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03 juli 2018 – “We sluiten een druk kwartaal wederom goed af. De productie van nieuwe 

systemen ligt op schema en de order intake loopt volgens plan. Verder hebben we nieuw 

kapitaal aangetrokken om ons GAAS model verder uit te rollen.  

 

Aan het eind van vorig kwartaal hebben we een obligatielening opengesteld voor beleggers op 

NPEX. Ons Gas as a Service (GAAS) model slaat aan bij onze klanten en vergt een behoorlijke 

voorinvestering. Inmiddels is de lening voor de volledige vijf miljoen euro volgeboekt en hebben 

we weer voldoende kapitaal om verder te groeien. 

 

Tegelijkertijd hebben we onze jaarcijfers gepubliceerd. Zoals ik al vaker heb gemeld in de 

kwartaalberichten, is winstgevendheid op korte termijn niet de belangrijkste indicator voor ons 

succes. Naarmate we immers meer systemen volgens het GAAS model installeren, nemen de 

korte termijn winstgevendheid en omzet af, maar ontstaat er wel een betere basis voor lange 

termijn stabiele cashflows. Toch waren we erg blij met de beter dan verwachte omzet en 

winstgevendheid. Deze resultaten zijn kennelijk de NPEX beleggers niet ontgaan, gelet op de 

koersontwikkeling van onze aandelen. Inmiddels worden die verhandeld op een koers van ruim 

60% boven de emissiekoers van een jaar geleden. Een mooi resultaat voor mensen die in een 

vroeg stadium vertrouwen hebben gesteld in onze onderneming.   

 

Operationeel gaan de ontwikkelingen nog steeds de goede kant uit. Inmiddels hebben we onze 

waterstoffabriek in Arnhem volledig operationeel. We zijn een van de weinige producenten van 

hoog zuiver waterstof, wat heeft geleid tot een groeiend klantenbestand waaraan we cilinders 

en trailers leveren. Bovendien kunnen we met onze trailers onze on-site klanten van back-up en 

piekbehoefte voorzien. Dit beperkt zich inmiddels niet meer alleen tot de directe omgeving van 

Arnhem. Onze trailers rijden in Spanje, België en Duitsland en we verschepen cilinders 

inmiddels zelfs overzee naar Engeland. Voor het komend jaar plannen we een verdere 

uitbreiding van de productiecapaciteit en in dit kader heeft Ontwikkelingsmaatschappij Oost 

Nederland inmiddels toegezegd dit met een bedrag van € 800.000 te willen financieren vanuit 

haar fonds Herstructurering Bedrijventerreinen.   

 

Tot slot hebben we op commercieel vlak ook weer enkele belangrijke stappen gemaakt in het 

afgelopen kwartaal. Het meest belangrijke nieuws is ons 10 jarig GAAS contract met Saint 

Gobain in Duitsland voor onze nieuwe gas recycling technologie, HyREC-mix. We gaan daar de 

komende 10 jaar ongeveer de helft van het gebruikte industriële gas terugwinnen en 

hergebruiken. Daarnaast hebben we een nieuw GAAS contract gesloten in de metaalindustrie, 

waarbij ons waterstof gebruikt gaat worden in het sinterproces van poedermetaal. Voor een 

meer uitgebreid overzicht van onze nieuwe projecten verwijs ik u graag naar onze website 

www.HyGear.com. Onder “News and Events” kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief 

zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen.  

 

Rest me om iedereen een fijne zomer te wensen! 
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