het Prospectus, niet de kerngegevens bevat die benodigd zijn om beleggers
juist en volledig te informeren wanneer zij overwegen in de Obligaties te investeren.

1.1 ACHTERGROND AANBIEDING EN UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING
HyGear Groep (daaronder begrepen Hygear Holding) levert industriële gassen als waterstof, zuurstof en stikstof op
innovatieve wijze. Traditioneel worden deze gassen centraal geproduceerd en via vrachtwagens vervoerd naar de
eindgebruiker. Deze methode is inefficiënt en duur doordat er slechts weinig gas in een vrachtwagen kan worden
vervoerd.
De technologie van HyGear Groep is geschikt om deze gassen bij de eindgebruiker op locatie te produceren en
daarmee wordt vervoer over de weg overbodig. Sinds de marktintroductie van deze technologieën in 2007 is HyGear
Groep winstgevend geweest en zag haar omzet groeien. In 2014 is besloten dat het bedrijf nog sneller kan groeien
indien het de investeringsbarrière in haar installaties wegneemt voor haar klanten.
Het gevolg hiervan is dat HyGear Groep zelf in de installaties moet investeren. Dit leidt op korte termijn tot
gereduceerde omzet, maar op lange termijn tot een stabielere kasstroom. Een ander het tot gevolg is dat er meer geld
nodig is om de voorinvestering te doen installaties voor klanten. De terugverdientijd van dergelijke installaties is tussen
de zes (6) en acht (8) jaar en soms langer. Daarnaast wil het bedrijf versnellen in ontwikkeling van haar nieuwe
product HyREC. Een innovatief systeem voor het terugwinnen van industriële gassen. Het traject tot marktintroductie
zal nog enkele jaren in beslag nemen en ter financiering van de eerste testsystemen in het veld is ook voorfinanciering
nodig. Tegen deze achtergrond wordt onderhavige Obligatielening door Hygear Holding aangeboden en uitgegeven.

1.2 RISICOFACTOREN
Beleggers die overwegen om Obligaties te verwerven en bij hun beslissing de informatie uit dit Prospectus wensen
te betrekken, dienen naast de overige informatie in dit Prospectus in elk geval de in Hoofdstuk 2 “Risicofactoren”
weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen.
Het intreden van deze risico’s kan de financiële positie van HyGear Holding en de met haar verbonden
onderneming(en) en dienovereenkomstig de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.
De risicofactoren verbonden aan onderliggende propositie zijn:
Risico’s verbonden aan de aard van de Obligaties
• rentebetalingsrisico;
• risico van beperkte verhandelbaarheid;
• waarderingsrisico;
• aflossingsrisico;
• risico van Vervroegde Aflossing
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Risico’s eigen aan HyGear Holding respectievelijk HyGear Groep en de gedreven onderneming
• tegenpartijenrisico;
• concurrentierisico;
• faillissementsrisico;
• risico’s voorvloeiende uit de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling;
• het risico van de afhankelijkheid van haar bestuursleden;
• kostenrisico;
• risico van de beperking van leveranciers;
• risico van afhankelijkheid van grote accounts;
• risico van subsidieverlening ;
• liquiditeitsrisico;
• het risico van een dalende solvabiliteitsratio;
• reputatierisico;
• technologisch risico.
Overige risico’s
• fiscaal risico;
• algemene juridische risico’s;
• politiek risico;
• landenrisico
• valutarisico

1.2.1 F
 ACTOREN DIE VAN WEZENLIJK BELANG ZIJN OM HET AAN DE OBLIGATIES VERBONDEN
MARKTRISICO IN TE SCHATTEN
De Obligaties zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid
van die investering vaststellen in het licht van zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger onder
meer:

• voldoende kennis en ervaring van beleggen in obligaties en de markt van industriele gassen en waterstof voor
vervoerstoepassingen om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie
die (door middel van verwijzing) is opgenomen in dit Prospectus, de Obligatievoorwaarden en Trustakte op waarde
te kunnen beoordelen;
• over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in context van zijn eigen financiële situatie, een belegging in
de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille;
• in algemene zin een zeer offensief beleggingsprofiel te hebben. De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers met
een neutraal tot een (zeer) defensief risicoprofiel;
• over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met een belegging in
de Obligaties, waaronder begrepen de gevolgen van het intreden van risico’s verband houdende met zijn belegging,
waarbij deze – in het ergste geval – zijn inleg en opvorderbaar, maar niet uitgekeerd, rendement volledig kan
kwijtraken;
• de voorwaarden bij de Obligaties volledig te begrijpen; en
• in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast te stellen in relatie
tot economische en andere factoren die de belegging kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee
verband houdende risico’s te dragen.

1.3 GREEN VISION HOLDING B.V. (HYGEAR HOLDING)
Oprichting
HyGear Holding is een op 24 juli 2012 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire
zetel te Arnhem, Nederland. HyGear Holding houdt kantoor (en kiest ter zake de Obligatielening domicilie) aan de Westervoortsedijk
73, 6827 AV te Arnhem, Nederland. HyGear Holding is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 8106903.

Statutair doel
Het statutaire doel van HyGear Holding, zoals opgenomen in artikel 2 van de Statuten, is, zakelijk samengevat,
het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten en componenten ten behoeve van energie- en
warmteconversie. Voorts heeft zij onder meer ten doel het verlenen van diensten op het gebied van management,
managementconsultancy en interim-management en het deelnemen in en (het meewerken aan) de financiering van
haar dochtervennootschappen.
Bestuur
Het bestuur van HyGear Holding is belast met het besturen en vertegenwoordigen van HyGear Holding. Het bestuur van HyGear
Holding wordt gevormd door SDi Technology Ventures B.V., waarvan de heer M. (Marinus) van Driel indirect (dat wil zeggen via DRL
Resource Management B.V.) enig statutair bestuurder is. Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de heer Van Driel is
opgenomen in Bijlage V van dit Prospectus.
Bestuurders van HyGear Holding worden door de Algemene Vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden geschorst en ontslagen. Tevens is de Raad van Commissarissen bevoegd een Bestuurder van HyGear Holding te
schorsen.
Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders die aan de
besluitvorming mogen deelnemen, met dien verstande dat voor bepaalde bestuursbesluiten de goedkeuring van de Algemene
Vergadering dan wel enig ander orgaan of Aandeelhouder benodigd is. In dit kader wordt verwezen naar de in Hoofdstuk 7 onder
‘Besluitvorming’ opgenomen informatie.

Aandeelhouders(structuur)
HyGear Holding heeft drie (3) Aandeelhouders, te weten:

I. SDi Technology Ventures B.V. (SDi Technology Ventures),
statutair gevestigd te Amersfoort, Nederland, tevens zijnde enig statutaire bestuurder van HyGear Holding op
de datum van het Prospectus;
II. Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. (PPM Oost Nederland),
statutair gevestigd Arnhem, Nederland, waarvan het bestuur wordt gevormd door haar enig statutair bestuurder de
heer M. (Marinus) Prins; en
III. Abengoa Inovación S.A. (Abengoa), gevestigd te Sevilla, Spanje.
Het kapitaal van HyGear Holding is verdeeld in 90.000 (gewone) Aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,-). Op de datum
van het Prospectus bedraagt het geplaatste kapitaal EUR 31.468,-, bestaande uit 31.468 die allen zijn volgestort. De Aandelen zijn
tussen de Aandeelhouders als volgt verdeeld:

• SDi Technology Ventures: 13.008 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 41,34%;
• PPM Oost Nederland: 10.908 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 34,66%;
• Abengoa Inovación S.A. (Abengoa): 7.552 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 24%.
De aandeelhoudersstructuur van HyGear Holding en HyGear Groep laat zich derhalve als volgt weergeven:
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ABENGOA S.A.

DRL RESOURCE
MANAGEMENT
100%

SDI TECHNOLOGY
VENTURES

100%

ABENGOA
INNOVACIÓN S.A.

PMM OOST NV

41,34%

34,66%

24%

HYGEAR HOLDING
100%

HYGEAR TECHN.
AND SERVICES B.V.

100%

HYGEAR B.V.

100%

HYGEAR FUEL CELL
SYSTEMS B.V.

100%

HYGEAR ASIA PTE
LTD SINGAPORE

Raad van toezicht en Raad van Commissarissen
HyGear Holding heeft geen raad van toezicht (RvT), maar heeft wel een raad van commissarissen (RvC). De Raad van
Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen HyGear Holding en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden die aan de
Raad van Commissarissen in de Statuten of in de wet zijn opgedragen.
De Raad van Commissarissen bestaat uit ten hoogste vier (4) commissarissen. De leden van de Raad van
Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Slechts natuurlijke
personen kunnen worden benoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Zolang SDi Technology Ventures,
PPM Oost Nederland en/of Abengoa rechthebbende zijn op enig Aandeel, hebben zij elk het recht één vierde (1/4) deel
van het totale aantal commissarissen aan te wijzen voor benoeming. De drie (3) commissarissen die benoemd zijn
op basis van een aanbeveling, benoemen unaniem een vierde commissaris die tevens de voorzitter van de Raad van
Commissarissen zal zijn.
Op de datum van dit Prospectus bestaat de raad van Commissarissen uit de volgende personen:
•

de heer B. (Bernard) Fortuyn namens PPM Oost Nederland;

•

de heer J. (Jose) Lopez Dominquez namens Abengoa; en

•

de heer J. (Jan) van der Vliet als onafhankelijke commissaris.

SDI Technology Ventures heeft op dit moment geen commissaris benoemd omdat zij zelf via haar directeur M. van
Driel de directie voert over Green Vision en daarmee van mening is dat zij voldoende vertegenwoordigd is in HyGear
Holding. SDI Technology Ventures kan echter op elk moment besluiten om alsnog een commissaris voor te dragen.
De besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen zijn niet geldig en tellen derhalve niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte
stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van doorslaggevend belang en beslissend. Een
geldig besluit kan slechts worden genomen als de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien na een extra oproeping aan de leden van de Raad van Commissarissen de meerderheid van de leden niet ter
vergadering vertegenwoordigd is, kunnen de aanwezige leden een rechtsgeldig besluit nemen.

Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van HyGear Holding kan slechts worden genomen door de Algemene
Vergadering met een meerderheid van ten minste drievierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen en waarbij ten minste
twee derde (2/3) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Ontbinding en vereffening
Indien HyGear Holding wordt ontbonden geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering
anders bepaalt.

1.3.1 A
 CTIVITEITEN VAN HYGEAR HOLDING EN DE AAN HAAR
VERBONDEN ONDERNEMINGEN (HYGEAR GROEP)
HyGear Groep levert industriële gassen, met name waterstof, stikstof en zuurstof, aan eindgebruikers in verschillende
toepassingen. Voorbeelden zijn de glasindustrie, de staalindustrie en producenten van voedingsmiddelen. Traditioneel
worden deze gassen grootschalig geproduceerd en via trailers of flessen getransporteerd naar de eindgebruikers. Deze
leveringsmethode is inefficiënt en duur doordat de capaciteit van deze trailers beperkt is.
HyGear Groep heeft in de afgelopen 15 jaar technologieën ontwikkeld waarmee de gassen lokaal, bij de eindgebruiker
kunnen worden geproduceerd. Dit kan een besparingen in kosten en milieu-impact opleveren tot wel 60%. De
productportfolio bestaat op dit moment uit drie technologieën:
• HyGEN betreft een on-site systeem waarmee waterstofgas lokaal kan worden geproduceerd uit aardgas of biogas.
• NGEN en OGEN zijn kleinschalige productiesystemen voor respectievelijk stikstof en zuurstof, gebaseerd op het
scheiden van lucht middels chemische adsorptie processen.
• HyREC is een product dat op locatie, gebruikte industriële gassen kan terugwinnen en zuiveren, waardoor de
behoefte aan nieuwe procesgassen sterk afneemt.
De systemen worden over het algemeen opgebouwd in containers die modulair worden ingezet. Indien een
eindgebruiker extra capaciteit nodig heeft, kan eenvoudigweg een systeem op maat worden ontworpen.
Voor de commercialisatie van haar technologieën hanteert het bedrijf een hybridestrategie van de verkoop van
installaties enerzijds en de verkoop van de geproduceerde gassen anderzijds. In dit laatste model investeert HyGear
zelf in de installaties en bedrijft deze bij de industriële klant op locatie.
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In alle gas leveringscontracten dient de bedrijfszekerheid optimaal te zijn. Om die reden heeft HyGear inmiddels ook
eigen trailers voor waterstof, waarmee ze tevens klanten bedient die een kleinere of tijdelijke behoefte hebben aan
waterstof. Voor het vullen van deze trailers heeft zij contracten met andere gasleveranciers en investeert zij momenteel
in haar eigen vulfaciliteiten in Arnhem.
De technologische voorsprong heeft inmiddels geleid tot een internationale klantenbasis waarin grote industriële
klanten als Philips, Saint Gobain, Praxair, Air Products en Shell hun waterstof met HyGear technologie op locatie
produceren.
Deze ervaring maakt dat HyGear Groep uitstekend gepositioneerd is om te kunnen voldoen aan een nieuwe vraag
die op dit moment wereldwijd ontstaat in vervoerstoepassingen. Waterstof wordt immers gezien als de brandstof voor
de toekomst en het vervoeren van waterstof naar tankstations over de weg is geen haalbare oplossing. Vandaar dat
HyGear Groep in 2016 de vraag zag stijgen en inmiddels contracten heeft voor diverse vervoerstoepassingen zoals
Wall Mart (forklift trucks), de gemeente Riga (stadsbussen) en de gemeente Arnhem (personenauto’)

In januari 2017 is op de World Economic Counsil in Davos een consortium gepresenteerd onder de naam Hydrogen
Counsil. Hierin werken 18 bedrijven waaronder Shell, Toyota en Daimler samen aan de introductie van waterstof als
brandstof. Samen hebben ze zich gecommitteerd aan een investering van 9,5 miljard Euro in de komende vijf jaar om
dit mogelijk te maken. De HyGear Groep verwacht hiervan te kunnen profiteren door omzetgroei.

1.4 HYGEAR T&S
Oprichting
Hygear T&S is een op 9 september 2004 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands
recht, met statutaire zetel te Arnhem, Nederland. Hygear T&S houdt kantoor aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV
Arnhem, Nederland. Hygear T&S is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
9145241.
Statutair doel
Het statutaire doel van Hygear T&S, zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten van Hygear T&S, is, zakelijk
samengevat, het verwerven en vervreemden van deelnemingen (in de zin va artikel 2:24c van het Burgerlijk Wetboek),
of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het
besturen daarvan.
Bestuur
Het bestuur van Hygear T&S is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de vennootschap. Het bestuur van
Hygear T&S wordt gevormd door de SDi Technology Ventures, enig statutair bestuurder van Hygear T&S waarvan de
heer M. (Marinus) van Driel indirect (dat wil zeggen via DRL Resource Management B.V.) enig statutair bestuurder is.
Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de heer Van Driel is opgenomen in Bijlage V van dit Prospectus.
Aandeelhouders(structuur)
Het kapitaal van Hygear T&S is verdeeld in aandelen, ieder met een nominale waarde van EUR 1,00. Het totaal
aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van Hygear T&S bedraagt op de datum van het Prospectus 18.000. Al deze
geplaatste aandelen in het kapitaal van Hygear T&S worden gehouden door HyGear Holding.
Raad van Commissarissen
Hygear T&S kent geen Raad van Commissarissen.
Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van Hygear T&S kan door de Algemene Vergadering van Hygear T&S worden
genomen.

Ontbinding en vereffening
De Algemene Vergadering van Hygear T&S is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
Tenzij de Algemene Vergadering van Hygear T&S ander besluit of de wet anders bepaalt, treden de bestuurders op als
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.

1.5 STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
Oprichting
Stichting Obligatiehoudersbelangen is een op 15 juli 2011 bij notariële akte opgerichte stichting naar Nederlands
recht, met statutaire zetel te Amsterdam. Stichting Obligatiehoudersbelangen houdt kantoor (en kiest ter zake van
de Obligatielening domicilie) aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, Nederland. Stichting
Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53177770.
Stichting Obligatiehoudersbelangen vervult in het kader van de Obligaties een belangrijke rol voor de Obligatiehouders.
Stichting Obligatiehoudersbelangen treedt op voor en namens de Obligatiehouders en is zekerheidsagent. Het bestuur
van Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van HyGear Holding.
Statutair doel
Het statutaire doel van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van Stichting
Obligatiehoudersbelangen, is, zakelijk samengevat:
• het optreden als trustee met betrekking tot obligatieleningen;
• het behartigen van de belangen van de obligatiehouders; en
• het uitoefenen van aan de obligaties verbonden rechten.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van HyGear Holding. Het bestuur van Stichting
Obligatiehoudersbelangen wordt gevormd door:
• de heer M.C. (Mark) Olie;
• de heer P.R.J.M. (Patrick) Tijhuis; en
• de heer S.G. (Stephan) van de Vusse.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Stichting
Obligatiehoudersbelangen komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de leden van het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen
is opgenomen in Bijlage VI van dit Prospectus.

1.6 STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
Oprichting
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is een op 23 december 2008 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met statutaire zetel te ‘s-Gravenhage, Nederland. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt kantoor (en
kiest ter zake van de Obligatielening domicilie) aan de Saturnusstraat 60-75, 2516 AH te ‘s-Gravenhage, Nederland.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34320054.
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Statutair doel
Het statutaire doel van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van Stichting
NPEX Bewaarbedrijf, is, zakelijk samengevat (i) het optreden als beleggersgiro door het op eigen naam, ten titel van
bewaarneming, houden van financiële instrumenten en/of gelden tegen toekenning van vorderingsrechten luidende in
financiële instrumenten respectievelijk geld, zulks voor rekening en risico van de deelnemers en (ii) het administreren
van financiële instrumenten, het uitoefenen van het stemrecht en de andere rechten die aan de financiële instrumenten
zijn verbonden, het innen van de op de financiële instrumenten verschijnende uitkeringen en het uitkeren van die
voordelen aan de deelnemers, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt. In de praktijk oefent
Stichting NPEX Bewaarbedrijf bovengenoemd stemrecht niet uit.
Bestuur
Het bestuur van Stichting NPEX Bewaarbedrijf wordt gevormd door:
• de heer T. Borstlap; en
• de heer H.C. Dijkman.

1.6.1 ACTIVITEITEN VAN STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is als onderdeel van NPEX, zoals ook uit de hiervoor omschreven statutaire
doelomschrijving blijkt, verantwoordelijk voor het bewaren (i.e. houden) van alle beleggingen ten behoeve van de
beleggers aan NPEX. Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt en verkrijgt de (juridische) eigendom van de beleggingen ten
behoeve van de beleggers bij de partijen die zijn genoteerd aan NPEX. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt daarnaast
ook al het geld van de beleggers op een bankrekening bij een bank in Nederland, die op haar naam staat. Stichting
NPEX Bewaarbedrijf houdt niet alleen beleggingen van HyGear Holding (zijnde de Obligaties), maar ook beleggingen
van andere partijen.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart aldus de beleggingen (in onderhavig geval de Obligaties) en het geld van
alle beleggers (in onderhavig geval de Obligatiehouders) samen. Teneinde deze beleggingen en gelden deugdelijk te
registreren houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf een administratie bij van alle beleggers. Deze administratie bestaat
uit diverse NPEX Rekeningen. Iedere afzonderlijke belegger krijgt hiertoe een eigen NPEX Rekening. Op deze NPEX
Rekening houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij tot welke – door Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaarde
- beleggingen iedere belegger gerechtigd is, hoeveel deze beleggingen waard zijn en op hoeveel geld iedere belegger
recht heeft.
De Obligaties worden door Stichting NPEX Bewaarbedrijf in opdracht van de Obligatiehouders aangekocht.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf gaat slechts over tot het kopen van één of meer Obligaties indien zij daartoe van de
Obligatiehouder de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen. De Obligaties komen na aankoop (juridisch) op naam
van Stichting NPEX Bewaarbedrijf te staan, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf administreert de Obligaties op de
NPEX Rekening van de Obligatiehouders. De Obligatiehouders zijn als belegger de economisch rechthebbenden met
betrekking tot de Obligaties.

1.7 NPEX B.V.
NPEX B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid en is statutair
gevestigd in Amsterdam, Nederland. NPEX houdt kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH)
’s-Gravenhage, Nederland en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam
onder nummer 27317234.
NPEX exploiteert een handelsplatform; het NPEX Handelsplatform. Dit handelsplatform is een marktplaats voor het
verhandelen van effecten. Beleggers die over een NPEX Rekening beschikken kunnen via het NPEX Handelsplatform
beleggen en investeren in diverse ondernemingen, waaronder in HyGear Holding via de Obligatielening, en kunnen
effecten hierop effecten aankopen van en verkopen aan andere beleggers die een NPEX Rekening aanhouden.

NPEX beschikt over een vergunning als ‘beleggingsonderneming’ in de zin van artikel 2:96 Wft. Op grond van deze
vergunning kan zij de volgende beleggingsdiensten verlenen:
• het ontvangen en doorgeven van orders; en
• het plaatsen zonder plaatsingsgarantie.
NPEX is ingeschreven in het register van de AFM. Informatie over deze inschrijving in het register van de Autoriteit
Financiële Markten is terug te vinden op de website www.afm.nl. De AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) houden
toezicht op NPEX.

1.8 SCHEMATISCH OVERZICHT JURIDISCHE STRUCTUUR OBLIGATIELENING
De juridische structuur van de Obligatielening en de daarbij betrokken partijen laat zich als volgt weergeven:

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

BELEGGERS
(3)

(4)

(2)

(1)

HYGEAR HOLDING
(5)

(5)

HYGEAR

HYGEAR T&S

STICHTING NPEX
BEWAARBEDRIJF

(6)

(5)

HYGEAR FUEL
CELL SYSTEMS

Korte en puntsgewijze toelichting op het hierboven weergegeven structuurschema:
1. H
 yGear Holding geeft de Obligatielening uit, waarvan de Obligaties (juridisch gezien) worden geplaatst bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf;
2. Stichting NPEX Bewaarbedrijf administreert de Obligaties vervolgens op de rekening van de Obligatiehouders
(zijnde de economisch gerechtigden tot de Obligaties);
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen treedt in het kader van de Obligatielening op exclusieve (privatieve) basis op
voor en ten behoeve van de Obligatiehouders;
4. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal in het kader van de Obligatielening een ‘parallelle vordering’ (zijnde een
contractueel gecreëerde vordering) hebben op HyGear Holding die correspondeert met de totale som van de
vorderingen van alle Obligatiehouders;
5. Hygear T&S, Hygear, en Hygear Fuel Cell Systems (zijnde de Hoofdelijke Medeschuldenaars) verbinden
zich hoofdelijk (door middel van de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling’) om op eerste verzoek van
stichting obligatiehoudersbelangen aan de betalingsverplichtingen van HyGear Holding jegens stichting
obligatiehoudersbelangen te voldoen;
6. De onder de Obligatielening aangetrokken gelden zullen door HyGear Holding volledig beschikbaar worden
gesteld aan Hygear T&S in de vorm van een geldlening (vreemd vermogen).
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1.9 SAMENVATTING FINANCIËLE (HISTORISCHE) INFORMATIE VAN HYGEAR HOLDING
De Jaarrekeningen wordt voor de afzonderlijke vennootschappen van Hygear Groep en geconsolideerd opgesteld
volgens de principes van Dutch GAAP. Jaarlijks wordt een volledige audit uitgevoerd op deze verschillende
dochtervennootschappen, gevolgd door een controleverklaring op de geconsolideerde Jaarrekening van Hygear
Holding. Tot en met 2014 werd dit gedaan door PWC. Sinds 2015 werkt Hygear Holding met Flynth Audit. De
historische winst- en verliesrekening is weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers voor 2016 zijn met zorg
samengesteld op de gebruikelijke methode, echter de controle door de accountant heeft nog niet plaatsgevonden.

P&L

voorlopig
2013

2014

2015

2016

5755

3941

3337

1924

970

1873

2945

7236

Bruto Omzet

6725

5814

6282

9160

Direct materiaal

-2155

-1692

-2064

-4098

-26

-18

-19

0

Kostprijs van de omzet

-2181

-1710

-2083

-4098

Brutomarge

4544

4104

4199

5062

Personeelskosten

-2629

-2784

-2900

-2958

-308

-297

-235

-426

-35

-18

-20

-11

Verkoopkosten

-251

-172

-493

-382

Algemene kosten

-144

-190

-268

-495

-738

-677

-1016

-1314

Operationele kosten

-3367

-3461

-3916

-4272

EBITDA

1177

643

283

790

-160

-174

-225

-272

1017

469

58

518

Rentebaten

97

86

53

5

Rentelasten

-122

-37

-33

-11

-25

49

20

-6

992

518

78

512

74

7

0

0

1066

525

78

512

Netto Omzet
Mutatie Onderhanden werk

Inkoop derden

Huisvestingskosten
Autokosten

Overige operationele kosten

Afschrijvingen
EBIT

Financiële baten en lasten
Resultaat gewone bedrijfsvoering
Belastingen
Resultaat na Belasting

In de tabel is te zien dat de omzet en winstgevendheid sinds 2013 zijn afgenomen. Dit is een gevolg van de focus op
productontwikkeling van systemen voor stikstof en zuurstof (naast waterstof) en de verandering van het verdienmodel
in 2014, waarbij HyGear Groep zelf is gaan investeren in productiemiddelen om deze vervolgens op locatie van de
klant te bedrijven. Dit leidde tot een verlaagde omzet, maar voor de toekomst tot een stabielere kasstroom. Het effect
hiervan is te zien in de gestegen omzet en winstgevendheid in 2016.
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Onderstaande tabel geeft de historische balans van Hygear Holding weer. Ook hier geldt dat de cijfers voor 2016
nog niet gecontroleerd zijn door de accountant en aldus kunnen wijzigen bij het definitief vaststellen van betreffende
Jaarrekening.
HyGear Holding
2013

2014

2015

2016

actual

Actuals

Actuals

no audit

796

720

706

1,999

Intangible assets

12

5

13

9

Non current assets

808

725

719

2,008

250

250

250

250

250

250

250

250

Construction contracts

1,367

1,661

3,746

3,219

Receivables

2,108

1,392

966

2,820

Current assets

3,475

3,053

4,712

6,039

Cash & Cash Equivalents

7,376

7,334

3,423

951

TOTAL ASSETS

11,909

11,362

9,104

9,248

Group Equity

5,256

5,088

4,825

4,804

Balance sheet - € (‘000)
Machinery and Equipment

Long term loans to shareholders
Financial assets

Profit after tax
Group Equity

512
5,256

5,088

4,825

5,316

923

1,025

540

527

-

-

-

-

923

1,025

540

527

41

41

41

41

Non interest bearing loan (Uitdagerskrediet)

750

877

877

877

Interest bearing loan (Innovatiekrediet)

137

265

67

67

-

-

-

-

Non-current Liabilities

928

1,183

985

985

Accounts payable

554

804

435

673

86

84

68

-473

250

82

94

-

3,912

3,096

2,157

2,220

4,802

4,066

2,754

2,420

11,909

11,362

9,104

9,248

-

-

-

-

Provision on warranty
Loss provisions
Provisions
Subordinated loans from shareholders

Financial lease liabilities (NPEX)
External funding production assets

Taxes and premiums
Repayment obligations (Uitdagerskrediet)
Other current liabilities
Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
Check
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Hierin is te zien dat de activa in 2016 is toegenomen doordat Hygear Groep geïnvesteerd heeft in productiecapaciteit
voor het leveren van gas.
Verder valt op dat de kaspositie aan het eind van het jaar lager is dan gebruikelijk. Dit is enerzijds het gevolg van de
voorinvestering in productiemiddelen en anderzijds een gevolg van een late betaling door één van de debiteuren die niet
voor jaareinde kon betalen in verband met bankconvenanten. Inmiddels is deze betaling ontvangen in januari 2017.
Er staat een lening van EUR 877.000,- op de balans van RVO. Dit is een Ontwikkelingskrediet uit 2007 dat in 2014
voorlopig is kwijtgescholden. In 2017 zal RVO namens het ministerie van economische zaken een definitieve beslissing
nemen over de kwijtschelding. Het kan zijn dat deze moet worden terugbetaald. De rente op de lening is 0%.

1.10 JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE OBLIGATIELENING
1.10.1 ALGEMEEN
HyGear Holding zal maximaal 2.499 verhandelbare, niet-beursgenoteerde Obligaties uitgeven aan het publiek in
Nederland. De nominale waarde per Obligatie bedraagt EUR 1.000,-. Indien alle 2.499 Obligaties zullen worden
geplaatst bij beleggers, bedraagt de maximale omvang van de Obligatielening EUR 2.499.000,-. De minimale omvang
van de Obligatielening op Aanvangsdatum bedraagt ten minste EUR 1.200.000,-.
Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Prospectus, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Obligaties. De Obligatiehouders
dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden
in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Prospectus.
Gebruik definities ‘Obligaties’ en ‘Obligatiehouders’
In dit Prospectus moet onder de term ‘Obligatie’ worden verstaan: ‘de aanspraak op Stichting NPEX Bewaarbedrijf die
een Obligatiehouder ter zake van een uitgegeven en bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf geplaatste, en door Stichting
NPEX Bewaarbedrijf op naam van de Obligatiehouder geadministreerde Obligatie heeft’.
Als ‘Obligatiehouder’ of ‘Obligatiehouders’ worden in dit Prospectus, afhankelijk van de context, aangemerkt (i)
Stichting NPEX Bewaarbedrijf als juridisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties of (ii) een belegger
(natuurlijke- of rechtspersoon) als economisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die via zijn of haar
NPEX Rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf in de Obligaties belegt.

1.10.2 BESTEMMING VAN DE OPBRENGST
De opbrengst van de Obligatielening zal door HyGear Holding volledig beschikbaar worden gesteld aan haar
dochtervennootschap Hygear T&S in de vorm van een geldlening (vreemd vermogen), die deze gelden op haar beurt
in het kader van de verdere groeiambities weer volledig zal aanwenden als werkkapitaal voor de verwerving van
commerciële opdrachten en voor de ontwikkeling en productie van waterstof-, stikstof- en zuurstofgeneratoren en
waterstof terugwinsystemen.

1.10.3 OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OBLIGATIES
De Obligaties luiden op naam en zijn met medewerking van HyGear Holding (onderhands) overdraagbaar aan derden.
De Obligaties luiden in euro.
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. HyGear Holding aanvaardt
geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake een overdracht van Obligaties buiten Nederland.

Een verkoop en overdracht van Obligaties vindt met inachtneming van het in dit artikel bepaalde plaats op het
NPEX Handelsplatform. Daarbij geldt dat (i) Obligaties pas verhandelbaar zijn op het moment dat de Obligaties zijn
uitgegeven op het NPEX Handelsplatform en (ii) Obligaties alléén kunnen worden verhandeld met partijen die door
NPEX Handelsplatform zijn toegelaten.

1.10.4 STATUS EN RANGORDE
De vorderingen van de Obligatiehouders jegens HyGear Holding uit hoofde van de Obligatielening zijn ten minste van
gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van de concurrente schuldeisers van HyGear
Holding. De Obligatiehouders zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in
preferentie.
HyGear Holding behoudt zich gedurende de Looptijd het recht voor om tegen zakelijke voorwaarden een
bankfinanciering en/of niet-bancaire geldlening(en) van derden aan te trekken. Voor het aantrekken van dergelijke
financiering is geen voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders vereist. Ingeval van
bankfinanciering zal de Obligatielening waar nodig geacht, zulks ter vrije beoordeling van Hygear Holding, worden
achtergesteld ten opzichte van deze bankfinanciering.

1.10.5 LOOPTIJD VAN DE OBLIGATIES
De Looptijd bedraagt maximaal zes (6) jaar - voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, met dien
verstande dat HyGear Holding bevoegd is om tot Vervroegde Aflossing over te gaan. De Obligaties zullen worden
afgelost tegen hun Hoofdsom, te vermeerderen met de reeds verschenen doch onbetaalde Rente.

1.10.6 RENTE EN DE BETALING DAARVAN
Alle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een
rentevoet van zeven (7)% enkelvoudig per jaar, maandelijks met een bedrag van EUR 5,84 achteraf te betalen.
De Rente wordt iedere maand achteraf betaalbaar gesteld en wel binnen drie werkdagen na ommekomst van een
maand (elk een Rentebetalingsdatum), met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op
een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In een dergelijk geval zal
HyGear Holding geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling van
de Rente.
De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom onvoorwaardelijk
en onherroepelijk is terugbetaald.

1.10.7 AFLOSSING VAN DE OBLIGATIELENING
Reguliere Aflossing
HyGear Holding lost – tenzij sprake is van Vervroegde Aflossing - de Obligaties na zes (6) jaar, te rekenen vanaf de
Aanvangsdatum, af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente (de
Reguliere Aflossing).
Vervroegde Aflossing
HyGear Holding heeft het recht om na verloop van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties
te eniger tijd geheel (maar niet: gedeeltelijk) tot Vervroegde Aflossing over te gaan, met inachtneming van een
termijn voor kennisgeving van Vervroegde Aflossing aan de Obligatiehouders van ten minste dertig (30) dagen, welke
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kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van de Vervroegde Aflossing dient te bevatten.
In het geval van Vervroegde Aflossing is HyGear Holding boeterente verschuldigd aan de Obligatiehouders. Deze
boeterente wordt berekend over de Hoofdsom van de af te lossen Obligaties en bedraagt 3% ingeval Vervroegde
Aflossing plaatsvindt gedurende het vierde (4e) jaar van de Obligatielening, 2% ingeval Vervroegde aflossing
plaatsvindt gedurende het vijfde (5e) jaar van de Obligatielening en 1% ingeval Vervroegde Aflossing plaatsvindt
gedurende het zesde (6e) jaar van de Obligatielening (te rekenen vanaf de Aanvangsdatum), met uitzondering van de
Reguliere Aflossing op de Aflossingsdatum.

1.10.8 BETALINGEN
HyGear Holding zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf ter zake de
Obligaties (betaling van Rente, Hoofdsom, Reguliere Aflossing en – indien van toepassing – Vervroegde Aflossing).
Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt vervolgens de ontvangen gelden in dit verband door aan de Obligatiehouders.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf (als Obligatiehouder) zal de van HyGear Holding ontvangen bedragen overeenkomstig
de Obligatievoorwaarden in alle gevallen doen toekomen aan de volgens haar administratie daartoe gerechtigde
Obligatiehouders.

1.10.9 VERZUIM
In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van verzuim van HyGear Holding onder de Obligatielening. Er is onder meer
sprake van verzuim aan de zijde van HyGear Holding indien zij in gebreke blijft met de betaling van de Rente en/of
de terugbetaling van de Hoofdsom ingeval van Reguliere Aflossing en deze nalatigheid ten minste dertig (30) dagen
voortduurt nadat dit gebrek per aangetekende brief door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan HyGear Holding is
medegedeeld.
Voor een volledig overzicht van alle verzuimgronden wordt verwezen naar artikel 12 van de Obligatievoorwaarden.
Indien ter zake de Obligaties sprake is van verzuim zal Stichting Obligatiehoudersbelangen naar eigen inzicht, dan wel
op schriftelijk verzoek van houders van ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag aan
uitstaande Obligaties, de Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen opeisen, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in de Trustakte.

1.10.10 PARALLELLE VORDERING EN WAARBORGEN
Parallelle vordering
De Obligatiehouder (in deze context Stichting NPEX Bewaarbedrijf) kan geen eigen, rechtstreekse acties jegens
HyGear Holding instellen. Stichting obligatiehoudersbelangen zal naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met
inachtneming van de collectieve belangen van de Obligatiehouders – over de rechten van die Obligatiehouder onder de
Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken.
Stichting obligatiehoudersbelangen zal op grond van de Trustakte op privatieve basis optreden voor en ten behoeve van
de Obligatiehouder. Daartoe zal stichting obligatiehoudersbelangen als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht
hebben jegens HyGear Holding dat inhoudelijk overeenstemt met (‘parallel is aan’) de vorderingsrechten van de
Obligatiehouder (in deze context Stichting NPEX Bewaarbedrijf) jegens HyGear Holding (een zogenoemde ‘parallelle
vordering’).
Waarborgen
Ter versterking van de positie van de Obligatiehouders onder de Obligatielening zijn de volgende waarborgen
ingebouwd:

1. Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling
Een hoofdelijke medeschuldenaarstelling door dochtervennootschappen van HyGear Holding, zijnde Hygear T&S (de
tussenholding), Hygear en Hygear Fuel Cell Systems (de werkmaatschappijen) (ieder van deze partijen zijnde een
Hoofdelijk Medeschuldenaar) op grond waarvan ieder van deze Hoofdelijke Medeschuldenaars zich hoofdelijk, dat wil
zeggen voor het geheel, verbindt voor alle (betalings-)verplichtingen van HyGear Holding jegens de Obligatiehouders uit
hoofde van de Obligatielening.
Indien een Hoofdelijke Medeschuldenaar onder de Medeschuldenaarstelling schriftelijk door Stichting
Obligatiehoudersbelangen wordt aangesproken, is zij gehouden onmiddellijk de in deze kennisgeving genoemde
bedragen op de daarin gestelde wijze aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te voldoen.
De hierop betrekking hebbende Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling is opgenomen in Bijlage III
van dit Prospectus.
2. Niet-Onttrekkingsverklaring
In de Niet-Onttrekkingsverklaring, welke in Bijlage IV van dit Prospectus is opgenomen, verklaren de Aandeelhouders
tegenover Stichting Obligatiehoudersbelangen en de Obligatiehouders dat zij bekend zijn met de verplichtingen van
HyGear Holding onder de Obligatielening en stemmen zij hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk in, en zullen zich
met betrekking tot HyGear Holding onthouden van:
• (het nemen van een besluit strekkende tot) het uitkeren van winst;
• (het nemen van een besluit strekkende tot) de terugbetaling van het door de Aandeelhouders ingebrachte kapitaal;
• (het nemen van een besluit strekkende tot) het in ontvangst nemen van gelden in verband met het bepaalde
hiervoor onder (i) en (ii);
• het op enig andere wijze onttrekken van liquiditeiten aan HyGear Holding gedurende de volledige looptijd van de
Obligatielening.
Elk van deze Voorgenomen Onttrekkingen kan uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover een dergelijke
Voorgenomen Onttrekking niet ertoe leidt dat HyGear Holding niet meer voldoet, dan wel dat het voorzienbaar is dat zij
het komende jaar (te rekenen vanaf het moment van dat de Voorgenomen Onttrekking daadwerkelijk plaatsvindt) niet
meer kan voldoen, aan een Solvabiliteitsratio van ten minste 35%.
Indien de Aandeelhouders wensen over te gaan tot een Voorgenomen Onttrekking, stellen zij de Stichting
Obligatiehouderbelangen voorafgaand hiervan in kennis en maken zij op heldere wijze rekenkundig inzichtelijk
(inclusief toelichting) dat HyGear Holding, zowel voorafgaand aan de Voorgenomen Onttrekking als nadien, aan de
Solvabiliteitsratio zal kunnen blijven voldoen. De Solvabiliteitsratio wordt berekend uitsluitend aan de hand van de
cijfers zoals neergelegd in de meest recente vastgestelde jaarrekening dan wel de meest recente door een daartoe
bevoegde accountant opgestelde, gecontroleerde kwartaalcijfers van HyGear Holding (afhankelijk van het moment
waarop de Aandeelhouders tot de Voorgenomen Onttrekking wensen over te gaan). De rekenkundige, financiële
onderbouwing van de Aandeelhouders aan Stichting Obligatiehoudersbelangen zal worden vergezeld van betreffende
jaarrekeningen/kwartaalcijfers waarop de berekeningen zullen zijn gebaseerd.
De Solvabiliteitsratio wordt berekend aan de hand van de volgende formule: eigen vermogen / totaal vermogen *
100%.
De Niet-Onttrekkingsverklaring (en de daarin opgenomen verplichtingen voor de Aandeelhouders) komt te vervallen op
het moment dat volledige en onherroepelijke aflossing van de Obligatielening heeft plaatsgevonden.
Aandeelhouders mogen te allen tijde een dividendbesluit nemen zonder te voldoen aan de solvabiliteitsratio indien zij
dit dividend onmiddellijk converteren in een achtergestelde lening, indien die lening achtergesteld wordt bij alle andere
financiele verplichtingen inclusief de onderhavige obligatielening.
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1.11 DEELNAME AAN DE OBLIGATIELENING (INSCHRIJVING EN TOEWIJZING)
Inschrijving op de Obligaties
De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op vrijdag 31 maart 2017 om 17:00 uur of
zoveel eerder als de Obligatielening voltekend is. HyGear Holding behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen
goeddunken, de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding
geeft.
Om Obligaties te kunnen aankopen dient de belegger over een NPEX Rekening te beschikken. De belegger kan bij
Stichting NPEX Bewaarbedrijf een NPEX Rekening openen. De voorwaarden waaronder de NPEX Rekening kan
worden geopend, staan vermeld in het NPEX Reglement, welk reglement terug te vinden is op de website van NPEX,
bereikbaar via www.npex.nl.
Het kan zijn dat de belegger geen NPEX Rekening kan openen omdat de regels van de Amerikaanse belastingdienst
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor de belegger gelden, die zodoende geen Obligaties kan verwerven.
Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de belegger het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf toe te sturen. Daarnaast dient de belegger het verschuldigde
bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf.
Toewijzing van de Obligaties
Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier vergezeld gaan van (i) een kopie van een
geldig legitimatiebewijs van de persoon die het inschrijfformulier ondertekent. Ingeval van een rechtspersoon dient
tevens (ii) een kopie van het uittreksel van die rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
worden meegestuurd.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de gelden die zij verkrijgt in verband met de inschrijving op Obligaties onder zich
houden tot aan het moment dat door HyGear Holding de Obligaties zijn uitgegeven aan de Obligatiehouders.
Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en een controle
van de ontvangen gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Relevante
Uitgiftedatum. Toewijzing van de Obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de Inschrijfformulieren en
ontvangst van het te betalen bedrag. De uitgegeven Obligaties komen in het Register op naam van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf te staan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zorgt ervoor dat de Obligaties op dezelfde dag op de juiste NPEX
Rekening van de inschrijver (de Obligatiehouders) worden geadministreerd.
Uitgifte van de Obligaties
De uitgifte en plaatsing van de Obligaties respectievelijk toelating daarvan tot het NPEX Handelsplatform kunnen
telkens op elke werkdag van een kalendermaand plaatsvinden. De eerste (1e) Relevante Uitgiftedatum, tevens zijnde
de Aanvangsdatum, zal naar verwachting zijn op woensdag 5 april 2017 of zoveel eerder of later als HyGear Holding
bepaalt.

1.12 KOSTEN VERBONDEN AAN HET BELEGGEN IN DE OBLIGATIES
Aan het beleggen in de Obligaties zijn kosten verbonden. Met betrekking tot de verkrijging van de Obligaties bij de
uitgifte daarvan en het houden van de Obligaties brengt NPEX aan de Obligatiehouder de volgende kosten in rekening:
• 1% emissiekosten, te berekenen over de totale hoofdsom van het aantal door de belegger op het moment van de
uitgifte van de Obligatielening te verwerven Obligaties. Deze emissiekosten worden door NPEX in rekening gebracht
op het moment van inschrijving op de Obligaties; en

• 0,05% servicekosten per maand (0,6% op jaarbasis) voor haar dienstverlening gedurende de periode
dat de Obligaties door de Obligatiehouder worden gehouden (en aldus op zijn/haar NPEX Rekening staan
geadministreerd). Deze servicekosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht en zal in desbetreffende
maand worden berekend over het totale nominale bedrag van de Obligaties die door betreffende Obligatiehouder
alsdan in portefeuille worden gehouden. Deze servicekosten worden door NPEX in mindering op de door de
Obligatiehouder maandelijks te ontvangen Rente.
Voorts brengt NPEX transactiekosten in rekening aan de Obligatiehouder indien deze overgaat tot verkoop van één of
meer Obligaties aan een andere belegger die een NPEX Rekening aanhoudt.
Voor meer informatie over voornoemde kosten die NPEX in rekening brengt, wordt verwezen naar de NPEX Website
(www.npex.nl).

1.13 FISCALE ASPECTEN
In de wet op de Inkomstenbelasting 2001 vindt belastingheffing van natuurlijke personen plaats door middel van
een boxenstelsel (box 1, 2 en 3). Indien een particuliere belegger inkomen ontvangt, dan dient hierover aldus
inkomstenbelasting te worden betaald. De inkomstenbelasting is in drie categorieën verdeeld.
Indien de Obligatiehouder een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma is, dan vallen de
Obligaties in het ondernemingsvermogen en worden de Obligaties belast in ‘box 1’. Over de Rente op de Obligaties is
de Obligatiehouder belasting verschuldigd.
Indien Obligatiehouders met hun privévermogen als natuurlijk persoon de Obligaties hebben aangekocht, worden zij
voor de inkomstenbelasting belast in box 3, uitzonderingen daargelaten. In box 3 betaalt de Obligatiehouder belasting
over de waarde van zijn bezittingen minus zijn schulden. Dat is de waarde van de bezittingen en de schulden op 1
januari van het betreffende jaar.
Voor meer fiscale informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van het prospectus.

1.14 VERKOOPBEPERKINGEN
De afgifte en verspreiding van dit Prospectus alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van de Obligaties kan
in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit
Prospectus dienen zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. HyGear Holding
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook,
ongeacht of deze een mogelijke koper van Obligaties is of niet.

1.15 BESCHIKBARE INFORMATIE
Kopieën van dit Prospectus en (eventuele) supplementen bij dit Prospectus zijn, uitsluitend in de Nederlandse taal,
kosteloos verkrijgbaar gedurende de inschrijvingsperiode via de NPEX Website, bereikbaar via www.npex.nl.
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HOOFDSTUK 2

RISICOFACTOREN

De definities zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 “Definities”, gelden onverkort ten aanzien van dit Hoofdstuk
“Risicofactoren”.
Zij die overwegen om in te schrijven op Obligaties worden aangeraden kennis te nemen van het gehele Prospectus
en in elk geval de in dit Hoofdstuk 2 beschreven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te
beslissen over de inschrijving op en de aankoop van Obligaties. Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. Er
kunnen zich altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen die de rendementsontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit
geldt ook voor investeringen in de Obligaties die worden aangeboden en uitgegeven door HyGear Holding.
Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. HyGear Holding kan
geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid waarin deze omstandigheden zich daadwerkelijk zullen
materialiseren. Het daadwerkelijk materialiseren van deze risico’s kan de financiële positie van HyGear Holding en
daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.
De continuïteit van HyGear Holding is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico’s wordt omgegaan.
De in dit Hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en andere factoren, die thans niet
bekend zijn bij HyGear Holding of die HyGear Holding thans van minder (materieel) belang acht, kunnen de
financiële positie van HyGear Holding en daarmee de waarde van de Obligaties mogelijk negatief beïnvloeden.
De in dit Hoofdstuk genoemde risico’s kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën, te weten: risico’s
verbonden aan de aard van de Obligaties (paragraaf 2.1); risico’s verbonden aan HyGear Holding en de door haar
gedreven onderneming (paragraaf 2.2); en overige risico’s (paragraaf 2.3). Deze risico’s worden hieronder verder
beschreven.

2.1 RISICO’S VERBONDEN AAN DE AARD VAN DE OBLIGATIES
Rentebetalingsrisico op de Obligatielening
Gedurende de Looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Deze
rentebetalingsverplichting rust op HyGear Holding. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de lopende operationele
cashflow die wordt gegenereerd binnen HyGear Groep. HyGear Groep loopt een ondernemersrisico. Het kan door
meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de navolgende risico’s, het geval zijn dat de
financiële positie van HyGear Holding niet toereikend is om geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalingsverplichting
te kunnen voldoen. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor HyGear Holding om aan haar betalingsverplichtingen
(inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties
De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt in de
Obligaties worden onderhouden door HyGear Holding.
De Obligaties zullen echter worden genoteerd aan het NPEX Handelsplatform. Op het NPEX Handelsplatform is het
mogelijk beleggingen te kopen en te verkopen. Het is echter alleen mogelijk deze beleggingen direct van NPEX te
kopen, waartoe nadere afspraken gemaakt dienen te worden.
De Obligaties zullen worden geregistreerd op de beleggingsrekening van de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Deze
Obligaties kunnen niet worden overgedragen naar andere beleggingsrekeningen van partijen buiten NPEX.
Het is aldus uitsluitend mogelijk de Obligaties aan andere beleggers dan wel andere Obligatiehouders van NPEX
Handelsplatform te verkopen. Indien HyGear Holding niet langer samenwerkt met NPEX ten behoeve van het uitgeven
of verhandelen van de Obligaties, dan kunt u de Obligaties niet langer verkopen op het NPEX Handelsplatform. In deze
voorkomende gevallen kan het zijn dat de Obligaties (al dan niet tijdelijk) niet verhandelbaar en daarmee illiquide zijn.
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Waarderingsrisico van de Obligaties
Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan wel niet
nauwkeurig, dan wel moeilijk te bepalen is, omdat er naar verwachting geen openbare koers voor de Obligaties wordt
gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt. Tevens bestaat
het risico dat in de markt, voor zover sprake zal zijn van een markt voor de Obligaties, een waarde aan de Obligaties
wordt toegekend die niet reëel is.
Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de
gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen
andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of
reële waarde hiervan.
Aflossingsrisico
De Looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal zes (6) jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum.
De Obligaties zullen worden afgelost tegen hun Hoofdsom, te vermeerderen met de reeds verschenen doch onbetaalde
Rente. De aflossingsverplichting rust op HyGear Holding. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren
van een aantal van onderstaande risico’s, het geval zijn dat de opbrengst na uitwinning van de Vorderingen
onvoldoende is om de Obligatielening in zijn geheel af te lossen, dat herfinanciering niet (geheel) mogelijk is of dat
om een andere reden de financiële positie van HyGear Holding niet toereikend is om aan (al) haar verplichtingen te
kunnen voldoen. In dat geval kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of niet of niet volledig worden afgelost.
Het risico van Vervroegde Aflossing
HyGear Holding heeft het recht om na verloop van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, op eigen initiatief
Obligaties te eniger tijd tot Vervroegde Aflossing over te gaan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de
Obligatievoorwaarden.
Bij Vervroegde Aflossing van Obligaties bestaat voor de Obligatiehouder het risico dat hij/zij voor het vrijgekomen
bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager
rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de Obligatiehouder behaald zou hebben indien de Obligaties
niet vervroegd zouden zijn afgelost.

2.2 R
 ISICO’S EIGEN AAN HYGEAR HOLDING RESPECTIEVELIJK
HYGEAR GROEP EN MET HUN VERBONDEN ONDERNEMING
Tegenpartijenrisico
Het kan voorkomen dat tegenpartijen van HyGear Holding (i.e. leveranciers of afnemers van HyGear Holding) hun
financiële verplichtingen jegens HyGear Holding niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de
opbrengsten van HyGear Holding minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt HyGear Holding het
risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen
kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij.
Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen jegens HyGear Holding, dan wel het niet juist
of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen jegens HyGear Holding, kan uiteindelijk een beperking
tot gevolg hebben voor HyGear Holding om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de
Obligatiehouders te voldoen.

Concurrentierisico
De markt voor industriële gassen en waterstof voor vervoertoepassingen is omvangrijk en kent een aantal andere
grote spelers - zowel nationaal als internationaal - op de Nederlandse markt, die als directe concurrenten van
HyGear Holding kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller
zijn. Ontwikkelingen bij concurrenten kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van activiteiten van HyGear Holding
voorbijgestreefd worden. Dit kan ertoe leiden dat verwachten opbrengsten door HyGear Holding niet kunnen worden
gerealiseerd.
Dit kan gevolgen hebben voor de financiële resultaten van de onderneming van HyGear Holding waardoor zij wordt
beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Faillissementsrisico
Voor Obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surséance van betaling van één of meer
venootschappen van HyGear Groep. Indien dit zich zou voordoen, is het zeer waarschijnlijk dat het rentebetalings- en/
of aflossingsrisico zich verwezenlijkt (zoals hiervoor is opgenomen).
Risico’s voortvloeiende uit de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling
Onder de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling hebben de Hoofdelijk Medeschuldenaren zich hoofdelijk (mede)
aansprakelijk gesteld voor de voldoening van de huidige en toekomstige vorderingen die de Obligatiehouders
hebben en/of zullen verkrijgen op HyGear Holding uit hoofde van de Obligatielening. Dit houdt in dat, indien
HyGear Holding op enig moment niet in staat blijkt aan haar betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders te
voldoen, de Obligatiehouders (voor haar Stichting Obligatiehoudersbelangen) rechtstreeks en zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling vereist is de Hoofdelijk Medeschuldenaren ieder afzonderlijk kan aanspreken tot voldoening
van deze betalingsverplichtingen. Indien de Hoofdelijk Medeschuldenaren in voorkomend geval door Stichting
Obligatiehoudersbelangen worden aangesproken voor het geheel van de betalingsverplichtingen van HyGear Holding
onder de Obligatielening, kan dit tot gevolg hebben dat één of meer Hoofdelijk Medeschuldenaren, dan wel allen
tezamen, niet over voldoende financiële middelen beschikken om (al dan niet tijdelijk) aan deze betalingsverplichtingen
uit hoofde van de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling te voldoen jegens de Obligatiehouders.
Het risico van de afhankelijkheid van haar bestuursleden
Feitelijk is het functioneren en opereren van HyGear Holding afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van
haar statutaire bestuurder en leden van het management team. Het wegvallen van dit bestuurslid of leden van het
management team zou kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan
wel de langere termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van HyGear Holding.
Verder is het onderscheidend vermogen van het bedrijf vooral gebaseerd op haar technologische voorsprong ten
opzichte van haar concurrenten. Deze kennis is weliswaar verdeeld over de organisatie en vaak ook bij meer personen
aanwezig, maar het wegvallen van een specifieke kennisdrager op enig moment kan negatieve effecten op de
bedrijfsvoering met zich brengen.
Bovengenoemd risico zou tot gevolg kunnen hebben dat HyGear Holding wordt beperkt in het nakomen van haar
betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders.
Kostenrisico
Een groot deel van de kosten van HyGear Groep zijn vaste kosten, waaronder de kosten voor lonen, salarissen
en huisvesting. Het vaste karakter van deze kosten brengt het risico met zich mee dat een vermindering
van de brutomarge er toe zou kunnen leiden dat HyGear Holding onvoldoende middelen heeft om aan haar
betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
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Risico van de beperking van leveranciers
Het bedrijf is voor componenten en sub modules afhankelijk van toeleveranciers. In de meeste gevallen zijn
componenten leverbaar door meerdere andere partijen, maar in enkele gevallen is het aantal leveranciers
beperkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de leveranciers van katalysatoren en adsorbentia. Het wegvallen van
dergelijke leveranciers kan (al dan niet tijdelijk) tot productie- en onderhoudsproblemen leiden. Deze productie- en
onderhoudsproblemen kunnen gevolgen hebben voor de financiële resultaten van Hygear Holding, waardoor zij wordt
beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Risico van afhankelijkheid van grote accounts
Inherent aan de aard van de projecten voor lokale productie van industriële gassen, is het aantal afnemers beperkt
en de omzet per project groot. Met name in de variant waar HyGear Groep zelf in de installatie investeert en wordt
betaald voor het leveren van gas, kan het effect van het wegvallen van een klant negatieve effecten hebben op de
bedrijfsvoering. Dit zal voornamelijk het geval zijn op het moment dat de installatie niet binnen afzienbare termijn
elders kan worden ingezet. Indien dergelijke situaties zich verwezenlijken, kan dit gevolgen hebben voor de financiële
resultaten van de onderneming van Hygear Holding, waardoor zij wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen
(inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Risico van subsidieverlening
Daarnaast wordt het bedrijf gekenmerkt door een grote inspanning op het gebied van technologische innovatie. Tot nu
toe is HyGear Groep zeer succesvol in het acquireren van onderzoekssubsidies. Het plotseling wegvallen (bijvoorbeeld
door terugvordering vanuit de subsidiegever) of niet meer succesvol kunnen acquireren van dergelijke subsidies van de
Nederlandse of Europese overheid, kan een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat omdat de onderzoekskosten
(met name personeelskosten) niet zo snel kunnen worden gereduceerd. Daarnaast kan dit een negatief effect hebben
op de verdere innovatie en het behouden van voorsprong op concurrentie. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële
resultaten van Hygear Holding, waardoor zij wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en
Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Risico van afhankelijkheid van partners
In projecten waarbij HyGear Groep de verantwoordelijkheid neemt voor de levering van industriële gassen, neemt zij
vaak ook de verantwoordelijkheid voor leveringszekerheid op zich. Dit wordt in veel gevallen gezekerd door back-up
contracten met andere gasleveranciers. Indien deze leveranciers besluiten om geen contracten met HyGear Groep te
willen sluiten voor de bewaring van gassen op bepaalde locaties, kan het voorkomen dat HyGear Groep de projecten
niet kan aannemen of dat de winstgevendheid van de projecten afneemt, omdat de gassen van locaties op grotere
afstand moeten worden aangevoerd. Dit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de kasstromen van Hygear
Groep, wat mogelijk voor Hygear Holding weer een beperking kan zijn voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen
onder de Obligatielening.
Liquiditeitsrisico
Hygear Holding is verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening,
die voornamelijk bestaan uit de betaling van de aflossing van de Hoofdsom van en Rente op de Obligaties. Deze
betalingen zullen worden voldaan uit de cashflow van Hygear Holding. Aangezien de cashflow ook wordt gebruikt ter
financiering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, kan het voorkomen dat bij een plotse stijging van de overige kosten
voor de dagelijkse bedrijfsvoering Hygear Holding te weinig liquide middelen tot haar beschikking heeft om aan haar
verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen. Een voornaam deel van de overige
bedrijfskosten bestaan uit energie, huisvesting, marketing en verkoop- en personeelskosten. Bij een afwijking van de
omzet / brutomarge van 35% aan de zijde van Hygear Holding kan dit resulteren in een mogelijk liquiditeitstekort,
waardoor Hygear Holding mogelijk alsdan niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en
Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Het risico van een dalende solvabiliteitsratio
Tot dusver heeft HyGear een goede solvabiliteitsratio. De enige significante schuld op de balans bedraagt een schuld
aan RVO van EUR 877.000,- die is ontstaan na een ‘Ontwikkelingskrediet’ dat in 2007 is gegund. RVO heeft de
terugbetalingsverplichting voorlopig opgeschort en kan in 2017 kiezen voor een volledige kwijtschelding of een
(gedeeltelijke) terugbetaling ervan. Indien de schuld in één keer moet worden terugbetaald, daalt de solvabiliteitsratio
en kan het liquiditeitsrisico zich manifesteren, zoals hierboven in dit hoofdstuk nader uiteengezet onder
‘Liquiditeitsrisico’.
Reputatierisico
De waterstofproductiesystemen van Hygear Groep worden sinds 2009 geleverd en zijn ontworpen voor een duur
van ongeveer 15 jaar. Er is nog niet aangetoond dat de systemen werkelijk tegen de verwachte onderhoudskosten de
volledige levensduur uit kunnen dienen. Indien er degradatie-effecten zijn die zich pas na langere tijd manifesteren en
meerdere systemen zouden falen na verloop van tijd, kan dit tot reputatieschade leiden voor het bedrijf.
Technologisch risico
Inmiddels is bekend dat de werking van de on-site productiesystemen afhankelijk kan zijn van lokale omstandigheden
als aardgaskwaliteit, luchtdruk, temperatuur, luchtvervuiling en waterkwaliteit. Het zou voor kunnen komen dat in de
toekomst installaties onder specifieke lokale (weers-)omstandigheden niet aan hun specificaties kunnen voldoen, of
dat de prestaties van de installaties versneld slechter worden ten gevolge van deze lokale (weers-)omstandigheden. De
gevolgen van slechtere prestaties kan leiden tot hogere garantie- en onderhoudskosten.
Een ander technologisch risico betreft de HyREC. Het systeem voor het terugwinnen van industriële procesgassen
bij de eindgebruiker. Het systeem voor terugwinning van zuiver waterstof (HyREC-pure) is reeds geleverd, maar het
systeem voor het terugwinnen van menggassen (HyREC-mix) is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat dit product op
lange termijn technisch niet haalbaar blijkt of dat de kosten ervan te hoog uitvallen waardoor de business case geen
stand houdt.
Indien dergelijke technologische risico’s zich manifesteren kan dit een negatieve invloed hebben op zowel de
bedrijfsvoering als de financiële resultaten van de onderneming van Hygear Holding, waardoor zij wordt beperkt om
haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

2.3 OVERIGE RISICO’S
Fiscaal risico
Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op Hygear Holding en
op het rendement van de Obligaties onzeker. Hygear Holding kan geconfronteerd worden met een wetswijziging,
nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de Obligatiehouders kan uitvallen. Door
het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van de Obligaties
onzeker. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder kan in de loop der jaren door wijziging van
Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.
De fiscale positie van Hygear Holding waaronder die van de Obligatielening is niet vooraf afgestemd met de
belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve
invloed op de bedrijfsresultaten van Hygear Holding, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor Hygear
Holding om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Hygear T&S past op basis van artikel 12b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de innovatiebox toe. Op basis
hiervan worden de opbrengsten uit innovatieve werkzaamheden uiteindelijk belast tegen een effectief tarief van 5%
vennootschapsbelasting. De wetgeving inzake de innovatiebox zou kunnen wijzigen en dit zou een negatieve invloed
kunnen hebben op de bedrijfsresultaten van Hygear T&S. Dit kan tot gevolg hebben dat Hygear Holding niet aan haar
betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders kan voldoen.
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Agentschap NL heeft een lening verstrekt aan Hygear Holding. Deze lening bedroeg per 31 december 2015 EUR
877.000,-. Dit bedrag zou door Agentschap NL voorwaardelijk zijn kwijtgescholden en uiterlijk in het jaar 2017
wordt de uiteindelijke beslissing genomen of dit bedrag daadwerkelijk wordt kwijtgescholden. Indien de lening
wordt kwijtgescholden zal dit in beginsel leiden tot een belaste opbrengst ter grootte van het bedrag van de op dat
moment nog uitstaande lening. Op basis van de gegevens per 31 december 2015 zal dit dan leiden tot een belaste
opbrengst van EUR 877.000,-. Over deze belaste opbrengst zal in beginsel vennootschapsbelasting (tarief is 20/25%)
verschuldigd zijn. Deze belastbare opbrengst ten gevolge van de kwijtschelding kan onder omstandigheden zijn
vrijgesteld van vennootschapsbelasting voor zover de belastbare opbrengst de nog te verrekenen verliezen overtreffen)
indien de lening op grond van zakelijke motieven wordt kwijtgescholden. Indien de kwijtschelding niet voldoet aan
deze voorwaarde, dan zal de kwijtschelding vanuit een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van de
Hygear Holding.
Algemene juridische risico’s
Hygear Groep loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of dergelijke
vorderingen ontvankelijk zijn, loopt Hygear Groep de kans om financiële schade te lijden nu de uitkomst van
gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De verdediging in een dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten
kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs wanneer (betreffende vennootschap(pen) van)
Hygear Groep in het gelijk wordt gesteld. Dit risico kan tot gevolg hebben dat de mogelijkheden voor Hygear Holding
om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen, beperkt
worden.
Politiek
Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met betrekking
tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de
economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico’s. Genoemde risico’s kunnen een negatieve
invloed hebben op de bedrijfsresultaten van Hygear Holding, hetgeen Hygear Holding mogelijk beperkt om aan haar
betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.
Landenrisico
HyGear Groep is wereldwijd actief met de nadruk op Europa en Zuid-Oost Azië. De politieke en economische stabiliteit
in de verschillende landen waar activiteiten plaatsvinden, kunnen sterk verschillen. Het manifesteren van verschillende
omstandigheden, kan zijn weerslag hebben op onder meer cliënten van Hygear Groep die daar actief zijn, wat op zijn
beurt weer negatieve gevolgen kan hebben voor de vraag naar producten van Hygear Groep. Indien zich een dergelijke
situatie voordoet, kan dit in negatieve zin van invloed zijn op de operationele activiteiten, met name als het gaat om
lange-termijn gasleveringscontracten, aangezien de vraag hiernaar afneemt. Dit kan een negatieve invloed hebben
op zowel de bedrijfsvoering als de financiële resultaten van de onderneming van Hygear Holding, waardoor zij wordt
beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Valutarisico
Tot dusver worden vrijwel alle contracten in Euro afgesloten. Bij verdere internationalisering kan het voorkomen dat
contracten in andere valuta worden gesloten, hetgeen een valutarisico met zich brengt. Voornamelijk voor langdurige
gasleveringscontracten zal het management altijd het valutarisico moeten afwegen tegen de kosten van het afdekken
van deze risico’s. In beide gevallen kan dit gevolgen hebben voor de lange termijn resultaten van dergelijke projecten.
Indien niet afdekken van het valutarisico’s of het afdekken daarvan tegen zeer hoge kosten, kan een negatieve invloed
hebben op zowel de bedrijfsvoering als de financiële resultaten van de onderneming van Hygear Holding, waardoor zij
wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

2.4 FACTOREN DIE VAN WEZENLIJK BELANG ZIJN OM HET AAN DE OBLIGATIES VERBONDEN
MARKTRISICO IN TE SCHATTEN
De Obligaties zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiële belegger inde Obligaties moet
de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient
iedere potentiële belegger onder meer:
• voldoende kennis en ervaring van beleggen in obligaties te hebben om de Obligaties, de voor- en nadelen van het
investeren in de Obligaties en de informatie die (door middel van verwijzing) is opgenomen in dit Prospectus, de
Obligatievoorwaarden en Trustakte op waarde te kunnen beoordelen;
• over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in context van zijn eigen financiële situatie, een belegging in
de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille;
• in algemene zin een zeer offensief beleggingsprofiel te hebben. De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers met
een neutraal tot een (zeer) defensief risicoprofiel;
• over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met een belegging in
de Obligaties, waaronder begrepen de gevolgen van het intreden van risico’s verband houdende met zijn belegging,
waarbij deze – in het ergste geval – zijn inleg en opvorderbaar, maar niet uitgekeerd, rendement volledig kan
kwijtraken;
• de voorwaarden bij de Obligaties volledig te begrijpen; en
• in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast te stellen in relatie
tot economische en andere factoren die de belegging kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee
verband houdende risico’s te dragen.
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HOOFDSTUK 3

BELANGRIJKE
INFORMATIE

3.1 ALGEMEEN
Mogelijke houders van Obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële
risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus. Bij enige
onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot de eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden
gevormd over de inhoud en betekenis van dit Prospectus.
De informatie in dit Prospectus geeft de situatie weer op de datum van dit Prospectus, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Voor de goede orde merkt Hygear Holding op dat zij er niet voor kan instaan dat de in dit Prospectus
vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Prospectus juist is.
Behoudens Hygear Holding is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring af te
leggen in verband met de aanbieding en uitgifte van Obligaties of anderszins over de gegevens in dit Prospectus.
Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware
deze verstrekt door of namens Hygear Holding.

3.2 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARINGEN
Verantwoordelijkheid voor het Prospectus
Uitsluitend Hygear Holding is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in dit Prospectus.
Hygear Holding garandeert dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar
bekend, naar haar beste weten de gegevens in dit Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat
geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen.
Alle informatie van derden zoals opgenomen in Hoofdstuk 6 (‘Markt- en Concurrentiepositie’), is correct weergegeven
en er zijn, voor zover Hygear Holding weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde
informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden.
Verantwoordelijkheid voor de controle van de Jaarrekening van HyGear Holding
De heer Marc Burger van Flynth Audit B.V. gevestigd te Arnhem, is als registeraccountant van Flynth Audit B.V. vanaf
het boekjaar 2015 verantwoordelijk voor de controle van de Jaarrekening.
De heer Burger is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Op de Jaarrekening wordt een controleverklaring afgegeven.

3.3 PROGNOSES
Dit Prospectus bevat mededelingen die toekomstverwachtingen uitspreken, onder meer ten aanzien van de financiële
positie van Hygear Holding, de door haar te behalen resultaten en de door haar gedreven onderneming. De in dit
Prospectus opgenomen verwachtingen, veronderstellingen analyses, berekeningen, commentaren en prognoses zijn
uitsluitend verstrekt ter informatie, maar vormen geen garantie voor rendement op de Obligaties.
Hier wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat verwachtingen, prognoses, veronderstellingen et cetera in dit Prospectus niet
zijn beoordeeld door een (register) accountant en dat hierop geen assurance is afgegeven en hieraan geen rechten aan
kunnen worden ontleend.
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3.4 VERKOOP EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De afgifte en verspreiding van dit Prospectus alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van Obligaties kan in
bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Hygear Holding verzoekt personen die in het bezit
komen van dit Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Hygear Holding
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook,
ongeacht of deze een mogelijke houder van Obligaties is of niet. Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van
enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie
waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd.
Verenigde Staten van Amerika
De Obligaties zijn en zullen niet worden geregistreerd onder the Securities Act of 1933 of onder het relevante recht
van enige staat van de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen niet, direct of indirect, aangeboden,
uitgegeven, verkocht, verpand, geleverd of overgedragen worden in de Verenigde Staten van Amerika en mogen slechts
aangeboden en verkocht worden in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act of 1933.
Aanbieding in Nederland
De Obligaties worden door HyGear Holding niet openbaar aangeboden in enige lidstaat van de Europese Economische
Ruimte anders dan in Nederland.

3.5 OVERIG
Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Het Prospectus wordt slechts gepubliceerd in de Nederlandse taal.
De Jaarrekeningen van Hygear Holding zullen steeds verkrijgbaar zijn via de NPEX Website, bereikbaar via www.npex.nl.

33

34

HOOFDSTUK 4

DEFINITIES

De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Prospectus, tenzij uit de context
uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend.
Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede
het enkelvoud te bevatten.

Definities
A

Aandeel

een aandeel in het kapitaal van Hygear Holding;

Aandeelhouder

de houder van één of meer Aandelen van Hygear Holding;

Aanvangsdatum

de dag waarop de Obligatielening aanvangt, te weten op of omstreeks
woensdag 5 april 2017 of zoveel eerder of later als Hygear Holding bepaalt;

Abengoa

Abengoa Innovación S.A., gevestigd te Sevilla, Spanje, op de datum van dit
Prospectus tevens zijnde Aandeelhouder;

Aflossingsdatum

heeft de betekenis die daaraan in artikel 7.1 van de Obligatievoorwaarden
is toegekend;

AFM

de Stichting Autoriteit Financiële Markten, statutair gevestigd te Amsterdam,
Nederland;

Algemene Vergadering

het vennootschapsorgaan van Hygear Holding dat wordt gevormd door de
stemgerechtigde Aandeelhouders en eventuele pandhouders/stemgerechtigden met stemrecht op de aandelen van Hygear Holding;

B

Bestuur

het statutaire bestuur van Hygear Holding, bestaande uit één of meer
Bestuurders;

Bestuurder

Een statutaire bestuurder van Hygear Holding;

Boekjaar

het boekjaar van Hygear Holding, welke gelijk is aan het kalenderjaar;

D

Dochtervennootschappen

de dochtervennootschappen van Hygear T&S als bedoeld in artikel 2:24a
van het Burgerlijk Wetboek, zijnde op de datum van dit Prospectus Hygear
en Hygear Fuel Cell Systems;

E

EUR

euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie;
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Definities
G

Gekwalificeerd Besluit

heeft de betekenis die daaraan in artikel 13.9 van de Obligatievoorwaarden
is toegekend;

H

Hoofdelijke Medeschuldenaar

Hygear T&S, Hygear en/of Hygear Fuel Cell Systems, die zich ieder van zich
tegenover Stichting Obligatiehoudersbelangen hebben verbonden voor de
deugdelijke nakoming van de betalingsverplichtingen van Hygear Holding
tegenover de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatielening;

Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling

heeft de betekenis die daaraan in artikel 3.1 van de Trustakte is toegekend;

Hoofdsom

de nominale waarde van een Obligatie, zijnde EUR 1.000,-;

Hoofdstuk

een hoofdstuk van dit Prospectus;

Hygear

Hygear B.V., statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende
aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem, Nederland;

Hygear Asia Pte Ltd.

HyGear Asia Pte Ltd., statutair gevestigd te Singapore, kantoorhoudende
aan de 19-08 Prudential Tower, 30 Cecil Street, Singapore 049712;

Hygear Fuel Cell Systems

Hygear Fuel Cell Systems B.V., statutair gevestigd te Arnhem, Nederland
en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem,
Nederland;

Hygear Groep

Hygear Holding, Hygear T&S, Hygear, Hygear Fuel Cell Systems en Hygear
Asia Pte Ltd. tezamen;

Hygear Holding

de uitgevende instelling van de Obligaties, te weten Green Vision Holding
B.V., statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de
Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem, Nederland;

Hygear T&S

Hygear Technology & Services B.V., statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te
Arnhem, Nederland;

J

Jaarrekening

de (geconsolideerde) jaarrekening van Hygear Holding, met inbegrip van de
balans en de winst- en verliesrekening, een vermogensmutatie-overzicht,
een kasstroomoverzicht, de grondslagen voor financiële verslaggeving en de
toelichting daarop, alsmede het verslag over enig Boekjaar;

L

Looptijd

heeft de betekenis die daaraan in artikel 1.8 van de Obligatievoorwaarden
is toegekend;
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Definities
N

Niet-Onttrekkingsverklaring

De niet-onttrekkingsverklaring van de Aandeelhouders, zoals opgenomen in
Bijlage IV van dit Prospectus;

NPEX

NPEX B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Saturnusstraat 60-75, 2516 AH Den Haag;

NPEX Rekening

een door een belegger bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf aangehouden
beleggingsrekening, die het mogelijk maakt effecten, de Aangeboden Serie
C Aandelen daaronder begrepen, aan te kopen en te verkopen via het NPEX
Handelsplatform;

NPEX Handelsplatform

het (online) handelsplatform van NPEX, niet zijnde een gereglementeerde
markt of multilaterale handelsfaciliteit in de zin van de Wft, waarop door
uitgevende instellingen effecten zijn uitgegeven en tussen beleggers met
een NPEX Rekening kunnen worden verhandeld;

NPEX Reglement

de voorwaarden waaronder de NPEX Rekening kan worden geopend, welk
reglement terug te vinden is op de website van NPEX (www.npex.nl);

NPEX Website

de website van NPEX, bereikbaar via www.npex.nl;

O

Obligaties

2.499 niet-beursgenoteerde schuldtitels op naam, die niet converteerbaar
in aandelen zijn, welke worden uitgegeven door Hygear Holding elk nominaal groot EUR 1.000,-;

Obligatiehouder

afhankelijk van de context, worden als houder van Obligaties aangemerkt
(i) Stichting NPEX Bewaarbedrijf als juridisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties of (ii) een belegger (natuurlijke- of rechtspersoon) als
economisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die via zijn
NPEX Rekening in de Obligaties belegt;

Obligatielening

de obligatielening, groot nominaal maximaal EUR 2.499.000,-, en bestaande uit maximaal 2.499 Obligaties met elk een nominale waarde van EUR
1.000, - uit te geven door Hygear Holding onder de voorwaarden van dit
Prospectus;

Obligatievoorwaarden

de voorwaarden, zoals weergegeven in de Bijlage I van dit Prospectus, die
van toepassing zijn op de Obligaties;

Overeenkomst van Hoofdelijke
Medeschuldenaarstelling

de overeenkomst zoals deze is opgenomen in Bijlage III van dit Prospectus;
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Definities
P

Parallelle Vordering

heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.1 van de Trustakte is toegekend;

PPM Oost Nederland

Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V., een naamloze vennootschap
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en tevens
zijnde Aandeelhouder;

Prospectus

dit Prospectus, inclusief alle Bijlagen;

R

Raad van Commissarissen

Een door Hygear Holding op grond van haar statuten ingestelde raad van
commissarissen (RvC);

Register

het register van Obligatiehouders waarin de naam, het adres, het
e-mailadres en het relevante bank- of IBAN-nummer van alle Obligatiehouders zijn opgenomen die door de Obligatiehouders worden gehouden;

Reguliere Aflossing

heeft de betekenis die daaraan in artikel 7.1 van de Obligatievoorwaarden
is toegekend;

Relevante Uitgiftedatum

met betrekking tot een Obligatie, de datum waarop die Obligatie is uitgegeven. Obligaties kunnen worden uitgegeven op elke werkdag van een
kalendermaand. De eerste Relevante Uitgiftedatum zal naar verwachting
zijn: woensdag 5 april 2017;

Rente

de vaste rente op de Obligaties. De Obligaties dragen met ingang van de
Relevante Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een
rentevoet van zeven (7)% enkelvoudig per jaar, welke rente na ommekomst
van een maand wordt uitgekeerd aan de Obligatiehouders;

Rentebetalingsdatum

de dag waarop Rente zal worden uitgekeerd, als bedoeld in artikel 6.2 van
de Obligatievoorwaarden;

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

S

SDi Technology Ventures

SDi Technology Ventures B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem,
Nederland;

Solvabiliteitsratio

heeft de betekenis die daaraan onder 2 in de Niet-Onttrekkingsverklaring is
toegekend;

Statuten

de statuten van Hygear Holding zoals deze luiden op de datum van het
Prospectus, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen;

Stichting NPEX Bewaarbedrijf

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, statutair gevestigd te Den Haag, Nederland
en kantoorhoudende aan de Saturnusstraat 60 unit 75, 2516 AH Den
Haag, Nederland;
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Definities
Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stichting Obligatiehoudersbelangen, statutair gevestigd te Amsterdam,
Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172,
1181 NE te Amstelveen;

T

Trustakte

de trustakte zoals opgenomen in de Bijlage II van dit Prospectus;

V

Vervroegde Aflossing

heeft de betekenis die daaraan in artikel 7.2 van de Obligatievoorwaarden
is toegekend;

Voorgenomen Onttrekking

heeft de betekenis die daaraan onder 2 in de Niet-Onttrekkingsverklaring is
toegekend;

Vpb

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals deze luidt op de datum van
het Prospectus, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen;

W

Wft

De Wet op het financieel toezicht zoals deze luidt op de datum van het
Prospectus, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen;
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HOOFDSTUK 5

ACTIVITEITEN VAN
HYGEAR GROEP

Algemene inleidende opmerking met betrekking tot dit hoofdstuk: afhankelijk van de context kan in dit hoofdstuk
onder HyGear zowel HyGear Holding als elk van haar dochtermaatschappijen worden begrepen.
2015
Incorporation on
HyGear Asia office
in Singapore

5.1 HYGEAR GROEP EN DE MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN
First trailer for
hydrogen

5.1 HISTORIE

HyGear is opgericht in 2002 als een high-tech clean-tech bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en terugwinnen
van industriële gassen op locatie bij de eindgebruiker. De nadruk ligt op de productie van waterstof, stikstof en zuurstof
in onder andere de staal en glasindustrie.
De kleinschalige productietechnologie is uniek in de wereld en biedt grote kosten- en milieuvoordelen voor de
eindgebruikers. De continue technische innovatie heeft inmiddels geleid tot een indrukwekkende patentportfolio en een
groot aantal toonaangevende klanten in verschillende markten.
Het bedrijf is gevestigd in Arnhem en heeft een verkoopkantoor in Singapore. Er zijn momenteel zo’n 60 vaste
medewerkers in dienst en de doelstelling is om dit de komende jaren te verdubbelen. Dit is onder andere gebaseerd
op de toenemende interesse voor schoon vervoer op waterstof, waarbij HyGear’s producten enorme voordelen kunnen
bieden omdat ze het waterstof op de tankstations kunnen produceren.

2015
First trailer for
hydrogen

2011
EBITDA > € 1.5 Mil

17th June 2002
HyGear’s
Incorporation

2006
First commercial
sale (Hy.GEN 5)

2009
Abengoa invests
in HyGear

2013
Development of
O.GEN & N.GEN

Incorporation on
HyGear Asia office
in Singapore

2017
Filling site & new
head office

2002

2018
2005
PPM invests
in HyGear

2010
Product release
(Hy.GEN 50)
2008
HyGear becomes
profitable

5.2

2014
Introduction of
Pay-Per-Use model

2016
Product release
(O.GEN & N.GEN)

2018
Product release of
Hy.REC

2012
Sold first Hy.GEN 50
in glass industry

ACTIVITEITEN

Waterstof, stikstof en zuurstof worden gebruikt in verschillende industriële processen, veelal om een beschermende
atmosfeer te creëren in het productieproces van bijvoorbeeld glas, staal of halfgeleiders. Deze gassen worden centraal
geproduceerd en vervolgens over de weg getransporteerd naar de eindgebruikers. Deze waardeketen is inefficiënt en
complex.
HyGear is erin geslaagd om technologieën te ontwikkelen waarmee deze gassen bij de eindgebruiker kunnen worden
geproduceerd op kleinere schaal.
Het grootste voordeel voor de eindgebruiker is dat de kosten beperkter zijn doordat er geen transport noodzakelijk is.
Dit vertaalt zich ook direct in een milieuvoordeel, doordat de CO2 emissies over de keten kunnen afnemen met zo’n
50%
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Inmiddels zijn er drie standaardsystemen beschikbaar. De Hy.GEN voor waterstof, de N.GEN voor stikstof en de O.GEN
voor zuurstof. De nadelen voor de eindgebruiker zijn de investering in de apparatuur en de garantie voor back-up
capaciteit op het moment dat een systeem in onderhoud is, of indien er tijdelijk extra gas nodig is.
Om die redenen bedient HyGear haar klanten met een zogenaamd “pay-per-use” model. Hierbij blijft HyGear eigenaar
van de systemen en wordt betaald voor het geleverde gas, eventueel in combinatie met een lease fee.
Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in haar eigen back-up systemen. Door zelf trailers te bedrijven en deze te
vullen op haar eigen vulstation of bij andere fabrikanten, is de levering te allen tijde gegarandeerd.
Dit model heeft geleid tot een versnelde groei van het bedrijf en de verwachting is dat dit de basis is voor verdere groei
in de komende jaren.
Naast de levering van waterstof, stikstof en zuurstof op deze innovatieve wijze, is er de laatste jaren veel geïnvesteerd
in het ontwikkelen van technologieën voor het terugwinnen van gebruikte industriële gassen. Op dit moment worden
vrijwel alle gebruikte gassen afgeblazen naar de omgeving. Door deze terug te winnen met een zogeheten Hy.REC
systeem worden de gemiddelde gaskosten voor de eindgebruiker nog lager en de propositie van HyGear nog sterker.
Deze technologie wordt vanaf 2017 commercieel ingezet.
Met de ervaring en patentpositie op het gebied van kleinschalige waterstofproductie, is HyGear tenslotte
uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol te gaan spelen in een groeiend marktsegment van waterstof voor
vervoerstoepassingen. Indien waterstof gebruikt wordt als brandstof ontstaat nul-emissie vervoer, terwijl de voertuigen
niet het actieradius probleem hebben dat de introductie van elektrisch rijden kenmerkt. Waterstoflevering per trailer
over de weg naar de tankstations is echter geen optie in verband met de hoge kosten.
In januari 2017 is op de World Economic Counsil in Davos een consortium gepresenteerd onder de naam Hydrogen
Counsil. Hierin werken 18 bedrijven waaronder Shell, Toyota en Daimler samen aan de introductie van waterstof als
brandstof. Samen hebben ze zich gecommitteerd aan een investering van 9,5 mijard Euro in de komende vijf jaar om
dit mogelijk te maken.
Vooruitlopend hierop zag HyGear haar opdrachtportfolio in dit segment sterk groeien in 2016. Met opdrachten voor
onder andere Wall Mart (forklift trucks), Gemeente Riga (stadsbussen) en Arnhem (personenvoertuigen) werden
belangrijke projecten binnengehaald.

5.3

STRATEGIE
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HyGear’s visie is dat het toenemende besef van energieschaarste en de milieu-impact van fossiele brandstoffen, een
natuurlijke drijfveer is voor technologieën die zuiniger zijn en de uitstoot van schadelijke stoffen reduceren.
De missie van het bedrijf is om industriële gassen op een efficiëntere wijze aan te bieden aan eindgebruikers en
daarmee de kosten en de milieu-impact ervan te reduceren.
De waarde propositie is dat HyGear is dat de zij innovatieve on-site generatie combineert met traditionele levering met
trailers, om zodoende de maximale bedrijfszekerheid te leveren met een aanzienlijk kosten- en milieuvoordeel voor de
eindgebruiker.
De marktstrategie is gebaseerd op een nichemarkt aanpak, waarbij een toepassing gekozen wordt die goed past bij de
beschikbare technologieën. De eerste niche is de industrie van vlakglas. In deze applicatie zijn inmiddels 12 systemen
geleverd en staan er voor volgend jaar al enkele nieuwe op het programma (geboekte omzet). De volgende niches
betreffen de staal- en halfgeleiderindustrieën. Ook hier zijn inmiddels systemen geïnstalleerd en groeit het aantal
referenties gestaag.
In een parallel traject sorteert het bedrijf voor op de waterstofeconomie. Hierbij gaat het om het leveren van waterstof
aan vervoerstoepassingen. In deze markt worden op dit moment geen “pay-per-use” contracten aangeboden omdat de
gebruikers nog beperkt zijn. Voor 2017 zijn er op dit moment al orders geboekt voor de plaatsing van 7 systemen en
zal HyGear ook haar eigen tankstation openen in Arnhem.
De concurrentiestrategie is gebaseerd op customer intimacy. Traditionele gasleveranciers mikken vooral op Operational
Excellence, waarbij ze de transportafstanden van gassen proberen te minimaliseren en de productiekosten te
reduceren. HyGear heeft haar beleid afgestemd op het meewerken met de klant aan de meest effectieve levering van
gassen. Hierbij beperkt zij zich niet alleen tot de levering, maar ook het mengen ervan, en de invoer ervan in het
proces. Vanaf 2017 komt daar ook de terugwinning van gassen bij waardoor de propositie nog sterker wordt. Het
onderscheidend voordeel is en blijft de technologie.
De strategische doelstellingen zijn om naast de verkoop van installaties, de groei te realiseren door de komende jaren
35 leveringscontracten te sluiten. De eerste 10 daarvan in 2016 tot en met 2018 en de volgende 25 in 2019 tot en
met 2021. Hiermee kan het bedrijf groeien van een verwachte omzet van 9 M€ met een EBITDA van €790k in 2016
naar een verwachte omzet van €30m met een EBITDA van €10m in 2022.
De omzetdoelstellingen voor 2016 en een belangrijk deel van 2017 zijn inmiddels geboekt.
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5.4

ORGANISATIESTRUCTUUR

Binnen het bedrijf zijn alle primaire functies aanwezig. De producten worden onder eigen verantwoordelijkheid
ontwikkeld, getest, gebouwd, geïnstalleerd en onderhouden.
Om dit te bewerkstelligen is er een matrixstructuur opgezet waarbij mensen werken in functionele groepen (kolommen)
en loodrecht daarop product managers verantwoordelijk zijn voor de productlijnen Hy.GEN, N.GEN/O.GEN en HyREC.
Marinus
CEO/BD
Ronald
Control

Nicole
Office/PA
Petra
Communication

Ellart
CTO

Boudewijn
Operations

Product
Management

Dick
Science

Boudewijn
Engineering

Jos
Design

Niels
Marketing & sales

Prosper
MAI

Sales

Marketing

Pieter
Hy.GEN
Andre
Hy.GEN
R&D
projects

Marco
Hy.REC

Robert
Fuel Cells
Leonardo
Electrolysis
Dick
Other

Op dezelfde as werken R&D managers aan toekomstige toepassingen voor waterstof en brandstofcellen en nieuwe
productietechnologieën.

Het management team bestaat uit vier personen. Van links naar rechts op onderstaande foto:
• Dr. E. (Ellart) de Wit, ‘Chief Technical Officer’ en verantwoordelijk voor alle technologieontwikkeling en aansturing
van project managers in R&D
• Ir. B. (Boudewijn) Creemers, ‘Directors of Operations’ en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het
bedrijf, van productontwikkeling tot fabricage
• Ir. N. (Niels) Lanser MBA, ‘Director of Marketing and Sales’, verantwoordelijk voor alle commerciele activiteiten
• Ir. M. (Marinus) van Driel MBA, ‘Chief Executive Officer’ en eindverantwoordelijk voor de door Hygear Groep
gedreven onderneming(en), met speciale focus op financiën en business development.
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Aandeelhoudersstructuur
De aandeelhoudersstructuur van Hygear Holding en de structuur van Hygear Groep laat zich als volgt weergegeven:

ABENGOA S.A.

DRL RESOURCE
MANAGEMENT
100%

SDI TECHNOLOGY
VENTURES
41,34%

100%

ABENGOA
INNOVACIÓN S.A.

PMM OOST NV
34,66%

24%

HYGEAR HOLDING
100%

HYGEAR TECHN.
AND SERVICES B.V.

100%

HYGEAR B.V.

100%

HYGEAR FUEL CELL
SYSTEMS B.V.

100%

HYGEAR ASIA PTE
LTD SINGAPORE

PPM Oost Nederland is de investeringsmaatschappij van Oost NV. Een regionale ontwikkelingsmaatschappij die in
2005 geïnvesteerd heeft in HyGear Holding om de eerste groei te financieren.
DRL Resource Management en SDI Technology Ventures zijn holding bedrijven van de CEO en oprichter van het
bedrijf, Marinus van Driel.
Abengoa is een Spaanse multinational met een breed scala aan activiteiten op het gebied van duurzame energie.
Zij heeft in 2008 in HyGear Holding geïnvesteerd in verband met het potentieel van haar technologie voor de
waterstofeconomie. In 2015 is Abengoa S.A, moedermaatschappij van Abengoa, in financiële problemen geraakt
en momenteel gaat de groep door een herstructureringsproces. Hierdoor zal Abengoa voor de lange termijn geen
strategische Aandeelhouder zijn die de (verdere) groei van HyGear Holding kan ondersteunen. Er zijn inmiddels
gesprekken gestart door bestaande Aandeelhouders en het bestuur van HyGear Holding om te onderzoeken of het
belang van Abengoa kan worden overgenomen, eventueel gevolgd door een herplaatsing van een deel ervan bij een
nieuwe strategische aandeelhouder zoals omschreven in paragraaf 8.2 van dit Prospectus.
In de figuur zijn naast de holding (Green Vision) vier werkmaatschappijen opgenomen. HyGear Technology and
Services is verantwoordelijk voor de ondersteunende activiteiten van het bedrijf en is eigenaar van de systemen die
worden ingezet bij eindgebruikers. HyGear b.v. is de contractpartner voor de bouw en levering van systemen en de
uitvoering van gascontracten. HyGear Fuel Cell Technology b.v. is de onderzoeks- en ontwikkelingstak van het bedrijf.
HyGear Asia Pte Ltd. Is opgericht in Singapore voor de marketing en service activiteiten in Zuid Oost Azie.
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HOOFDSTUK 6

MARKT EN
CONCURRENTIEPOSITIE

6.1

MARKTPOSITIE HYGEAR GROEP
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Marktomvang van industrieel gas
De wereldmarkt voor industriële gassen is op dit moment 53 miljard US$ en groeit met zo’n 8% per jaar. De
belangrijkste gassen zijn waterstof, stikstof en zuurstof zoals weergegeven in onderstaande tabel.
World Industrial Gas Demand by Type (million dollars)
ITEM

2004

2009

2014

09/04

14/09

%Annual Growth
Industrial Gas Demand

26825

35660

52390

5.9

8.0

Hydrogen

9270

11145

16600

3.8

8.3

Nitrogen

6905

9660

14085

6.9

7.8

Oxygen

6265

8855

13280

7.2

8.4

Other

4385

6000

8425

6.5

7.0

79

86

98

1.7

2.6

339.7

416.9

531.6

4.2

5.0

$/000 cubic meters
Industrial Gas Demand
(bil cubic meters)

Source: The Freedonia Group, Inc.

Binnen deze markt is waterstof het belangrijkste gas in termen van omzet en groei. Naar verwachting zal dit de
komende tien jaar verder toenemen als de waterstofeconomie zijn intrede gaat doen. Waterstof wordt immers gezien
als de voertuigbrandstof van de toekomst omdat er daarmee geen lokale schadelijke emissies ontstaan, terwijl het
probleem van beperkte actieradius, zoals dat bestaat bij batterijvoertuigen, wordt opgelost.
Wereldwijd is Zuid-Oost Azië de belangrijkste markt. Zowel in omvang als in procentuele groei. Europa en Noord
Amerika zijn eveneens significante markten maar deze stagneren al jaren.
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3%

3%

5%

HyGear Groep heeft technologie beschikbaar voor lokale productie van deze drie belangrijkste industriële gassen. In de
4%
28%
praktijk is de technologie echter niet aantrekkelijk voor een belangrijk deel van de markt. Dit
komt doordat hun gebruik
5%
groot genoeg is voor andere oplossingen zoals distributie via pijpleidingen of vloeibaar gas transport. Deze gebruikers
vinden we terug in staalfabricage, chemische industrie en de petroleumindustrie.
12% ongeveer 14 miljard US$ per jaar met een gemiddelde
Naar schatting is de omvang van het benaderbaar segment
groei van 6,2% [Bron: Freedonia World Industrial Gases Report 2010]. Een indicatieve verdeling over relevante
segmenten is weergegeven in onderstaande figuur.

16%

3%

3%

24%

5%

4%

28%

5%

Chemical industry
Aerospcae industry

12%

Glas
Matellurgy
Argon industry
16%

24%

Electricity generation
Electronics
Fat and oil
Others

Chemical industry
Aerospcae industry
Glas

De waardeketenMatellurgy
van industrieel gas
De markt wordt nu
vooral
bediend door de traditionele Industriële Gasfabrikanten. De grootste spelers zijn Linde,
Argon
industry
Air Liquide, Air Products
en Praxair. Daarnaast zijn er enkele grote spelers die lokaal een significante rol spelen.
Electricity generation
Voorbeelden zijnElectronics
Messer in Zuid-Oost Azie en Europa en TNSC in Azië en Japan.
Fat and oil

De traditionele leveringsketen
in het relevante segment is die van centrale productie en vervoer over de weg naar de
Others
eindgebruiker. Stikstof en zuurstof worden vloeibaar geproduceerd en waterstof veelal gasvormig. De onderstaande
figuur geeft de keten schematisch weer.
CENTRAL GAS PRODUCTION WITH ON-SITE DELIVERY

NG

H2

H2

AIR

N2

N2

AIR

O2

O2

Central gas production with on-site delivery

De productie van gassen vindt plaats in grote centrale installaties. Deze zijn vaak in eigendom van de gasleveranciers
en soms van bedrijven die gassen als reststoffen produceren. De gasfabrikanten hebben vaak afspraken met elkaar om
productiecapaciteit uit te ruilen om zodoende de transportafstanden te minimaliseren.
Het vervoer wordt georganiseerd door dezelfde gasfabrikanten maar veelal uitbesteed aan gespecialiseerde
transportbedrijven. De trailers zijn vaak in beheer bij de fabrikanten. Het belangrijkste deel van de kosten in de
waardeketen zit in het transport. Dit is belangrijker voor waterstof dan stikstof en zuurstof omdat deze laatste in
vloeibare vorm worden gedistribueerd en er dus meer in een vrachtwagen past.

THREAT OF NEW ENTRANTS

BARGAINING
POWER
OF SUPPLIERS

RIVALRY AMONG
EXISTING
COMPETITORS

BARGAINING
POWER
OF BUYERS

THREAT OF SUBSTITUTE
PRODUCTS OR SERVICES

De waardeketen voor de levering van industriële gassen is dus behoorlijk afgesloten door de huidige spelers. Nieuwe
toetreders zijn er weinig ten gevolge van de economies of scale. De leveranciers zijn de gasfabrikanten zelf en de
eindgebruikers hebben niet veel keus voor alternatieve leveranciers.
HyGear’s Groep technologie is een substituut service waardoor het stabiel evenwicht wordt doorbroken. Het bedrijf is
klein maar de technologie is uniek en kan functioneren buiten het bestaande platform.
In de praktijk heeft HyGear Groep inmiddels wel contracten gesloten om gassen te kunnen kopen bij bestaande
centrale productieplants en heeft het de beschikking over trailers in Europa en een transportcontract voor het vervoer
ervan.
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6.2 CONCURRENTIEPOSITIE
Voor elke aanbieding van industrieel gas wordt geconcurreerd met de bestaande leveranciers van industriële gassen.
Deze bedrijven leveren vrijwel allemaal middels de bestaande waardeketen van centrale productie en vervoer over de
weg.
De industriële gasleveranciers hebben geen directe reden om hun productiemethodes te wijzigen omdat de
investeringen in de centrale productiecapaciteit en de trailers vaak al gedaan zijn. Het is dus zaak deze capaciteit
optimaal te benutten. De prijsstructuur ligt daarmee vast. Naar schatting (en afhankelijk van de lokale omstandigheden
wereldwijd) kost het tanken van een kubieke meter waterstof ongeveer EUR 0,23 en het vervoer ervan EUR 0,20 per
100 km enkele reisafstand. Daarboven komen dan nog de kosten voor lokale opslag bij de eindgebruiker, afschrijving
en investering in de trailer en andere posten die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Een eindgebruiker die zich op 100
km van een bron bevindt kan dus nooit minder betalen dan de variabele kosten van EUR 0,50 per m3 waterstof.
Alternatieve on-site technologieën: elektrolyse
Voor stikstof en zuurstof bestaat redelijk veel concurrentie met vergelijkbare technologische voordelen. Het
onderscheidend vermogen van HyGear Groep is vooral dat zij in staat is de gecombineerde levering met waterstof kan
aanbieden.
Waterstof is dus het kernproduct en er zijn twee technologieën waarmee het op locatie kan worden geproduceerd.
De eerste is elektrolyse, ofwel het splitsen van water met elektriciteit. Wereldwijd is dit een competitieve markt
omdat de technologie reeds lang voorhanden is. Het voordeel is dat de schadelijke emissies beperkt zijn omdat de
systemen elektrisch zijn. Het nadeel is echter dat het elektriciteitsgebruik ongeveer 6 tot 10 kWh per m3 is. Met een
elektriciteitstarief van bijvoorbeeld EUR 0,09 per kWh zijn de minimale productiekosten dus EUR 0,43 per kubieke
meter.
Dit is het meest gunstige geval en daarbij dient de apparatuur nog onderhouden te worden en zijn de kapitaalslasten
en afschrijvingen nog niet voldaan.
In het algemeen is elektrolyse geen economisch haalbaar alternatief.
On-site steam reforming
HyGear’s Groep technologie is gebaseerd op stoomreforming van aardgas. Hoewel hierbij nog steeds CO2 emissies
vrijkomen, is de besparing ervan door het uitschakelen van de transportketen aanzienlijk
Het grote voordeel van aardgasreforming is dat er minder dan een halve kubieke meter gas nodig is voor de productie
van een kubieke meter waterstof. De productiekosten komen bij de huidige aardgasprijzen dan neer op ongeveer EUR
0,15 tot 0,20 per kubieke meter waterstof. Daarmee is het kostenvoordeel ten opzichte van centrale productie en
elektrolyse vrij groot.
In de markt zijn verschillende partijen bezig om technologieen te ontwikkelen voor kleinschalige reforming. De grootste
concurrenten zijn op dit moment Air Products (VS), Nuvera (VS), MKK (Japan) en Osaka Gas (Japan). Mistubishi en
Air Products hebben de meeste systemen in het veld geplaatst, qua ordegrootte vergelijkbaar met HyGear.

6.3 SWOT-ANALYSE
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HyGear Groep maakt jaarlijks een complete update van haar SWOT analyse. Het doel hiervan is om te komen tot
verbeter acties om sterktes uit te bouwen, zwaktes te verbeteren en zodoende bedreigingen te weerstaan en kansen te
benutten.
De meest recente SWOT analyse is weergegeven in onderstaande figuur:

STRENGTHS

WEAKNESSES

• Unieke gepatendeerde technology

• Financiële draagkracht te beperkt om ambities

• Kosten-, milieu- en veiligheidsvoordelen

in Pay-per-Use contracten waar te maken

• Aansprekende referenties

• Directe kosten installaties nog te hoog

• Trailers en contracten voor back-up

• In Azië back-up partnerships nog niet gereed

• Naast Waterstof ook Stikstof en Zuurstof

• HyREC product nog niet gereed

OPPORTUNITIES

THREATS

• Waterstof als voertuigbrandstof

• Consolidatie markt gasleveranciers zet

• Industrieel gas is inherent duur op bepaalde
locaties en kan niet goedkoper
• Concurrentie zit vast aan grote investeringen
• Bestaande industrie vijandige relatie met klant

samenwerking onder druk
• Eindgebruikers hebben perceptie dat
trailers hogere bedrijfszekerheid hebben
• Innovatie funding staat onder druk in NL

Op basis van deze SWOT zijn strategische richtingen gedefinieerd. Dit is gedaan middels een TOWS analyse waarbij
gekeken is hoe Sterktes kunnen worden gebruikt om Opportunities te maximaliseren en Bedreigingen te kunnen
beperken. Verder is een verbeterplan opgesteld om Weaknesses te verbeteren. Het uitgeven van een obligatie voor de
financiering van nieuwe projecten is daar een voorbeeld van.
De belangrijkste uitkomst is dat Hygear Groep een hybridestrategie gaat voeren voor de verkoop van installaties in
gebieden waar zij geen eigen trailers hebben enerzijds, en de verkoop van gassen met back up capaciteit waar Hygear
Groep wel zelf aanwezig zijn anderzijds. Dit is met name in Europa en Zuid-Oost Azië.
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6.4 BUSINESS PLAN EN GROEISTRATEGIE
De hybridestrategie houdt in dat we drie bronnen van inkomsten hebben:
• Directe omzet en marge op installaties die we verkopen
• Lange termijn omzet voor gas dat we met eigen installaties produceren
Verkoopdoelstellingen 2016 - 2020
• Jaarlijkse onderhoudsinkomsten op beiden
30

Voor het business plan zijn de volgende doelstellingen gesteld voor het aantal installaties dat we per jaar in gebruik
20
willen nemen. 2016 is gebaseerd op gerealiseerde omzet.
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Hieruit is op te maken dat we in 2020 streven naar ingebruikname van 28 nieuwe installaties in dat jaar, waarvan
ongeveer 75% in eigen beheer (Pay Per Use ofwel PPU). In 2016 waren dit er 9 en voor 2017 zijn er 14 gepland,
waarvan er reeds 11 in aanbouw zijn.
Daarnaast zijn we aan het investeren in de bouw van een trailer vulstation om back-up capaciteit te leveren vanuit
Arnhem en kleinere gebruikers te beleveren. Dit leidt tot een tweede inkomstenstroom
De derde en laatste inkomstenbron betreft subsidies en omzet voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
De omzetdoelstellingen zijn verwerkt in een financieel model. Daarbij zijn een aantal aannames gedaan:
• De marktomstandigheden voor industriële gassen blijven ongewijzigd in termen van behoefte en verkoopprijzen.
• Onze technologie blijft efficiënt functioneren over langere tijd, waardoor de kostprijs van ons waterstof
aantrekkelijker blijft dan die van de concurrentie.
• De concurrentie komt niet met baanbrekende technologie die aantrekkelijker is dan onze systemen zodat we de
markt minder makkelijk kunnen benaderen.
• We krijgen niet te maken met negatieve publiciteit of andere zaken die onze marktpositie verslechteren.
• We zijn in staat om de installaties die we zelf in beheer nemen te financieren, waarbij een succesvolle plaatsing
van de obligatie op NPEX een belangrijke stap is.
• Er vinden geen structurele verslechteringen plaats voor het verkrijgen van subsidies, kredieten en fiscale stimulering
op het gebied van productontwikkeling

Indien we de huidige verkoopprijzen hanteren en die in het model verwerken met bovengenoemde verkoopaantallen,
Omzetdoelstellingen
ontstaat het volgende overzicht van omzetdoelstellingen.
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Het wordt uitdrukkelijk vermeld dat het hier geen prognose betreft maar een doelstelling, gebaseerd op aannames.
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HOOFDSTUK 7

FINANCIËLE
INFORMATIE
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7.1 DE JAARREKENINGEN
De Jaarrekeningen wordt voor de afzonderlijke vennootschappen van Hygear Groep en geconsolideerd opgesteld
volgens de principes van Dutch GAAP. Jaarlijks wordt een volledige audit uitgevoerd op deze verschillende
dochtervennootschappen, gevolgd door een controleverklaring op de geconsolideerde Jaarrekening van Hygear
Holding. Tot en met 2014 werd dit gedaan door PWC. Sinds 2015 werkt Hygear Holding met Flynth Audit.
De goedgekeurde Jaarrekeningen van 2014, 2015 en de pro forma Jaarrekening van Hygear Holding van 2016 zijn
digitaal beschikbaar gesteld en te downloaden via www.npex.nl. De cijfers in dit prospectus die betrekking hebben op
2016 zijn met zorg en volgens de gebruikelijke methodes opgesteld, maar nog niet gecontroleerd door de accountant
in kwestie. De voorlopige cijfers over het boekjaar 2016 kunnen aldus nog wijzigen.
Binnen Hygear Groep wordt gewerkt met Exact als administratiesysteem en vindt urenadministratie plaats in een
software pakket “TimeTell”.

7.2 HISTORISCHE FINANCIËLE INFORMATIE

Historisch resultaat
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Historisch resultaat

Hygear Holding heeft tot en met 2012 een sterk groeiend resultaat laten zien tot een omzet van ruim EUR 8,6 miljoen,
met een winst van bijna EUR 1,7 miljoen. In 2013 is Hygear Holding zich gaan realiseren dat zij sneller kunnen
groeien als zij (i) hun productportfolio uitbreiden en (ii) de investeringsbarrière voor hun klanten zouden wegnemen.
De daarop volgende jaren is Hygear Groep zwaarder in gaan zetten op productontwikkeling en hebben zij geïnvesteerd
in hun netwerken en in installaties waarmee zij gas leveren bij onder andere Philips en Saint Gobain. Dit heeft geleid
tot een tijdelijke afname van de omzet en daarop volgend een afname van de winstgevendheid.
In 2016 is het resultaat van deze strategische keuze zichtbaar, doordat de omzet hoger was dan ooit en de
winstgevendheid weer terug op niveau.

EBITDA in millions

resultaat
De historische resultaten van Hygear Holding zijn weergegeven in hetHistorisch
onderstaande
diagram. Op de linker as is de
omzet te zien (balken) en op de rechter as de winstgevendheid (lijn).
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7.2.1 DE RESULTATENREKENING
Onderstaande tabel geeft meer details over de resultaten van ons bedrijf in de afgelopen drie jaar. Hierbij geldt
wederom dat de cijfers voor 2016 nog voorlopig zijn. Alle getallen zijn uitgedrukt in 1000 Euro.
P&L

voorlopig
2013

2014

2015

2016

5755

3941

3337

1924

970

1873

2945

7236

Bruto Omzet

6725

5814

6282

9160

Direct materiaal

-2155

-1692

-2064

-4098

-26

-18

-19

0

Kostprijs van de omzet

-2181

-1710

-2083

-4098

Brutomarge

4544

4104

4199

5062

Personeelskosten

-2629

-2784

-2900

-2958

-308

-297

-235

-426

-35

-18

-20

-11

Verkoopkosten

-251

-172

-493

-382

Algemene kosten

-144

-190

-268

-495

-738

-677

-1016

-1314

Operationele kosten

-3367

-3461

-3916

-4272

EBITDA

1177

643

283

790

-160

-174

-225

-272

1017

469

58

518

Rentebaten

97

86

53

5

Rentelasten

-122

-37

-33

-11

-25

49

20

-6

992

518

78

512

74

7

0

0

1066

525

78

512

Netto Omzet
Mutatie Onderhanden werk

Inkoop derden

Huisvestingskosten
Autokosten

Overige operationele kosten

Afschrijvingen
EBIT

Financiële baten en lasten
Resultaat gewone bedrijfsvoering
Belastingen
Resultaat na Belasting

Op de hierboven weergegeven resultatenrekening (P&L) zijn de volgende opmerkingen van belang:
• De winstgevendheid in de jaren 2014 en 2015 is afgenomen door de wijziging van het business model. Door te
investeren in machines die Hygear Groep in eigen beheer produceert, werd die jaren minder marge gemaakt.
• De winstgevendheid in 2016 is weer terug op niveau doordat deze machines zijn gaan bijdragen aan het resultaat,
terwijl er tegelijkertijd een omzetstijging is geweest in de directe verkoop van installaties.
• De verkoopkosten en algemene kosten zijn gestegen door het groeiend personeelsbestand en de intensievere
marketingactiviteiten.
• De rentelasten zijn tot nu toe nog beperkt omdat Hygear Groep haar investeringen voornamelijk uit eigen vermogen
en de lopende begroting heeft gefinancierd. Dit zal in de toekomst, bij verdere groei, veranderen.
• Hygear Holding betaalt weinig vennootschapsbelasting doordat zij een contract heeft met de belastingdienst voor
de innovatiebox, hetgeen leidt tot een lager tarief over een belangrijk deel van onze inkomsten. Daarnaast maakt zij
gebruik van de RDA (Research en Development Aftrek).
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7.2.2 DE BALANS
Onderstaande tabel geeft de historische balans van Hygear Holding weer. Ook hier geldt dat de cijfers voor 2016 met
zorg zijn samengesteld, maar nog niet gecontroleerd zijn door de accountant en aldus kunnen wijzigen bij het definitief
vaststellen van betreffende Jaarrekening.
HyGear Holding
2013

2014

2015

2016

actual

Actuals

Actuals

no audit

796

720

706

1,999

Intangible assets

12

5

13

9

Non current assets

808

725

719

2,008

250

250

250

250

250

250

250

250

Construction contracts

1,367

1,661

3,746

3,219

Receivables

2,108

1,392

966

2,820

Current assets

3,475

3,053

4,712

6,039

Cash & Cash Equivalents

7,376

7,334

3,423

951

TOTAL ASSETS

11,909

11,362

9,104

9,248

Group Equity

5,256

5,088

4,825

4,804

Balance sheet - € (‘000)
Machinery and Equipment

Long term loans to shareholders
Financial assets

Profit after tax
Group Equity

512
5,256

5,088

4,825

5,316

923

1,025

540

527

-

-

-

-

923

1,025

540

527

41

41

41

41

Non interest bearing loan (Uitdagerskrediet)

750

877

877

877

Interest bearing loan (Innovatiekrediet)

137

265

67

67

-

-

-

-

Non-current Liabilities

928

1,183

985

985

Accounts payable

554

804

435

673

86

84

68

-473

250

82

94

-

3,912

3,096

2,157

2,220

4,802

4,066

2,754

2,420

11,909

11,362

9,104

9,248

-

-

-

-

Provision on warranty
Loss provisions
Provisions
Subordinated loans from shareholders

Financial lease liabilities (NPEX)
External funding production assets

Taxes and premiums
Repayment obligations (Uitdagerskrediet)
Other current liabilities
Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
Check

Op bovenstaande balans zijn de volgende opmerkingen van belang:
• De vaste activa neemt toe van 2015 naar 2016 doordat Hygear Groep geïnvesteerd hebben in productiecapaciteit
voor het leveren van gas.
• Investeringen in nieuwe projecten en het eigen trailer-vulstation zijn in aanbouw, maar nog niet op de balans
geactiveerd. Deze activatie vindt plaats na ingebruikname.
• Er staat een lening op de balans van EUR 250.000,- die verstrekt is aan DRL Resource Management B.V. voor
de inkoop van aandelen in 2010. Deze lening is verstrekt in het belang van Hygear Holding, omdat zij door
deze aankoop de MKB-status kon behouden en daarmee in aanmerking komt voor verbeterde voorwaarden voor
subsidies en Innovatiekredieten.
• De kaspositie aan het eind van 2016 was laag ten gevolge van een enkele debiteur die binnen haar
bankconvenanten niet voor jaareinde kon betalen. Deze betalingen zijn inmiddels begin januari 2017 ontvangen.
• De garantievoorzieningen zijn bestemd om eventuele onverwachte kosten voor het eerste jaar na ingebruikname
van installaties te dekken. Hiervoor reserveert Hygear Holding 10% van de projectsom.
• Er staat een lening van EUR 41.000,- op de balans die aandeelhouder SDi technology Ventures heeft verstrekt aan
Hygear Holding. Hierop wordt een rente vergoed van 6%.
• Er staat een lening van EUR 877.000,- op de balans van RVO. Dit is een Ontwikkelingskrediet uit 2007 dat in
2014 voorlopig is kwijtgescholden. In 2017 zal RVO namens het ministerie van economische zaken een definitieve
beslissing nemen over de kwijtschelding. Het kan zijn dat deze moet worden terugbetaald. De rente op de lening is
0%.
• De belastingverplichting in 2016 is negatief ten gevolge van een grote btw-teruggave. Dit is een gevolg van de
stijgende inkopen, die op hun beurt weer een gevolg zijn van de gestegen omzet.

7.2.3

HISTORISCHE FINANCIËLE KENTALLEN

De ratio’s (financiële kengetallen) van Hygear Holding uit het verleden zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Green Vision Holding BV

Net Working Capital - € (‘000)

Solvency ratio (SE/BST)
Liquidity ratio (CA/CL)
Return on Capital Employed

2013

2014

2015

2016

Actual

Actual

Actual

No audit

44%

45%

53%

57%

226%

255%

295%

289%

19%

9%

1%

10%

Interest coverage ratio

Toelichting op bovenstaande ratio’s:
• De solvabiliteit uitgedrukt in Eigen Vermogen/Balanstotaal is relatief hoog door het beperkte vreemd vermogen in
het bedrijf.
• De liquiditeit is eveneens relatief hoog ten gevolge van het feit dat klanten in de regel vooruit betalen.
• Return on capital was in het verleden relatief hoog. Door de wijziging in het business model van de verkoop van
installaties naar de verkoop van gas, is het resultaat in 2015 omlaag gegaan. In 2016 is dit weer op niveau.
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7.3

DOELSTELLINGEN TOT EN MET 2020

In de toekomst verwachten Hygear Holding de groei die zij in 2016 heeft ingezet, verder te kunnen versnellen. Een
belangrijk deel van de omzet van 2017 is al gerealiseerd en de installaties zijn momenteel in aanbouw.
In paragraaf 6.4 van het Prospectus is al aangegeven dat Hygear Holding doelstellingen heeft geformuleerd voor (i) de
verkoop van installaties, (ii) de verkoop van gas dat gemaakt wordt door haarinstallaties, (iii) research en development
Omzetdoelstellingen
activiteiten en (iv) diensten die gerelateerd zijn aan de installaties
die Hygear Groep in bedrijf heeft. Indien Hygear
Groep daar de huidige verkoopprijzen voor zou rekenen, komt dit neer op de onderstaande omzet-doelstellingen voor
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Vervolgens heeft Hygear Holding een aantal schattingen gedaan om te kijken hoe deze doelstellingen zich vertalen in
potentiële winstgevendheid:
• vanuit haar huidige operatie is bekend welke kosten Hygear Holding heeft voor direct materiaal, waarmee zij de
kosten van de omzetdoelstellingen kan bepalen;
• Hygear Holding weet de tijdsbesteding van medewerkers aan bouw van installaties en het leveren van services per
apparaat. Hiermee kan zij een inschatting maken van de personeelsbehoefte en de kosten;
• daarnaast kan Hygear Holding schattingen maken van algemene kosten, zoals de huur van gebouwen en kosten
voor overhead zoals administratie, marketing en verkoop; en
• tot slot is een inschatting gemaakt van de financieringslasten indien Hygear Holding systemen op haar eigen
Businessplan tot 2020
balans gaan nemen.
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Business plan tot 2020

Voor de omzet vertalen de doelen zich in een groei van EUR 0,79 miljoen in 2016 naar EUR 5,5 miljoen in 2020.
Dit is een gevolg van de verwachting dat Hygear Groep meer installaties op haar balans zullen nemen en terugkerende
omzet kunnen realiseren uit gasleveringscontracten.
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Een logisch gevolg zal zijn dat de financieringslasten en afschrijvingen een belangrijke invloed zullen hebben op het
nettoresultaat. In 2016 had Hygear Groep alle installaties uit eigen vermogen en de lopende begroting gefinancierd.
Verder had zij door de fiscale stimuleringsmaatregelen van WBSO, RDA en Innovatiebox een beperkte belastingdruk.
Vandaar dat het netto resultaat relatief dicht bij EBITDA lag. In de toekomst zal dit verschil groter worden.
Overige belangrijke aannames voor dit model zijn:
• de kostprijzen voor de installaties zijn constant en er ontstaan geen technologische tegenslagen die deze kostprijzen
of de kosten van onderhoud doen stijgen;
• de beschikbaarheid van onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies, kredieten en fiscale stimuleringsmaatregelen zoals
RDA en WBSO blijven beschikbaar op het huidige niveau;
• er kan voldoende financiering worden aangetrokken voor de systemen die Hygear Holding nu op haar eigen balans
neemt, tegen renteniveaus vergelijkbaar met die van de Obligatielening;
• er ontstaan geen verslechterde marktomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verkoopprijzen van
installaties of gas. Hierbij gaat het onder andere om valutakoersen en energieprijzen die invloed kunnen hebben op
de marges.
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HOOFDSTUK 8

OBLIGATIEUITGIFTE DOOR
HYGEAR HOLDING

8.1 STRUCTUUR (ALGEMEEN)
Bij de Obligatielening vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:
• Green Vision Holding B.V. (Hygear Holding);
• Hygear Technology & Services B.V. (Hygear T&S);
• Stichting Obligatiehoudersbelangen;
• Stichting NPEX Bewaarbedrijf; en
• NPEX B.V.
In de volgende paragrafen zal nadere informatie worden verstrekt over elk van deze rechtspersonen.

8.2 GREEN VISION HOLDING B.V. (HYGEAR HOLDING)
Oprichting
Hygear Holding is een op 24 juli 20102 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands recht,
met statutaire zetel te Arnhem, Nederland. Hygear Holding houdt kantoor (en kiest ter zake de Obligatielening
domicilie) aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem, Nederland. Hygear Holding is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8106903.
Statutair doel
Het statutaire doel van Hygear Holding, zoals opgenomen in artikel 2 van de Statuten, is, zakelijk samengevat,
het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten en componenten ten behoeve van energie- en
warmteconversie. Voorts heeft zij onder meer ten doel het verlenen van diensten op het gebied van management,
managementconsultancy en interim-management en het deelnemen in en (het meewerken aan) de financiering van
haar dochtervennootschappen.
Bestuur
Het bestuur van Hygear Holding is belast met het besturen en vertegenwoordigen van Hygear Holding. Het bestuur
van Hygear Holding wordt gevormd door SDi Technology Ventures B.V., waarvan de heer M. (Marinus) van Driel
indirect (dat wil zeggen via DRL Resource Management B.V.) enig statutair bestuurder is. Een korte beschrijving van
het curriculum vitae van de heer Van Driel is opgenomen in Bijlage V van dit Prospectus.
Bestuurders van Hygear Holding worden door de Algemene Vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Tevens is de Raad van Commissarissen bevoegd een Bestuurder
van Hygear Holding te schorsen.
Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders die
aan de besluitvorming mogen deelnemen, met dien verstande dat voor bepaalde bestuursbesluiten de goedkeuring van
de Algemene Vergadering dan wel enig ander orgaan of Aandeelhouder benodigd is. In dit kader wordt verwezen naar
de hierna onder ‘Besluitvorming’ opgenomen informatie.
Aandeelhouders(structuur)
Hygear Holding heeft drie (3) Aandeelhouders, te weten:
I. S
 Di Technology Ventures B.V. (SDi Technology Ventures), statutair gevestigd te Amersfoort, Nederland, tevens zijn
de enig statutaire bestuurder van Hygear Holding op de datum van het Prospectus;
II. Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. (PPM Oost Nederland), statutair gevestigd Arnhem, Nederland,
waarvan het bestuur wordt gevormd door haar enig statutair bestuurder de heer M. (Marinus) Prins; en
III. Abengoa Innovacion S.A. (Abengoa), gevestigd te Sevilla, Spanje.
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Het kapitaal van Hygear Holding is verdeeld in 90.000 (gewone) Aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,-).
Op de datum van het Prospectus bedraagt het geplaatste kapitaal EUR 31.468,-, bestaande uit 31.468 die allen zijn
volgestort. De Aandelen zijn tussen de Aandeelhouders als volgt verdeeld:
• SDi Technology Ventures: 13.008 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 41,34%;
• PPM Oost Nederland: 10.908 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 34,66%;
• Abengoa Innovacion S.A. (Abengoa): 7.552 Aandelen, zijnde een aandelenbelang van in totaal 24%.
Herstructurering bij aandeelhouder Abengoa
Abengoa gaat momenteel door een herstructurering van haar activiteiten ten gevolge van problemen die in 2015 zijn
ontstaan bij haar moedermaatschappij Abengoa S.A. Hierdoor zijn de aandeelhouders tot de conclusie gekomen dat
Abengoa voor de lange termijn geen strategische aandeelhouder zal zijn die de (verdere) groei verder kan versnellen
van Hygear Holding. Bestaande Aandeelhouders en het bestuur van HyGear Holding zijn gesprekken gestart om
een mogelijke overname van haar belang te onderzoeken. Indien dit succesvol zal zijn, zal er waarschijnlijk een
combinatie gezocht worden van inkoop van Aandelen door HyGear Holding en overname van Aandelen door de overige
aandeelhouders. In een vervolgtraject zal Hygear Holding op zoek gaan naar het herplaatsen van het Abengoa-belang
bij een strategische partij die de groei van Hygear Holding wel kan ondersteunen.

Besluitvorming
Bestuursbesluiten
Het Bestuur behoeft op basis van artikel 16 lid 5 van de Statuten de goedkeuring van de Raad voor Commissarissen
voor de volgende bestuursbesluiten:
a. het vaststellen van een operationeel jaarplan (als bedoeld in artikel 16.8 van de Statuten);
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Hygear Holding of een afhankelijke maatschappij met
een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennoten in een commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking valt buiten de context van het
goedgekeurde operationele jaarplan;
c. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere
vennootschap, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
d. investeringen welke een bedrag vereisen groter dan vijfduizend euro (EUR 5.000,00), tenzij deze investeringen zijn
opgenomen in het goedgekeurde operationeel plan;
e. een door Hygear Holding gewenste beëindiging van de dienstbetrekking van minimaal vijfentwintig procent van
het aantal werknemers, met een minimum van vijf (5) medewerkers, van Hygear Holding of van een afhankelijke
maatschappij tegelijkertijd of binnen een tijdsbestek van drie (3) maanden;
f. het aanbrengen van niet-marktconforme wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van minimaal vijfentwintig
procent (25%) van de werknemers, met een minimum van vijf (5) medewerkers, van Hygear Holding of van een
afhankelijke maatschappij;
g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren, bouwen en ingrijpend verbouwen van registergoederen,
waaronder onroerende zaken en schepen;
h. het invoeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van
geldvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen en in
belastinggeschillen;
i. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden;
j. het verbinden van Hygear Holding als borg of op andere wijze voor de verplichtingen van derden;
k. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen;
l. het aangaan van geldleningen anders dan bij de bank van Hygear Holding binnen het beloop van het met
machtiging overeengekomen krediet;
m. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;
n. het verstrekken van geldleningen;
o. het verlenen, wijzigen of intrekken van procuratie;
p. het toekennen van niet-marktconforme dan wel niet-wettelijke vereiste pensioenrechten;
q. het toekennen van resultaat-afhankelijke vergoedingen;
r. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen, tenzij dit onderdeel uitmaakt van het goedgekeurde
operationeel plan;
s. het aanvangen van nieuwe bedrijfsactiviteiten, tenzij dit onderdeel uitmaakt van het goedgekeurde operationeel plan;
t. een voorstel tot uitgifte en verkrijging van Aandelen in Hygear Holding;
u. een voorstel tot wijziging van de Statuten;
v. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een onderneming, alsmede het aangaan van stemovereenkomsten of
aandeelhoudersovereenkomsten ten aanzien van ondernemingen waarin door Hygear Holding wordt deelgenomen,
het uitoefenen van rechten uit die overeenkomsten daaronder begrepen;
w. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
x. geheel of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging van de activiteiten van Hygear Holding
y. gehele of gedeeltelijke verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten en/of vestigingsplaats buiten de provincies Overijssel
en Gelderland;
z. een besluit tot verhoging van de lasten voor Hygear Holding als gevolg van salaris en/of managementvergoeding;
aa. bezwaren of uitgeven van aandelen in dochtervennootschappen van Hygear Holding alsmede het verrekenen van
stortingsverplichtingen op aandelen in dochtervennootschappen.
Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor één of meer van voornoemde
bestuursbesluiten tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur dan wel de Bestuurder(s) niet aan.
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Aandeelhoudersbesluiten
Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij de Statuten een grotere
meerderheid voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De hierna nader omschreven aandeelhoudersbesluiten kunnen - zolang PPM Oost Nederland en/of Abengoa één
of meer Aandelen houden – door de Algemene Vergadering slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring door het bestuur van PPM Oost Nederland en het bestuur van Abengoa. Op grond van artikel 26.3 b) van
de Statuten betreft het de volgende aandeelhoudersbesluiten:
• besluiten die betrekking hebben op de uitgifte van Aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij
uitgifte (zoals bedoeld artikel 5 van de Statuten);
• besluiten die betrekking hebben op storting van minder dan het nominale bedrag op Aandelen (zoals bedoeld in
artikel 6 van de Statuten);
• besluiten met betrekking tot het stemrecht van de beperkt gerechtigde / vruchtgebruiker en de vestiging van
pandrecht op de Aandelen (zoals bedoeld in artikel 8 van de Statuten);
• besluiten tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van de Aandelen (zoals bedoeld in
artikel 9 van de Statuten);
• besluiten die betrekking hebben op de inkoop van volgestorte eigen Aandelen (zoals bedoeld in artikel 11.2.3 van
de Statuten);
• besluiten als bedoeld in artikel 14.17 van de Statuten, die betrekking hebben op goedkeuring van de
blokkeringsregeling;
• besluiten die betrekking hebben op de benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders (zoals bedoeld in artikel
16.2 van de Statuten);
• besluiten met betrekking tot het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden voor iedere
Bestuurder (zoals bedoeld in artikel 16.3 van de Statuten);
• bestuursbesluiten zoals hiervoor beschreven onder de letters b), c), g), j), n), q), v), x), y), z) en aa);
• besluiten tot goedkeuring van het operationeel plan van Hygear Holding (zoals bedoeld in artikel 16.8 van de
Statuten);
• besluiten tot het aan een daartoe bevoegde accountant verlenen van de opdracht tot onderzoek van de
Jaarrekening (zoals bedoeld in artikel 19.1.1 van de Statuten);
• besluiten tot het verlenen van kwijting aan Bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerd
beleid (zoals bedoeld in artikel 20.1 van de Statuten);
• besluiten tot omzetting als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309
van het Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van Hygear Holding, die uitsluitend
kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen en
waarbij ten minste twee derde (2/3) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (zoals bedoeld in artikel 28.1
van de Statuten).

Raad van toezicht en Raad van Commissarissen
Hygear Holding heeft geen raad van toezicht (RvT), maar heeft wel een raad van commissarissen (RvC). De Raad van
Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen Hygear Holding en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden die aan de
Raad van Commissarissen in de Statuten of in de wet zijn opgedragen.
De Raad van Commissarissen bestaat uit ten hoogste vier (4) commissarissen. De leden van de Raad van
Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Slechts natuurlijke
personen kunnen worden benoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Zolang SDi Technology Ventures,
PPM Oost Nederland en/of Abengoa rechthebbende zijn op enig Aandeel, hebben zij elk het recht één/vierde (1/4) deel
van het totale aantal commissarissen aan te wijzen voor benoeming. De drie (3) commissarissen die benoemd zijn
op basis van een aanbeveling, benoemen unaniem een vierde commissaris die tevens de voorzitter van de Raad van
Commissarissen zal zijn.
Op de datum van dit Prospectus bestaat de raad van Commissarissen uit de volgende personen:
• de heer B. (Bernard) Fortuyn namens PPM Oost Nederland;
• de heer J. (Jose) Lopez Dominquez namens Abengoa; en
• de heer J. (Jan) van der Vliet als onafhankelijke commissaris.
Op dit moment heeft SDi Technology Ventures geen commissaris voorgedragen omdat Marinus van Driel namens SDi
Technology Ventures de directie voert over de vennootschap en daarmee voldoende informatie heeft over de gang van
zaken binnen de onderneming. SDi Technology Ventures kan op elk gewenst moment in de toekomst alsnog besluiten
een commissaris aan te wijzen.
De besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen zijn niet geldig en tellen derhalve niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte
stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van doorslaggevend belang en beslissend. Een
geldig besluit kan slechts worden genomen als de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien na een extra oproeping aan de leden van de Raad van Commissarissen de meerderheid van de leden niet ter
vergadering vertegenwoordigd is, kunnen de aanwezige leden een rechtsgeldig besluit nemen.
Ontbinding en vereffening
Indien Hygear Holding wordt ontbonden geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering
anders bepaalt.

8.3

HYGEAR T&S

Oprichting
Hygear T&S is een op 9 september 2004 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands
recht, met statutaire zetel te Arnhem, Nederland. Hygear T&S houdt kantoor aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV
Arnhem, Nederland. Hygear T&S is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
9145241.
Statutair doel
Het statutaire doel van Hygear T&S, zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten van Hygear T&S, is, zakelijk
samengevat, het verwerven en vervreemden van deelnemingen (in de zin va artikel 2:24c van het Burgerlijk Wetboek),
of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het
besturen daarvan.
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Bestuur
Het bestuur van Hygear T&S is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de vennootschap. Het bestuur van
Hygear T&S wordt gevormd door de SDi Technology Ventures, enig statutair bestuurder van Hygear T&S waarvan de
heer M. (Marinus) van Driel indirect (dat wil zeggen via DRL Resource Management B.V.) enig statutair bestuurder is.
Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de heer Van Driel is opgenomen in Bijlage V van dit Prospectus.
Aandeelhouders(structuur)
Het kapitaal van Hygear T&S is verdeeld in aandelen, ieder met een nominale waarde van EUR 1,00. Het totaal
aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van Hygear T&S bedraagt op de datum van het Prospectus 18.000. Al deze
geplaatste aandelen in het kapitaal van Hygear T&S worden gehouden door Hygear Holding.
Raad van Commissarissen
Hygear T&S kent geen Raad van Commissarissen.
Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van Hygear T&S kan door de Algemene Vergadering van Hygear T&S worden
genomen.
Ontbinding en vereffening
De Algemene Vergadering van Hygear T&S is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
Tenzij de Algemene Vergadering van Hygear T&S ander besluit of de wet anders bepaalt, treden de bestuurders op als
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.

8.4 STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
Oprichting
Stichting Obligatiehoudersbelangen is een op 15 juli 2011 bij notariële akte opgerichte stichting naar Nederlands
recht, met statutaire zetel te Amsterdam. Stichting Obligatiehoudersbelangen houdt kantoor (en kiest ter zake van
de Obligatielening domicilie) aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, Nederland. Stichting
Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53177770.
Statutair doel
Het statutaire doel van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van Stichting
Obligatiehoudersbelangen, is, zakelijk samengevat:
• het optreden als trustee met betrekking tot obligatieleningen;
• het behartigen van de belangen van de obligatiehouders; en
• het uitoefenen van aan de obligaties verbonden rechten.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van Hygear Holding. Het bestuur van Stichting
Obligatiehoudersbelangen wordt gevormd door:
• de heer M.C. (Mark) Olie;
• de heer P.R.J.M. (Patrick) Tijhuis; en
• de heer S.G. (Stephan) van de Vusse.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Stichting
Obligatiehoudersbelangen komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de leden van het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen
is opgenomen in Bijlage VI van dit Prospectus.

Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen kan door het bestuur van Stichting
Obligatiehoudersbelangen worden genomen.

8.5 STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
Oprichting
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is een op 23 december 2008 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met statutaire zetel te ‘s-Gravenhage, Nederland. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt kantoor (en
kiest ter zake van de Obligatielening domicilie) aan de Saturnusstraat 60-75, 2516 AH te ‘s-Gravenhage, Nederland.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34320054.
Statutair doel
Het statutaire doel van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van Stichting
NPEX Bewaarbedrijf, is, zakelijk samengevat (i) het optreden als beleggersgiro door het op eigen naam, ten titel van
bewaarneming, houden van financiële instrumenten en/of gelden tegen toekenning van vorderingsrechten luidende in
financiële instrumenten respectievelijk geld, zulks voor rekening en risico van de deelnemers en (ii) het administreren
van financiële instrumenten, het uitoefenen van het stemrecht en de andere rechten die aan de financiële instrumenten
zijn verbonden, het innen van de op de financiële instrumenten verschijnende uitkeringen en het uitkeren van die
voordelen aan de deelnemers, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt. In de praktijk oefent
Stichting NPEX Bewaarbedrijf bovengenoemd stemrecht niet uit.
Bestuur
Het bestuur van Stichting NPEX Bewaarbedrijf wordt gevormd door:
• de heer T. Borstlap; en
• de heer H.C. Dijkman.
Activiteiten van Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is als onderdeel van NPEX, zoals ook uit de hiervoor omschreven statutaire
doelomschrijving blijkt, verantwoordelijk voor het bewaren (i.e. houden) van alle beleggingen ten behoeve van de
beleggers aan NPEX. Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt en verkrijgt de (juridische) eigendom van de beleggingen ten
behoeve van de beleggers bij de partijen die zijn genoteerd aan NPEX. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt daarnaast
ook al het geld van de beleggers op een bankrekening bij een bank in Nederland, die op haar naam staat. Stichting
NPEX Bewaarbedrijf houdt niet alleen beleggingen van Hygear Holding (zijnde de Obligaties), maar ook beleggingen
van andere partijen.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart aldus de beleggingen (in onderhavig geval de Obligaties) en het geld van
alle beleggers (in onderhavig geval de Obligatiehouders) samen. Teneinde deze beleggingen en gelden deugdelijk te
registreren houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf een administratie bij van alle beleggers. Deze administratie bestaat
uit diverse NPEX Rekeningen. Iedere afzonderlijke belegger krijgt hiertoe een eigen NPEX Rekening. Op deze NPEX
Rekening houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij tot welke – door Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaarde
- beleggingen iedere belegger gerechtigd is, hoeveel deze beleggingen waard zijn en op hoeveel geld iedere belegger
recht heeft.
De Obligaties worden door Stichting NPEX Bewaarbedrijf in opdracht van de Obligatiehouders aangekocht.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf gaat slechts over tot het kopen van één of meer Obligaties indien zij daartoe van de
Obligatiehouder de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen. De Obligaties komen na aankoop (juridisch) op naam
van Stichting NPEX Bewaarbedrijf te staan, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf administreert de Obligaties op de
NPEX Rekening van de Obligatiehouders. De Obligatiehouders zijn als belegger de economisch rechthebbenden met
betrekking tot de Obligaties.
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8.6 NPEX
NPEX B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid en is statutair
gevestigd in Amsterdam, Nederland. NPEX houdt kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH)
’s-Gravenhage, Nederland en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam
onder nummer 27317234.
NPEX exploiteert een handelsplatform; het NPEX Handelsplatform. Dit handelsplatform is een marktplaats voor het
verhandelen van effecten. Beleggers die over een NPEX Rekening beschikken kunnen via het NPEX Handelsplatform
beleggen en investeren in diverse ondernemingen, waaronder in Hygear Holding via de Obligatielening, en kunnen
effecten hierop effecten aankopen van en verkopen aan andere beleggers die een NPEX Rekening aanhouden.
NPEX beschikt over een vergunning als ‘beleggingsonderneming’ in de zin van artikel 2:96 Wft. Op grond van deze
vergunning kan zij de volgende beleggingsdiensten verlenen:
• het ontvangen en doorgeven van orders; en
• het plaatsen zonder plaatsingsgarantie.
NPEX is ingeschreven in het register van de AFM. Informatie over deze inschrijving in het register van de Autoriteit
Financiële Markten is terug te vinden op de website www.afm.nl. De AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) houden
toezicht op NPEX.

8.7 SCHEMATISCH OVERZICHT JURIDISCHE STRUCTUUR OBLIGATIELENING
De juridische structuur van de Obligatielening en de daarbij betrokken partijen laat zich als volgt weergeven:

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

BELEGGERS
(3)

(4)

(2)

(1)

HYGEAR HOLDING
(5)

(5)

HYGEAR

HYGEAR T&S

STICHTING NPEX
BEWAARBEDRIJF

(6)

(5)

HYGEAR FUEL
CELL SYSTEMS

Korte en puntsgewijze toelichting op het hierboven weergegeven structuurschema:
1. H
 ygear Holding geeft de Obligatielening uit, waarvan de Obligaties (juridisch gezien) worden geplaatst bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf;
2. Stichting NPEX Bewaarbedrijf administreert de Obligaties vervolgens op de rekening van de Obligatiehouders
(zijnde de economisch gerechtigden tot de Obligaties);
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen treedt in het kader van de Obligatielening op exclusieve (privatieve) basis op
voor en ten behoeve van de Obligatiehouders;
4. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal in het kader van de Obligatielening een ‘parallelle vordering’ (zijnde een
contractueel gecreëerde vordering) hebben op Hygear Holding die correspondeert met de totale som van de
vorderingen van alle Obligatiehouders;
5. Hygear T&S, Hygear, en Hygear Fuel Cell Systems (zijnde de Hoofdelijke Medeschuldenaars) verbinden
zich hoofdelijk (door middel van de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling) om op eerste verzoek van
Stichting Obligatiehoudersbelangen aan de betalingsverplichtingen van Hygear Holding jegens Stichting
Obligatiehoudersbelangen te voldoen;
6. De onder de Obligatielening aangetrokken gelden zullen door Hygear Holding volledig beschikbaar worden gesteld
aan Hygear T&S in de vorm van een geldlening (vreemd vermogen).
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HOOFDSTUK 9

VERKLARINGEN
HYGEAR HOLDING

Geen wijziging van betekenis
Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde Jaarrekening van HyGear Holding heeft zich geen negatieve wijziging
van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van HyGear Holding.
Tendensen
Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan
redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben
voor de vooruitzichten van HyGear Holding.
Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie
Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde Jaarrekening van HyGear Holding heeft zich geen wijziging van
betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van HyGear Holding en de groep waartoe HyGear Holding
behoort.
Corporate Governance Code
Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire
zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van
overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past HyGear Holding (niet beursgenoteerd) deze code
niet toe.
Potentiële tegenstrijdige belangen
Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens HyGear Holding van de leden van het
Bestuur van HyGear Holding enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.
Procedures
Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten
van HyGear Holding hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande
twaalf (12) maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de
financiële positie of rentabiliteit van HyGear Holding of de groep waartoe HyGear Holding behoort.
Cijfers
Alle cijfers in dit Prospectus zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
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HOOFDSTUK 10

FISCALE
ASPECTEN

10.1 ALGEMEEN
Beleggen in de Obligaties heeft gevolgen voor de belastingpositie van de Obligatiehouder. In dit hoofdstuk worden
de belangrijkste belastinggevolgen van deze belegging beschreven. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van een
Obligatiehouder kunnen de gevolgen verschillen.
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op Nederlandse belastingen en is derhalve uitsluitend van toepassing en
relevant voor beleggers die in Nederland woonachtig dan wel gevestigd zijn. Alvorens een belegger overweegt in de
Obligaties te beleggen, wordt uitdrukkelijk in overweging gegeven eerst een belastingadviseur te raadplegen, zodat de
belegger in staat is kennis te nemen van de fiscale consequenties die zijn verbonden aan het beleggen in de Obligaties.
De beschreven fiscale consequenties die zijn verbonden aan het beleggen in de Obligaties kunnen in de toekomst
veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met terugwerkende kracht. Dit brengt met zich mee dat een
verandering dan ook geldt voor het verleden. De belegger die in de Obligaties belegt, zou in de toekomst aldus nog
met terugwerkende kracht kunnen worden geconfronteerd met gewijzigde fiscale consequenties ten aanzien van de
Obligaties.
De Obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bijvoorbeeld
een BV). De fiscale aspecten voor de particuliere belegger in de Obligaties worden in paragraaf 10.2 nader omschreven
en de fiscale aspecten voor rechtspersonen worden beschreven in paragraaf 10.3.

10.2 DEELNAME DOOR EEN NATUURLIJK PERSOON (PARTICULIER)
Op basis van de wet op de Inkomstenbelasting 2001 worden natuurlijke personen belast met inkomstenbelasting.
Deze belastingheffing vindt plaats aan de hand van een boxenstelsel (box 1, 2 en 3). Onderstaand worden deze boxen
nader toegelicht:
I. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast, hieronder valt onder andere het inkomen uit onderneming,
het inkomen dat wordt verkregen uit overige werkzaamheden en het inkomen uit loondienst.
II. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een
natuurlijk persoon al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect:
a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. rechten heeft om direct of indirect aandelen te verweven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal;
c. winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst van een vennootschap
dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd;
d. gerechtigd is tot ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering.
De Obligaties kwalificeren niet als aandelen en vallen daarom niet in box 2.
III. In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.
Of de Obligatiehouder voor de Obligaties uiteindelijk in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van de
omstandigheden van de Obligatiehouder af.
Box 1
Indien de Obligatiehouder een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma heeft en de betreffende
Obligaties zijn toe te rekenen aan deze eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma dan vallen de Obligaties
in het ondernemingsvermogen en worden de Obligaties met inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen belast in
‘box 1’.
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De Obligaties zullen eveneens met inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen worden belast in ‘box 1’ indien de
Obligaties deel uitmaken van een resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar
loon genereren. Hiervan kan sprake zijn indien de Obligatiehouder of een met hem verbonden persoon (partner of de
minderjarige kinderen van de belastingplichtige of zijn partner) een aanmerkelijk belang heeft in Hygear Holding. Voor
het begrip aanmerkelijk belang verwijzen wij hierbij naar de bovenstaande uitleg onder ‘box 2’.
Indien de Obligaties met inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in ‘box 1’ worden belast is de ontvangen
Rente op de Obligaties belast in ‘box 1’. De hoogte van de verschuldigde belastingentarieven zijn terug te vinden in de
onderstaande tabel ‘Tarieven inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen box 1’, welke gelden voor het jaar 2017.
Eventuele winsten die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de Obligaties worden behaald, worden belast
in ‘box 1’. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) verkoop van de Obligaties, kan dit verlies door de
Obligatiehouder in mindering worden gebracht op zijn inkomsten voor ‘box 1’.

2017 tarieven inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen box 1
tot bereiken AOW leeftijd

vanaf bereiken AOW leeftijd

IB-schijf 1: t/m € 19.981

36,55%

18,65%

IB-schijf 2: € 19.982 t/m € 33.7901

40,8%

22,9%

IB-schijf 3: € 33.791 t/m € 67.0712

40,8%

40,8%

IB-schijf 4: vanaf € 67.072

52%

52%

1

D
 e IB-schijf 2 bedraagt voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, € 19.982 tot en met € 34.129.

2

De IB-schijf 3 bedraagt voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, € 34.130 - € 67.071.

Box 3
Obligatiehouders die met hun privévermogen als natuurlijk persoon de Obligaties hebben aangekocht en deze
Obligaties niet kunnen worden toegerekend aan een onderneming of aan een overige werkzaamheid, worden voor de
inkomstenbelasting belast in box 3. In box 3 betaalt de Obligatiehouder belasting over de waarde van zijn bezittingen
minus zijn schulden. Dat is de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Om te
kunnen vaststellen wat de verschuldigde belasting is over de Obligaties is het van belang te weten wat de waarde van
de Obligaties is op 1 januari in het betreffende jaar.
De Obligaties staan geadministreerd op de NPEX Rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting NPEX
Bewaarbedrijf zal ieder jaar aan de Obligatiehouders de waarde van de door hen gehouden Obligaties verstrekken.
Voor de berekening van het box 3 inkomen worden schulden lager dan EUR 3.000,- niet meegenomen. Verder mogen
bij de berekening van het box 3 inkomen belastingschulden niet worden meegeteld.
Voor iedereen geldt een heffingvrij vermogen van EUR 25.000,-. Dit betekent dat een Obligatiehouder geen belasting
betaalt voor het jaar 2017 in box 3 als zijn bezittingen minus zijn schulden minder zijn dan EUR 25.000,-. Zijn de
bezittingen minus de schulden van de Obligatiehouder meer dan EUR 25.000,-, dan betaalt de Obligatiehouder over
het meerdere box 3 heffing. In bepaalde situaties kan er sprake zijn van een extra vrijstelling, bijvoorbeeld indien de
Obligatiehouder gehuwd of samenwonend is (fiscaal partner).
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Vrijstelling box 3
Het bedrag van het heffingvrije vermogen 2017

De Obligatiehouder meerderjarig en alleenstaand

EUR 24.43725.000,-

De Obligatiehouder meerderjarig met een fiscale partner

EUR 48.87450.000,-

Indien de som van de totale bezittingen minus de totale schulden ertoe leidt dat dit bedrag boven het heffingvrije
vermogen uitkomt, dan wordt het voordeel uit sparen en beleggen gesteld op 1,63% van het gedeelte van de grondslag
sparen en beleggen dat behoort tot rendementsklasse I, vermeerderd met 5,39% van het gedeelte van die grondslag
dat behoort tot rendementsklasse II (forfaitair rendement). De omvang van het van het voordeel uit sparen en beleggen
dat behoort tot rendementsklasse I, onderscheidenlijk rendementsklasse II, wordt bepaald aan de hand van de
volgende tabel.
Berekening rendement op vermogen vanaf 2017
Schrijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen

Percentage 1,63%

Percentage 5,39%

1

Tot € 75.000

67%

33%

2

Vanaf € 75.000 tot €975.000

21%

79%

3

Vanaf € 975.000

0%

100%

Over het voordeel dat berekend wordt op basis van de bovenstaande tabel is de Obligatiehouder uiteindelijk 30%
inkomstenbelasting verschuldigd.
De Obligaties en het ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’
Een Obligatiehouder kan een Obligatie ook inbrengen in een zogenaamd ‘afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dit
houdt in dat de Obligatiehouder geld of beleggingen heeft afgezonderd van de rest van zijn of haar vermogen. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer vermogen is afgezonderd in een trust. Op basis van de Wet inkomstenbelasting
2001 worden de bezittingen en schulden en de opbrengsten en uitgaven van een ‘afgezonderd particulier vermogen’
toegerekend aan degene die dat vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd. Dit brengt met zich mee
dat indien de Obligatiehouder de Obligaties heeft afgezonderd in een ‘afgezonderd particulier vermogen’, de
Obligatiehouder hier in beginsel zelf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over moet betalen. Echter, op deze
hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is wanneer het ‘afgezonderd particulier
vermogen’ met de betreffende vermogensbestanddelen een onderneming drijft, ter zake waarvan blijkt dat deze
onderneming in de staat waar deze wordt gedreven is onderworpen aan een belasting naar de winst. In dat geval
zal de Obligatiehouder geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeven te betalen over het betreffende
‘afgezonderde particuliere vermogen’.
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Schenk- en erfbelasting
In het algemeen, is er erfbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen indien
een houder van Obligaties overlijdt en de houder van Obligaties ten tijde van het overlijden in Nederland woonde of
op basis van de Successiewet 1956 geacht werd in Nederland woonachtig te zijn. Verder is er ook schenkbelasting
verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de
schenking in Nederland woonde of geacht werd in Nederland woonachtig te zijn.
Bij overlijden van een in Nederland wonende Obligatiehouder of bij een schenking van de Obligaties door een in
Nederland wonende Obligatiehouder is erfbelasting en/of schenkbelasting over de waarde in het economische verkeer
verschuldigd. De hoogte van het tarief, alsmede eventuele vrijstellingen, is afhankelijk van de totale hoogte van de
erfrechtelijke verkrijging en/of schenking en de mate van verwantschap.
In de hierna opgenomen tabel is af te lezen welk tarief in welke situatie van toepassing is.
Op basis van de Successiewet 1956 hoeft er geen schenk- of erfbelasting te worden betaald over de eerste EUR
2.129,- van een erfenis of schenking (geldt voor 2017). Deze vrijstelling zou echter meer kunnen bedragen onder
bepaalde omstandigheden.

2017 tarieven schenk- en erfbelasting
Erfenis/schenking
(inclusief de Obligaties)

Verkregen door partners
of afstammelingen in
de rechte lijn (kinderen)
(tariefgroep 1)

Afstammelingen in de
tweede of verdere graad
(kleinkinderen) (tariefgroep
1a)

In overige gevallen
(tariefgroep 2)

tot EUR 122.269,-

10%

18%

30%

EUR 122.269,- en hoger

20%

36%

40%

Bronbelasting
In Nederland wordt er geen bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit brengt met zich mee dat Stichting NPEX
Bewaarbedrijf geen bronbelasting inhoudt op de Rente die de Obligatiehouder ontvangt op diens Obligaties.

10.3 DEELNAME DOOR RECHTSPERSONEN
Op basis van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden als binnenlands belastingplichtigen aangemerkt de
in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open
commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is
verdeeld. Eveneens zijn de in Nederland gevestigde coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen binnenlands
belastingplichtig. Verder zijn stichtingen en verenigingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en
voor zover zij een onderneming drijven.
Ingeval de Obligatiehouder een rechtspersoon is en als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt en niet wordt
aangemerkt als een kwalificerende vrijgestelde beleggingsinstelling of een kwalificerende fiscale beleggingsinstelling,
dan is de Obligatiehouder onderworpen aan vennootschapsbelasting. De Rente die deze Obligatiehouder op diens
Obligaties ontvangt, kwalificeert als een belaste opbrengst. In dat geval zal de Obligatiehouder over de eerste EUR
200.000,- van de winst 20% aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Heeft de Obligatiehouder meer winst dan
EUR 200.000,- gemaakt, dan betaalt zij over het meerdere 25% vennootschapsbelasting.
Eventuele winsten die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de Obligaties worden behaald zullen eveneens
zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) verkoop van
de Obligaties, kan dit verlies door de Obligatiehouder in mindering worden gebracht op de eventueel behaalde
winst van dat betreffende jaar. Dit brengt uiteindelijk met zich mee dat er over een lager belastbaar bedrag
vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.
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HOOFDSTUK 11

JURIDISCHE
ASPECTEN

11.1

UITGIFTE EN AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES

Algemeen
Dit Prospectus wordt uitgebracht in verband met de aanbieding en uitgifte door Hygear Holding van maximaal 2.499
Obligaties aan het publiek in Nederland.
Hygear Holding zal maximaal 2.499 Obligaties uitgeven met een nominale waarde van EUR 1.000,- per stuk. Indien
alle 2.499 Obligaties geplaatst zullen worden bij beleggers bedraagt de totale omvang van de Obligatielening EUR
2.499.000,-. De minimale omvang van de Obligatielening op Aanvangsdatum bedraagt ten minste EUR 1.200.000,-.
Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Prospectus, van toepassing. De
Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang
met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Prospectus.
Op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Trustakte, is Nederlands recht van toepassing.
Bestemming van de opbrengst
De opbrengst van de Obligatielening zal door Hygear Holding volledig beschikbaar worden gesteld aan haar
dochtervennootschap Hygear T&S in de vorm van een geldlening (vreemd vermogen), die deze gelden op haar beurt
in het kader van de verdere groeiambities weer volledig zal aanwenden als werkkapitaal voor de verwerving van
commerciële opdrachten en voor de ontwikkeling en productie van waterstof-, stikstof- en zuurstofgeneratoren en
waterstof terugwinsystemen.
Status en rangorde Obligaties
De verplichtingen van Hygear Holding uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van Hygear Holding
jegens de Obligatiehouders. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig
verschil in preferentie.
De vorderingen van de Obligatiehouders jegens Hygear Holding uit hoofde van de Obligatielening zijn ten minste van
gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van de concurrente schuldeisers van Hygear
Holding.
Hygear Holding behoudt zich gedurende de Looptijd het recht voor om tegen zakelijke voorwaarden een
bankfinanciering en/of niet-bancaire geldlening(en) van derden aan te trekken. Voor het aantrekken van dergelijke
financiering is geen voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders vereist. Ingeval van
bankfinanciering zal de Obligatielening waar nodig geacht, zulks ter vrije beoordeling van Hygear Holding, worden
achtergesteld ten opzichte van deze bankfinanciering.
Looptijd van de Obligatielening
De Looptijd bedraagt maximaal zes (6) jaar - voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, met dien
verstande dat Hygear Holding bevoegd is om tot Vervroegde Aflossing over te gaan.
De betaling van Rente
Alle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een
rentevoet van zeven (7)% enkelvoudig per jaar, maandelijks met een bedrag van EUR 5,84 achteraf te betalen.
De Rente wordt iedere maand achteraf betaalbaar gesteld en wel binnen drie werkdagen na ommekomst van een
maand (elk een Rentebetalingsdatum), met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op
een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In een dergelijk geval zal
Hygear Holding geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling van
de Rente.
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De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom onvoorwaardelijk
en onherroepelijk is terugbetaald.
Aflossing van de Obligatielening
Tenzij er sprake is van Vervroegde Aflossing, lost Hygear Holding de Obligaties uiterlijk na zes (6) jaar, te rekenen vanaf
de Aanvangsdatum, af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente.
Hygear Holding heeft het recht om na verloop van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties
te eniger tijd geheel (maar niet: gedeeltelijk) tot Vervroegde Aflossing over te gaan, met inachtneming van een
termijn voor kennisgeving van Vervroegde Aflossing aan de Obligatiehouders van ten minste dertig (30) dagen, welke
kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van de Vervroegde Aflossing dient te bevatten.
In het geval van Vervroegde Aflossing is Hygear Holding boeterente verschuldigd aan de Obligatiehouders. Deze
boeterente wordt berekend over de Hoofdsom van de af te lossen Obligaties en bedraagt 3% ingeval Vervroegde
Aflossing plaatsvindt gedurende het vierde (4e) jaar van de Obligatielening, 2% ingeval Vervroegde aflossing
plaatsvindt gedurende het vijfde (5e) jaar van de Obligatielening en 1% ingeval Vervroegde Aflossing plaatsvindt
gedurende het zesde (6e) jaar van de Obligatielening (te rekenen vanaf de Aanvangsdatum), met uitzondering van de
Reguliere Aflossing op de Aflossingsdatum.
Betalingen ter zake de Obligaties
Hygear Holding zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf ter zake de
Obligaties (betaling van Rente, Hoofdsom, Reguliere Aflossing en – indien van toepassing – Vervroegde Aflossing).
Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt vervolgens de ontvangen gelden in dit verband door aan de Obligatiehouders.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf (als Obligatiehouder) zal de van Hygear Holding ontvangen bedragen overeenkomstig
de Obligatievoorwaarden in alle gevallen doen toekomen aan de volgens haar administratie daartoe gerechtigde
Obligatiehouders.
Overdracht van de Obligaties
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. Hygear Holding aanvaardt
geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake een overdracht van Obligaties buiten Nederland.
Een verkoop en overdracht van Obligaties vindt met inachtneming van het in dit artikel bepaalde plaats op het
NPEX Handelsplatform. Daarbij geldt dat (i) Obligaties pas verhandelbaar zijn op het moment dat de Obligaties zijn
uitgegeven op het NPEX Handelsplatform en (ii) Obligaties alléén kunnen worden verhandeld met partijen die door
NPEX Handelsplatform zijn toegelaten en als zodanig tevens over een NPEX Rekening beschikken
Verzuim van HyGear Holding onder de Obligatielening
In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van verzuim van Hygear Holding onder de Obligatielening. Er is onder meer
sprake van verzuim aan de zijde van Hygear Holding indien zij in gebreke blijft met de betaling van de Rente en/of
de terugbetaling van de Hoofdsom ingeval van Reguliere Aflossing en deze nalatigheid ten minste dertig (30) dagen
voortduurt nadat dit gebrek per aangetekende brief door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan Hygear Holding is
medegedeeld.
Voor een volledig overzicht van alle verzuimgronden wordt verwezen naar artikel 12 van de Obligatievoorwaarden.
Indien ter zake de Obligaties sprake is van verzuim zal Stichting Obligatiehoudersbelangen naar eigen inzicht, dan wel
op schriftelijk verzoek van houders van ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag aan
uitstaande Obligaties, de Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen opeisen, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in de Trustakte.
Register van Obligatiehouders
Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt het Register aan. Daarin zijn de naam, het adres, het relevante
bankrekeningnummer of girorekeningnummer in Nederland, en het aantal Obligaties van de Obligatiehouder

opgenomen. In het Register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van de pandhouders en
vruchtgebruikers van Obligaties, met vermelding van het aantal Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum
waarop zij hun rechten hebben verkregen.
Vergadering van Obligatiehouders
Een vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden (i) indien Stichting Obligatiehoudersbelangen dit wenselijk
acht, (ii) op schriftelijk verzoek van Hygear Holding; of (iii) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste dertig
procent (30%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties. Een schriftelijk verzoek als hiervoor bedoeld,
moet het te behandelen onderwerp bevatten.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroepen
en wel binnen 4 maanden nadat Hygear Holding de Jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen heeft verstrekt. Hygear Holding dient Stichting Obligatiehoudersbelangen binnen 6 maanden
na afloop van elk boekjaar de Jaarrekening te verstrekken. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een
vergadering bijeenroepen indien dit naar haar redelijk oordeel in het belang van de Obligatiehouders is.
De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting
Obligatiehoudersbelangen roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk binnen één (1) maand, na ontvangst
van het schriftelijke verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen ten minste vijftien (15) dagen voor de dag
waarop de vergadering wordt gehouden een oproepingsbrief voor de vergadering van Obligatiehouders ontvangen.
Oproeping geschiedt ten minste vijftien (15) dagen voorafgaand aan de vergadering door middel van een bericht op de
website www.obligatiehoudersbelangen.org en/of per e-mail naar de Obligatiehouder. De oproeping zal tevens op de
website van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf (www.npex.nl) bekend worden gemaakt voor de Obligatiehouders. De
oproepingsbrief moet de te bespreken onderwerpen bevatten, alsmede een begeleidende toelichting daarop en tevens
de plaats waar de vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden.
Op een vergadering van Obligatiehouders zal door middel van stembriefjes worden gestemd. Elke Obligatie geeft de
houder ervan recht op één stem in de vergadering van Obligatiehouders.

11.2

PARALLELLE VORDERING EN WAARBORGEN ONDER DE OBLIGATIELENING

Parallelle vordering
Noch de Obligatiehouder (in deze context Stichting NPEX Bewaarbedrijf) noch enige individuele Obligatiehouder kan
rechtstreekse acties jegens Hygear Holding instellen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal naar eigen goeddunken
– doch te allen tijde met inachtneming van de collectieve belangen van de Obligatiehouders – over de rechten van die
Obligatiehouder onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal op grond van de Trustakte op privatieve basis optreden voor en ten behoeve
van de Obligatiehouder. Daartoe zal Stichting Obligatiehoudersbelangen als schuldeiser een eigen, exclusieve vordering
hebben jegens Hygear Holding die inhoudelijk overeenstemt met (‘parallel is aan’) de vorderingsrechten van de
Obligatiehouder (in deze context Stichting NPEX Bewaarbedrijf) jegens Hygear Holding (een zogenoemde ‘parallelle
vordering’).
Waarborgen
Ter versterking van de positie van de Obligatiehouders onder de Obligatielening zijn de volgende waarborgen
ingebouwd:
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Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling
Een hoofdelijke medeschuldenaarstelling door dochtervennootschappen van Hygear Holding, zijnde Hygear T&S (de
tussenholding), Hygear en Hygear Fuel Cell Systems (de werkmaatschappijen) (ieder van deze partijen zijnde een
Hoofdelijk Medeschuldenaar) op grond waarvan ieder van deze Hoofdelijke Medeschuldenaars zich hoofdelijk, dat wil
zeggen voor het geheel, verbindt voor alle (betalings-)verplichtingen van Hygear Holding jegens de Obligatiehouders uit
hoofde van de Obligatielening.
Indien een Hoofdelijke Medeschuldenaar onder de Medeschuldenaarstelling schriftelijk door Stichting
Obligatiehoudersbelangen wordt aangesproken, is zij gehouden onmiddellijk de in deze kennisgeving genoemde
bedragen op de daarin gestelde wijze aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te voldoen.
De hierop betrekking hebbende Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling is opgenomen in Bijlage III
van dit Prospectus.
Niet-Onttrekkingsverklaring
In de Niet-Onttrekkingsverklaring, welke in Bijlage IV van dit Prospectus is opgenomen, verklaren de Aandeelhouders
tegenover Stichting Obligatiehoudersbelangen en de Obligatiehouders dat zij bekend zijn met de verplichtingen van
Hygear Holding onder de Obligatielening en stemmen zij hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk in, en zullen zich
met betrekking tot Hygear Holding onthouden van:
• (het nemen van een besluit strekkende tot) het uitkeren van winst;
• (het nemen van een besluit strekkende tot) de terugbetaling van het door de Aandeelhouders ingebrachte kapitaal;
• (het nemen van een besluit strekkende tot) het in ontvangst nemen van gelden in verband met het bepaalde
hiervoor onder (i) en (ii);
• het op enig andere wijze onttrekken van liquiditeiten aan Hygear Holding gedurende de volledige looptijd van de
Obligatielening.
Elk van deze Voorgenomen Onttrekkingen kan uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover een dergelijke
Voorgenomen Onttrekking niet ertoe leidt dat Hygear Holding niet meer voldoet, dan wel dat het voorzienbaar is dat zij
het komende jaar (te rekenen vanaf het moment van dat de Voorgenomen Onttrekking daadwerkelijk plaatsvindt) niet
meer kan voldoen, aan een Solvabiliteitsratio van ten minste 35%.
Indien de Aandeelhouders wensen over te gaan tot een Voorgenomen Onttrekking, stellen zij Stichting
Obligatiehouderbelangen voorafgaand hiervan schriftelijk in kennis en maken zij op heldere wijze rekenkundig
inzichtelijk (inclusief toelichting) dat Hygear Holding, zowel voorafgaand aan de Voorgenomen Onttrekking als nadien,
aan de Solvabiliteitsratio zal kunnen blijven voldoen. De Solvabiliteitsratio wordt berekend uitsluitend aan de hand van
de cijfers zoals neergelegd in de meest recente vastgestelde jaarrekening dan wel de meest recente door een daartoe
bevoegde accountant opgestelde, gecontroleerde kwartaalcijfers van Hygear Holding (afhankelijk van het moment
waarop de Aandeelhouders tot de Voorgenomen Onttrekking wensen over te gaan). De rekenkundige, financiële
onderbouwing van de Aandeelhouders aan Stichting Obligatiehoudersbelangen zal worden vergezeld van betreffende
Jaarrekeningen/kwartaalcijfers waarop de berekeningen zullen zijn gebaseerd.
De Solvabiliteitsratio wordt berekend aan de hand van de volgende formule: (eigen vermogen / totaal vermogen) *
100%.
De Niet-Onttrekkingsverklaring (en de daarin opgenomen verplichtingen voor de Aandeelhouders) komt te vervallen op
het moment dat volledige en onherroepelijke aflossing van de Obligatielening heeft plaatsgevonden.

11.3 WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)
Geen prospectusplicht op grond van artikel 5:2 Wft
Ingevolge hoofdstuk 5.1. van de Wft is het in beginsel niet toegestaan om in Nederland effecten, waaronder
nadrukkelijk ook zijn begrepen de Obligaties, aan het publiek aan te bieden, tenzij hiertoe door de AFM een
goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld.
HyGear Holding is ter zake de aanbieding van de Obligatielening echter niet gehouden casu quo vrijgesteld van
voornoemde prospectusverplichting, aangezien de in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft genoemde “EUR
2,5 miljoen-vrijstelling” van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor aanbiedingen aan het publiek, voor zover het
betreft effecten die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de
Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan EUR 2,5
miljoen bedraagt. Aangezien de totale tegenwaarde van de aanbieding van de Obligaties minder bedraagt dan EUR 2,5
miljoen en de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van obligaties binnen de groep van vennootschappen waartoe
HyGear Holding behoort minder dan EUR 2,5 miljoen bedraagt, kan HyGear Holding ter zake van de aanbieding van
de Obligaties gebruik maken van deze “EUR 2,5 miljoen-vrijstelling”.
Verbod aantrekken opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 3:5 Wft niet van toepassing
Het is eenieder op grond van artikel 3:5 Wft verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit verbod is echter
niet van toepassing op HyGear Holding ter zake de aanbieding van de Obligaties, nu de uitzondering van dit verbod
als bedoeld in artikel 3:5 lid 2 sub d van de Wft van toepassing is, aangezien HyGear Holding de opvorderbare gelden
aantrekt tegen uitgifte van effecten (de Obligaties) en wel met inachtneming van de daarvoor in hoofdstuk 5.1 van de
Wft neergelegde regels.
Het “bankverbod” als bedoeld in artikel 2:11 Wft is niet van toepassing
Een ‘bank’ is een ‘kredietinstelling’ als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Kapitaalvereisten. Er is hiervan, kort
gezegd, sprake als het gaat om een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan uit het (i) bij het publiek
aantrekken van terugbetaalbare gelden en (ii) verlenen van kredieten (aan derden) voor eigen rekening. Deze
onderneming dient zijn bedrijf te maken van deze activiteiten, wil zij als ‘bank’ kwalificeren. Er is sprake van ‘bedrijf
maken van’ indien voornoemde werkzaamheden (i) zelfstandig identificeerbaar zijn en (ii) niet uitsluitend dienen ter
ondersteuning van (andere) hoofdactiviteiten van de onderneming. Aangezien de hoofdactiviteiten in onderhavige
casus niet financieel van aard zijn, mede aangezien de gelden die door HyGear Holding onder de Obligatielening
worden aangetrokken uitsluitend zullen dienen ter ondersteuning van het bedrijf van haar - niet-financiële werkmaatschappijen, kan niet worden gesproken van het ‘bedrijf maken van’ en kan derhalve niet worden gesproken
van een ‘bank’. Als gevolg daarvan is het “bankverbod” zoals neergelegd in artikel 2:11 Wft niet op HyGear Holding
van toepassing.
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HOOFDSTUK 12

DEELNAME

12.1 INSCHRIJVING
De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op vrijdag 31 maart 2017 om 17:00 uur of
zoveel eerder als de Obligatielening voltekend is. HyGear Holding behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen
goeddunken, de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding
geeft.
Om Obligaties te kunnen aankopen dient de belegger over een NPEX Rekening te beschikken. De belegger kan bij
Stichting NPEX Bewaarbedrijf een NPEX Rekening openen. De voorwaarden waaronder de NPEX Rekening kan
worden geopend, staan vermeld in het NPEX Reglement, welk reglement terug te vinden is op de website van NPEX,
bereikbaar via www.npex.nl.
Het kan zijn dat de belegger geen NPEX Rekening kan openen omdat de regels van de Amerikaanse belastingdienst
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor de belegger gelden, die zodoende geen Obligaties kan verwerven.
Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de belegger het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf toe te sturen. Daarnaast dient de belegger het verschuldigde
bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening NL59INGB0661457672 van
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Betaling moet uiterlijk vrijdag 17 december om 17.00 uur op de rekening van Stichting
NPEX Bewaarbedrijf bijgeschreven zijn.
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de belegger kennis te hebben genomen van het Prospectus
behorende bij de aanbieding en uitgifte van de Obligaties en de Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en
onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen en wordt, voor zover nodig, een
NPEX Rekening geopend. De belegger verklaart eveneens kennis te hebben genomen van het NPEX Reglement en zich
onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. HyGear Holding
behoudt zich steeds het recht voor om zonder nadere opgave van reden en de inschrijving geheel of gedeeltelijk te
(doen) weigeren.

12.2 TOEWIJZING VAN DE OBLIGATIES
Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier vergezeld gaan van (i) een kopie van een
geldig legitimatiebewijs van de persoon die het inschrijfformulier ondertekent. Ingeval van een rechtspersoon en dient
tevens (ii) een kopie van het uittreksel van die rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
worden meegestuurd.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de gelden die zij verkrijgt in verband met de inschrijving op Obligaties onder zich
houden tot aan het moment dat door HyGear Holding de Obligaties zijn uitgegeven aan de Obligatiehouders.
Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en een controle
van de ontvangen gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Relevante
Uitgiftedatum. Toewijzing van de Obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de Inschrijfformulieren en
ontvangst van het te betalen bedrag. De uitgegeven Obligaties komen in het Register op naam van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf te staan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zorgt ervoor dat de Obligaties op dezelfde dag op de juiste NPEX
Rekening van de inschrijver (de Obligatiehouders) worden geadministreerd.
Hygear Holding behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of
gedeeltelijk, op enig moment te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met de
inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden gestorneerd op het
bankrekening-/ IBAN-nummer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen
rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag.
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De resultaten van de uitgifte zullen door HyGear Holding op of omstreeks de Relevante Uitgiftedatum worden
gepubliceerd op de website van NPEX, bereikbaar via www.npex.nl.

12.3 UITGIFTE
De uitgifte en plaatsing van de Obligaties respectievelijk toelating daarvan tot het NPEX Handelsplatform kunnen
telkens op elke werkdag van een kalendermaand plaatsvinden. De eerste (1e) Relevante Uitgiftedatum, tevens zijnde
de Aanvangsdatum, zal naar verwachting zijn op woensdag 5 april 2017 of zoveel eerder of later als HyGear Holding
bepaalt.

12.4 KOSTEN VERBONDEN AAN HET BELEGGEN IN DE OBLIGATIES
Aan het beleggen in de Obligaties zijn kosten verbonden. Met betrekking tot de verkrijging van de Obligaties bij de
uitgifte daarvan en het houden van de Obligaties brengt NPEX aan de Obligatiehouder de volgende kosten in rekening:
• 1% emissiekosten, te berekenen over de totale hoofdsom van het aantal door de belegger op het moment van de
uitgifte van de Obligatielening te verwerven Obligaties. Deze emissiekosten worden door NPEX in rekening gebracht
op het moment van inschrijving op de Obligaties; en
• 0,05% servicekosten per maand (0,6% op jaarbasis) voor haar dienstverlening gedurende de periode
dat de Obligaties door de Obligatiehouder worden gehouden (en aldus op zijn/haar NPEX Rekening staan
geadministreerd). Deze servicekosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht en zal in desbetreffende
maand worden berekend over het totale nominale bedrag van de Obligaties die door betreffende Obligatiehouder
alsdan in portefeuille worden gehouden. Deze servicekosten worden door NPEX in mindering op de door de
Obligatiehouder maandelijks te ontvangen Rente.
Voorts brengt NPEX transactiekosten in rekening aan de Obligatiehouder indien deze overgaat tot verkoop van één of
meer Obligaties aan een andere belegger die een NPEX Rekening aanhoudt.
Voor meer informatie over voornoemde kosten die NPEX in rekening brengt, wordt verwezen naar de NPEX Website
(www.npex.nl).
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HOOFDSTUK 13

BETROKKEN
PARTIJEN

DE VOLGENDE PARTIJEN ZIJN BIJ DE AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES EN DE
TOTSTANDKOMING VAN DIT PROSPECTUS BETROKKEN:

HyGear Holding
Green Vision Holding B.V.
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stichting Obligatiehoudersbelangen
Burgemeester Haspelslaan 172
1181 NE Amstelveen
NPEX
Stichting NPEX Bewaarbedrijf & NPEX B.V.
Saturnusstraat 60-75
2516 AH Den Haag

Juridisch adviseur
AKD N.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081LA Amsterdam
Postbus 59280
1040 KG Amsterdam
Accountant
Flynth Audit B.V.
Meander 261
6825 MC Arnhem
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HOOFDSTUK 14

BESCHIKBARE
INFORMATIE

DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING OPGENOMEN DOCUMENTEN
De volgende documenten worden geacht onderdeel te zijn van het Prospectus:
•
•
•
•
•

de akte van oprichting en statuten van HyGear Holding;
de akte van oprichting en/of de meest recente statuten van Hygear T&S;
de akte van oprichting en statuten van stichting obligatiehoudersbelangen;
de Jaarrekeningen van HyGear Holding over de Boekjaren 2015 en 2014; en
de pro forma Jaarrekening van Hygear Holding over het Boekjaar 2016.

Deze stukken zijn gedurende de geldigheidsduur van dit Prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld op de NPEX
Website, bereikbaar via: www.npex.nl.
Aanvullende informatie
Kopieën van dit Prospectus en (eventuele) supplementen bij dit Prospectus zijn, uitsluitend in de Nederlandse taal,
kosteloos verkrijgbaar gedurende de inschrijvingsperiode alsmede gedurende de looptijd van de Obligatielening via de
NPEX Website, bereikbaar via www.npex.nl.
Aan een ieder wordt op verzoek en tegen kostprijs de gegevens van HyGear Holding en Stichting
Obligatiehoudersbelangen beschikbaar gesteld die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten
worden opgenomen.
Opgenomen Bijlagen
De Bijlagen I tot en met VI vormen een onderdeel van dit Prospectus:
I.
III.
IV.
V.
VI.

OBLIGATIEVOORWAARDEN
OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING
NIET-ONTTREKKINGSVERKLARING
CURRICULA VITAE BESTUUR UITGEVENDE INSTELLING
CURRICULA VITAE BESTUUR STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
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BIJLAGE I

OBLIGATIEVOORWAARDEN

Op of omstreeks 14 februari 2017 zal een trustakte worden ondertekend (de “Trustakte”), waarin de bepalingen
zijn vastgelegd waaronder Stichting Obligatiehoudersbelangen (“Stichting Obligatiehoudersbelangen”) in verband
met de uitgifte van maximaal 2.499 verhandelbare obligaties van EUR 1.000,- elk (de “Obligaties”) door Green
Vision Holding B.V. (“Hygear Holding”), zal optreden voor en ten behoeve van de houders van de Obligaties (de
“Obligatiehouders”). Als ‘Obligatiehouder’ of ‘Obligatiehouders’ worden in deze Obligatievoorwaarden, afhankelijk
van de context, aangemerkt (i) Stichting NPEX Bewaarbedrijf (“Stichting NPEX Bewaarbedrijf”) als juridisch
rechthebbende met betrekking tot de Obligaties of (ii) een belegger (natuurlijke- of rechtspersoon) als economisch
rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die via zijn of haar beleggingsrekening bij Stichting NPEX
Bewaarbedrijf (de “NPEX Rekening”) in de Obligaties belegt.
De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in deze obligatievoorwaarden (de
“Obligatievoorwaarden”) te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte. Door inschrijving op de
Obligaties aanvaardt de inschrijver expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Obligatievoorwaarden, alsmede
de daarmee samenhangende bepalingen in de Trustakte.
De Obligatiehouder verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen in de Trustakte. De Trustakte verklaart de
aard en de reikwijdte van de rechten van de Obligatiehouder. De Obligatiehouder stemt door acceptatie hiervan in tot
gebondenheid aan alle bepalingen en voorwaarden waaronder de Obligaties worden uitgegeven en gehouden. In het
bijzonder stemt de Obligatiehouder er mee in dat zijn rechten in verband met de Obligaties worden uitgeoefend door
Stichting Obligatiehoudersbelangen in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trustakte. De uitoefening door
en positie van Stichting Obligatiehoudersbelangen is – bij wijze van bewind – een eigenschap van de (vorderings-)
rechten van de Obligatiehouder ter zake de door hem gehouden Obligatie(s) en berust niet op vertegenwoordiging,
volmacht of (overeenkomst tot) lastgeving.
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ARTIKEL 1

OBLIGATIES
1.1.

 oor het doel van deze Obligatievoorwaarden moet onder de term ‘Obligatie’ worden verstaan: ‘de aanspraak
V
op Stichting NPEX Bewaarbedrijf die een Obligatiehouder ter zake van een uitgegeven en bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf geplaatste, en door Stichting NPEX Bewaarbedrijf op naam van de Obligatiehouder
geadministreerde Obligatie heeft’.

1.2.

 yGear Holding geeft de Obligaties uit aan de Obligatiehouders in overeenstemming met de in deze
H
Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. De Obligatiehouders dienen de Obligatievoorwaarden te lezen
in samenhang met de bepalingen van de Trustakte en zijn daaraan gebonden.

1.3.

De totale obligatielening is groot maximaal EUR 2.499.000,- (de “Obligatielening”) en bestaat uit maximaal
2.499 Obligaties, elk met een nominale waarde van EUR 1.000,- (de “Hoofdsom”). De Obligaties staan
op naam van de Obligatiehouder. De Obligaties zijn doorlopend genummerd vanaf 1 tot en met 2.499. De
minimale omvang van de Obligatielening op Aanvangsdatum bedraagt ten minste EUR 1.200.000,-.

1.4.

Inschrijving op de Obligaties, toewijzing van de Obligaties en storting van gelden in verband met de inschrijving
op de Obligaties geschiedt overeenkomstig het in artikel 4 van deze Obligatievoorwaarden bepaalde.

1.5.

 tichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de Obligaties voor de Obligatiehouders. Obligatiehouders kopen
S
de Obligaties niet zelf bij HyGear Holding. Dit verloopt via Stichting NPEX Bewaarbedrijf, die namens
de Obligatiehouders de Obligaties bij HyGear Holding aankoopt nadat de beleggers bij Stichting NPEX
Bewaarbedrijf hebben aangegeven hoeveel Obligaties zij wensen te kopen. De Obligaties staan juridisch op
naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar worden geadministreerd op de NPEX Rekeningen van de
Obligatiehouders. Obligatiehouders hebben derhalve een vordering op Stichting NPEX Bewaarbedrijf en geen
vordering op HyGear Holding.

1.6.

 itgifte van de Obligaties geschiedt door uitgifte van de Obligaties aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf, die deze
U
Obligaties vervolgens administreert op de NPEX Rekening van de Obligatiehouders. Van de Obligaties worden
geen bewijzen afgegeven.

1.7.

 e uitgifte en plaatsing van de Obligaties respectievelijk toelating daarvan tot het handelsplatform (het “NPEX
D
Handelsplatform”) van NPEX B.V. (“NPEX”) kunnen telkens op iedere werkdag van de maand plaatsvinden
(de datum waarop een Obligatie wordt uitgegeven zal hierna met betrekking tot die Obligatie worden aangeduid
als “Relevante Uitgiftedatum”). De eerste (1e) Relevante Uitgiftedatum zal naar verwachting zijn op woensdag
4 januari 2017 of zoveel eerder of later als HyGear Holding bepaalt (de “Aanvangsdatum”).

1.8.

 e looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal zes (6) jaar (de “Looptijd”), voor alle Obligaties te rekenen
D
vanaf de Aanvangsdatum, met dien verstande dat HyGear Holding bevoegd is de Obligaties te eniger tijd geheel
vervroegd af te lossen overeenkomstig artikel 7 van deze Obligatievoorwaarden.

ARTIKEL 2

STATUS EN RANGORDE OBLIGATIES
2.1.

 e verplichtingen van HyGear Holding uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van HyGear
D
Holding jegens de Obligatiehouders. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang,
zonder enig verschil in preferentie.

2.2.

 e vorderingen van de Obligatiehouders jegens HyGear Holding uit hoofde van de Obligatielening zijn
D
ten minste van gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van alle huidige en
toekomstige schuldeisers van HyGear Holding.
HyGear Holding behoudt zich gedurende de Looptijd het recht voor om tegen zakelijke voorwaarden een
bankfinanciering en/of niet-bancaire geldlening(en) van derden aan te trekken. Voor het aantrekken van
financiering als bedoeld in dit lid is geen voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders
vereist. Ingeval van bankfinanciering zal de Obligatielening waar nodig geacht, zulks ter vrije beoordeling van
Hygear Holding, worden achtergesteld ten opzichte van deze bankfinanciering.

2.3.

ARTIKEL 3

BESTEMMING VAN DE OBLIGATIELENING
De opbrengst van de Obligatielening zal door Hygear Holding volledig beschikbaar worden gesteld aan haar
dochtervennootschap Hygear T&S in de vorm van een geldlening (vreemd vermogen), die deze gelden op haar beurt
in het kader van de verdere groeiambities weer volledig zal aanwenden als werkkapitaal voor de verwerving van
commerciële opdrachten en voor de ontwikkeling en productie van waterstof-, stikstof- en zuurstofgeneratoren en
waterstof terugwinsystemen.
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ARTIKEL 4

TOEWIJZING EN UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN STORTING VAN GELDEN
4.1.

 e inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op vrijdag 21 maart 2017 om 17:00
D
uur of zoveel eerder of later als de Obligatielening voltekend is. HyGear Holding behoudt zich expliciet het
recht voor, naar haar eigen goeddunken, de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal
inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.

4.2.

 m Obligaties te kunnen aankopen dient de belegger over een NPEX Rekening te beschikken. De belegger kan
O
bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf een NPEX Rekening openen. De voorwaarden waaronder de NPEX Rekening
kan worden geopend, staan vermeld in het reglement van NPEX (het “NPEX Reglement”), welk reglement
terug te vinden is op de website van NPEX, bereikbaar via www.npex.nl (de “NPEX Website”).

4.3.

 m voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de belegger het volledig ingevulde en ondertekende
O
inschrijfformulier aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf toe te sturen. Daarnaast dient de belegger het
verschuldigde bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening van
Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

4.4.

 oor het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de belegger kennis te hebben genomen van
D
het prospectus van 14 februari 2017 van HyGear Holding behorende bij de aanbieding en uitgifte van de
Obligaties en de Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden
die daarin zijn opgenomen te onderwerpen en wordt, voor zover nodig, een NPEX Rekening geopend. De
belegger verklaart eveneens kennis te hebben genomen van het NPEX Reglement en zich onherroepelijk en
onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. HyGear Holding behoudt
zich steeds het recht voor om zonder nadere opgave van reden en de inschrijving geheel of gedeeltelijk te
(doen) weigeren.

4.5.

Inschrijfformulieren worden bij toewijzing van de Obligaties behandeld op volgorde van binnenkomst en
ontvangst van het te betalen bedrag.

4.6.

 m voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier, voor zover de belegger nog niet
O
beschikt over een NPEX rekening, vergezeld gaan van (i) een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de
persoon die het inschrijfformulier ondertekent. Ingeval van een rechtspersoon en dient tevens (ii) een kopie
van het uittreksel van die rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden
meegestuurd.

4.7.

 tichting NPEX Bewaarbedrijf zal de gelden die zij verkrijgt in verband met de inschrijving op Obligaties
S
onder zich houden tot aan het moment dat door HyGear Holding de Obligaties worden uitgegeven aan de
Obligatiehouders.

4.8.

 a een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en
N
een controle van de ontvangen gelden, vindt – tenzij een beroep wordt gedaan op het hierna in artikel 4.9
bepaalde – onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Relevante Uitgiftedatum. De
uitgegeven Obligaties komen in het Register (zoals gedefinieerd in artikel 5 van de Obligatievoorwaarden) op
naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf te staan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zorgt ervoor dat de Obligaties
op dezelfde dag op de juiste NPEX Rekening van de inschrijver (de Obligatiehouders) worden geadministreerd.

4.9.

 ygear Holding behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of
H
gedeeltelijk, op enig moment te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met de
inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden gestorneerd op het
bankrekening-/ IBAN-nummer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. Er zal in geval van stornering
geen rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag.

4.10. A
 an de Obligatiehouders worden door Hygear Holding geen emissiekosten of andere kosten in rekening
gebracht ter zake betalingen die overeenkomstig deze Obligatievoorwaarden worden gedaan. Daarentegen
brengt NPEX wel bepaalde kosten bij de Obligatiehouders in rekening, bestaande uit eenmalige emissiekosten,
maandelijks terugkerende servicekosten en transactiekosten in verband met de eventuele verkoop en overdracht
van de Obligaties. Meer informatie met betrekking tot deze kosten zijn terug te vinden op de NPEX Website.
4.11. D
 e resultaten van de uitgifte zullen door HyGear Holding op of omstreeks de Relevante Uitgiftedatum worden
gepubliceerd op de NPEX Website, bereikbaar via www.npex.nl.

ARTIKEL 5

ADMINISTRATIE VAN OBLIGATIES; REGISTER
5.1.

 r wordt door Stichting NPEX Bewaarbedrijf een register bijgehouden waarin de naam, het adres, het relevante
E
bankrekeningnummer of girorekeningnummer in Nederland, en het aantal Obligaties van de Obligatiehouder
(in dit geval: Stichting NPEX Bewaarbedrijf) is opgenomen (het “Register”). In het Register worden tevens
opgenomen de namen en de adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties, met vermelding
van het aantal Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum waarop zij hun rechten hebben verkregen.

5.2.

 et Register wordt gehouden door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf voert in het
H
Register de noodzakelijke wijzigingen door. HyGear Holding, Stichting Obligatiehoudersbelangen alsmede
Stichting NPEX Bewaarbedrijf zijn steeds gerechtigd tot inzage in het Register.

5.3.

 et Register wordt van tijd tot tijd bijgehouden door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Obligatiehouders,
H
vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens als bedoeld in artikel 5 van
de Obligatievoorwaarden bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf bekend zijn.

5.4.

 bligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals
O
genoemd in dit artikel 5, onverwijld en schriftelijk (al dan niet digitaal) mede te delen aan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met het door een Obligatiehouder,
vruchtgebruiker of pandhouder niet, niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), komen
volledig voor rekening en risico van de Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder en kunnen niet aan
HyGear Holding worden tegengeworpen.

5.5.

 p schriftelijk verzoek van HyGear Holding en/of Stichting Obligatiehoudersbelangen aan Stichting
O
NPEX Bewaarbedrijf, verstrekt Stichting NPEX Bewaarbedrijf aan HyGear Holding en/of Stichting
Obligatiehoudersbelangen kosteloos een persoonlijk uittreksel uit het Register.

5.6.

 tichting NPEX Bewaarbedrijf houdt op de NPEX Rekening van de Obligatiehouder precies bij hoeveel en welke
S
beleggingen elke Obligatiehouder heeft. Beleggingen, waaronder begrepen de Obligaties, kunnen niet naar een
andere (effecten)rekening van een andere bank worden overgeboekt.
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ARTIKEL 6

RENTE
6.1.

 lle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen
A
een rentevoet van zeven (7)% enkelvoudig per jaar (de “Rente”).

6.2.

 e Rente wordt iedere maand achteraf betaalbaar gesteld en wel binnen drie werkdagen na ommekomst van
D
een maand (elk een “Rentebetalingsdatum”), met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig
jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In
een dergelijk geval zal HyGear Holding geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met
deze uitgestelde betaling van de Rente.

6.3.

 e Rente wordt berekend op basis van een jaar van 360 dagen, waarbij iedere maand gesteld wordt op 30
D
dagen.

6.4.

 e Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom van de
D
Obligatie overeenkomstig artikel 7 van deze Obligatievoorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk is
terugbetaald.

6.5.

Indien op de datum van aflossing van de Obligaties betaling van de Hoofdsom ten onrechte uitblijft, blijft de
Rente aangroeien tot de datum waarop alle ter zake de Obligaties verschuldigde bedragen zijn betaald.

ARTIKEL 7

AFLOSSING EN VERVOEGDE AFLOSSING
7.1.

 enzij eerder afgelost conform het bepaalde in artikel 7.2 hierna, lost HyGear Holding de Obligaties uiterlijk
T
na zes (6) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de
verschenen doch onbetaalde Rente (de “Reguliere Aflossing”). De Obligaties worden derhalve, tenzij eerder
afgelost conform het bepaalde in artikel 7.2 hierna en ongeacht de Relevante Uitgiftedatum, afgelost na zes (6)
jaar te rekenen vanaf de Aanvangsdatum (de “Aflossingsdatum”).

7.2.

 yGear Holding heeft het recht om na verloop van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de
H
Obligaties te eniger tijd geheel (maar niet: gedeeltelijk) vervroegd af te lossen (“Vervroegde Aflossing”), met
inachtneming van een termijn voor kennisgeving van Vervroegde Aflossing aan de Obligatiehouders van ten
minste dertig (30) dagen, welke kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van de Vervroegde
Aflossing dient te bevatten.

7.3.

In het geval van Vervroegde Aflossing is HyGear Holding boeterente verschuldigd aan de Obligatiehouders.
Deze boeterente wordt berekend over de Hoofdsom van de af te lossen Obligaties en bedraagt 3% ingeval
Vervroegde Aflossing plaatsvindt gedurende het vierde (4e) jaar van de Obligatielening, 2% ingeval Vervroegde
aflossing plaatsvindt gedurende het vijfde (5e) jaar van de Obligatielening en 1% ingeval Vervroegde Aflossing
plaatsvindt gedurende het zesde (6e) jaar van de Obligatielening (te rekenen vanaf de Aanvangsdatum), met
uitzondering van de Reguliere Aflossing op de Aflossingsdatum.

ARTIKEL 8

BETALINGEN
8.1.

 ygear Holding zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf ter zake
H
de Obligaties (betaling van Rente, Hoofdsom, Reguliere Aflossing en – indien van toepassing – Vervroegde
Aflossing). Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt vervolgens de ontvangen gelden in dit verband door aan de
Obligatiehouders.

8.2.

 etalingen ter zake de Obligaties zullen geschieden in euro’s en met inachtneming van het daaromtrent
B
bepaalde in artikel 4 van de Trustakte.

8.3.

 etalingen zullen geacht worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van (i) eventuele kosten, daarna (ii)
B
ter voldoening van verschenen doch onbetaalde Rente en ten slotte (iii) ter aflossing van de Hoofdsom, een en
ander met inachtneming van het overige bepaalde in artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek.

8.4.

Ingeval van liquidatie van Hygear Holding worden de slotuitkeringen op de Obligaties door Hygear Holding
uitbetaald door overmaking daarvan naar de door de Obligatiehouder opgegeven bankrekening als vermeld in
het Register.

8.5.

 tichting NPEX Bewaarbedrijf (als Obligatiehouder) zal de van Hygear Holding ontvangen bedragen
S
overeenkomstig dit artikel 8 in alle gevallen doen toekomen aan de volgens haar administratie daartoe
gerechtigde Beleggers.

ARTIKEL 9

BELASTINGEN
Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens HyGear Holding worden gedaan zonder inhouding of
aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard
ook (de “Belastingen”), tenzij de inhouding of aftrek van de Belastingen door de wet wordt vereist. In dat geval
verwerkt HyGear Holding de vereiste inhouding of aftrek van de desbetreffende Belastingen voor rekening van de
Obligatiehouders en betaalt HyGear Holding de Obligatiehouders geen extra bedragen.

ARTIKEL 10

VERJARING
Vorderingen ter zake de Obligaties (waaronder begrepen vorderingen ter zake van de Hoofdsom en Rente) verjaren door
tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd werd.
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ARTIKEL 11

OVERDRACHT
11.1. D
 e Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. HyGear Holding
aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake een overdracht van Obligaties aan
(rechts)personen woonachtig of gezeteld buiten Nederland.
11.2. E
 en verkoop en overdracht van Obligaties vindt met inachtneming van het in dit artikel bepaalde plaats op het
NPEX Handelsplatform. Daarbij geldt dat (i) Obligaties pas verhandelbaar zijn op het moment dat de Obligaties
zijn uitgegeven op het NPEX Handelsplatform en (ii) Obligaties alléén kunnen worden verhandeld met partijen
die door NPEX Handelsplatform zijn toegelaten en als zodanig tevens over een NPEX Rekening beschikken.
11.3. D
 e Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt
worden onderhouden in de Obligaties door HyGear Holding.

ARTIKEL 12

VERZUIM
12.1. Er is sprake van verzuim aan de zijde van HyGear Holding indien:
a.

 yGear Holding in gebreke blijft ter zake de betaling van de Hoofdsom ingeval van Reguliere Aflossing en de
H
betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt nadat dit gebrek per aangetekende brief aan Hygear
Holding door Stichting Obligatiehoudersbelangen is medegedeeld; of

b.

indien HyGear Holding in gebreke blijft met de betaling van Rente en deze nalatigheid ten minste dertig (30)
dagen voortduurt nadat dit gebrek per aangetekende brief aan HyGear Holding is medegedeeld; of

c.

 yGear Holding een andere verplichting op grond van de Obligatielening niet uitvoert of nakomt (waaronder ten
H
minste begrepen het geven van verkeerde en/of misleidende informatie aan Stichting Obligatiehoudersbelangen,
Stichting NPEX Bewaarbedrijf en/of de Obligatiehouders) en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode
van ten minste dertig (30) dagen nadat HyGear Holding een kennisgeving per aangetekende brief heeft
ontvangen van Stichting Obligatiehoudersbelangen waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of

d.

 yGear Holding in strijd handelt met vigerende wet- en regelgeving en dit als zodanig is komen vast te staan in
H
een niet voor hoger beroep vatbare gerechtelijke uitspraak en deze vaststelling voorts materiële gevolgen heeft
voor de (financiële) positie van de Obligatiehouders onder de Obligatielening; of

e.

 yGear Holding in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van surséance of
H
schuldsanering bij de rechter is ingediend, er een stille bewindvoerder wordt aangesteld, of HyGear Holding
wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie
of fusie), of HyGear Holding schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die
opeisbaar worden of een akkoord aangaat met schuldeisers; of

f.

 yGear Holding in verzuim is met de nakoming van een materiële verplichting onder een andere lening die
H
door HyGear Holding is aangegaan. Onder een “materiële verplichting” als bedoeld in de vorige volzin dient te
worden verstaan een verplichting die een geldelijk belang vertegenwoordigt van ten minste EUR 100.000,-; of

g.

 yGear Holding geld ter lening verstrekt aan derden, niet zijnde vennootschappen die tot de groep (in de zin
H
van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) van HyGear Holding behoren, zich garant stelt voor leningen van derden
of anderszins zekerheden afgeeft; of

h.

 eer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen in het kapitaal van HyGear Holding aan een derde
m
worden overgedragen; of

i.

HyGear Holding haar bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken; of

j.

 yGear Holding niet beschikt over de benodigde vergunningen ten aanzien van haar bedrijfsvoering, deze
H
vergunning verliest of niet langer aan de voorwaarden van de licentie voldoet;

k.

e en besluit, machtiging, goedkeuring, instemming, aanvraag, registratie, of vrijstelling die noodzakelijk is voor
de realisering en levering van de Obligaties namens HyGear Holding en de nakoming van de verplichtingen van
HyGear Holding op grond van de Obligaties wordt ingetrokken of gewijzigd of anderszins niet langer volledig
van kracht is, of het onwettig is voor HyGear Holding haar verplichtingen op grond van de Obligaties na te
komen of HyGear Holding de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of deze verwerpt.

In geval van verzuim zal Stichting Obligatiehoudersbelangen hetgeen doen als bepaald in artikel 7 van de Trustakte.

ARTIKEL 13

VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
13.1. E
 en vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden (i) indien Stichting Obligatiehoudersbelangen dit
wenselijk acht, (ii) op schriftelijk verzoek van HyGear Holding; of (iii) op schriftelijk verzoek van de houders
van ten minste dertig procent (30%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties. Een schriftelijk
verzoek als hiervoor bedoeld, moet het te behandelen onderwerp bevatten.
13.2. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroepen en
wel binnen 4 maanden nadat Uitgevende instelling de jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen heeft verstrekt. Uitgevende instelling dient Stichting Obligatiehoudersbelangen binnen
6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening te verstrekken. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag
vaker een vergadering bijeenroepen indien dit naar haar redelijk oordeel in het belang van de obligatiehouder
en de gezamenlijke beleggers is.
13.3. D
 e vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door Stichting Obligatiehoudersbelangen.
Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk binnen één (1)
maand, na ontvangst van het collectieve schriftelijke verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen ten
minste vijftien (15) dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden een oproepingsbrief voor de
vergadering van Obligatiehouders ontvangen. Oproeping geschiedt ten minste vijftien (15) dagen voorafgaand
aan de vergadering door middel van een bericht op de website www.obligatiehoudersbelangen.org en/of per
e-mail naar de Obligatiehouder. De oproeping zal tevens op de website van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf
(www.npex.nl) bekend worden gemaakt voor de Obligatiehouders. De oproepingsbrief moet de te bespreken
onderwerpen bevatten, alsmede een begeleidende toelichting daarop en tevens de plaats waar de vergadering
van Obligatiehouders zal worden gehouden. De Obligatiehouders mogen zich tijdens de vergadering van
Obligatiehouders rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een derde met een volmacht.
13.4. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van Stichting Obligatiehoudersbelangen, kan de
oproepingstermijn ten aanzien van de vergadering van Obligatiehouders worden teruggebracht tot zeven (7)
dagen, de dag van de vergadering en van de oproeping niet meegerekend.
13.5. Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen in gebreke blijft met het bijeenroepen van een vergadering van
Obligatiehouders, als bedoeld in artikel 13.2 van de Obligatievoorwaarden, heeft HyGear Holding casu quo
hebben de verzoekende Obligatiehouders zelf het recht een vergadering van Obligatiehouders uit te schrijven
met inachtneming van de in dat artikel omschreven termijnen en formaliteiten.
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13.6. D
 e vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door een door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan
te wijzen persoon. Indien de door Stichting Obligatiehoudersbelangen aangewezen persoon niet ter vergadering
aanwezig is of Stichting Obligatiehoudersbelangen geen persoon heeft aangewezen, wordt de vergadering van
Obligatiehouders voorgezeten door een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen persoon.
13.7. O
 p een vergadering van Obligatiehouders zal door middel van stembriefjes worden gestemd. Elke Obligatie
geeft de houder ervan recht op één stem in de vergadering van Obligatiehouders.
13.8. T
 enzij het een Gekwalificeerd Besluit (als gedefinieerd in artikel 13.9 van deze Obligatievoorwaarden) betreft,
worden besluiten in de vergadering van Obligatiehouders genomen met een absolute meerderheid van
stemmen.
13.9. In het geval dat de besluiten van de vergadering van Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen
zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde (2/3)
gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) gedeelte van
het totaal aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is (een “Gekwalificeerd Besluit”). Deze
onderwerpen hebben betrekking op:
a.	het veranderen van de Looptijd en/of het veranderen van de Rentebetalingsdatum; of
b. het verminderen van de Hoofdsom ter zake de Obligaties;
c. H
 et verlagen van de Rente op de Obligaties; of
d.het veranderen van de Obligatievoorwaarden die betrekking hebben op het onmiddellijk betalen van
Hoofdsom en Rente door HyGear Holding op een manier die nadelig is of kan zijn voor de Obligatiehouders;
of
e.	h
 et verlenen van goedkeuring c.q. machtiging als bedoeld in artikel 3.3, 6.3, 7.3 of 9.3 van de Trustakte of
artikel 15 van deze Obligatievoorwaarden.
	

f.	Het veranderen van één of meer (zakelijke en/of persoonlijke) zekerheidsrechten die in het kader van de
Obligatielening voor en ten behoeve van de Obligatiehouders zijn gevestigd, op een manier die nadelig is of
kan zijn voor de Obligatiehouders;

Indien in een zodanige vergadering van Obligatiehouders niet twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal uitstaande
Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is, zal – met inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als
van de eerste vergadering van Obligatiehouders – binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering van
Obligatiehouders moeten worden gehouden, waarin opnieuw een Gekwalificeerd Besluit kan worden genomen met
een absolute meerderheid van stemmen zonder dat daarvoor een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de
Obligatiehouders (zoals bedoeld in dit lid) is vereist.

ARTIKEL 14

KENNISGEVING
14.1. A
 lle kennisgevingen en/of verzoeken door HyGear Holding en/of Stichting Obligatiehoudersbelangen aan
de Obligatiehouders dienen per e-mail te geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de
mailadressen van de individuele Obligatiehouders, zoals vermeld in het Register. Iedere kennisgeving wordt
geacht te zijn gedaan op de zevende (7e) dag na aldus te zijn verzonden.
14.2. K
 ennisgevingen en/of verzoeken door de Obligatiehouders (aan zowel HyGear Holding als Stichting
Obligatiehoudersbelangen) dienen per e-mail te worden gedaan door verzending daarvan aan het e-mailadres
van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

ARTIKEL 15

WIJZIGING OBLIGATIEVOORWAARDEN
Stichting Obligatiehouders en HyGear Holding kunnen gezamenlijk zonder toestemming van de Obligatiehouders
besluiten deze Obligatievoorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/
of indien het veranderingen betreffen van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen van de
Obligatiehouders niet schaden. Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders dan hiervoor bedoeld kan uitsluitend
geschieden middels een besluit van Stichting Obligatiehoudersbelangen met instemming van HyGear Holding en
machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd Besluit is
vereist. De Obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van de Obligatievoorwaarden.

ARTIKEL 16

TOEPASSELIJK RECHT/ FORUMKEUZE
Op de Obligaties en de Obligatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met
of voortvloeiende uit de deze Obligatievoorwaarden zullen door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslist
ter zake waarvan HyGear Holding onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten kantore van Stichting
Obligatiehoudersbelangen.
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BIJLAGE II

TRUSTAKTE

DE ONDERGETEKENDEN:
1. G
 REEN VISION HOLDING B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te
Arnhem, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8106903 (de “HyGear Holding”);
en
2. S
 TICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd
te Amstelveen, Nederland en kantoor houdende aan Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen,
Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770
(“Stichting Obligatiehoudersbelangen”);
HyGear Holding en Stichting Obligatiehoudersbelangen hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
inzake:
de obligatielening bestaande uit maximaal 2499 niet-beursgenoteerde verhandelbare obligaties van EUR 1.000,elk (de “Obligaties”), die door HyGear Holding worden aangeboden en uitgegeven onder de voorwaarden zoals
opgenomen in het prospectus van HyGear Holding d.d. 14 Februari 2017 (het “Prospectus”);

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a. H
 yGear Holding op 17 juli 2012 is opgericht en houdt alle aandelen in het kapitaal van Hygear Technology &
Services B.V., en daarmee tevens indirect alle aandelen houdt van Hygear B.V. en Hygear Fuell Cell Systems B.V.
(al deze vennootschappen tezamen met HyGear Holding hierna te noemen: de ‘Hygear Groep’) en heeft, zakelijk
samengevat, ten doel het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten en componenten ten behoeve
van energie- en warmteconversie. Voorts heeft zij onder meer ten doel het verlenen van diensten op het gebied van
management, managementconsultancy en interim-management en het deelnemen in en (het meewerken aan) de
financiering van voornoemde dochtervennootschappen;
b. H
 yGear Holding – ter financiering van de verdere groeiambities van Hygear Groep - een obligatielening aan publiek
wenst te bieden en uit te geven door middel van de uitgifte van Obligaties voor een totaalbedrag van maximaal
EUR 2.499.000,- (de “Obligatielening”);
c. d
 e houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) de behartiging van hun rechten vanwege de
Obligatielening, onder meer (doch niet uitsluitend) in verband met de door HyGear Holding gevestigde of
nog te vestigen zekerheidsrechten in verband met de Obligatielening, wensen te centraliseren bij Stichting
Obligatiehoudersbelangen;
d. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zich bereid heeft verklaard en daartoe geëquipeerd is, ter zake de
Obligatielening op te treden voor en ten behoeve van de Obligatiehouders, een en ander overeenkomstig de
bepalingen in deze trustakte (de “Trustakte”);
e. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen, naast de collectieve belangenbehartiging van de Obligatiehouders in verband
met de Obligatielening, eveneens de belangen behartigt van andere groepen houders van Obligaties, welke door
andere ondernemingen aan het publiek zijn uitgegeven;
f.

 artijen hun onderlinge rechten en verplichtingen over en weer in verband met de Obligatielening in een en ander
P
zoals hiervoor in deze considerans omschreven, in deze Trustakte schriftelijk willen vastleggen’;
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KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN:
ARTIKEL 1

DE OBLIGATIES
1.1.

 e Obligaties worden aangeboden en uitgegeven door HyGear Holding onder de voorwaarden zoals opgenomen
D
in het Prospectus.

1.2.

 lle Obligaties worden beheerst door de obligatievoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage I van het Prospectus
A
(“Obligatievoorwaarden”), een en ander in samenhang met het bepaalde in deze Trustakte.

ARTIKEL 2

PARALELLE VORDERING
2.1.

 tichting Obligatiehoudersbelangen zal als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben jegens
S
HyGear Holding tot nakoming door HyGear Holding van al haar (betalings-) verplichtingen jegens de
(juridische) houder van de Obligaties (zijnde Stichting NPEX Bewaarbedrijf) (“Parallelle Vordering”) en kan
tevens naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de collectieve belangen van de
Obligatiehouders – over de rechten van die Obligatiehouder onder de Obligatievoorwaarden, beschikken.
De Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig opeisbaar indien en voor zover de daarmee corresponderende
vorderingen van de Obligatiehouder onder de Obligatielening opeisbaar zijn. Iedere kwijting die aan HyGear
Holding van tijd tot tijd wordt verleend ter zake van een betaling aan de Obligatiehouder uit hoofde van de
Obligaties, zal tevens hebben te gelden als een kwijting aan HyGear Holding ter zake van de betreffende
betaling onder de Parallelle Vordering (en vice versa).

2.2.

 e gelden die de Obligatiehouder verkrijgt met toepassing van artikel 4.1 van deze Trustakte, zullen HyGear
D
Holding bevrijden van de betaling van deze gelden aan Stichting Obligatiehoudersbelangen onder de Parallelle
Vordering.

2.3.

 e Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens HyGear
D
Holding instellen.

2.4.

 e (vorderings-)rechten van de Obligatiehouder, zowel jegens HyGear Holding als jegens derden, worden
D
zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouder uitgeoefend door Stichting
Obligatiehoudersbelangen, met uitzondering van die gevallen waarin de Obligatiehouder op basis van wet- en
regelgeving of jurisprudentie moeten worden geraadpleegd.

ARTIKEL 3

WAARBORGEN
3.1.

 e Parallelle Vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen zal worden versterkt met een hoofdelijke
D
medeschuldenaarstelling door Hygear Technology & Services B.V., Hygear B.V. en Hygear Fuell Cell Systems
B.V. (de ‘Hoofdelijke Medeschuldenaars’) door middel van een daartoe strekkende hoofdelijkheidsakte
(de ‘Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling’), op grond waarvan iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar zich
afzonderlijk hoofdelijk verbindt voor de betalingsverplichtingen van HyGear Holding jegens de Obligatiehouders
uit hoofde van de Obligatielening.

3.2.

 tichting Obligatiehoudersbelangen zal de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling voor en ten behoeve van de
S
Obligatiehouders houden, beheren en indien nodig de Hoofdelijke Medeschuldenaars hieronder aanspreken,
met inachtneming evenwel van het bepaalde in deze Trustakte.

3.3.

 tichting Obligatiehoudersbelangen is jegens de Obligatiehouders, onverminderd het hierna in artikel 3.4 van
S
deze Trustakte bepaalde, niet gerechtigd tot het doen van afstand van enig haar toekomend zekerheidsrecht,
waaronder uitdrukkelijk begrepen de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling, dan na goedkeuring van de
vergadering van Obligatiehouders, voor welke goedkeuring een “Gekwalificeerd Besluit” (als gedefinieerd in
artikel 13.9 van de Obligatievoorwaarden) is vereist, zulks tenzij HyGear Holding al hetgeen zij ter zake de
Obligaties verschuldigd mocht zijn (inclusief “Hoofdsom” en “Rente”, een en ander zoals gedefinieerd in de
Obligatievoorwaarden), volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk zal hebben voldaan.

3.4.

 tichting Obligatiehoudersbelangen is gerechtigd om afstand te doen van enig haar toekomend zekerheidsrecht,
S
daaronder begrepen de Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling, zulks zonder dat goedkeuring van de vergadering
van Obligatiehouders als bedoeld in artikel 3.3 van deze Trustakte noodzakelijk is, indien HyGear Holding naar
het uitsluitend oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen voldoende vervangende zekerheid stelt, welke
naar vorm en inhoud voor Stichting Obligatiehoudersbelangen aanvaardbaar is.

ARTIKEL 4

VERPLICHTINGEN VAN HYGEAR HOLDING
De verplichtingen van HyGear Holding uit hoofde van deze Trustakte en de Obligaties vormen rechtstreekse
verplichtingen van HyGear Holding.

ARTIKEL 5

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
5.1.

 e beloning van Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en komt,
D
met alle kosten die uit deze Trustakte alsmede de Obligatievoorwaarden voortvloeien, voor rekening van HyGear
Holding.

5.2.

 et uitzondering van het uitbrengen van een stem in vergaderingen van Obligatiehouders, alsmede in
M
eventuele andere gevallen die in deze Trustakte worden genoemd, of die gevallen waarin de Obligatiehouders
op basis van wet- en regelgeving of jurisprudentie moeten worden geraadpleegd, worden de rechten en
belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover HyGear Holding als tegenover derden (anders dan Stichting
Obligatiehoudersbelangen) zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouders
door Stichting Obligatiehoudersbelangen uitgeoefend en behartigd. Individuele Obligatiehouders kunnen in de
situatie als bedoeld in dit artikel 6.2 niet rechtstreeks optreden.

5.3.

 oor het verrichten van handelingen anders dan bepaald in deze Trustakte behoeft Stichting
V
Obligatiehoudersbelangen de machtiging van de vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging een
Gekwalificeerd Besluit is vereist.

5.4.

 tichting Obligatiehoudersbelangen oefent haar functie uit zonder tussenkomst of medewerking van of
S
ruggespraak met de Obligatiehouders, treedt voor hen op in haar hoedanigheid van trustee met betrekking tot
de Obligatielening en is verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls zij in
die hoedanigheid wordt aangesproken.

5.5.

In geval van faillissement van HyGear Holding zal Stichting Obligatiehoudersbelangen, met uitsluiting van de
Obligatiehouders, bevoegd zijn tot het uitoefenen van alle aan de Obligatiehouders onder de Obligatielening
toekomende rechten.

5.6.

 tichting Obligatiehoudersbelangen zal zich voor eigen rekening, krachtens een besluit daartoe van de
S
vergadering van Obligatiehouders, voorzien van de bijstand van één of meer deskundigen.
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5.7.

 tichting Obligatiehoudersbelangen zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen te doen,
S
die kosten veroorzaken, dan wanneer tegenover haar zekerheid is verschaft of te hare name een bedrag is
gedeponeerd dat naar haar oordeel voldoende is om daaruit de te maken kosten te voldoen, een en ander hetzij
door HyGear Holding, hetzij door Obligatiehouders of door anderen.

5.8.

 tichting Obligatiehoudersbelangen is ter zake haar taak, door haar bij deze Trustakte op zich genomen,
S
niet verder aansprakelijk jegens de Obligatiehouders en HyGear Holding dan voor grove schuld of opzet
in de uitvoering van haar taken. Evenmin zal zij verantwoordelijk zijn voor enige daad of nalatigheid van
personen of instellingen, te goeder trouw ingeschakeld in de uitvoering van haar werkzaamheden. Stichting
Obligatiehoudersbelangen is verder niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Daarnaast is de
aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die
zij in totaal voor haar werkzaamheden uit hoofde van deze Trustakte heeft ontvangen.

5.9.

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt uitsluitend in het collectieve belang van de Obligatiehouders.

5.10. H
 yGear Holding is verplicht om binnen vijftien (15) dagen na publicatie aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen een kopie te sturen van alle rapportages en jaarverslagen die zij gehouden is bij of
krachtens de wet openbaar te maken.
5.11. H
 yGear Holding zal voorts Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdig en volledig op de hoogte stellen van alle
informatie en/of documentatie welke aan de Obligatiehouders dient te worden verstrekt, in het bijzonder alle
informatie en/of documentatie betreffende (i) de ontwikkelingen ten aanzien van het vermogen van HyGear
Holding en (ii) de ontwikkelingen ten aanzien van enige andere belangrijke ontwikkeling van HyGear Holding
en de door haar gedreven onderneming ‘Hygear’, althans voor zover deze ontwikkelingen directe gevolgen
hebben of zouden kunnen hebben voor Obligatiehouders.
5.12. D
 e Obligatiehouders en Stichting Obligatiehoudersbelangen worden minimaal één keer per jaar door het
bestuur van HyGear Holding geïnformeerd middels een jaarverslag (balans, winst- en verliesrekening met
beperkte toelichting).

ARTIKEL 6

VERVROEGDE OPEISBAARHEID; WIJZIGING RECHTEN
6.1.

Indien ter zake de Obligaties sprake is van verzuim, als bedoeld in artikel 12 van de Obligatievoorwaarden,
zal Stichting Obligatiehoudersbelangen naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk verzoek van houders van ten
minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, de Obligatielening
(inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen opeisen, met inachtneming evenwel van het bepaalde in
artikel 7.2 hierna.

6.2.

Indien HyGear Holding, na opeising als bedoeld in artikel 7.1, in gebreke blijft met betaling van de Hoofdsom
en/of Rente, dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk verzoek van
houders van ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties,
gerechtigd zijn om betaling af te dwingen middels alle middelen die de Nederlandse wet hiervoor biedt, met
inachtneming evenwel van het bepaalde in artikel 7.3 hierna.

6.3.

Indien ter zake de Obligaties sprake is van een situatie van verzuim zoals bedoeld in artikel 12 van de
Obligatievoorwaarden, dan kan Stichting Obligatiehoudersbelangen een regeling treffen met betrekking tot
de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van HyGear Holding uit hoofde van die Obligaties. Indien een
zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van rechten van Obligatiehouders, kan
zodanig prijsgeven, verminderen of veranderen niet plaatsvinden dan na machtiging daartoe van de vergadering
van Obligatiehouders, genomen met een Gekwalificeerd Besluit, met uitzondering van de spoedeisende
gevallen als bedoeld in artikel 7.4 hierna.

6.4.

In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend faillissement of dreigende surséance van betaling
van HyGear Holding, zulks ter beoordeling van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zal Stichting
Obligatiehoudersbelangen gerechtigd zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven,
te verminderen of te veranderen zonder machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, indien
Stichting Obligatiehoudersbelangen van oordeel is dat deze handelingen of verrichtingen niet kunnen worden
uitgesteld. Voor het al dan niet gebruik maken door Stichting Obligatiehoudersbelangen van de in dit artikel
7.4 verleende bevoegdheid, dan wel de wijze van gebruikmaking daarvan alsmede de gevolgen daarvan, is
Stichting Obligatiehoudersbelangen nimmer aansprakelijk, behalve in geval van grove schuld of opzet van
Stichting Obligatiehoudersbelangen.

6.5.

 anneer Stichting Obligatiehoudersbelangen overeenkomstig dit artikel 7 de Hoofdsom van de Obligaties of het
W
nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met Rente alsmede eventuele kosten, opvordert, zal zij bevoegd
zijn de rekening op te maken van alle volgens haar administratie uitstaande Obligaties, met de lopende Rente
en van al hetgeen verder door HyGear Holding ter zake de Obligatielening verschuldigd mocht zijn met de
kosten – waaronder ook is begrepen de vergoeding van Stichting Obligatiehoudersbelangen. HyGear Holding
zal zich gedragen naar de rekening zoals die door Stichting Obligatiehoudersbelangen zal zijn opgemaakt en
zal erin toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke verkoop van en/of het beslag op goederen zal geschieden
voor het eindbedrag van die rekening, behoudens het recht van HyGear Holding op zodanig gedeelte van de
opbrengst van het verkochte als na volledige betaling van het hierboven bedoelde eindbedrag door hem mocht
kunnen worden bewezen minder verschuldigd te zijn dan waarvoor zijn rekening werd belast.

ARTIKEL 7

VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De vergadering van Obligatiehouders wordt bijeengeroepen en gehouden met inachtneming van het bepaalde
daaromtrent in artikel 13 van de Obligatievoorwaarden.

ARTIKEL 8

TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING TRUSTAKTE
8.1.

 e Obligatiehouders worden door inschrijving op de Obligaties geacht kennis te hebben genomen van deze
D
Trustakte en zijn daaraan gebonden.

8.2.

 tichting Obligatiehoudersbelangen en HyGear Holding kunnen gezamenlijk, zonder toestemming van
S
de Obligatiehouders, besluiten deze Trustakte aan te passen indien het veranderingen betreffen van nietmateriële aard en veranderingen van formele, ondergeschikte en technische aard die de belangen van de
Obligatiehouders niet schaden.

8.3.

 ijziging van deze Trustakte anders dan bedoeld in artikel 9.3 van de Trustakte kan slechts met machtiging
W
daartoe van de vergadering van Obligatiehouders geschieden door Stichting Obligatiehoudersbelangen
gezamenlijk met HyGear Holding. Voor een machtiging van de vergadering van Obligatiehouders als in dit
artikel 9.3 bedoeld is een Gekwalificeerd Besluit vereist.

8.4.

 e Obligatiehouders zullen door Stichting Obligatiehoudersbelangen schriftelijk worden geïnformeerd over de
D
wijziging van de Trustakte.
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ARTIKEL 9

KENNISGEVINGEN
9.1.

 lle kennisgevingen en/of verzoeken door HyGear Holding en/of Stichting Obligatiehoudersbelangen aan
A
de Obligatiehouders dienen per e-mail te geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de
e-mailadressen van de individuele Obligatiehouders, zoals vermeld in het Register. Iedere kennisgeving wordt
geacht te zijn gedaan op de zevende (7e) dag na aldus te zijn verzonden.

9.2.

 ennisgevingen en/of verzoeken door de Obligatiehouders (aan zowel HyGear Holding als Stichting
K
Obligatiehoudersbelangen) dienen schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan het adres van
Stichting Obligatiehoudersbelangen.

ARTIKEL 10

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
10.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Trustakte.
10.2. A
 lle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Trustakte zullen door de bevoegde Nederlandse
rechter worden beslist ter zake waarvan HyGear Holding onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten
kantore van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend op . ................................................................................... 2017.
** Handtekeningen op de volgende pagina **

HANDTEKENINGENPAGINA TRUSTAKTE

115

GREEN VISION HOLDING B.V.

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Voor deze: SDi Technology Ventures B.V.
Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder
Datum:

de heer M.C. Olie
Bestuurder

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

De heer S.G. van de Vusse
Bestuurder

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, in haar hoedanigheid van juridisch rechthebbende van de Obligaties en in haar functie
van bewaarder van de Obligaties voor en ten behoeve van de economisch gerechtigden tot de Obligaties (i.e. de
beleggers), verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van deze Trustakte en verklaart zich – voor zover
op haar van toepassing – te houden aan deze Trustakte.

STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF

STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF

De heer H.C. Dijkman
Bestuurder

De heer T. Borstlap
Bestuurder

116

BIJLAGE III

OVEREENKOMST VAN
HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING

DE ONDERGETEKENDEN,
I. S
 TICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE te Amstelveen,
Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770
(“Schuldeiser”);
en
II. G
 REEN VISION HOLDING B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te
Arnhem, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8106903 (“Schuldenaar”);
en
III. HYGEAR TECHNOLOGY & SERVICES B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73,
6827 AV te Arnhem, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 9145241;
en
IV. H
 YGEAR B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem,
Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8106905;
en
V. H
 YGEAR FUEL CELL SYSTEMS B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73,
6827 AV te Arnhem, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 9138876;
Partijen vermeld onder I tot en met V hierna, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, te noemen: “Partij” of “Partijen”
en Partijen vermeld onder III tot en met V hierna, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, te noemen: “Hoofdelijke
Medeschuldenaar”,
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NEMEN IN AANMERKING DAT:
a. S
 chuldenaar, enig aandeelhouder van de Hoofdelijke Medeschuldenaars, ter financiering en uitbreiding van
haar bestaande bedrijfsactiviteiten vreemd vermogen wenst aan te trekken door middel van de uitgifte van een
obligatielening, in hoofdsom maximaal groot EUR 2.499.000,- (de “Obligatielening”), bestaande uit maximaal
2.499 obligaties (de “Obligaties”) met elk een nominale waarde van EUR 1.000,-, welke naar verwachting op of
omstreeks woensdag 5 april 2017 zal worden uitgegeven onder de voorwaarden behorende bij de Obligatielening
(de “Obligatievoorwaarden”);
b. d
 e houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) de behartiging van hun belangen vanwege de
Obligatielening hebben gecentraliseerd bij de Schuldeiser en dat Schuldeiser op grond van een trustakte behorende
bij de Obligatielening (de “Trustakte”), welke op of omstreeks 14 Februari 2017 is overeengekomen met
Schuldenaar, op privatieve basis optreedt voor en ten behoeve van deze Obligatiehouders;
c. S
 chuldeiser uit hoofde van deze Obligatielening een eigen, exclusief vorderingsrecht heeft jegens Schuldenaar
tot nakoming door Schuldenaar van al haar (betalings-)verplichtingen jegens de Obligatiehouders uit deze
Obligatielening (de “Parallelle Vordering”) en tevens naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met
inachtneming van de collectieve belangen van de Obligatiehouders – over de rechten van die Obligatiehouders
onder de Obligatievoorwaarden, kan beschikken. De Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig opeisbaar indien
en voor zover de daarmee corresponderende gezamenlijke vorderingen van de Obligatiehouders onder de
Obligatielening opeisbaar zijn;
d. Hoofdelijke Medeschuldenaren direct of indirect binnen de groep van Schuldenaar met haar verbonden zijn;
e. ingeval Schuldenaar niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Schuldeiser uit hoofde van de Parallelle Vordering
kan voldoen, Hoofdelijke Medeschuldenaars zich in deze overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling
(de “Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling”) verbinden tot nakoming van deze
betalingsverplichtingen van Schuldenaar jegens Schuldeiser;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van borgtocht) om op eerste
schriftelijk verzoek van Schuldeiser, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen op de daarin gestelde
wijze aan Schuldeiser te voldoen.
2. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich tegenover Schuldeiser om deze schadeloos te stellen voor het
verlies dat door Schuldeiser wordt geleden in het geval dat de verplichtingen uit hoofde van de Parallelle Vordering
geheel niet of gedeeltelijk niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. Het bedrag
van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop Schuldeiser, op basis van de Parallelle Vordering, jegens
Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad.
3. V
 oor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van alle rechten en weren
welke nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of rechtspraak in verband met deze
Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling en/of enig door hem ten behoeve van Schuldeiser verstrekt
zekerheidsrecht aan hem zullen worden toegekend.
4. D
 e in deze Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke
Medeschuldenaar worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door Schuldeiser van enig recht
jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar, het verlenen van kwijtschelding jegens een
andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door het verlenen van uitstel van betaling door
Schuldeiser aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar.

5. E
 en Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van Schuldenaar onder de
Parallelle Vordering, ook indien:
• de looptijd en/of hoofdsom van de Obligatielening wordt gewijzigd;
• de Obligatievoorwaarden worden gewijzigd en/of aangevuld;
• de verplichtingen van Schuldenaar onder de Obligatielening (en daarmee tevens onder de
Parallelle Vordering) met toestemming van Schuldeiser worden overgedragen aan een andere Hoofdelijke
Medeschuldenaar; en/of
• Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de Obligatielening (daaronder begrepen
de Parallelle Vordering) overdraagt op een ander, of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd.
Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover nodig hierbij, bij voorbaat,
zijn medewerking en/of toestemming, ook indien dit er toe zou leiden dat het bedrag waarvoor de Hoofdelijke
Medeschuldenaar onder deze Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling hoger wordt.
6. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder recht tot subrogatie
en regres dat hij op enig moment jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of Schuldenaar heeft of mocht
verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat Schuldeiser een schriftelijke bevestiging
heeft gestuurd aan alle Hoofdelijke Medeschuldenaars waaruit blijkt dat alle verplichtingen van Schuldenaar jegens
Schuldeiser onder de Parallelle Vordering onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan.
7. O
 p deze Overeenkomst van Hoofdelijke Medeschuldenaarstelling en enig daaruit voortvloeiend of daarmee
samenhangend geschil is Nederlands recht van toepassing.
8. A
 lle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst van Hoofdelijke
Medeschuldenaarstelling zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen en in vijfvoud getekend op ...................................................................................... 2017.

** Handtekeningen op de volgende pagina **
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HANDTEKENINGENPAGINA
BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Door: de heer M.C. Olie
Functie: bestuurder

Door: de heer S.G. van de Vusse
Functie: bestuurder

GREEN VISION HOLDING B.V.

HYGEAR TECHNOLOGY & SERVICES B.V.

Voor deze: SDi Technology Ventures B.V.
Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder

Voor deze: SDi Technology Ventures B.V.
Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder

HYGEAR B.V.

HYGEAR FUEL CELL SYSTEMS B.V.

Voor deze: Hygear Technology Ventures B.V.
Voor deze: SDi Technology & Services B.V.
Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder

Voor deze: Hygear Technology Ventures B.V.
Voor deze: SDi Technology & Services B.V.
Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder
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BIJLAGE IV

NIET-ONTTREKKINGSVERKLARING

DE ONDERGETEKENDEN,
SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Arnhem, Nederland, kantoorhoudende aan de Regentesselaan 14, 3818 HJ Amersfoort,
Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 9151597 (de “SDi
Technology Ventures”);
en
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Arnhem, Nederland, kantoorhoudende aan de Laan van Malkenschoten 40 A, 7333 NP
Apeldoorn, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 9043123
(“PPM Oost Nederland”);
en
ABENGOA INOVACIÓN S.A., een naamloze vennootschap naar Spaans recht (Sociedad Anónima), statutair gevestigd
te Sevilla, Spanje kantoorhoudende aan de Sector Sunp-Gu-1, Parcela ZE-3 Campus Palmas Atlas C.P. 41014 Sevilla,
Spanje (“Abengoa”);
SDi Technology Ventures, PPM Oost Nederland en Abengoa hierna gezamenlijk te noemen: (de “Aandeelhouders”)
in de hoedanigheid van aandeelhouders van:
GREEN VISION HOLDING B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Arnhem, Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem,
Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8106903 (“Hygear Holding”);
VERKLAREN INZAKE:
de obligatielening (de “Obligatielening”) nominaal groot maximaal EUR 2.499.000,-, bestaande uit maximaal 2499
obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000,- per stuk (de “Obligaties”), welke Obligaties door Hygear
Holding worden aangeboden en uitgegeven onder de obligatievoorwaarden (de “Obligatievoorwaarden”), zoals die
zijn opgenomen in het prospectus van Hygear Holding d.d. 14 februari 2017 behorende bij de Obligatielening (het
“Prospectus”);
HIERBIJ ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK TEGENOVER:
• STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (“Stichting
Obligatiehoudersbelangen”); en
• de houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”);
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HET VOLGENDE:

1. NIET-ONTTREKKINGSVERKLARING
De Aandeelhouders verklaren dat zij bekend zijn met de verplichtingen van Hygear Holding onder de Obligatielening
jegens de Obligatiehouders en stemmen hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk in, en zullen zich met betrekking
tot Hygear Holding onthouden van (i) (het nemen van een besluit strekkende tot) het uitkeren van winst; (ii) (het
nemen van een besluit strekkende tot) de terugbetaling van het door de Aandeelhouders ingebrachte kapitaal; (iii)
(het nemen van een besluit strekkende tot) het in ontvangst nemen van gelden in verband met het bepaalde hiervoor
onder (i) en (ii); en (iv) het op enig andere wijze onttrekken van liquiditeiten aan Hygear Holding gedurende de
volledige looptijd van de Obligatielening (elk van deze (rechts)handelingen hierna te noemen: een ‘Voorgenomen
Onttrekking’), voor zover een dergelijke Voorgenomen Onttrekking ertoe leidt dat Hygear Holding niet meer voldoet,
dan wel dat het voorzienbaar is dat zij het komende jaar (te rekenen vanaf het moment van dat de Voorgenomen
Onttrekking daadwerkelijk plaatsvindt) niet meer kan voldoen, aan een solvabiliteitsratio van ten minste 35% (de
‘Solvabiliteitsratio’).

2. BEREKENING EN VASTSTELLING SOLVABILITEITSRATIO
Indien de Aandeelhouders wensen over te gaan tot een Voorgenomen Onttrekking, stellen zij de Stichting
Obligatiehouderbelangen voorafgaand hiervan in kennis en maken zij op heldere wijze rekenkundig inzichtelijk
(inclusief toelichting) dat Hygear Holding, zowel voorafgaand aan de Voorgenomen Onttrekking als nadien, aan de
Solvabiliteitsratio zal kunnen blijven voldoen. De Solvabiliteitsratio wordt berekend uitsluitend aan de hand van de
cijfers zoals neergelegd in de meest recente vastgestelde jaarrekening dan wel de meest recente door een daartoe
bevoegde accountant opgestelde, gecontroleerde kwartaalcijfers van Hygear Holding (afhankelijk van het moment
waarop de Aandeelhouders tot de Voorgenomen Onttrekking wensen over te gaan). De rekenkundige, financiële
onderbouwing van de Aandeelhouders aan Stichting Obligatiehoudersbelangen zal worden vergezeld van betreffende
jaarrekeningen/kwartaalcijfers waarop de berekeningen zullen zijn gebaseerd. De Solvabiliteitsratio wordt berekend aan
de hand van de volgende formule: (eigen vermogen / totaal vermogen) * 100%.

3. VERVAL
Deze verklaring (en de daarin opgenomen verplichtingen voor de Aandeelhouders) komt te vervallen op het moment
dat volledige en onherroepelijke aflossing van de Obligatielening heeft plaatsgevonden.

4. DERDENBEDING
Voor zover rechtens noodzakelijk moet deze verklaring worden gelezen als een onherroepelijk derdenbeding ten gunste
van Stichting Obligatiehoudersbelangen in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

5. RECHTS- EN FORUMKEUZE
Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van
deze verklaring zullen door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslist ter zake waarvan HyGear Holding
onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten kantore van stichting obligatiehoudersbelangen.
ALDUS verklaard en in viervoud ondertekend te Amsterdam op 14 Februari 2017.

SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V.

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND
N.V.

Voor deze: DRL Resource Management B.V.
Door: de heer M. van Driel
Functie: bestuurder

de heer M. Prins
Bestuurder

ABENGOA INOVACIÓN S.A.

de heer José Lopez Dominguez
Bestuurder

AANVAARDING
Stichting Obligatiehoudersbelangen aanvaardt hierbij het derdenbeding zoals vermeld onder 3 van deze verklaring.

de heer M.C. Olie
Bestuurder

de heer S.G. van de Vusse
Bestuurder
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BIJLAGE V

CURRICULA VITAE BESTUUR
HYGEAR HOLDING

De heer M. (Marinus) van Driel
Marinus is afgestudeerd Scheikundige Technologie en Materiaalkunde aan de TU Delft in 1994. In 2002 behaalde
hij een Master of Business Administration (MBA) aan Rotterdam School of Management. De eerste jaren van zijn
carrière heeft hij gewerkt bij Gastec, een ingenieusbureau op het gebied van gastechnologie. Hier heeft hij gewerkt
in diverse functies varierend van project engineer voor gasprojecten in met name Oost Europa, tot afdelingsmanager
op het gebied van waterstof en brandstofcellen. In 1999 is hij vanuit die functie overgestapt naar het Amerikaanse
Bedrijf Plug Power. Destijds een subsidiary van General Electric en momenteel nog steeds wereldleider op het gebied
van brandstofceltechnologie. In 2002, na afronding van zijn mba studie heeft hij HyGear opgericht met als doel om
compacte waterstofgeneratoren te ontwikkelen. Inmiddels leidt hij het bedrijf al vijftien jaar en heeft het uitgebouwd tot
een succesvolle internationale onderneming.
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BIJLAGE VI

CURRICULA VITAE BESTUUR
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Mr. M.C. Olie LL.M. (1964)
De heer Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In
1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan de prestigieuze New York University School of Law. Hij heeft als
bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips Electronics en NCR. Bij laatstgenoemd bedrijf was hij verantwoordelijk
voor het opzetten van de juridische afdeling voor de Benelux en Scandinavië en maakte hij deel uit van de directie.
Sinds 2001 is hij werkzaam als juridisch adviseur op het gebied van o.a. financiële en energiederivatencontracten
welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en energiemaatschappijen. Hij is
daarnaast directeur van Zorgobligatie.nl B.V., het platform voor obligatiefinanciering in de zorgsector. De heer Olie is
bestuurder van diverse non-profit organisaties.

Mr. S.G. van de Vusse MBV (1965)
De heer Van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2008
heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas Business School te Tilburg. Stephan van
de Vusse heeft diverse functies bekleed in de financiële wereld waaronder van 1998 tot 2004 bij ING Bank. In de
periode 2005-2009 was hij directeur van CenE Bankiers, de gespecialiseerde bank voor de medische sector, en
concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor vele financieringen.
Sinds 2010 is hij vanuit zijn bedrijf Healthcare Finance Group betrokken bij diverse financieringstrajecten en –
structuren. Hij is directeur van Zorgobligatie.nl B.V., het platform voor obligatiefinanciering in de zorgsector. De heer
van de Vusse is lid van de Raad van Toezicht van het Helen Dowling Instituut.

MP.R.J.M. Tijhuis (1970)
De heer Tijhuis heeft zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1994 afgerond, waarna hij
zijn carrière startte als fiscalist bij Ernst & Young. In de jaren die volgden, werkte hij in de financiële sector, waar
hij werkzaam was in productontwikkeling, project management en algemeen management, onder andere bij F.
van Lanschot Bankiers. De heer Tijhuis heeft een MBA van de Bradford University School of Management met
specialismen in strategisch en financieel management. Sinds 2015 is hij verbonden aan een wereldwijd adviesbureau
op het gebied van fiscale transfer pricing.
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