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Belangrijkste informatie over de belegging  
 

Obligaties 
van Image Building Holding B.V. 

 

 
Dit document is opgesteld op 07-dec-2017 

 
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 obligaties worden aangeboden door Image Building Holding B.V.. De aanbieder is 
Tevens de uitgevende instelling van de obligaties.        
 
 
De uitgevende instelling is producent en leverancier van producten voor tijdelijke 
buitenreclame, waaronder aluminium frames, raamfolie en Trotters. 
 
De website van de aanbieder is www.imagebuilding.com 
  
 
De obligaties worden aangeboden via het beleggingsplatform van NPEX B.V., bereikbaar 
via haar website www.npex.nl 
 
 
 
 
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 obligaties is afhankelijk van de 
winst die Image Building 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 Image Building Holding B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of 
verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

- De producten van Image Building Holding B.V. worden niet meer 
verhuurd 
Het kan zijn dat er nieuwe producten voor buitenreclame op de markt komen. 
Hierdoor kan het zijn dat de producten van Image Building Holding B.V. minder of 
helemaal niet meer worden verhuurd.  
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- Overheden willen geen vergunning meer afgeven. 
Het kan zijn dat bijvoorbeeld gemeenten geen vergunningen meer willen afgeven 
voor het plaatsen van Trotters of voor het ophangen van aluminium frames aan 
de gevels van gebouwen. Hierdoor kan het zijn dat de producten van Image 
Building Holding B.V. minder of helemaal niet meer worden verhuurd. 
 

- Image Building Holding B.V. kan de onderdelen voor haar producten niet 
kopen 
Image Building Holding B.V. koopt onderdelen voor haar producten van andere 
bedrijven. Zo maakt bijvoorbeeld een ander bedrijf de aluminium kappen voor de 
Trotters. Het kan zijn dat Image Building Holding B.V. geen producten geleverd 
krijgt. Dan kan zij haar producten niet samenstellen, zoals de Trotter. Dan kan 
het zijn dat Image Building Holding B.V. niet genoeg van haar producten heeft om 
aan de vraag te voldoen. 
 

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt 
verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligaties als u 
tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus 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 obligaties 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 en verder. 
 
 
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
 
De obligaties worden aangeboden aan (particuliere) beleggers die beleggen via het 
beleggingsplatform van NPEX 
De obligatie zijn geschikt voor beleggers die in het algemeen een (zeer) offensief 
beleggingsprofiel en een lange termijn beleggingsstrategie hebben. 
De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die een neutraal tot (zeer) defensief 
beleggingsprofiel en een korte of middellange termijn beleggingsstrategie 
hebben. 
 
 
 
Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een obligatie 
 
De nominale waarde van de obligaties is EUR 1.000,-. 
De intrinsieke waarde van de obligatie is EUR 1.000,-. 
De prijs van de obligatie is EUR 1.000,-. 
 
Deelname is mogelijk vanaf EUR 1.000,- of 1 obligatie. 
 
De datum van uitgifte van de obligatie is 02-feb-2018. 
 
De looptijd van de obligatie is maximaal vijf (5) jaar ingeval geen sprake is van 
vervroegde aflossing. 
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De rente op de obligaties is 7% (bruto) per jaar. De obligaties kennen een bonusrente 
van bij vervroegde aflossing. Wordt de lening in het 3e jaar afgelost dan betaalt de 
uitgevende instelling 3%, gebeurt dat in het 4e jaar, dan is dat 2% en wordt er in het 5e 
jaar afgelost, dan ontvangt de obligatiehouder 1% extra. 
 
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 
informatie over het rendement” op pagina 18 en verder.  
 
 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over uw inleg betaalt u 1 % emissiekosten] of Bovenop uw inleg betaalt u EUR 10,- aan 
emissiekosten per obligatie. 
 
Bij verkoop van uw obligatie betaalt u 0,5% aan transactie kosten.  
 
 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Van elke euro van uw inleg wordt EUR 0,00 gebruikt om kosten af te dekken. Het 
volledige bedrag van uw inleg wordt geïnvesteerd in de aflossing een obligatielening uit 
2013, de bonusrente van 4% over deze obligatielening uit 2013, de bouw van een nieuw 
IT systeem, de bouw van nieuwe Trotters en als werkkapitaal. 
 
Uw inleg behoort tot het vermogen van Image Building 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 44. 
 
 
 

 
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 obligaties. 
 
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 05-apr-2005 en 
gevestigd in Den Haag onder het KvK-nummer 27276179. Het adres van de uitgevende 
instelling is Wegastraat 15, 2516 AN in Den Haag. De website van de uitgevende 
instelling is www.imagebuilding.com. 
 
Contactpersoon: M.P.F. (Michaël) Truijen, michael@imagebuilding.com, 070-3151090 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Loods2 B.V. en Miller B.V.  
Loods2 B.V. wordt bestuurd door Loods B.V. 
Loods B.V. wordt bestuurd door Michaël Truijen en Saskia de Leeuw.  
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Miller B.V. wordt bestuurd door Stephan Molenaar  
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: producent en 
leverancier van producten voor tijdelijke buitenreclame, waaronder aluminium frames, 
raamfolie en Trotters. 
 
   
 
Nadere informatie over de uitgevende instelling 
 
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 05-apr-2005 en 
gevestigd in Den Haag onder het KvK-nummer 27276179. Het adres van de uitgevende 
instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De website van 
de uitgevende instelling is [webadres]. 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Loods2 B.V. en Miller B.V.   
  
 Loods2 B.V. wordt bestuurd door Loods B.V., die op haar beurt wordt bestuurd door 
Michaël Truijen en Saskia de Leeuw. Miller B.V. wordt bestuurd door Stephan Molenaar. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Image Building 
 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: verhuur en plaatsen van 
aluminium frames, het plaatsen van raamfolie en het verhuren van Trotters 
 
De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 
personen. 
 
Image Building Holding B.V. is 100% eigenaar van Image Building B.V. en 80% eigenaar 
van Trotter International Holding B.V. 
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 
Image Building Holding B.V. heeft de volgende activiteiten: 
- Het houden van aandelen van Image Building B.V. en  Trotter International Holding B.V.  
- Het houden van het eigendom van de aluminium frames en Trotters. Ook heeft Image 
Building Holding B.V. het intellectuele eigendom van de Trotters. Zij verhuurt de 
aluminium frames en de Trotters aan Image Building B.V. 
 
 
 
Nadere informatie over de risico’s 
 
  
 
De rente lasten nemen toe het risico bestaat dat wij meer rente moeten betalen 
over de lening bij ING Bank omdat de rentelasten afhankelijk zijn van EURIBOR. 
EURIBOR is de Euro Interbank Offered Rate. Dat is de rente waartegen banken 
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leningen in euro aan elkaar willen geven. Dit betekent dat Als wij minder winst 
hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben 
wij minder geld 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 grootste en/of vertrouwde klanten willen geen zaken meer met ons doen. 
Onze groepsvennootschappen Image Building B.V., Trotter EU B.V. en Outforce Media 
B.V. hebben grotere en minder grote klanten. Wij zijn in relatief belangrijke mate 
afhankelijk van slechts enkele grote afnemers. In 2016 genereerde onze grootste klant 
ongeveer 4% van onze totale omzet. Onze top 5 klanten genereerden samen 12,3% van 
onze totale omzet. 
Verkiezingen zijn belangrijk voor onze omzetontwikkeling. 
In de eerste 3 kwartalen van 2017 is onze omzet met ruim 17% gestegen ten opzichte 
van de dezelfde periode in het jaar daarvoor. Dat werd voor ongeveer 80% veroorzaakt 
door de verkiezingen begin 2017. Dat zijn dus belangrijke opdrachten voor ons.  
 
Het risico bestaat dat een of meer van onze grootste of vertrouwde klanten, distributeurs 
daaronder begrepen, om uiteenlopende redenen geen of minder zaken (meer) met ons 
willen doen, terwijl wij ook geen andere afnemers of distributeurs kunnen vinden aan wie 
wij onze producten op het gebied van tijdelijke buitenreclame kunnen verhuren. Mogelijk 
ontvangen wij of onze groepsvennootschappen, van wie wij afhankelijk zijn, hierdoor, 
uiteindelijk, ook minder inkomsten en dat zou kunnen inhouden dat onze mogelijkheden 
om rente uit te keren en/of u terug te betalen beduidend kleiner worden. In het ergste 
geval kunnen wij u helemaal niet meer terugbetalen. 
 
 
Onze reputatie is belangrijk 
Loopt onze reputatie schade op? Dan kan het zijn dat bedrijven of onze contacten ons niet 
meer inschakelen. Dan is er minder vraag naar onze producten voor tijdelijke 
buitenreclame. Daardoor hebben wij minder inkomsten.  
 
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een 
lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook 
kan het zijn dat wij dan 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 niet voldoen aan de ratio’s die gesteld zijn door het MKB impulsfonds 
Wij lenen ook geld van anderen, zoals het MKB Impulsfonds. Dat geld gebruiken wij voor 
ons bedrijf. Het MKB Impulsfonds heeft als voorwaarde gesteld dat onze solvabiliteit niet 
lager mag zijn dan 25%, dat de netto schuld, bestaande uit de langlopende leningen, 
gedeeld door de EBITDA gelijk of kleiner moet zijn dan 2,5 en dat de debt service 
coverage ratio (DSCR) gelijk of groter moet zijn dan 1,5. Als wij niet aan één of meer van 
deze voorwaarden voldoen, dan kan het MKB Impulsfonds besluiten de lening direct op te 
eisen.  
 
Als de lening door het MKB Impulsfonds voortijdig wordt opgeëist, dan kan het zijn dat 
het MKB Impulsfonds de 300 Trotters welke aan het MKB Impulsfonds verpand zijn direct 
opeist. In dat geval kunnen wij deze 300 Trotters niet meer verhuren. Als wij minder 
Trotters kunnen verhuren, dan heeft dat negatieve gevolgen voor onze omzet. Daardoor 
hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld 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. 
 



6 
 

 
De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of 
gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) 
belasting moet betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor hebben wij 
minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom 
hebben. Daardoor hebben wij minder geld 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. 
 
 
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. 
 
 
Risico wanneer het platform van NPEX stopt 
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van 
beleggingsdiensten. Door veranderingen in de wetgeving kan NPEX het huidige platform 
niet meer aanbieden met deze vergunning. Daarom heeft NPEX het huidige platform 
gestopt. Dat is gebeurd op 18 november 2017. Vanaf 18 november 2017 kunnen er geen 
obligaties (of andere financiële instrumenten) worden verkocht via NPEX. Dat kan pas 
weer als NPEX een nieuw platform heeft. NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn 
om een nieuw platform te starten. Dat kost tijd.  
 
Het kan zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet meer start. U kunt de 
obligaties dan niet meer verkopen via 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. 
 
 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 2.500.000,-  
 
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale 

opbrengst is EUR 1.000.000,- 
 
De opbrengst wordt gebruikt voor de aflossing een obligatielening uit 2013 (EUR 
680.000,-, voor de aflossingsboeterente van 4% over deze obligatielening uit 2013 (EUR 
27.200,-), voor de bouw van een nieuw IT systeem (EUR 120.000,-), voor de bouw van 
nieuwe Trotters (EUR 1.500.000,-) en als werkkapitaal (EUR 172.800). Van de opbrengst 
wordt niets gebruikt voor kosten .   
 
De opbrengst is wel voldoende voor de aflossing een obligatielening uit 2013 (EUR 
680.000,-, voor de aflossingsboeterente van 4% over deze obligatielening uit 2013 (EUR 
27.200,-), voor de bouw van een nieuw IT systeem (EUR 120.000,-), voor de bouw van 
nieuwe Trotters (EUR 1.500.000,-) voor uitbreiding van het werkkapitaal (EUR 172.800).  
 
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel 

andere kosten. 
 
Deze kosten bestaan uit jurudische advieskosten en emissiekosten en bedragen EUR 
30.000,- respectievelijk EUR 80.000,-]. 
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Deze kosten worden gefinancierd door: de huidige bedrijfsactiviteiten van de uitgevende 
instelling. 

 

 
 
Nadere informatie over het rendement 
 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 
 
De rente bedraagt 7 % (bruto) per jaar 
 
  
 
 
De belegger ontvangt de rente maandelijks achteraf 

 
De betaling van de aflossing van de obligatielening wordt voldaan uit de van tijd tot met 
de bedrijfsctiviteiten te genereren kasstromen en hiervoor zullen voor zover nodig ieder 
jaar reserveringen worden gedaan door de uitgevende instelling  

 
De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit 
die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 
  

 
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 
 
 
De uitgevende instelling is actief sinds 5 april 2005. De volgende financiële informatie is 
de meest recent beschikbare informatie. 
 
Balans 
 
De datum van deze informatie is  31 december 2017. Dat is een prognose, gebaseerd op 
de beschikbare gegevens per datum Prospectus, 7 december 2017. Wij verwachten dat de 
uiteindelijke cijfers per 31 december 2017 hier niet significant van af zullen wijken.  
 
Het eigen vermogen bedraagt EUR 2.681.999 en bestaat uit: 

 Kapitaal EUR 18.000 
 Herwaarderingsreserve EUR 258.765 
 Wettelijke reserve EUR 489.390 
 Overige reserve EUR 767.062 
 Reserve onverdeelde winst EUR 1.291.283 

 
 Het vreemd vermogen bedraagt EUR 5.089.642 en bestaat uit: 

 Voorzieningen EUR 215.966 
 Langlopende schulden EUR 2.839.162 
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 Kortlopende schulden EUR 2.034.514 
  
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 35/65 Na de uitgifte van de 
obligaties is deze verhouding 28/72  
  
 
Het werkkapitaal bedraagt EUR 118.427 en bestaat uit: 

 Voorraden EUR 826.061 
 Vorderingen EUR 1.326.880 
 Kortlopende schulden EUR -2.034.514 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is EUR 2.659.899. Dit betreft 9 leningen die de 
uitgevende instelling op ver schillende data volgens onderstaand overzicht afgelost moet 
hebben. 

 
 
Zekerheden 
 
De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en geen garanties verleend aan ING Bank 
N.V. voor een bedrag van EUR 1.340.000. 
De zekerheden zijn gevestigd op alle activa. Daarnaast zijn er 300 Trotters verpand (2e in 
rang) aan het MKB Impulsfonds. 
 
Resultatenrekening 
 
De volgende informatie ziet op de periode 1 januari tot en met 30 september 2017. Deze 
is niet gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven en is de meest recent 
beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt EUR 3.596.810 
De operationele kosten over deze periode bedragen EUR 587.754 
De overige kosten over deze periode bedragen EUR 2.528.443 
De netto winst over deze periode bedraagt EUR 300.241  
 
   
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting EUR 2.500.000 
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van) 
aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is EUR 0,00 en bestaat uit: 

   
 
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van EUR 0,-.    
 
Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 
28/72.  
 

Nr. Leninggever Leningnaam  Bedrag Start datum Eind datum Rente Saldo per 
31-12-17

Saldo per 
31-12-18

Saldo per 
31-12-19

Saldo per 
31-12-20

Saldo per 
31-12-21

1 ING Bank Rekening courant 650.000€        6-1-2016 nvt 2,40% nvt nvt nvt nvt nvt
2 ING Bank BMKB lening 1.100.000€     6-1-2016 10-1-2021 1,60% 880.000€        660.000€        440.000€        220.000€        -€                 
3 ING Bank Reguliere lening 450.000€        6-1-2016 10-1-2022 2,40% 382.500€        292.500€        202.500€        112.500€        22.500€          
4 MKB Impulsfonds Reguliere lening 900.000€        5-21-2015 3-21-2021 8,60% 585.000€        405.000€        225.000€        45.000€          -€                 
5 via NPEX Obligatielening 680.000€        9-25-2013 9-24-2018 7,00% 680.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 
6 Private leninggever 1 Reguliere lening 100.000€        4-15-2015 4-15-2020 7,00% 100.000€        100.000€        100.000€        -€                 
7 Private leninggever 2 Reguliere lening 50.000€          10-1-2014 9-1-2019 12,50% 21.240€          9.877€            -€                 -€                 -€                 
8 Private leninggever 3 Reguliere lening 30.000€          8-1-2014 7-1-2019 10,00% 11.159€          4.318€            -€                 -€                 -€                 
9 Pecari B.V. Reguliere lening 200.000€        5-4-2013 nvt 3,50% 243.520€        252.043€        260.865€        269.995€        279.445€        

Totaal saldo leningen 2.903.419€     1.723.738€     1.228.365€     647.495€        301.945€        

Rente 165.121€        116.946€        66.470€          40.358€          14.725€          
Aflossingen 483.729€        1.179.681€     495.373€        580.870€        345.550€        
Totaal rente en aflossingen 648.850€        1.296.627€     561.843€        621.228€        360.275€        
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Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal EUR 1.938.428 en bestaat uit: 
 Voorraden EUR 826.061 
 Vorderingen EUR 1.326.880 
 Liquide middelen EUR 1.580.188 
 Kortlopende schulden EUR -1.794.701  

 
 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op 07-dec-2017 en eindigt op 29-jan-2018.  
 
De uitgevende instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar eigen goeddunken, de 
inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe 
aanleiding geeft.  
 
  
De uitgiftedatum van de obligaties is 02-feb-2018.  
 
Sommige beleggers hebben voorrang 
Trotter International Holding B.V. (dochtervennootschap van de uitgevende instelling) 
heeft op 25 september 2013 obligaties uitgegeven. Het ging om 68 obligaties van € 
10.000. In totaal heeft Trotter International Holding B.V. dus € 680.000 geleend van 
beleggers. De einddatum van deze obligaties is 24 september 2018.  
 
Trotter International Holding B.V. zal het geld van deze obligaties eerder terugbetalen. 
Dat zal Trotter International Holding B.V. doen op 2 februari 2018. 
 
De beleggers met obligaties van Trotter International Holding B.V. hebben voorrang als zij 
inschrijven voor onze obligaties. Dat betekent dat de uitgevende instelling eerst 
inschrijvingen van die beleggers zal accepteren. Daarna zal zij inschrijvingen van andere 
beleggers accepteren.  
 
 
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Door het invullen en 

ondertekenen van het inschrijfformulier dat behoort bij de aanbieding van de 
obligatielening. Dit formulier is te vinden op de website van de NPEX; 
www.npex.nl/imagebuilding. In dit inschrijfformulier verklaart de belegger kennis 
te hebben genomen van het Informatiedocument en het Prospectus behorende bij de 
aanbieding en de uitgifte van de obligaties en obligatievoorwaarden en zich 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden daarin zijn opgenomen te 
onderwerpen en wordt, voor zover nodig, een NPEX beleggingsrekening geopend. De 
belegger verklaart daarbij eveneens kennis te hebben genomen van het NPEX 
reglement en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden daarin zijn 
opgenomen te onderwerpen. De uitgevende instelling behoudt zich steeds het recht 
voor om zondere nadere opgave van redenen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te 
(doen) weigeren. Om voor toewijzing in aanmerking te komen moet het 
inschrijfformulier, voor zover de belegger nog niet over een NPEX beleggingsrekening 
beschikt, 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 kamper van koophandel te worden meegestuurd. Tevens dient de belegger 
(iii) het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf toe te sturen. Daarnaast dient de belegger (iv) het verschuldigde 
bedrag voor de obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening 
NL 59INGB0661457672 van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Betaling moet uiterlijk 29 
januari 2018 om 17.00 uur op de rekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
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bijgeschreven zijn. Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde 
inschrijfformulieren en eventuele vereiste bijlagen en een controle van de ontvangen 
gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de obligaties plaats per de 
aanvangsdatum van de obligatielening. De volgorde van toewijzing geschiedt op basis 
van inschrijving en betaling, waarbij de beleggers met obligaties van Trotter 
International Holding B.V. voorrang hebben. De uitgegeven obligaties komen in het 
register op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf te staan. Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf zorgt ervoor dat de opbligaties op dezelfde dag op de juiste NPEX 
beleggingsrekening van de inschrijver (de obligatiehouders) wordt geadministreerd. 
De uitgevende instelling behoudt zich expliciet het recht voor om 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 ingeval van stornering geen rente worden vergoed over et gestorneerde 
bedrag.  

. 
 


