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Belangrijkste informatie over de belegging  

 

Achtergestelde obligaties 
van MTD Holding B.V. 

 

 
Dit document is opgesteld op 17-feb-2020 

 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden door MTD Holding B.V. De aanbieder 

is Tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.   

 

De uitgevende instelling is een professionele dienstverlener op het gebied van 

tijdelijke waterinfrastructuren, voor schoon drinkwater, de daarmee 

samenhangende verwerking van afvalwater. Wij richten ons op de zakelijke 

markt. 

 

De website van de aanbieder is www.mtd.net  

 

De website van de aanbieding is www.npex.nl/mtd 

 

 

 

 

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 

het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de achtergestelde obligaties is 

afhankelijk van de winst die MTD Holding B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager 

is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder 

rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De 

belangrijkste redenen waardoor MTD Holding B.V. mogelijk niet in staat is het 

aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 

- Wij gaan failliet: Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben 

om u te betalen. Als wij failliet gaan, hebben wij geen geld om de lening terug 
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te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening 

terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

- Onze reputatie is belangrijk: Reputatie is voor ons belangrijk. Wij moeten zorgen 

dat wij gemaakte afspraken op tijd nakomen, dat onze drinkwatervoorziening en 

het drinkwater veilig zijn en dat de verwerking van afvalwater op een veilige 

manier gebeurt. Als wij de gemaakte afspraken niet op tijd nakomen, onze 

drinkwatervoorziening en het drinkwater niet veilig zijn, of de verwerking van 

afvalwater niet op een veilige manier gebeurt, is er kans op reputatieschade en 

schade. Reputatieschade kan leiden tot het uitblijven van orders. Dit heeft een 

negatief effect op onze omzet. Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat 

wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn 

dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat 

u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

- Wij hebben te maken met cyclische invloeden: Het aantal opdrachten dat wij 

krijgen kent grote pieken en dalen. Dit komt door seizoensinvloeden in het jaar 

en door grote (vier)jaarlijkse evenementen. Tot heden is daarom ook vaak 1 op 

de 4 jaar winstgevend. Vooral de Olympische Zomerspelen en ook de Olympische 

Winterspelen zijn belangrijk. Beide evenementen worden eens in de vier jaar 

georganiseerd. Voor deze evenementen hebben wij veel materieel nodig. 

Hierdoor zijn onze opdrachten kapitaalintensief. Wij kunnen niet altijd het exacte 

verloop van onze opdrachten inschatten. Hierdoor is het ook lastig om in te 

schatten hoeveel geld wij op een bepaald moment nodig hebben. Dit kan een 

negatief effect hebben op onze omzet en onze geldpositie. Als wij een lagere 

omzet hebben of meer investeren en hierdoor meer geld uitgeven dan wij 

begroot hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om 

u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening 

terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

  

 

De obligaties zijn verhandelbaar op handelsplatform NPEX. Desondanks kan het zijn dat 

er op bepaald moment geen koper is voor uw obligatie als u tussentijds van uw belegging 

af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld 

terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een 

lagere prijs moet verkopen. 

 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 

dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5. 

 

 

 

Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden aan particuliere en professionele 

beleggers in Nederland 

De achtergestelde obligaties zijn geschikt voor beleggers die niet al hun geld in 

deze obligaties beleggen en die over de kennis en ervaring beschikken om zelf 

een afweging te maken of zij in deze obligaties willen beleggen of niet. 

De achtergestelde obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die:      

- geen risico’s willen lopen; of                    

- geen ervaring hebben met beleggen; of                   

- geen verstand hebben van wat wij doen; of                  

- geen geld willen verliezen; of         

- geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; of       

- minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te 

kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld verliezen 
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door de obligaties; of          

- geen geld kunnen missen voor minimaal 5 jaar; of      

- de rente van de obligaties nodig hebben om de belangrijkste dingen te 

kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 

 

 

 

Wat voor belegging is dit? 

 

U belegt in een obligatie. 

 

De nominale waarde van de obligatie is € 1.000. 

De intrinsieke waarde van de obligatie is € 1.000. 

De prijs van de obligatie is € 1.000. 

 

Deelname is mogelijk vanaf € 1.000. 

 

De datum van uitgifte van de obligatie is 07-apr-2020. 

 

De looptijd van de obligatie is 5 jaar. 

 

  

De rente op de obligaties is 9% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente. 
 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 13.  

 

 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 

Over uw inleg betaalt u 1% emissiekosten. of Bovenop uw inleg betaalt u dit aan 

emissiekosten voor de obligaties.  De emissiekosten maakt u over samen met het 

bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Daarnaast betaalt u kosten om de obligaties 

aan te houden op de NPEX-rekening. Dat zijn servicekosten. Het gaat om 0,05% van 

het bedrag dat u uitleent. 

 

Bij verkoop van uw obligaties betaalt u kosten. Het gaat om transactiekosten. \Die 

kosten kunnen veranderen. De actuele kosten staan op de website van NPEX. Het gaat 

op dit moment om 0,5% aan kosten.  

 

 

 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 

Van elke euro van uw inleg wordt 0 euro gebruikt om kosten af te dekken. 3.500.000 

euro wordt geïnvesteerd in :                                

- de vernieuwing en uitbreiding van onze verhuurvloot om de verwachte groei van de 

organisatie te kunnen realiseren;                                                                              

- de aflossing van de combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V.;       

- duurzaamheid; en           

- het verder professionaliseren van de organisatie. 

 

Uw inleg behoort tot het vermogen van MTD Holding B.V. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 12. 
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Nadere informatie over de belegging 

 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding.  
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

Nadere informatie over de aanbieder 

 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties. 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 09-feb-2006 en gevestigd in Tilburg onder het KvK-nummer 17187610. 

Het adres van de uitgevende instelling is Clara Zetkinweg 4, 5032 ML te Tilburg. De 

website van de uitgevende instelling is www.mtd.net. 

 

Contactpersoon:                                                                                                         

MTD Holding B.V.                 

t.a.v. Directie                       

Clara Zetkinweg 4            

5032 ML Tilburg            

beleggersinfo@mtd.net 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Frontinus Holding B.V. De bestuurder 

van Frontinus Holding B.V. is de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven.   

 

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Frontinus Holding B.V. 

 

De bestuurder van Frontinus Holding B.V. is de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven. 

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: MTD Holding B.V. is 

een professionele dienstverlener op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuur, voor 

schoon drinkwater, de daarmee samenhangende verwerking van afvalwater. MTD 

Holding B.V. richt zich op de zakelijke markt. 

 

  

 

Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 09-feb-2006 en gevestigd in Tilburg onder het KvK-nummer 17187610. 

Het adres van de uitgevende instelling is Clara Zetkinweg 4, 5032 ML te Tilburg. De 

website van de uitgevende instelling is www.mtd.net. 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Frontinus Holding B.V. De bestuurder van 

Frontinus Holding B.V. is de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven. 

 

 

 

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Frontinus Holding B.V.  

 

 

De bestuurder van Frontinus Holding B.V. is de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven. 

 

mailto:beleggersinfo@mtd.net
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De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: MTD Holding B.V. 

 

De uitgevende instelling verhandelt de volgende diensten op het gebied van tijdelijke 

waterinfrastructuur:            

- het leveren en eventueel filteren van drinkwater;        

- het verpompen van drinkwater;          

- het verpompen van afvaltwater; en         

- het filteren van afvalwater. 

 

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

 

Toelichting op onze (financiële) relaties 

Wij zijn zelf de moedervennootschap van een groep bedrijven. Daar hoort bij dat wij 

zelf nauwelijks operationele activiteiten hebben. Wij behartigen daarom ook vooral de 

belangen van onze dochterbedrijven. Daar hoort bij dat wij ze als aandeelhouder 

aansturen. Ook lenen wij daarom geld uit aan onze dochterbedrijven binnen de groep. 

 

Daarnaast heeft de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven een achtergestelde lening aan ons 

verstrekt ter grootte van 170.000 euro, welke niet zal worden afgelost gedurende de 

looptijd van de obligatielening. Ook maken wij gebruik van een rekening-courant 

verhouding met Frontinus Holding B.V. ter grootte van 426.304 euro. 

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

MTD Holding B.V. is een professionele dienstverlener op het gebied van tijdelijke 

waterinfrastructuur, voor schoon drinkwater, de daarmee samenhangende verwerking 

van afvalwater. MTD Holding B.V. richt zich op de zakelijke markt. 

 

 

 

Nadere informatie over de risico’s 

 

Dit zijn de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers anders 

dan de risico’s omschreven eerder in dit document. 

 

  het risico bestaat dat   omdat  . Dit betekent dat    

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

- Wij moeten de waterkwaliteit kunnen garanderen 

Om de waterkwaliteit van drinkwater te garanderen moeten alle onderdelen van de 

waterinfrastructuur worden gedesinfecteerd en gecontroleerd. Zodra wij ons systeem 

aansluiten op systemen van derden bestaat het risico dat niet alle onderdelen van de 

waterinfrastructuur zijn gedesinfecteerd en gecontroleerd. Hierdoor bestaat het risico 

dat het drinkwater niet de kwaliteit heeft die van ons verwacht mag worden. Dit kan 

leiden tot claims of reputatieschade. Dit heeft een negatief effect op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van beschikbaarheid van arbeidskrachten 

Wij zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden afhankelijk van de 

beschikbaarheid van arbeidskrachten, inleners en toeleveranciers. Hiervoor is technisch 

personeel nodig. Op dit moment is het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden, in 

het bijzonder voor Japan. De uitvoering van projecten kan onder druk komen te staan 
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als wij of toeleveranciers niet in staat zijn de projecten (tijdig) uit te voeren door een 

gebrek aan personeel. Dit kan een negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van de Olympische Spelen in Japan 

Een groot deel van onze verwachte winst in 2020 is afhankelijk van de omzet die wij 

verwachten te behalen met de Olympische Spelen in Japan in 2020. Het is nog onzeker 

welke orders wij mogen uitvoeren voor de Olympische Spelen in Japan. Ook is de 

omvang van de orders die wij mogen doen en van orders die wij verwachten te mogen 

doen niet allemaal zeker. Hierdoor kan het zijn dat wij minder orders mogen uitvoeren 

voor de Olympische Spelen in Japan dan wij verwachten. Ook kan het zijn dat de 

waarde van de orders voor de Olympische Spelen in Japan lager is dan wij verwachten. 

Dit kan een negatief effect hebben op onze omzet.  

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van de Olympische Zomerspelen in 2024 in Parijs 

Wij willen deze obligaties over vijf jaar terugbetalen. Om de vier jaar verwachten wij 

een deel van onze omzet en winst te genereren bij de Olympische Zomerspelen. Wij 

verwachten dan ook over vier jaar, in 2024, een deel van onze omzet en winst te 

generen bij die Olympische Zomerspelen. Bij nieuwe Olympische Spelen is het nooit 

vanzelfsprekend dat wij nieuwe opdrachten krijgen. Het kan zijn dat wij bij de 

Olympische Spelen van 2024 minder of geen werk mogen doen dan wij op basis van 

voorgaande Olympische Spelen zouden kunnen verwachten. Dit kan een negatief effect 

hebben op de omzet in die periode. 

 

Als wij minder omzet hebben in die periode, zou het kunnen dat wij minder of 

onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij op dat 

moment te weinig geld hebben om de lening geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of 

niets terugbetaald. 

 

- Anderen doen het beter 

Wij richten ons voor een groot deel op grote evenementen van internationale klanten. 

Wij hebben ons geprofileerd als wereldwijde loodgieter voor evenementen met 

meerdere vestigingen. In alle landen zijn er lokale concurrenten. Het zou kunnen dat 

evenementen van internationale klanten aan (lokale) concurrenten zullen worden 

uitbesteed. Dit kan een negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van lokale regelgeving 

Wij moeten voldoen aan lokale regelgeving. Het kan daarom zijn dat wij in sommige 

landen een licentie of andere vergunning nodig hebben. Om die reden hebben wij in 

Japan een zogenoemde local construction business license bemachtigd. Deze 

vergunning kan worden ingetrokken. Ook kan het zijn dat wij (in andere landen) aan 

andere lokale regelgeving moeten voldoen. Het verliezen van een vergunning of het 

niet voldoen aan lokale regelgeving kan een negatief effect hebben op onze omzet. 
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Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van leveranciers 

De materialen die wij gebruiken in onze waterinfrastructuursystemen ontwikkelen wij 

niet zelf. Wij kopen deze materialen in bij externe leveranciers. Dit doen wij als wij 

deze niet meer op voorraad hebben of als wij verwachten deze niet meer op voorraad 

te hebben. Wij zijn op dat moment afhankelijk van de capaciteit van externe 

leveranciers. Het kan zijn dat de externe leveranciers niet aan onze vraag kunnen 

voldoen. Hierdoor kan het zijn dat wij minder of onvoldoende materiaal beschikbaar 

hebben voor de uitvoering van projecten. Hierdoor zouden wij minder opdrachten 

kunnen uitvoeren. Dit kan een negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van onze tegenpartijen 

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven met wie wij 

samenwerken (zoals leveranciers of afnemers) hun financiële verplichtingen niet, of 

niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten minder zullen zijn dan verwacht. Het 

kan dan voorkomen dat een tegenpartij niet (geheel) aan zijn financiële verplichtingen 

tegenover ons kan voldoen. Ook zou het hierdoor kunnen voorkomen dat wij niet aan 

onze verplichtingen tegenover opdrachtgevers kunnen voldoen. Dit kan een negatief 

effect hebben op de omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij hebben soms hoge tenderkosten 

Wij proberen vaak werk uit te voeren voor grote internationale evenementen. Om hier 

werk voor te verrichten moeten wij ons vaak inschrijven en een procedure volgen. Dit 

heet een tender of aanbesteding. Aan tenders of aanbestedingen kunnen hoge kosten 

zijn verbonden. Dit betekent dat wij al hoge kosten kunnen hebben voordat wij 

mogelijk een opdracht krijgen. Het kan ook zijn dat wij helemaal geen opdrachten 

krijgen en wel kosten maken. Dit heeft een negatief effect op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituatie 

Wij en onze opdrachtgevers en andere betrokken partijen kunnen getroffen worden 

door overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, 

uitbraken van een besmettelijke ziekte waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het 

coronavirus, pandemieën of andere ernstige bedreigingen van de volksgezondheid, 

oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen een negatieve invloed hebben op 

onze activiteiten. Zo zou een overmachtssituatie ervoor kunnen zorgen dat een project 

geen doorgang zou kunnen vinden of dat wij onze verplichtingen niet na kunnen 

komen. De kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen of het 
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annuleren van een project als gevolg van een geval van overmacht kunnen aanzienlijk 

zijn. Dit heeft een negatief effect op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

- Tekortkomingen interne controleomgeving 

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van het bedrijf. Wij 

maken onze jaarrekening op met behulp van systemen en processen voor het 

verwerken van interne informatie. Onze accountant controleert vervolgens de 

jaarrekening. Het doel van de controle van de accountant is het controleren of de 

jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie. Onze accountant heeft 

over de jaarrekening van 2016, 2017 en 2018 een verklaring van oordeelsonthouding 

afgegeven. Op basis van tekortkomingen in de onvervangbare interne 

controleomgeving is onze accountant niet in staat om op basis van 

controlewerkzaamheden een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de 

volledigheid van de omzet en verplichtingen en direct daarmee direct samenhangende 

posten zoals opgenomen of toegelicht in de jaarrekening. Dit betekent dat het zou 

kunnen dat de financiële situatie in onze jaarrekeningen over die jaren niet volledig of 

juist is weergegeven. Dit betekent dat ons resultaat uit het verleden lager zou kunnen 

zijn dan wij hebben opgeschreven. 

 

Als blijkt dat wij een lager resultaat hebben behaald in het verleden, zou het kunnen 

dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Beperkt eigen vermogen 

Ons eigen vermogen is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent 

dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten wij 

relatief snel niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de 

obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

 

- Er loopt een belastingonderzoek 

De Belastingdienst is bezig met een belastingonderzoek naar de fiscale jaren 2013 en 

2014. Het zou kunnen dat als gevolg van het belastingonderzoek wij een bedrag 

moeten betalen aan de Belastingdienst. Op dit moment is hier een voorziening voor 

getroffen ter grootte van € 250.000. Als wij een bedrag moeten betalen aan de 

Belastingdienst als gevolg van dit onderzoek, dan kan dit een negatief effect hebben op 

onze liquiditeit. 

 

Als onze liquiditeit daalt, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening 

terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u 

krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Ons materieel wordt wereldwijd ingezet 

Wij hebben veel materieel nodig om te gebruiken bij een evenement. Soms vragen wij 

externe financiers om een deel van ons materieel te financieren. Deze financiers willen 

zekerheid dat ze terugbetaald worden. Het kan dan voorkomen dat ze hiervoor 

onderpand wensen. Het kan ook voorkomen dat ze eigenaar hiervan willen worden. 

Bijvoorbeeld op basis van een sale and leaseback constructie. Wij verplaatsen dit 

materieel over de hele wereld. Doordat we dit over de hele wereld vervoeren, is er een 

risico op beschadiging of verlies hiervan. Het kan voorkomen dat een potentiële 

externe financier dit een te groot risico vindt. Dit kan betekenen dat een potentiële 
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externe financier niet tot financiering wil overgaan. Het kan ook betekenen dat zij een 

hogere rente vragen. Hierdoor kan het zijn dat wij minder nieuw materieel kunnen 

kopen. Hierdoor kan het zijn dat wij minder projecten kunnen doen. Beschadiging of 

verlies van materieel leidt tot een toename van kosten. Dit kan een negatief effect 

hebben op ons finaniciële resultaat. 

 

Als wij een lager financieel resultaat hebben, zou het kunnen dat wij minder of 

onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of 

minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn afhankelijk van afspraken met de Belastingdienst 

De Belastingdienst heeft formeel aan ons medegedeeld dat zij bereid zijn tot het 

aangaan van een betalingsregeling voor de betaling van loonheffingsschulden. Wij 

moeten details van de afspraak nog met de Belastingdienst bespreken. Het kan zijn dat 

de Belastingdienst minder welwillend blijkt te zijn om tot verdere afspraken te komen. 

Ook kan het zijn dat een uiteindelijke betalingsafspraak minder gunstig is dan 

verwacht. Het kan zijn dat wij geen nieuwe betalingsafspraak met de Belastingdienst 

kunnen maken. Dit kan een negatief effect hebben op onze liquiditeit. 

 

Als onze liquiditeit daalt, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening 

terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u 

krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Onze klanten hebben een sterke onderhandelingspositie 

Wij richten ons voor een groot deel op grote evenementen van internationale klanten. 

Deze internationale klanten zijn groot. Omdat zij groot zijn kunnen zij eisen stellen. Het 

kan voorkomen dat zij zo groot zijn dat zij eisen stellen waar wij redelijkerwijs niet aan 

kunnen voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat wij niet aan belangrijke evenementen 

kunnen meedoen. Dit kan een negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Valutarisico 

In sommige gevallen factureren wij bij evenementen van internationale klanten, zoals 

straks de Olympische Spelen in Japan, geheel of gedeeltelijk in buitenlandse valuta. De 

winst die wij in buitenlandse valuta maken na het betalen van de kosten in die valuta, 

willen wij weer in euro’s ontvangen. De koers of waarde van de buitenlandse valuta ten 

opzichte van de euro kan omhoog of omlaag gaan. Het kan daarom voorkomen dat de 

waarde van de betreffende buitenlandse valuta lager is dan verwacht. Het bedrag dat 

wij dan ontvangen in euro’s is dan lager dan wij hebben verwacht. Dit heeft een 

negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij onze organisatie 

- Wij zijn afhankelijk van onze directie 

Onze directie is, naast onze medewerkers, van groot belang voor het functioneren en 

opereren van onze onderneming. Onze huidige (indirect) bestuurder is Hans 

Verhoeven. Hans Verhoeven maakt samen met Thijs Moons deel uit van onze directie. 

Een deel van de contacten met onze (internationale) klanten loopt via Hans Verhoeven. 
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Dit betekent dat een deel van onze omzet afhankelijk is van Hans Verhoeven. Als Hans 

Verhoeven niet meer aan ons verbonden is, zal het kunnen dat blijkt dat klanten met 

ons samenwerken vanwege Hans Verhoeven. Als Hans Verhoeven niet meer aan ons 

verbonden is, zouden deze klanten daarom misschien niet met ons willen 

samenwerken. Daarnaast zal Thijs Moons in de toekomst de rol van Hans Verhoeven 

als CEO op zich gaan nemen, terwijl Hans Verhoeven binnen de 2-hoofdige directie een 

adviserende rol zou gaan krijgen voor Europa en managing director voor de Americas 

en Azië-Pacific (APAC). Dit zou kunnen betekenen dat het binnenhalen van nieuwe 

orders moeilijker wordt of dat er specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan 

een negatief effect hebben op onze omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij hebben een integraal verbetertraject ingezet 

Wij hebben een integraal verbetertraject geïntroduceerd binnen onze organisatie om 

meer grip te krijgen op onze bedrijfsprocessen en de hierbij passende cultuur. Ook 

proberen we hiermee robuuster en toekomstbestendiger te worden met als doel een 

hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, financiële stabiliteit en 

duurzaamheid. Het zou kunnen dat er onvoldoende basis is om deze transitie en groei 

door te zetten. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor onze omzet.  

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij hebben een omvangrijke structuur 

Wij hebben verschillende entiteiten in het buitenland. In deze landen gelden andere 

regels dan in Nederland. Hierdoor kan het lastiger zijn om de buitenlandse entiteiten 

adequaat te besturen. Dit kan ook betekenen dat het lastiger is om geld en materieel 

terug te halen naar Nederland als wij of een buitenlandse entiteit failliet gaan. Dit zou 

gevolgen kunnen hebben voor ons financiële resultaat. 

 

Als wij een lager financieel resultaat hebben, zou het kunnen dat wij minder of 

onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of 

minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

- Wij zijn in veel landen actief 

Wij zijn actief in verschillende delen van de wereld. Een onzekere factor is de 

internationale politieke en economische stabiliteit. Dit is afhankelijk van internationale 

en lokale politieke instituten, ordelijke opvolging van politieke leiders, transparantie bij 

de economische besluitvorming, nationale veiligheid, de Brexit, sancties en geopolitieke 

risico’s. Deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor grote internationale 

evenementen. Dit kan dus negatieve effecten hebben op onze werkzaamheden. Dit kan 

een negatief effect hebben op de omzet. 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij de obligaties 

- Risico van vervroegde afbetaling 
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Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. 

U heeft dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente 

gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente 

krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt. 

 

- De obligaties zijn achtergesteld 

Wij hebben ook geld geleend van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen 

van anderen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan 

(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld 

van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij 

de lening en de rente betalen. Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening 

terug te betalen of om de rente te betalen. 

 

- Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar 

het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet 

zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het 

kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen. 

 

- De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de 

lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die 

iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties. 

 

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan 

dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil 

kopen. 

 

- U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen 

in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt 

dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar 

u het niet mee eens bent 

 

- U krijgt geen winstuitkering 

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van 

de lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). 

Dat krijgt alleen onze aandeelhouder. 

 

Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

- U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via uw beleggingsrekening bij NPEX. U kunt 

deze obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. 

Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank. 

 

Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog 

niet af? Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een 

beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. 

 

Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van 

de obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug 

voor uw obligaties. 

 

- Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden 

gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX. 
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U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de 

samenwerking met NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het 

handelsplatform van NPEX. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de 

obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de 

obligaties van u wil kopen. 

 

- Risico wanneer het platform NPEX stopt 

NPEX heeft een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor het 

exploiteren van het handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties 

niet meer op het handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om 

iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand 

kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. 

 

Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang 

van de beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers 

in deze obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in 

het individuele belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de 

beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als 

een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van 

de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet 

overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

- U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een 

deskundige of juridische bijstand inschakelt 

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te 

onderzoeken of juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor 

rekening van de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd. 

 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit 

neemt om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u 

meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het 

bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht. 

 

 

 

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt 3.500.000 euro  

 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle achtergestelde obligaties ingeschreven. De 

minimale opbrengst is 2.000.000 euro. 

 

De opbrengst wordt gebruikt voor de volgende onderdelen:                 

- de vernieuwing en uitbreiding van onze verhuurvloot om de verwachte groei van de 

organisatie te kunnen realiseren (2.000.000 euro) voor naar schatting ruim 500 

pompen en drukverhogers, ongeveer 100 kilometer aan slangen, ongeveer 3700 

messing en kunststof verdelers voor het distribueren van water, ongeveer 1000 

bufferzakken en buffertanks en ongeveer 7800 koppelingen;                                      

- de aflossing van de combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V. (1.105.000 euro);     

- duurzaamheid, onderveeld in innovatie in hergebruik van afvalwaterfiltratie, 

watermonitoring en innovatie in drinkwaterbespraring; en      

- het verder professionaliseren van de organisatie.                    

Van de opbrengst wordt € 0 gebruikt voor kosten . 
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De opbrengst is wel voldoende voor hierbovengenoemde investeringen.  

 

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering 

andere kosten. 

 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger 

of lager zijn dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben:  

 

1. Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000. 

2. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 20.000. 

3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 115.000 (als wij 3.500 obligaties 

verkopen) en minimaal € 60.000 (als wij 2.000 obligaties verkopen). 

4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 150.000 als wij 

3.500 obligaties verkopen. Het gaat om € 95.000 als wij 2.000 obligaties verkopen. 

 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende 

kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal 

€ 14.000 per jaar (als wij 3.500 obligaties verkopen) en minimaal € 10.000 (als wij 

2.000 obligaties verkopen). 

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van 

€ 1.500 per jaar voor zover wij tussen de € 2.000.000 en de € 2.500.000 aan 

obligaties uitgeven. Indien wij voor meer dan € 2.500.000 aan obligaties uitgeven dan 

bedragen deze kosten € 2.500 per jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en 

voorzitten van de jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent 

een uurtarief van € 225 voor andere werkzaamheden als die er zijn. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

 

 

Nadere informatie over het rendement 

 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 

 

De rente bedraagt 9% per jaar. 

 

  

 

De belegger ontvangt rente maandelijks. 

 

Wij betalen 9% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus € 90 aan 

rente. De belegger krijgt rente vanaf de dag dat hij of zij geld aan ons uitleent en de 

obligaties krijgt.Wij betalen de rente ieder maand. De belegger krijgt dus voor iedere 

hele maand 7,50 euro aan rente per obligatie.  

 

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 
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Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

  

 

 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 

Wij zijn actief sinds 9 februari 2006. De volgende financiële informatie is de meest 

recent beschikbare (interne) informatie. 

 

Balans 

 

De datum van deze informatie is 31 december 2019. 

 

Het eigen vermogen bedraagt € 2.327.275 en bestaat uit: 

− Aandelenkapitaal   € 18.000 

− Agioreserve    € 1.262.5000 

− Wettelijke reserve   - € 37.846 

− Overige reserve  € 3.314.464 

− Resultaat lopend boekjaar  - € 2.230.185 

 

 Het vreemd vermogen bedraagt € 7.877.767 en bestaat uit: 

− Voorzieningen   € 239.297 

− Langlopende schulden  € 260.254 

− Kortlopende schulden  € 5.050.941 

  

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 30 / 70. Na de uitgifte van de 

obligaties is deze verhouding 22 / 78.  

  

 

Het werkkapitaal bedraagt min € 1.188.364 en bestaat uit: 

− Onderhanden werk  € 75.000 

− Vorderingen   € 3.464.557 

− Liquide middelen  € 323.020 

− minus kortlopende schulden € 5.050.941 

 

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 1.443.990 op 31 december 2019. Dit betreft 4 

lening (waarvan 1 lening is opgebouwd uit 4 losse leningen) die de uitgevende 

instelling op de data zoals hieronder weergegeven afgelost moet hebben. Het gaat om 

de volgende leningen:              

- een gesecureerde combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V. van ten hoogste 

€1.105.000, met een uitstaand bedrag per 31 december 2019 van € 757.432, welke 

per 1 maart 2020 is opgezegd met een overgangsperiode tot 1 juni 2020;    

- een kredietfaciliteit van Spotcap Netherlands B.V. aangegaan door MTD Nederland 

B.V. van ten hoogste € 100.000, waaronder nu vier uitstaande leningen zijn aangegaan 

met een totale hoofdsom van € 90.254, waarvaan de eerste afbetaling op 24 februari 

moet worden gedaan en de laatste op 5 april 2021;       

- een rekening courant van Frontinus Holding B.V. ter grootte van € 426.304 per 1 

februari 2020, welke niet is gedocumenteerd; en       

- een achtergestelde lening van Hans Verhoeven ter grootte van € 170.000, waarvan 

partijen hebben afgesproken dat deze gedurende de looptijd van de obligatielening niet 

zal worden afgelost. 

 

Zekerheden 
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De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en geen garanties verleend   voor een 

bedrag van (zie hierna). 

Wij hebben ABN AMRO Bank N.V. zekerheden gegeven voor een combinatiefaciliteit ter 

grootte van ten hoogste € 1.105.000. Het gaat (in het kort) om de volgende 

zekerheden: 

- eem pandrecht op onze voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen, vorderingen 

en rechten uit gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van aanneming van 

werk; 

- een pandrecht op aandelen in MTD Nederland B.V., MTD International B.V. en 

MTD Fleet Services B.V.; en 

-  een pandrecht op goederen conform de Algemene Bankvoorwaarden. 

 

Wij hebben ABN AMRO Asset Based Finance N.V. een pandrecht gegeven op onze 

bedrijfsinventaris. ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. zijn 

een wederzijdse zekerhedenregeling overeengekomen. 

 

Onze uiteindelijke belanghebbene, de heer J.A.A.M. (Hans) Verhoeven, heeft zich borg 

gesteld voor de combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V. voor maximaal € 500.000 

plus rente en kosten. 

 

Resultatenrekening 

 

De volgende informatie ziet op de periode januari tot en met december 2019 en is de 

meest recent beschikbare informatie. 

 

De omzet voor deze periode bedraagt € 17.879.340 

De operationele kosten over deze periode bedragen € 9.206.068 

De overige kosten over deze periode bedragen € 10.903.457 

De netto winst over deze periode bedraagt min € 2.230.185 

 

  

 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de achtergestelde obligaties. 

 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 3.500.000. 

Het bedrag aan eigen vermogen dat in aandelen/participaties: daarnaast] wordt 

ingebracht, is € 0 en bestaat uit: 

Niet van toepassing. 

 

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € 0.   

 

Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding eigen 

vermogen/vreemd vermogen 22 / 78.  

 

Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties bedraagt het werkkapitaal € 2.311.636 

en bestaat uit: 

− Onderhanden werk  € 75.000 

− Vorderingen   € 3.464.557 

− Liquide middelen  € 3.065.588 

− minus kortlopende schulden € 4.293.059 

 

 

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 

De aanbiedingsperiode begint op 17-feb-2020 en eindigt op 31-mrt-2020.  
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De uitgiftedatum van de achtergestelde obligaties is 07-apr-2020.  

 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de 

website van NPEX: www.npex.nl/mtd. Heeft u uw inschrijfformulier 

verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX 

geeft uw opdracht aan ons door. 

  

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op 31 maart 2020 om 17:00 

uur hebben ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor 

deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo kunnen wij een 

eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij 

genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij 

kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog 

niet genoeg inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. 

Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de 

website van NPEX. 

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door 

het hele bedrag (inclusief inschrijfkosten) over te maken op de 

bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het 

bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is 

NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U 

moet het bedrag uiterlijk 31 maart 2020 om 17:00 uur hebben betaald. 

Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat 

leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Dinsdag 31 maart 2020 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Vrijdag 3 april 2020 

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben 

geaccepteerd.  

 

Dinsdag 7 april 2020 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 

 

1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere 

belegger recht heeft. 

4. NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties 

heeft gekregen en zo ja, hoeveel obligaties u heeft gekregen.  

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons. 

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen.  
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Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft 

aangegeven. Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen 

obligaties willen kopen dan er worden aangeboden. Wij kijken naar het 

moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de 

volgorde van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt 

u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties? Dan krijgt u al uw geld 

terug. 

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u 

heeft gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 

werkdagen na 7 april 2020. Behalve als wij de datum om in te schrijven 

hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe datum 

terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf?  

Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving 

geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 

 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie hierboven. 

 


