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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Green Vision Holding B.V. (HyGear) 

 

Datum:    16 mei 2018  

Locatie:    kantoor HyGear, Arnhem  

Aanwezig:   •  Marinus van Driel (CEO) en Ronald Jongerius (Finance & 
     Control) - HyGear 
 

  • Alan van Griethuysen - NPEX; Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

  • Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen 

• 4 beleggers die in totaal 647 obligaties houden, 25,9% van de 
1e obligatielening vertegenwoordigend 

Opening 

De heer Olie opent de vergadering. Deze vergadering vormt onderdeel van de HyGear 
Investeerdersdag. 

Presentatie jaarrekening 2017 en gang van zaken boekjaar 2018 

De heer van Driel geeft een presentatie over de jaarrekening 2017 en de gang van zaken in het 
lopende boekjaar. Hij geeft o.a. aan dat de uitgevende instelling haar strategie langzamerhand wijzigt 
naar een pay-per-use (PPU) c.q. gas as a service (GaaS) - model.  Verder verklaart hij dat de 
gerapporteerde omzetdaling mede een gevolg is van de overgang naar IFRS (International Financial 
Reporting Standards). De heer van Driel verwacht dat de bruto marge zal stijgen. 

Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Er zijn geen binnengekomen stukken. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een bericht van 
verhindering ontvangen van enkele beleggers. De heer Olie meldt dat de financiële resultaten naar 
het oordeel van de stichting tot tevredenheid stemmen en feliciteert de heer van Driel met de 
solvabiliteit en andere financiële ratio's van de uitgevende instelling. De heer Olie vraagt de heer van 
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Driel een toelichting te geven op het risico van subsidieverlening1. De heer van Driel geeft aan dat 
HyGear minder subsidie(s) verwacht te ontvangen omdat het inmiddels niet langer als kleine 
onderneming wordt beschouwd. Hij verwacht wel dat de R&D subsidies de komende jaren op peil 
zullen blijven. 

Vragen van beleggers 

Een belegger vraagt wat de levensduur is van de PPU installaties. De heer van Driel geeft aan dat 
deze installaties zijn ontworpen op een levensduur van 15 jaar. Deskundigen verschillen echter van 
mening omtrent de verwachte levensduur. Volgens de heer van Driel zouden dergelijke installaties 
ook wel eens 30 jaar kunnen meegaan. 

Een andere belegger vraagt wat de terugverdientijd is van een PPU installatie. De heer van Driel 
antwoordt dat dit tussen de 6 en 10 jaar is. 

Ten slotte vraagt een belegger waarom opnieuw is gekozen voor een obligatielening. De heer van 
Driel antwoordt dat dit voortvloeit uit het feit dat de huidige aandeelhouders op dit moment niet 
hun belang willen verwateren. 

Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering. Na afloop kunnen de aanwezigen een kijkje nemen bij enkele 
onderdelen van het bedrijf (ontwerpafdeling, productiehal, testopstellingen en buitenlocatie met 
tankinstallaties). 

                                                             
1 Zie pag. 9 van de jaarrekening 2017 
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