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Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van 

Tuk Tuk Holding B.V. 

 

Datum:    31 mei 2018  

Locatie:    kantoor Tuk Tuk, Verrijn Stuartweg 24P, Diemen  

Aanwezig:   • Ronald Montfoort (algemeen directeur), Alfred Kuiken  
     (financieel directeur) en Ulrich Notschaele (adviseur) -  
     Tuk Tuk 
 

  • Mark Olie en Stephan van de Vusse - Stichting  Obligatie-
  houdersbelangen 

• 15 beleggers alsmede 24 beleggers die Stichting 
Obligatiehoudersbelangen een volmacht en steminstructie 
hebben gegeven. Deze beleggers houden in totaal 1329 
obligaties, 53,2% van de totale obligatielening vertegen-
woordigend. 

1. Opening 

De heer Olie opent de vergadering om 16.00.  

De heer Olie geeft aan dat hij een geluidsopname van de vergadering wil maken ten behoeve van de 
notulering. Geen van de aanwezigen heeft hiertegen bezwaar.  

Hij controleert welke van de aangemelde beleggers aanwezig zijn en stelt vast er beleggers aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn die gezamenlijk ten minste 50% van de uitstaande obligaties houden. Er is 
dus sprake van een quorum, zoals bedoeld in artikel 1.d van de Trustakte. Er kan dus een 
gekwalificeerd beleggersbesluit worden genomen (zie agendapunt 4). 

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan naar aanleiding van de uitnodiging voor deze vergadering tientallen e-mails te 
hebben ontvangen. Niet elke belegger bleek in staat te zijn de vergadering bij te wonen. Niettemin 
brachten sommigen van hen onderwerpen aan de orde die hij graag tijdens de vergadering wil 
vermelden. 
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Zo vroeg een belegger zich af of er, gezien de ontwikkelingen bij de uitgevende instelling, bij het 
prospectus geen sprake is geweest van onvolledige c.q. misleidende informatie. De heer Olie geeft 
aan dat hij daar op dit moment geen antwoord op durft te geven. Hij heeft de betreffende belegger 
aldus geantwoord. Verder lijkt het hem onder de huidige omstandigheden ook niet wenselijk om dit 
op dit moment nader te onderzoeken. Het belangrijkste voor de beleggers is dat de uitgevende 
instelling nu enige financiële lucht krijgt om orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat er Tuk 
Tuks worden geproduceerd en verkocht. 

Een andere belegger vroeg zich af of - als faillissement zou worden aangevraagd - er voldoende 
middelen zouden zijn om de beleggers schadeloos te stellen. De heer van de Vusse geeft aan dat dit - 
kijkend naar de huidige balans en de uitwinningsmogelijkheden - dit waarschijnlijk niet het geval zou 
zijn. 

Verder gaf een belegger aan dat hij ondermeer verwacht dat er uiterst kritisch zal worden gekeken 
naar investeringen, kosten en kostenbesparingen en dat hieromtrent met de stichting zal worden 
gecommuniceerd. Verder ging zijn voorkeur uit naar een renteopschortingsperiode van 3-6 maanden 
met een mogelijkheid tot verlenging. 

Vervolgens geven de heren Montfoort en Kuiken een presentatie waarin m.n. wordt ingegaan op wat 
er is gebeurd sinds de vergadering van 30 april 2018 (zie bijlage). 

Een belegger vraagt of er sprake is van seizoensinvloeden. De heer Montfoort geeft aan de 
seizoensinvloeden te willen beperken door o.a. de introductie van niet-seizoensgebonden types Tuk 
Tuk zoals de Vendo. 

Een andere belegger vraag wat het break-even productieniveau is. De heer Kuiken antwoordt dat dit 
45 Tuk Tuks per maand is. 

Op een vraag van een belegger of het Caraïbisch gebied de aandacht heeft van het bedrijf antwoordt 
de heer Montfoort dat er leveringen plaatsvinden op Guadaloupe. 

De maximale productiecapaciteit in Diemen bedraagt momenteel ong. 12 Tuk Tuks per week. 

Een belegger vraagt waarom er zoveel rework nodig is. De heer Montfoort geeft aan dat dit 
voortkomt uit een gebrek aan training en culturele issues in Thailand. 

Bij de behandeling van de cashflow prognose per 1 mei 2018 geeft de heer Kuiken dat hierbij 
rekening is gehouden met een aantal verwachte financiële lasten op het gebied van 
pensioenaanspraken en subsidies. 

Op een vraag van een belegger hoe het gaat met de supply chain geeft de heer Montfoort aan dat hij 
medio juni naar Thailand gaat om betreffende issues te adresseren. 
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3.  Goedkeuring concept-notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 
 30 april 2018 

Een belegger vraagt of de heer Notschaele voor onbepaalde tijd als adviseur is benoemd. De heer 
Notschaele geeft aan dat zijn contract telkens met 4 weken wordt verlengd. 

Op een vraag van een belegger wat de rol van de Raad van Commissarissen is geweest antwoordt de 
heer Notschaele dat de commissarissen vanaf de zomer van 2017 betrokken zijn geweest bij de 
reorganisatie van het bedrijf. 

Ten slotte geeft de heer Kuiken aan dat hij zich zal inspannen om rond de 21e van elke maand de 
financiële rapportage met betrekking tot de daaraan voorafgaande maand te delen met de stichting. 
Hij verwacht verder deze rapportage in de loop van dit jaar op eerder tijdstip te kunnen aanleveren. 

De concept-notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 30 april 2018 
worden voor het overige goedgekeurd1. 

4. Gekwalificeerd beleggersbesluit inzake de opschorting van rentebetalingen 

De heer Olie geeft aan dat op 16 mei 2018 het bestuur van de stichting een gesprek heeft gehad met 
de directie van de uitgevende instelling. Tijdens dit gesprek presenteerde de heer Kuiken de cijfers 
over de maand april 2018. Deze cijfers gaven helaas aanleiding tot grotere zorg dan voorheen. Naar 
de mening van de directie van de uitgevende instelling en de stichting dienen ingrijpende 
maatregelen te worden genomen, waaronder het opschorten van de rentebetalingen. Het gaat hier 
om een maatregel die door middel van een zgn. gekwalificeerd beleggersbesluit dient te worden 
goedgekeurd. Een dergelijk besluit geldt als goedgekeurd indien er een quorum is (zie agendapunt 1 
hierboven) en een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde beleggers zich 
uitspreekt vóór het besluit.  

De heer Olie vertelt dat tijdens het gesprek van 16 mei 2018 de stichting heeft aangegeven de 
noodzaak in te zien van deze maatregel maar daaraan wel bepaalde voorwaarden te willen 
verbinden. Deze voorwaarden zijn vermeld in de bijlage "Voorwaarden voor opschorten 
rentebetalingen obligaties Tuk Tuk Holding B.V. - 23 mei 2018". 

De heer Olie geeft aan dat op basis van de aan de stichting verstrekte volmachten en steminstructies 
op 1 na alle beleggers vóór het voorstel stemmen. Hij verzoekt vervolgens de aanwezige beleggers 
aan te geven wie tegen het voorstel is. Het resultaat van de stemming is dat 52,3% van de aanwezige 
of vertegenwoordigde beleggers vóór het besluit stemmen. Er is dus geen sprake van een 2/3 
meerderheid. De stichting verzoekt de aanwezige belegger die tegenstemde aan te geven wat de 
reden is van zijn tegenstem. Hij geeft aan dat hij de renteopschortingsperiode veel te lang vindt; hij 
denkt meer aan 3 maanden. Daarnaast vindt hij de te verstrekken zekerheden onvoldoende. De 
heren Olie en van de Vusse geven aan dat gezien de houding van de overige aanwezige en 
vertegenwoordigde beleggers alsmede de penibele financiële situatie van de uitgevende instelling zij 
het van cruciaal belang achten dat de rentebetalingen tijdelijk worden opgeschort. Zij besluiten dan 

                                                             
1 De goedgekeurde notulen zijn gepubliceerd op de NPEX website. 

https://www.npex.nl/platform/tuk-tuk-factory/documenten
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ook op grond van artikel 14.3 van de Trustakte tot renteopschorting voor een periode van 6 
maanden, onder handhaving van alle overige voorwaarden zoals vermeld in bovengenoemde bijlage. 
De directie van de uitgevende instelling vraagt de stichting in dit verband om een vervroeging van 
deze renteopschortingsperiode in die zin dat ook de rentebetaling met betrekking tot de afgelopen 
maand opgeschort wordt. De stichting gaat hier niet mee akkoord omdat zij in beginsel geen 
maatregelen wil treffen met terugwerkende kracht. 

5. Conversie van obligaties in (certificaten van) aandelen 

De heer Olie geeft aan dat onder de beleggers die de stichting een volmacht hebben verstrekt 
alsmede die beleggers die geen volmacht hebben verstrekt maar wel contact hebben opgenomen 
met de stichting slechts zij die in totaal 3 % van de obligaties houden interesse hebben getoond in 
conversie. Hij geeft ook aan dat de informatie over de conversie zoals vermeld in de bijlage bij de 
uitnodiging "Verzoek tot uw medewerking aan de vereiste herfinanciering van Tuk Tuk Holding B.V." 
nogal summier is. Slechts 2 van de aanwezige beleggers zijn geïnteresseerd. Daardoor komt 
bovengenoemd percentage uit op 10,5%. Dit is aanzienlijk lager dan de door de uitgevende instelling 
gewenste 40%. 

In de vergadering wordt gesproken over de mogelijkheid om conversie nogmaals aan de orde te 
brengen indien en zodra er zich nieuwe eigen vermogenverstrekkers  aandienen. 

De stichting geeft aan in beginsel nooit te zullen besluiten tot gedwongen conversie van de obligaties 
omdat het hier gaat om een fundamenteel ander soort belegging.  

Gezien het bovenstaande wordt verder geen aandacht besteed aan de punten renteverlaging en 
verlenging van de looptijd van de obligaties zoals vermeld onder punten 4 en 5 van bovengenoemd 
verzoek. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

7. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering om 18.45.  


	/     /

