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Prospectus voor de obligaties van  

Bouman Industries B.V.  

d.d. 21 juni 2016 

- 5,8% Nederlandse Industrie Obligatie - 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Bouman Industries B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 

€ 1.000,- geven wij 1 obligatie uit. De minimale inleg is € 5.000,-. Wij betalen dit geld terug. Wij 

spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Dat is na 6 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente 

is 5.8%. U belegt dan in ons. In totaal willen wij maximaal € 2.490.000,- lenen. Wij bieden in 

totaal dus maximaal 2.490 obligaties aan. 

 

Belegt u in ons? Dan koopt u de obligaties niet rechtstreeks van ons. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf koopt de obligaties namens u. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus de 

obligatiehouder. U krijgt niet het juridisch eigendom van onze obligaties. U krijgt wel het 

economisch eigendom van onze obligaties. Dit betekent dat u recht heeft op de economische 

waarde van de obligatie, maar niet op de obligatie zelf. In dit prospectus noemen wij het toch 

een obligatie als wij het hebben over uw recht op de economische waarde van de obligatie.  

 

Wij hebben voor de samenwerking met NPEX B.V. gekozen, zodat u op het NPEX 

handelsplatform de obligaties kunt verhandelen. Om de obligaties te kunnen kopen en eventueel 

te kunnen verkopen heeft u een beleggingsrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger bij NPEX? Dan kan de obligatie meer geld waard 

zijn geworden, of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie dan u heeft 

uitgeleend. 

 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons.  

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Laat ons dat dan weten. Hoe u 

dat doet, leest u ook in dit prospectus. Als wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij u laten 

weten of u onze obligaties krijgt. Pas dan gelden de afspraken tussen u en ons. Wij bieden onze 

obligaties alleen aan in Nederland.  
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2. Samenvatting 

 

Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met 

'elementen'. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A – E (A.1 – E.7). 

 

Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een 

samenvatting voor de onderhavige effecten en uitgevende instelling. Omdat sommige elementen 

niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering 

van de elementen.  

 

In het geval het vereist is dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het type 

van de effecten en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante informatie kan 

worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte beschrijving van het 

element opgenomen met daarachter de opmerking 'niet van toepassing'. 

 

A.  Inleiding en waarschuwingen 

A.1  Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit prospectus.  

 

Iedere beslissing om onze obligaties te kopen moet gebaseerd zijn op bestudering van 

het gehele prospectus door de belegger. Iedere belegger is zelf verantwoordelijk voor 

zijn beleggingsbeslissing.  

 

De belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke instantie aanhangig maakt 

met betrekking tot de informatie in het prospectus dient, indien van toepassing 

volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, eventueel de 

kosten voor vertaling van het prospectus te dragen voordat de rechtsvordering wordt 

ingesteld. 

 

Alleen wij(Bouman Industries B.V.) die deze samenvatting hebben ingediend, met 

inbegrip van een vertaling ervan, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld 

indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus 

wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen 

met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat 

om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren. 

A.2  Dit is niet van toepassing. Bouman Industries B.V. heeft aan geen enkele persoon 

toestemming gegeven om dit prospectus te gebruiken voor verdere doorverkoop of 

definitieve plaatsing van de obligaties. 
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B.  Uitgevende instelling: informatie over ons 

B.1 Onze officiële naam en andere 

naam die wij gebruiken 

Onze naam is Bouman Industries B.V. Wij gebruiken 

ook de naam Bouman Industries. 

B.2 Onze rechtsvorm, de plaats waar 

wij zijn gevestigd, het land waar 

wij zijn opgericht en welk recht 

voor ons geldt 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Wij zijn statutair gevestigd in 

Almelo. Wij zijn opgericht in Nederland. Het 

Nederlands recht geldt voor ons bedrijf. 

B.4 Bekende tendensen Wij hebben op 31/12/2015 onze laatste gecontroleerde 

financiële overzicht bekend gemaakt. Sinds de datum 

van bekendmaking van onze laatst gepubliceerde 

gecontroleerde financiële overzichten zijn er geen 

negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze 

vooruitzichten.  

 

Er zijn geen tendensen waarvan redelijkerwijze mag 

worden aangenomen dat die belangrijke gevolgen 

hebben voor onze vooruitzichten in 2016. 

B.5 Groep Wij zijn een houdstermaatschappij zonder activiteiten. 

Wij staan aan het hoofd van een groep bedrijven, ook 

wel dochterondernemingen genoemd. Onderstaand 

een overzicht van onze groep: 

 

B.9 Verwachting van onze winst Over het gehele jaar 2015 is een geconsolideerde 

EBITDA behaald van € 558.644,- en een nettowinst 

van € 70.993,-. Over het gehele jaar 2016 wordt een 

geconsolideerde EBITDA verwacht van € 1.457.364,- 

en een nettowinst van € 263.810,-, waarop de 

eenmalige kosten voor het aanbieden van de 

obligatielening al in mindering zijn gebracht.  
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Met EBITDA wordt bedoeld het verschil tussen de 

brutomarge en de kosten exclusief afschrijvingen, 

rentekosten en winstbelastingen. 

B.10 Voorbehoud bij financiële 

overzicht 

Onze accountant heeft in onze jaarrekening van 2015 

een aanvullende opmerking opgenomen over onze 

continuïteit: 

In de jaarrekening 2015 wordt door de accountant 

benadrukt dat ondanks het negatieve werkkapitaal in 

2015 van € 852.482,-, de onzekere financiële positie 

van de onderneming en het feit dat de vennootschap 

afhankelijk is van de bereidwilligheid van de financiers 

om de financiering van de onderneming voort te zetten, 

welke condities duiden op het bestaan van een 

onzekerheid van materieel belang op grond waarvan 

gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 

continuïteitsveronderstelling van de vennootschap, de 

accountant toch de jaarrekening op basis van 

continuïteit heeft opgesteld. De accountant 

onderbouwt deze veronderstelling door de opgenomen 

verklaring van de directie van de vennootschap die als 

volgt is opgenomen: “Gelet op de vermogenspositie van 

de vennootschap ultimo 2015 en het resultaat over 

2015 hebben de aandeelhouders besloten een bedrag 

ad € 750.000,- om te zetten naar een achtergesteld 

karakter, teneinde het garantiekapitaal te versterken. 

De directie heeft veel vertrouwen in de toekomst. De 

verwachting is dat de winstgevendheid de komende 

jaren zal toenemen, door de investeringen die in 

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast 

heeft de directie passende maatregelen getroffen om 

het werkkapitaal te optimaliseren en de 

winstgevendheid te verbeteren. Er is de afgelopen 12 

maanden afscheid genomen van verliesgevende 

bedrijfsactiviteiten en er zijn structurele 

kostenbesparingen doorgevoerd. Tenslotte wordt de 

uitgifte van een obligatielening voorbereid waarmee 

het werkkapitaal aanzienlijk versterkt zal worden.” 
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B.12 Belangrijke financiële informatie 

uit het verleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onze accountant heeft de jaarrekeningen van 

2014 en 2015 gecontroleerd en goedgekeurd.  

 De opgestelde prognoses voor de jaren 2016, 2017 

en 2018 zijn door ons opgesteld in het kader van 

dit prospectus. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat 

voor deze prognoses door onze accountant géén 

onderzoeksrapport (assurance) is afgegeven. 

Hieronder geven wij een weergave van de 

geconsolideerde balans van 2014 en 2015: 
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Belangrijke negatieve wijzigingen 

sinds ons laatste financiële 

overzicht. 

 

 

 

 

 

Veranderingen in onze financiële 

positie of onze handelspositie 

Hieronder geven wij een weergave van de 

geconsolideerde winst en verliesrekening van 2014 

en 2015: 

 

 

 Wij hebben op 31/12/2015 onze laatste 

gecontroleerde financiële overzicht bekend 

gemaakt. Sinds de datum van bekendmaking van 

onze laatst gepubliceerde gecontroleerde 

financiële overzichten zijn er geen negatieve 

wijzigingen van betekenis geweest in onze 

vooruitzichten. Wij verwachten niet dat onze 

vooruitzichten dit jaar zullen veranderen. 

 Onze laatste verslagperiode is op 31/12/2015 

geëindigd. Na het einde van de laatste 

verslagperiode waarvoor wij gecontroleerde 

financiële informatie hebben gepubliceerd, zijn er 

geen wijzigingen van betekenis geweest in de 

financiële positie of handelspositie van de groep 

van bedrijven waar wij bij horen. 

B.13 Belangrijke gebeurtenissen van de 

afgelopen tijd 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen geweest sinds 

31 december 2015 die voor ons van bijzonder belang 

zijn en die van grote betekenis zijn voor onze 
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solvabiliteit. De solvabiliteit berekenen wij door het 

garantievermogen te delen op het balanstotaal. 

B.14 De groep van bedrijven waar wij 

bij horen 

 

Wij staan aan het hoofd van een groep bedrijven, ook 

wel dochterondernemingen genoemd. Wij zijn een 

houdstermaatschappij zonder activiteiten. Wij zijn 

afhankelijk van onze dochterondernemingen. Wij 

hebben de volgende dochterondernemingen:  

 Bouman Industrial Supplier Group B.V. Deze 

tussenholding (ook wel houdstermaatschappij 

genoemd) is eigenaar van 100% van de aandelen 

van Machinefabriek Bouman B.V., High Tech 

Machining Twente B.V., Bouman Proces 

Technologie B.V., Bouman Engineering B.V. en 

Bouman Industrial Services B.V. 

 High Tech Machining Twente B.V. In High Tech 

Machining Twente B.V. worden alle producten 

gemaakt die door robots worden gemaakt.  

 Bouman Engineering B.V. In Bouman 

Engineering B.V. worden ingenieursdiensten 

verleend aan derden alsmede aan bedrijven uit 

onze groep. 

 Bouman Industrial Services B.V. In Bouman 

Industrial Services B.V. worden alle medewerkers 

verloond.  

 Bouman Property B.V. In Bouman Property B.V. 

zit ons vastgoed. 

 

De overige drie ondernemingen betreffen onze 

voornaamste activiteiten, namelijk Machinefabriek 

Bouman B.V., Bouman Proces Technologie B.V. en 

Centri Tech Separations Twente B.V. Hieronder volgt 

een nadere toelichting van deze bedrijven:  

 Machinefabriek Bouman B.V. Machinefabriek 

Bouman B.V. voert complexe materiaal 

bewerkingen uit, maakt complexe 

(productie)onderdelen, modules en 

machinesystemen en levert complete producten, 

machinesystemen en speciaal gereedschap. 
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 Bouman Proces Technologie B.V. Bij Bouman 

Proces Technologie B.V. worden procesinstallaties 

ontwikkeld en geproduceerd. Deze 

procesinstallaties verwerken gassen, vloeistoffen 

en vaste stoffen (poeders). Tevens ontwikkelt en 

verkoopt Bouman Proces Technologie B.V. eigen 

producten en oplossingen die gericht zijn op 

duurzaamheid en een schoner milieu, zoals 

installaties voor de hergebruik van CO2. 

 Centri Tech Separations Twente B.V. Centri Tech 

Separations Twente B.V. ontwikkelt en verkoopt 

zelf ontwikkelde, innovatieve machines voor het 

scheiden en zuiveren van vloeibare en vaste stoffen 

(ook wel separatie- en filtratiemachines genoemd), 

gericht op duurzaamheid en een schoner milieu, 

zoals producten voor het zuiveren van vervuild 

water. 

 

Wij zijn afhankelijk van de resultaten van onze 

dochterondernemingen, omdat zij onze diensten 

uitvoeren. 

B.15 Onze belangrijkste activiteiten Onze groep is een Nederlands MKB-bedrijf met circa 

70 medewerkers in onze groep. De activiteiten van 

onze groep bestaan voornamelijk uit twee onderdelen: 

 

1. Wij zijn toeleverancier voor bedrijven in met name 

de Nederlandse en Duitse maakindustrie. Onze klanten 

zijn voornamelijk multinationals. Wij bestaan langer 

dan 65 jaar en hebben veel ervaring en kennis 

opgebouwd in de (hoogtechnologische) maakindustrie. 

Wij maken hoogkwalitatieve producten: producten 

met een kwaliteit die niet iedereen zomaar kan maken, 

omdat voor het maken van onze producten en 

oplossingen kennis, ervaring en bepaalde machines 

nodig zijn. Dit doen wij via onze 

dochterondernemingen Machinefabriek Bouman B.V. 

en High Tech Machining Twente B.V. 
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2. Wij ontwikkelen en verkopen duurzame producten 

en oplossingen. 

Tot vijf jaar geleden waren we enkel toeleverancier 

voor de Nederlandse en Duitse maakindustrie. 

Ongeveer vijf jaar geleden zijn we gestart met het 

ontwikkelen en verkopen van eigen producten en 

oplossingen die zijn gericht op duurzaamheid en een 

schoner milieu (‘turning waste into profit’), zoals (a) 

producten voor het filteren en separeren van 

vloeistoffen (bijvoorbeeld het schoonmaken van 

vervuild water) en (b) oplossingen voor CO2 recycling. 

Dit doen wij via onze dochterondernemingen Centri 

Tech Separations Twente B.V. en Bouman Proces 

Technologie B.V. 

 

De verkopen van onze duurzame producten nemen 

ieder jaar toe en maken ieder jaar een groter deel uit 

van onze totale omzet. Het risicoprofiel van ons bedrijf 

wordt daardoor lager: we zijn niet alleen meer 

afhankelijk van opdrachten van Nederlandse en Duitse 

bedrijven uit de maakindustrie, maar we produceren 

nu ook eigen producten en oplossingen die gericht zijn 

op de trend van duurzaamheid en een schoner milieu, 

zoals hergebruik van CO2 en het zuiveren van vervuild 

water. Hierdoor ontstaat meer toegevoegde waarde. 

B.16 Van wie is ons bedrijf? Onze aandelen zijn verdeeld over de volgende drie 

aandeelhouders: 

 W.J. Beheer B.V. bezit 25% van de aandelen. Dit is 

de persoonlijke holding van de heer Wilco van 

Wijck, een van onze mededirecteuren. 

 Advies, Beheer- en Beleggingsmaatschappij 

Rojuma II B.V. bezit 25% van de aandelen. Deze 

holding is gelieerd aan de heer Robert den Hartog, 

een van onze mededirecteuren. 

 MKB Participatiefonds II B.V. bezit 50% van de 

aandelen. Deze entiteit is onderdeel van MKB 

Fonds N.V. MKB Fonds N.V. is een 

investeringsmaatschappij die participeert in 

Nederlandse MKB-(familie)bedrijven.  
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Er is maar één soort aandelen uitgegeven. 

B.17 Kredietbeoordeling Dit is niet van toepassing. Wij hebben geen 

kredietbeoordeling (rating) van een 

kredietbeoordelaar (credit rating agency). Ook onze 

obligaties hebben geen kredietbeoordeling. We kunnen 

daarvan dus geen korte beschrijving geven, omdat dit 

niet van toepassing is.  

 

 

C. Effecten: informatie over de obligaties 

 

C.1 Type en categorie U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen 

de lening terug. Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u 

terugbetalen. Wij betalen u ook rente. Deze lening heet een obligatie.  

C.2 Munteenheid De obligaties zijn in euro. U leent ons het geld in euro uit. U krijgt het 

geld ook in euro terug. 

C.5 Beperkingen als u 

de obligaties wilt 

verkopen 

U mag de obligaties aan iemand anders verkopen. U mag dat alleen 

doen aan een andere belegger via het handelsplatform van NPEX. U 

kunt de obligaties dus niet overmaken naar een andere rekening van 

u buiten NPEX, bijvoorbeeld bij een bank.  

 

C.9 

 

Waar u recht op 

heeft bij de 

obligaties 

 

 U krijgt rente voor het bedrag dat u aan ons heeft 

uitgeleend. U krijgt 5,8% rente. Voor iedere obligatie krijgt 

u dus ieder jaar 5,8% aan rente. Dat is € 4,84 per maand. 

 Voor de obligaties maken wij met iedereen dezelfde 

afspraken. Dat betekent dat er geen beleggers zijn die 

voorrang krijgen als wij onze afspraken over de obligaties 

niet nakomen. De obligaties hebben onderling dus een 

gelijke rang. 

 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u geld aan ons 

uitleent. Dat is op 10 augustus 2016.  

 U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u na het eind 

van iedere maand. Dat is maximaal op de vijfde dag van de 

volgende maand.  

 U krijgt het geld van de lening terug op 10 augustus 2022.  

 Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij 

niet eerder dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar 

nadat wij de obligaties hebben verkocht. Betalen wij de 

lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen de rente 

tot aan het moment van eerder terugbetalen. Wij betalen 



Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 14 - 

 

 

dan ook een extra bedrag. Dat is 2% van het bedrag dat wij 

terugbetalen.  

 Stoppen wij deze aanbieding van obligaties? Heeft u wel al 

betaald? Dan heeft u nog geen obligaties gekregen. Wij 

betalen dan geen rente.  

 Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de 

gezamenlijke belangen van alle beleggers in onze obligaties.  

 De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van 

andere leningen. Naast de obligaties zijn wij ook andere 

leningen aangegaan, namelijk met de bank en de 

aandeelhouders.  

 U heeft geen voorrang op anderen als wij u niet betalen. 

Dat betekent dat u dus niet eerder dan andere personen uw 

geld en de rente krijgt. Wij hebben zekerheidsrechten, zoals 

een hypotheekrecht of pandrecht, gegeven aan anderen, 

waaronder aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Hiermee ontvangen deze partijen zekerheden voor de 

terugbetaling van hun gelden en de betaling van de rente. 

Wij hebben de volgende zekerheden verstrekt: 

- Rabobank heeft een eerste recht van hypotheek op ons 

vastgoed, een eerste pandrecht op al onze huidige en 

toekomstige vorderingen en een eerste pandrecht op onze 

machines, inventaris, voorraden en andere roerende zaken 

voor de door hun verstrekte leningen, zolang deze niet 

volledig zijn afgelost. Rabobank heeft de volgende leningen 

aan ons verstrekt: een hypotheek voor ons vastgoed van  

€ 1.415.000,- (per 31/12/2015) en een rekening courant 

krediet van € 1.600.000,-.  

- Onze aandeelhouders hebben een tweede recht van 

hypotheek op ons vastgoed, een tweede pandrecht op onze 

huidige en toekomstige roerende zaken en huidige en 

toekomstige debiteuren en een stil pandrecht op huidige en 

toekomstige vorderingen op dochtermaatschappijen voor 

de door hun verstrekte leningen, zolang deze niet volledig 

zijn afgelost. Onze aandeelhouders hebben de volgende 

leningen aan ons verstrekt: een overbruggingskrediet van  

€ 450.000,-, een lening van € 925.000,- en een 

achtergestelde lening van € 750.000,-.  

 



Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 15 - 

 

 

Betalen wij de rente op deze leningen niet of niet op tijd? 

Of betalen wij deze leningen niet terug? Dan mogen deze 

partijen hun zekerheidsrechten uitwinnen. 

 Wij geven Stichting Obligatiehoudersbelangen een eerste 

pandrecht op alle aandelen van Bouman Industrial 

Supplier Group B.V. (BISG). BISG is onze 

dochteronderneming en is eigenaar 

(houdstermaatschappij) van 100% van de aandelen van 

Machinefabriek Bouman B.V. (Machinefabriek Bouman), 

High Tech Machining Twente B.V. (HTMT), Bouman 

Proces Technologie B.V. (Bouman PT), Bouman 

Engineering B.V. en Bouman Industrial Services B.V. De 

groep bedrijven van BISG realiseerde in 2015 circa 98% 

van de omzet van onze groep. Het vestigen van dit 

pandrecht doen wij in een aparte akte. De pandakte is als 

bijlage 2 opgenomen in dit prospectus.  

 Wij keren pas dividend uit aan onze aandeelhouders als wij 

de obligatielening hebben terugbetaald en de rente hebben 

betaald. Hierdoor kunnen er geen winstuitkeringen aan 

onze aandeelhouders plaatsvinden voordat deze 

obligatielening en de daarover verschuldigde rente volledig 

zijn terugbetaald en blijven alle middelen beschikbaar voor 

rentebetalingen en terugbetaling van leningen, waaronder 

deze obligatielening. 

 Wij hebben per 31/12/2015 een garantievermogen van  

€ 1.584.281,-. Het garantievermogen bestaat uit ons 

groepsvermogen van € 834.281,- en achtergestelde 

leningen van de aandeelhouders van € 750.000,-. 

C.10 Rentebetalingen 

die afhankelijk zijn 

van derivaten  

Dit is niet van toepassing. Onze rentebetalingen hebben geen 

derivatencomponent. 

C.11 Beurs Dit is niet van toepassing. U kunt de obligaties niet op een 

gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of 

verkopen.  

Wij werken wel samen met NPEX. NPEX heeft een handelsplatform. 

Dat is een marktplaats waarop u beleggingen kunt kopen en verkopen. 

Onze beleggingen kunt u alleen op het handelsplatform van NPEX 

van ons kopen. Als u onze obligaties bij ons koopt, maakt u dus ook 

afspraken met NPEX.  
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D. Risico’s  

 

D.2 Risico’s die horen 

bij ons 

De risico’s die horen bij ons gelden voor onze hele groep. Als het goed 

of slecht gaat met onze dochterondernemingen, gaat het ook goed of 

slecht met ons. Wij zijn afhankelijk van de resultaten van onze 

dochterondernemingen. Hieronder staan de risico’s weergegeven die 

horen bij ons: 

  

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te 

betalen. Als wij failliet gaan, is het goed mogelijk dat wij geen geld 

hebben om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Als wij 

niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de 

lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.  

 

Het pandrecht heeft onvoldoende waarde 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt van ons een pandrecht op de 

aandelen van Bouman Industrial Supplier Group B.V. Als wij failliet 

gaan, is het goed mogelijk dat wij geen geld hebben om de lening terug 

te betalen. Of om de rente te betalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag dan de aandelen van Bouman 

Industrial Supplier Group B.V. verkopen. Het kan zijn dat de verkoop 

hiervan te weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug 

te betalen.  

 

Wij hebben niet genoeg geld om uw rente te betalen 

Het kan zijn dat wij onvoldoende geld hebben om de rente te betalen. 

Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets 

van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Wij moeten meer rente betalen om geld van anderen te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals van de bank en onze 

aandeelhouders. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. Om dat geld 

te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan wordt het voor 

ons daarmee ook duurder om geld te lenen. Als wij niet voldoende geld 

hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald 

krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 
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Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen 

Wij maken onderdelen en systemen voor bedrijven uit de Nederlandse 

en Duitse maakindustrie. Daarnaast verkopen wij innovatieve eigen 

producten en oplossingen gericht op duurzaamheid en een schoner 

milieu, zoals (a) producten voor het filteren en separeren van 

vloeistoffen (bijvoorbeeld het schoonmaken van vervuild water) en  

(b) oplossingen voor CO2 recycling. Het kan zijn dat er minder vraag is 

vanuit de Nederlandse en Duitse maakindustrie naar de onderdelen en 

systemen die door ons worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat we 

duurder zijn dan andere bedrijven. Ook kan het zijn dat nieuwe 

producten en oplossingen gericht op het filteren en separeren van 

vloeistoffen en/of het recyclen van CO2 op de markt komen van andere 

producenten, die dit goedkoper of beter kunnen. Hierdoor kan het zijn 

dat wij minder van onze diensten en producten verkopen. Of dat wij 

niets meer kunnen verkopen. Dan hebben wij minder geld. Als wij niet 

voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening 

terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Onze prognoses komen niet uit 

De prognoses in dit prospectus bevatten mededelingen die 

toekomstverwachtingen uitspreken, onder meer ten aanzien van onze 

financiële positie, de door ons te behalen resultaten en de door ons 

gedreven onderneming. De in dit prospectus opgenomen 

verwachtingen en prognoses met de daarbij behorende 

veronderstellingen, analyses, berekeningen en commentaren zijn 

uitsluitend verstrekt om inzicht te geven in de verwachtingen die wij nu 

hebben en vormen geen garantie voor rendement op deze obligaties. 

Het risico bestaat dat de grondslagen van de prognoses afwijken en dat 

de geprognosticeerde resultaten tegenvallen. Hierdoor kan het zijn dat 

wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn 

dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u 

minder of geen rente krijgt. 

 

Ons werkkapitaal neemt toe 

Het kan zijn dat onze klanten ons later betalen. Onze klanten kunnen 

ons later betalen, bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het maken 

van de producten omdat we de materialen niet op tijd hebben 

ontvangen om de producten te maken. Er kunnen ook andere redenen 

zijn waardoor we minder snel geld ontvangen van de klanten, maar wel 

al de rekeningen van onze leveranciers moeten betalen.  
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Ons werkkapitaal neemt dan toe. Dan houden wij minder geld over. Als 

wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de 

lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Onze kosten nemen toe 

Onze kosten kunnen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld hogere 

salarissen voor medewerkers, hogere bijdrages voor pensioenpremies 

en hogere inkoopkosten van grondstoffen en materialen voor de 

productie van de producten en systemen voor onze klanten. Het kan zijn 

dat deze en andere kosten toenemen en wij geen of onvoldoende 

rekening hebben gehouden met een stijging van de kosten. Ook kan het 

zijn dat wij de kostenstijging niet door kunnen berekenen aan onze 

klanten. Dan houden wij minder geld over. Als wij niet voldoende geld 

hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald 

krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt 

 

Wij zijn afhankelijk van onze afnemers 

Als een klant van ons besluit onze producten en diensten niet langer te 

kopen heeft dat negatieve gevolgen voor onze winstontwikkeling. Dan 

houden wij minder geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan 

het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat 

u minder of geen rente krijgt. 

 

Wij zijn afhankelijk van onze directie en medewerkers 

Onze onderneming wordt geleid door de directie. De directie wordt 

ondersteund door het managementteam dat bestaat uit onze 

belangrijkste medewerkers.. De directie is zelfstandig bevoegd en in 

staat om keuzes te maken die een negatieve invloed kunnen hebben op 

onze winstontwikkeling. Het kan zijn dat onze directie en onze 

(belangrijkste) medewerkers niet altijd de juiste beslissingen zullen 

maken voor de onderneming. Dit kan een negatief effect hebben op onze 

resultaten, waardoor we minder geld hebben. Als wij niet voldoende 

geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening 

terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet 

zijn. Als die anderen veel van onze producten of diensten kochten en 

daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens 

minder geld. Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten 
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en diensten willen kopen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het 

zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u 

minder of geen rente krijgt. 

 

Ons product heeft een fout 

Wij maken onderdelen en systemen voor de Nederlandse en Duitse 

maakindustrie. Ondanks onze kwaliteitstesten kan er iets mis gaan. In 

het ergste geval moeten wij de schade volledig vergoeden of de 

producten opnieuw maken. Dat kost ons geld en reputatieschade, zelfs 

al is de schade verzekerd. Ook kan het gevolg zijn dat wij dan minder 

van onze producten en diensten verkopen. Bijvoorbeeld wanneer in de 

krant stond dat ons product een fout had. Hierdoor kan het zijn dat wij 

minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat 

u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder 

of geen rente krijgt. 

 

Onze concurrenten doen het beter 

Wij zijn niet de enigen die onderdelen en systemen maken voor de 

maakindustrie. Ook andere bedrijven doen dit. Er is concurrentie. Dit 

geldt ook voor onze eigen oplossingen en producten gericht op 

duurzaamheid en een schoon milieu. Komen er nog meer bedrijven die 

dezelfde diensten en producten leveren of iets beters verkopen? Of 

worden de diensten en producten van die andere bedrijven goedkoper? 

Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij onze diensten en 

producten moeten veranderen. Of de prijs. Daardoor hebben wij minder 

winst. Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet 

voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening 

terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze 

medewerkers zijn belangrijk voor ons succes. Als medewerkers weg 

gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Zeker als dit goede medewerkers 

zijn. Het kan soms lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden, 

die dezelfde ervaring, kennis en vaardigheden hebben als de 

medewerkers die zijn vertrokken Als onze medewerkers minder 

ervaring, kennis en vaardigheden hebben, kan het zijn dat wij minder 

winst maken. Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij 

niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de 

lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.  
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De CAO- en pensioenregels kunnen veranderen 

Wij hebben circa 70 medewerkers in dienst en 10 tot 20 

uitzendkrachten. Wij werken volgens de CAO van de metalelektro. De 

pensioenen van onze medewerkers zijn ondergebracht bij de Stichting 

Pensioenfonds van de Metalelektro (PME). Veranderen de CAO- en/of 

pensioenregels? Of gaat een rechter de regels anders uitleggen? Dan kan 

het zijn dat wij meer salarissen of premies moeten betalen. Of dat wij 

meer belasting moeten betalen. Daardoor zou het kunnen dat wij 

minder geld overhouden. Als wij niet voldoende geld hebben kan het 

zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u 

minder of geen rente krijgt. 

 

De belastingregels kunnen 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. Hierdoor 

kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld 

hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald 

krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

D.3 Risico’s die horen 

bij de obligaties 

Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van obligaties uit: 

 

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 ervoor 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. U kunt uw obligaties via het handelsplatform van NPEX 

verkopen. Dan kunnen andere beleggers bieden op uw obligaties. Die 

beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. 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 wilt kopen. 
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U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere 

rekening  

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via het handelsplatform van 

NPEX. De obligaties staan dan op de NPEX rekening bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. 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 NPEX rekening? En loopt de lening 

nog niet af? Dan moet u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan 

opnieuw beleggen. Maar het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil 

kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan het bedrag dat u heeft 

betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 

 

Anderen hebben zekerheidsrechten 

Naast de obligatielening zijn wij ook andere leningen aangegaan, 

namelijk met de bank en de aandeelhouders. Wij hebben voor al deze 

leningen zekerheidsrechten gegeven, zoals een hypotheekrecht of 

pandrecht, aan de Rabobank en aan onze aandeelhouders en voor deze 

obligatielening een pandrecht aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Betalen wij de rente op deze leningen niet of niet op tijd? Of betalen wij 

deze leningen niet terug? Dan mogen deze partijen hun 

zekerheidsrechten uitwinnen. 

 

De marktrente kan stijgen 

De obligaties kennen een relatief hoog vast rentepercentage van 5,8% 

per jaar door het hogere risicoprofiel van de obligatie. Voor uw 

vergelijking: de huidige kapitaalmarktrente voor een Nederlandse 

staatsobligatie is circa 0,5% voor 10 jaar en kan variëren. Niemand kan 

de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente voorspellen. Wordt de 

huidige kapitaalmarktrente van circa 0,5% voor de Nederlandse 

staatsobligaties binnen de looptijd van de obligatie hoger dan de rente 

voor de obligatie van 5,8%?Dan kan dat betekenen dat niemand uw 

obligaties met het hogere risicoprofiel wil kopen van u.  

 

Risico van vervroegde terugbetaling 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. U heeft dan uw geld weer 

terug. U heeft daardoor een kortere periode rente gekregen. Wilt u het 

geld opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u 

een andere obligatie koopt.  
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijk belang van de obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang 

van de obligatiehouders en daarmee in het gezamenlijk belang van alle 

beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van 

beleggers.  

 

Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 

neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in het belang zijn van een individuele 

belegger. Bijvoorbeeld omdat 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 

toch niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met 

het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van 

NPEX verkopen. Stoppen wij de samenwerking met NPEX? Dan krijgt 

u het juridische eigendom van de obligaties. U kunt de obligaties daarna 

niet meer verkopen op 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.  

 

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 winst 

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

het geld van de lening terug. U ontvangt geen winstuitkeringen 

(dividend). Dat recht hebben alleen onze aandeelhouders. Het dividend 

komt de aandeelhouders pas toe nadat alle obligaties zijn afgelost en de 

inleg van de obligatiehouders volledig is terugbetaald. 
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E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen 

 

E.2b Waarom wij de 

obligaties willen 

verkopen als dit 

niet gaat om het 

maken van winst 

of het afdekken 

van risico’s 

Wij willen het geld van de obligatielening ad € 2.490.000,- voor de 

volgende zaken gebruiken: 

- een bedrag ad € 350.000,- wordt gebruikt om in te lossen op het 

rekening courant krediet (stamkrediet) van Rabobank. 

- een bedrag ad € 450.000,- wordt gebruikt voor aflossing van een 

overbruggingskrediet van een aandeelhouder. Die lening moet op 

1/4/2017 helemaal zijn terugbetaald. 

- een bedrag van circa € 137.000,- wordt gebruikt voor de kosten voor 

het plaatsen van de obligatielening.  

- het resterende geld van de obligatielening, naar verwachting € 

1.553.000,-, zullen we gebruiken als werkkapitaal om de groei van onze 

eigen producten binnen onze groep van bedrijven te financieren, 

waaronder begrepen de betaling van crediteuren en de financiering van 

debiteuren. Als we meer orders krijgen voor onze innovatieve 

producten, betekent het dat we de kosten (meestal) moeten 

voorfinancieren. Om deze reden hebben we groeikapitaal nodig. 

 

Wij willen minimaal een bedrag van € 800.000,- lenen. Indien er 

minder geld wordt opgehaald met de obligatielening dan de beoogde 

 € 2.490.000,-, zal het geld van de obligatielening naar rato worden 

aangewend, met uitzondering van de kosten voor het plaatsen van de 

obligatielening en met uitzondering van de aflossing van het 

overbruggingskrediet aan onze aandeelhouder.  

E.3 Regels die gelden 

voor onze 

verkoop van 

obligaties 

- Voor het kopen van de obligaties heeft u een NPEX rekening nodig. 

-  Om obligaties te kopen, vult u het inschrijfformulier in. Het 

inschrijfformulier staat op de website van NPEX. 

-  U betaalt het bedrag voor de obligaties voordat de inschrijfperiode 

is afgelopen. 

- Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt. Of helemaal geen 

obligaties. Wij mogen dit bepalen. Krijgt u minder obligaties? Dan 

krijgt u het geld van de obligaties die u niet heeft gekregen natuurlijk 

terug. 

 

Vrijdag 5 augustus 2016,17.00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het 

inschrijfformulier en betaling van u hebben ontvangen. 
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Maandag 8 augustus 2016 

Wij maken bekend op de website van NPEX hoeveel inschrijvingen wij 

hebben.  

 
Woensdag 10 augustus 2016 (de uitgiftedatum) 

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

 

1. Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf ontvangen. 

2. Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de 

obligaties krijgt.  

3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie 

op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 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, 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, kunt u vanaf nu de obligaties weer verkopen op het 

handelsplatform van NPEX. 

 

Wij mogen de inschrijfperiode veranderen. Wij kunnen een eerdere 

datum kiezen. Of een latere datum. Als wij dat doen, zullen wij dat 

bekendmaken op de website van NPEX.  

 

Wij mogen deze aanbieding van de obligaties ook stoppen. Dat doen wij 

alleen als wij op inschrijvingsdatum voor minder dan € 800.000,- aan 

inschrijvingen hebben. Als wij dat doen, zullen wij dat op de website van 

NPEX bekendmaken. 

E.4 Belangen die een 

rol spelen bij de 

verkoop van de 

obligaties  

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Met al deze 

bedrijven maakt u afspraken. Het gaat om de volgende bedrijven:  

- met ons, Bouman Industries B.V., handelend onder de naam Bouman 

Industries. 

- NPEX. 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
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NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor 

beleggingen. Onze obligaties kunt u op het handelsplatform van NPEX 

kopen.  

 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een 

beleggingsrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf nodig. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt het gezamenlijk belang 

van de obligatiehouders. Dat geldt ook voor u, als u via NPEX in ons 

belegt. De afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen staan in 

de trustakte. Die trustakte geldt dus ook voor u als u in ons belegt. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een pandrecht van ons. Met 

dat recht geven wij een pandrecht op de aandelen van Bouman 

Industrial Supplier Groep B.V. Betalen wij de rente niet of niet op tijd? 

Of betalen wij niet de lening terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de aandelen in Bouman Industrial Supplier 

Groep B.V. verkopen. De rente of de lening wordt dan betaald met de 

opbrengst van deze verkoop. In de pandakte staat hoe dat precies werkt. 

Ook staat in de pandakte wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen 

mag verkopen. De pandakte is bijlage 2 van dit prospectus. 

 

E.7 Kosten U betaalt 1% emissiekosten aan NPEX voor het kopen van de obligaties. 

U betaalt dit bedrag over het bedrag van uw inschrijving. De eerste 25 

inschrijvers met betaling betalen geen emissiekosten. 

 

  



Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 26 - 

 

 

3. Risicofactoren 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u de lening terug. Wij 

spreken af wanneer wij de lening aan u terug betalen. Wij betalen ook rente. Deze lening heet een 

obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen. Let op: beleggen 

zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder 

leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 3.3. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 3.4. 

 

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer wij failliet 

gaan.  

 

3.1. Beleggen brengt altijd risico’s met zich 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger of een professionele belegger bent.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van 

verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. 

Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze 

obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook 

een deel van uw geld te sparen. En om uw geld te verdelen over verschillende beleggingen en/of 

spaartegoeden. 

 

3.2. Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen. Bijvoorbeeld: 

 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U snapt niet wat wij doen. 

- U snapt niet hoe onze obligaties werken. 

- U kunt het zich niet veroorloven om geen geld verliezen. 

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 
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- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 6 jaar missen. 

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).  

 

3.3. Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van obligaties in het 

algemeen uit: 

 

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 ervoor 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. U kunt uw obligaties via het handelsplatform van NPEX 

verkopen. Dan kunnen andere beleggers bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke 

prijs zij willen betalen.  

 

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 wilt kopen. 

 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening  

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via het handelsplatform van NPEX. De obligaties staan 

dan op de NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 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 NPEX rekening? En loopt de lening nog niet af? Dan moet u de 

obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan ook zijn dat 

niemand uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan het bedrag dat u 

heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 
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Anderen hebben zekerheidsrechten 

Naast de obligatielening zijn wij ook andere leningen aangegaan, namelijk met de bank en de 

aandeelhouders. Wij hebben voor al deze leningen zekerheidsrechten gegeven, zoals een 

hypotheekrecht of pandrecht, aan de Rabobank en aan onze aandeelhouders en voor deze 

obligatielening een pandrecht aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Betalen wij de rente op 

deze leningen niet of niet op tijd? Of betalen wij deze leningen niet terug? Dan mogen deze 

partijen hun zekerheidsrechten uitwinnen. 

 

De marktrente kan stijgen 

De obligaties kennen een relatief hoog vast rentepercentage van 5,8% per jaar door het hogere 

risicoprofiel van de obligatie. Voor uw vergelijking: de huidige (kapitaal) marktrente voor een 

Nederlandse staatsobligatie is circa 0,5% voor 10 jaar en kan variëren. Niemand kan de 

ontwikkeling van de kapitaalmarktrente voorspellen. Wordt de huidige kapitaalmarktrente van 

circa 0,5% voor de Nederlandse staatsobligaties binnen de looptijd van de obligatie hoger dan de 

afgesproken rente voor de obligatie van 5,8%? Dan kan dat betekenen dat niemand uw obligaties 

met het hogere risicoprofiel wil kopen van u.  

 

Risico van vervroegde terugbetaling 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. U heeft daardoor een 

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

rente krijgt als u een andere obligatie koopt.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouders 

en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit 

betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van 

beleggers.  

 

Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk 

belang zijn van de beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in het belang zijn van 

een individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat 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 toch niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet 

overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van NPEX verkopen. Stoppen 

wij de samenwerking met NPEX? Dan krijgt u het juridische eigendom van de obligaties. U kunt 

de obligaties daarna niet meer verkopen op het handelsplatform van NPEX.  
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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.  

 

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 winst 

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U ontvangt geen winstuitkeringen (dividend). Dat 

recht hebben alleen onze aandeelhouders. Het dividend komt de aandeelhouders pas toe nadat 

alle obligaties zijn afgelost en de inleg van de obligatiehouders volledig is terugbetaald. 

 

3.4. Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken met u niet kunnen nakomen. Bijvoorbeeld 

als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen betalen. Of dat 

wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen.  

 

De risico’s die horen bij ons gelden voor onze hele groep. Als het goed of slecht gaat met onze 

dochterondernemingen, gaat het ook goed of slecht met ons. Wij zijn afhankelijk van de 

resultaten van onze dochterondernemingen. Hieronder staan de risico’s weergegeven die horen 

bij ons: 

 

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Als wij failliet 

gaan, is het goed mogelijk dat wij geen geld hebben om de lening terug te betalen. Of om de rente 

te betalen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening 

terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.  

 

Het pandrecht heeft onvoldoende waarde 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt van ons een pandrecht op de aandelen van Bouman 

Industrial Supplier Group B.V. Als wij failliet gaan, is het goed mogelijk dat wij geen geld hebben 

om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag 

dan de aandelen van Bouman Industrial Supplier Group B.V. verkopen. Het kan zijn dat de 

verkoop hiervan te weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug te betalen.  

 

Wij hebben niet genoeg geld om uw rente te betalen 

Het kan zijn dat wij onvoldoende geld hebben om de rente te betalen. Als wij niet voldoende geld 

hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of 

geen rente krijgt. 
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Wij moeten meer rente betalen om geld van anderen te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals van de bank en onze aandeelhouders. Dat geld gebruiken 

wij voor ons bedrijf. Om dat geld te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan wordt 

het voor ons daarmee ook duurder om geld te lenen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het 

zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen 

Wij maken onderdelen en systemen voor bedrijven uit de Nederlandse en Duitse maakindustrie. 

Daarnaast verkopen wij innovatieve eigen producten en oplossingen gericht op duurzaamheid en 

een schoner milieu, zoals (a) producten voor het filteren en separeren van vloeistoffen 

(bijvoorbeeld het schoonmaken van vervuild water) en (b) oplossingen voor CO2 recycling. Het 

kan zijn dat er minder vraag is vanuit de Nederlandse en Duitse maakindustrie naar de 

onderdelen en systemen die door ons worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat we duurder zijn dan 

andere bedrijven. Ook kan het zijn dat nieuwe producten en oplossingen gericht op het filteren 

en separeren van vloeistoffen en/of het recyclen van CO2 op de markt komen van andere 

producenten, die dit goedkoper of beter kunnen. Hierdoor kan het zijn dat wij minder van onze 

diensten en producten verkopen. Of dat wij niets meer kunnen verkopen. Dan hebben wij minder 

geld. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening 

terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Onze prognoses komen niet uit 

De prognoses in dit prospectus bevatten mededelingen die toekomstverwachtingen uitspreken, 

onder meer ten aanzien van onze financiële positie, de door ons te behalen resultaten en de door 

ons gedreven onderneming. De in dit prospectus opgenomen verwachtingen en prognoses met 

de daarbij behorende veronderstellingen, analyses, berekeningen en commentaren zijn 

uitsluitend verstrekt om inzicht te geven in de verwachtingen die wij nu hebben en vormen geen 

garantie voor rendement op deze obligaties. Het risico bestaat dat de grondslagen van de 

prognoses afwijken en dat de geprognosticeerde resultaten tegenvallen. Hierdoor kan het zijn dat 

wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van 

de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Ons werkkapitaal neemt toe 

Het kan zijn dat onze klanten ons later betalen. Onze klanten kunnen ons later betalen, 

bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het maken van de producten omdat we de materialen 

niet op tijd hebben ontvangen om de producten te maken. Er kunnen ook andere redenen zijn 

waardoor we minder snel geld ontvangen van de klanten, maar wel al de rekeningen van onze 

leveranciers moeten betalen. Ons werkkapitaal neemt dan toe. Dan houden wij minder geld over. 

Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald 

krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 
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Onze kosten nemen toe 

Onze kosten kunnen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld hogere salarissen voor medewerkers, 

hogere bijdrages voor pensioenpremies en hogere inkoopkosten van grondstoffen en materialen 

voor de productie van de producten en systemen voor onze klanten. Het kan zijn dat deze en 

andere kosten toenemen en wij geen of onvoldoende rekening hebben gehouden met een stijging 

van de kosten. Ook kan het zijn dat wij de kostenstijging niet door kunnen berekenen aan onze 

klanten. Dan houden wij minder geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u 

minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt 

 

Wij zijn afhankelijk van onze afnemers 

Als een klant van ons besluit onze producten en diensten niet langer te kopen heeft dat negatieve 

gevolgen voor onze winstontwikkeling. Dan houden wij minder geld over. Als wij niet voldoende 

geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder 

of geen rente krijgt. 

 

Wij zijn afhankelijk van onze directie en medewerkers 

Onze onderneming wordt geleid door de directie. De directie wordt ondersteund door het 

managementteam dat bestaat uit onze belangrijkste medewerkers.. De directie is zelfstandig 

bevoegd en in staat om keuzes te maken die een negatieve invloed kunnen hebben op onze 

winstontwikkeling. Het kan zijn dat onze directie en onze (belangrijkste) medewerkers niet altijd 

de juiste beslissingen zullen maken voor de onderneming. Dit kan een negatief effect hebben op 

onze resultaten, waardoor we minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het 

zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen veel 

van onze producten of diensten kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor ons. Wij 

krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten en 

diensten willen kopen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van 

de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Ons product heeft een fout 

Wij maken onderdelen en systemen voor de Nederlandse en Duitse maakindustrie. Ondanks onze 

kwaliteitstesten kan er iets mis gaan. In het ergste geval moeten wij de schade volledig vergoeden 

of de producten opnieuw maken. Dat kost ons geld en reputatieschade, zelfs al is de schade 

verzekerd. Ook kan het gevolg zijn dat wij dan minder van onze producten en diensten verkopen. 

Bijvoorbeeld wanneer in de krant stond dat ons product een fout had. Hierdoor kan het zijn dat 

wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van 

de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 
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Onze concurrenten doen het beter 

Wij zijn niet de enigen die onderdelen en systemen maken voor de maakindustrie. Ook andere 

bedrijven doen dit. Er is concurrentie. Dit geldt ook voor onze eigen oplossingen en producten 

gericht op duurzaamheid en een schoon milieu. Komen er nog meer bedrijven die dezelfde 

diensten en producten leveren of iets beters verkopen? Of worden de diensten en producten van 

die andere bedrijven goedkoper? Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij onze 

diensten en producten moeten veranderen. Of de prijs. Daardoor hebben wij minder winst. 

Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het 

zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze medewerkers zijn belangrijk 

voor ons succes. Als medewerkers weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Zeker als dit goede 

medewerkers zijn. Het kan soms lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden, die dezelfde 

ervaring, kennis en vaardigheden hebben als de medewerkers die zijn vertrokken. Als onze 

medewerkers minder ervaring, kennis en vaardigheden hebben, kan het zijn dat wij minder winst 

maken. Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan 

het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente 

krijgt.  

 

De CAO- en pensioenregels kunnen veranderen 

Wij hebben circa 70 medewerkers in dienst en 10 tot 20 uitzendkrachten. Wij werken volgens de 

CAO van de metalelektro. De pensioenen van onze medewerkers zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds van de Metalelektro (PME). Veranderen de CAO- en/of pensioenregels? 

Of gaat een rechter de regels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer salarissen of premies 

moeten betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor zou het kunnen dat wij 

minder geld overhouden. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets 

van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 

 

De belastingregels kunnen 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. Hierdoor kan het 

zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of 

niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt. 
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4. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

4.1. Algemeen 

Voor deze obligatielening werken verschillende bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven: 

 

- met ons, Bouman Industries B.V.,  

- NPEX  

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf  

- Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 

Hieronder leest u meer over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over ons bedrijf 

geven. 

 

4.2. Bouman Industries 

Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u met ons maakt staan 

in dit prospectus. De directie van ons heeft op 18 mei 2016 besloten om de leningen aan te gaan 

en de obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders hebben dit besluit op 18 mei 2016 

goedgekeurd. 

 

Alle informatie over ons staat op onze website www.bouman.nl. Informatie over ons bedrijf en 

deze obligatielening staat ook op de website van NPEX www.NPEX.nl/boumanindustries.nl. 

Hebben wij nieuwe informatie die voor u van belang is? Dan vindt u die informatie ook op onze 

website en de website www.NPEX.nl.  

 

Onze bedrijfsnaam is Bouman Industries B.V. Wij gebruiken ook de naam Bouman Industries. 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn opgericht op 1 

januari 1950 in Nederland. Wij hebben het volgende doel, zoals omschreven in artikel 2.2 van 

onze statuten: 

 

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, 

het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en 

het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het 

financieren of doen financieren daarvan; 

b. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten va intellectuele en industriële 

eigendom;  

c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, 

effecten 

en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het 

stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee 

de vennootschap in een groep is verbonden, 

http://www.bouman.nl/
http://www.npex.nl/boumanindustries.nl
http://www.tradinxs.nl/
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en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn statutair gevestigd in Almelo. Wij hebben ons 

kantoor aan Van den Broekeweg 15 in (7602 PG) Almelo. Ons telefoonnummer is 0546-546830. 

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het 

nummer is 08214189. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het ons 

dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun aandelen via een gereglementeerde markt 

verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Wij verkopen onze eigen beleggingen 

niet via een gereglementeerde markt. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die 

regels dus niet toe voor ons bedrijf.  

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 8. 

 

4.3. NPEX  

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 

dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op het 

handelsplatform van NPEX kopen en verkopen. Als u onze obligaties koopt, maakt u dus ook 

afspraken met NPEX.  

 

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

volgende beleggingsdiensten (volgens artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht): 

- ontvangen en doorgeven orders  

- plaatsen zonder plaatsingsgarantie  

 

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website 

www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op 

NPEX. 

 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX B.V. is een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. NPEX B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft 

haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH) ’s-Gravenhage. NPEX B.V. is 

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer 

is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. 

Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

 

http://www.afm.nl/
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4.4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

 

4.4.1 Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft de beleggingen en het geld van beleggers 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting voor het handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform 

een NPEX rekening. Beleggers kopen de beleggingen niet zelf bij de bedrijven. Dat doet Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de beleggingen op haar eigen naam.  

 

De beleggers in onze obligaties kopen dus ook de obligaties niet zelf bij ons. Dat doet Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. De beleggers in onze obligaties beleggen dus via Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf in ons. Alle afspraken over onze obligaties gelden wel voor de beleggers, via het 

Reglement NPEX. In de administratie neemt Stichting NPEX Bewaarbedrijf op welke belegging 

iedere belegger recht op heeft. 

 

Wat betekent dit voor u?  

U koopt dus niet zelf obligaties. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties bij ons kopen. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties ook houden. U krijgt de obligaties dus niet in 

bezit. De afspraken over de obligaties gelden wel voor u. U heeft dus bijvoorbeeld recht op de 

waarde van de obligatie en de rente die wij betalen. Ook spreekt u bijvoorbeeld af dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de belangen van alle beleggers, ook uw belangen, zal behartigen. De 

afspraken in de trustakte gelden dus ook voor u. Hieronder leest u meer over Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

In de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf staat op welke obligaties u recht heeft. 

Hoe dat werkt, leest u hieronder over de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

 

Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de NPEX rekening dus ook afspraken met Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. De afspraken over de NPEX rekening leest u in het NPEX Reglement.  

 

4.4.2 Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de administratie 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de beleggingen van alle beleggers samen. Daarom heeft 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf een administratie van alle beleggers. Die administratie bestaat uit 

NPEX rekeningen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf geeft iedere belegger een eigen NPEX 

rekening. Op die NPEX rekening houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij op welke 

beleggingen iedere belegger recht heeft. Ook staat daarin hoeveel de beleggingen waard zijn. 

Worden beleggingen gekocht? Of worden beleggingen verkocht? Dan past Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf dit dus aan in de administratie. U krijgt van Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

informatie over uw NPEX rekening.  
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4.4.3 NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten 

kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen.  

 

4.4.4 Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in Amsterdam. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf heeft haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH)  

’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de 

kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

 

4.5. Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurders.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 

obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. De 

trustakte vindt u in bijlage 1 van dit prospectus.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een pandrecht van ons. Wat dat precies is, leest u in 

hoofdstuk 5. Wij hebben afspraken gemaakt met deze stichting. U gaat ook akkoord met die 

afspraken. Deze afspraken leest u in de pandakte. Die pandakte is bijlage 2 van dit prospectus.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouders 

en daarmee van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kan ook vergaderingen van beleggers organiseren. Hierover leest u meer in hoofdstuk 15.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen 

voor andere obligatieleningen. Het gaat om de beleggers die obligaties hebben gekocht van 

andere bedrijven via het handelsplatform van NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft 

dus ook verantwoordelijkheden voor die beleggers.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van 
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de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 
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5. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de 0bligaties zelf, waarbij de obligaties van deze obligatielening 

allemaal dezelfde rechten hebben. 

 

5.1. Een overzicht van de obligaties 

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs U leent geld uit aan ons. Dat kunt u doen voor € 1.000,-. Dat is de 

prijs voor 1 obligatie. Voor € 1.000,- krijgt u dus 1 obligatie.  

Kosten U betaalt 1% emissiekosten bij het kopen van de obligaties. Deze 

vergoeding betaalt u rechtstreeks aan NPEX. De eerste 25 

inschrijvers met betaling betalen geen emissiekosten. Hoe u deze 

kosten betaalt, leest u in hoofdstuk 6.  

Minimum  U dient minimaal 5 obligaties te kopen, ofwel een minimale inleg 

van € 5.000,-. 

Maximum  U kunt maximaal 1.000 obligaties kopen.  

Totale lening Wij zullen met deze obligatielening maximaal € 2.490.000,- 

lenen van beleggers. Dat zijn 2.490 obligaties.  

Tot wanneer kunt u 

obligaties kopen? 

U kunt tot 5 augustus 2016, 17.00 uur obligaties kopen. Op die 

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij 

veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen leest u in hoofdstuk 6.  

Vanaf wanneer leent u het 

geld uit?  

U leent het geld uit op 10 augustus 2016. 

Op die dag krijgt u ook de obligaties. Dit is de uitgiftedatum. 

Behalve als wij die datum hebben veranderd. Dan krijgt u de 

obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een bericht als u de 

obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 6 wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 6 jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld op 10 

augustus 2016 de obligaties? Dan krijgt u op 10 augustus 2022 uw 

geld terug.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus € 1.000,- 

per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? U krijgt 5,8% rente op jaarbasis. Voor 1 obligatie krijgt u ieder jaar 

van ons dus € 58,- aan rente. Wij betalen de rente iedere maand. 

U krijgt voor iedere hele maand € 4,84 aan rente per obligatie. 

Heeft u de obligatie minder dan een hele maand? Dan betalen wij 

over het deel van de maand dat u de obligatie heeft. U krijgt rente 

vanaf de eerste dag dat u geld aan ons uitleent.  
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Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen 5,8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere als reden dat de 

looptijd van de obligaties niet kort is. U moet 6 jaar wachten 

totdat u het geld van de lening terug krijgt. Daarnaast is het risico 

dat u de lening niet krijgt terugbetaald of de rente niet krijgt 

betaald hoger dan bijvoorbeeld een staatsobligatie en is de 

verhandelbaarheid beperkt. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet veranderen. 

  

Wanneer krijgt u de rente?  U krijgt de rente na het einde van de maand. U krijgt de rente 

maximaal op de vijfde dag van de volgende maand. Is de lening 

helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer. 

Obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. De obligatie is geen fysiek stuk dat wij 

afgeven. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat 

niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze 

afspraken over de obligaties niet nakomen. 

U bent economisch eigenaar 

van de obligaties 

Niet u, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de obligaties 

bij ons. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is eigenaar van de 

obligaties. U bent economisch eigenaar. U bent dus wel de 

belegger. U krijgt namelijk de winst, maar ook het verlies als u 

verkoopt. U krijgt ook de rente en de lening terug. Hoe dat precies 

werkt, spreekt u af met Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit staat 

in het Reglement NPEX. 

 

Betalen wij rente of de lening terug? Dan betalen wij dus aan 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

betaalt u. 

U heeft een NPEX rekening 

nodig 

U heeft een NPEX rekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Daar staat op hoeveel obligaties u heeft gekocht. 

Het openen van deze NPEX rekening is gratis. U maakt afspraken 

met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de beleggingsrekening. 

Die staan in het NPEX Reglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt 

en kan wijzigen. Dit reglement vindt u op de website van NPEX: 

www.npex.nl. Meer informatie over Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf leest u in hoofdstuk 4. 

 

Het kan zijn dat u geen rekening bij NPEX kunt openen. Dat is zo 

als de regels van de Amerikaanse belastingdienst FATCA 

http://www.npex.nl/
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(Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Dan kunt 

u geen NPEX rekening openen. Dan kunt u de obligaties niet 

kopen. 

U moet een bankrekening 

hebben bij een Europese 

bank 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese Unie 

om een NPEX rekening te kunnen openen bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Die gebruikt Stichting NPEX Bewaarbedrijf om 

vast te stellen wie u bent. Dit werkt zo:  

 

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u 

bent. Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeft dat niet opnieuw te 

doen. U moet daarom een bedrag overmaken van deze 

bankrekening naar de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij die 

andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat op 

hoeveel obligaties u recht 

heeft 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat 

register houdt stichting precies bij wie een NPEX rekening heeft 

en op hoeveel obligaties een belegger recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

NPEX rekening 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt u overzichten van uw 

beleggingsrekening. Op die overzichten ziet u precies welke 

beleggingen u heeft op de beleggingsrekening. Daar staat dus ook 

op hoeveel van onze obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang van 

alle beleggers samen. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of 

betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 

leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u in bijlage 1 van dit 

prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage 1 bij dit 

prospectus. Die afspraken hebben ook gevolgen voor alle 

beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld 

het volgende doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij 

onze afspraken nakomen die in dit prospectus staan. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook 

een procedure starten bij een rechter. U mag dit niet zelf 

doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de 

afspraken in het prospectus veranderen.  
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3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons 

afspreken dat wij u later mogen betalen.  

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een pandrecht 

op de aandelen van Bouman Industrial Supplier Group 

B.V. en mag de aandelen van Bouman Industrial Supplier 

Group B.V. verkopen als wij de afspraken met u niet 

nakomen. Wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dat precies mag doen, leest u in de trustakte. 

 

 

5.2. Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen, maar niet eerder dan na 3 jaar. Dat beslissen wij. U 

kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen. Als we de lening eerder 

terugbetalen mag dat alleen de hele lening zijn en niet een deel van de lening. De reden dat wij 

de lening eerder mogen aflossen is zodat wij flexibel zijn in de terugbetaling van de lening. 

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. Ook sturen 

wij dan een e-mail. Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per 

obligatie terug. Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente. Ook betalen 

wij dan een extra bedrag. Dat is 2% van het bedrag dat wij u eerder terugbetalen. Betalen wij 

bijvoorbeeld € 1.000,- terug? Dan betalen wij 2% van € 1.000,- extra. Dat is € 20,-. Dat bedrag 

krijgt u dan extra. 

 

5.3. De obligaties zijn niet achtergesteld 

De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen. Naast de obligaties zijn wij 

ook andere leningen aangegaan, namelijk met de bank en de aandeelhouders. Betalen wij de rente 

niet meer? Of betalen wij de lening niet terug? Dan heeft u  geen achterstelling op anderen waar 

wij aan moeten betalen. Dat betekent dat u dus niet later dan andere personen uw geld en de 

rente krijgt.  

 

Achtergesteld heeft met name consequenties als de zaken niet goed gaan. Gaan wij failliet, hebben 

wij (voorlopig) uitstel van betaling (surseance van betaling) aangevraagd, of worden wij 

ontbonden? Dan betalen wij eerst iedereen die niet achtergesteld is, zoals deze obligatielening. 

 

5.4. U heeft geen voorrang op anderen als wij u niet betalen 

Betalen wij de rente niet meer? Of betalen wij de lening niet terug? Dan heeft u geen voorrang op 

anderen waar wij aan moeten betalen. Dat betekent dat u dus niet eerder dan andere personen 

uw geld en de rente krijgt.  
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Wij hebben zekerheidsrechten, zoals een hypotheekrecht of pandrecht, gegeven aan anderen, 

waaronder aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Hiermee ontvangen deze partijen zekerheid 

voor de terugbetaling van hun gelden en de betaling van de rente. Dat mogen wij met anderen 

afspreken. Wij hebben de volgende zekerheden verstrekt: 

 

- Rabobank heeft een eerste recht van hypotheek op ons vastgoed, een eerste pandrecht op al 

onze huidige en toekomstige vorderingen en een eerste pandrecht op onze machines, inventaris, 

voorraden en andere roerende zaken voor de door hun verstrekte leningen, zolang deze niet 

volledig zijn afgelost. Rabobank heeft de volgende leningen aan ons verstrekt: een hypotheek voor 

ons vastgoed van € 1.415.000,- (per 31/12/2015) en een rekening courant krediet van € 

1.600.000,-.  

- Onze aandeelhouders hebben een tweede recht van hypotheek op ons vastgoed, een tweede 

pandrecht op onze huidige en toekomstige roerende zaken en huidige en toekomstige debiteuren 

en een stil pandrecht op huidige en toekomstige vorderingen op dochtermaatschappijen voor de 

door hun verstrekte leningen, zolang deze niet volledig zijn afgelost. Onze aandeelhouders 

hebben de volgende leningen aan ons verstrekt: een overbruggingskrediet van € 450.000,-, een 

lening van € 925.000,- en een achtergestelde lening van € 750.000,-.  

- Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een eerste pandrecht op alle aandelen Bouman 

Industrial Supplier Group B.V. als zekerheid voor de betalingen uit hoofde van de obligatielening. 

 

Betalen wij de rente op deze leningen niet of niet op tijd? Of betalen wij deze leningen niet terug? 

Dan mogen deze partijen hun zekerheidsrechten uitwinnen. 

 

5.5. Wij geven een pandrecht op onze aandelen in BISG 

Wij geven een eerste pandrecht aan Stichting Obligatiehoudersbelangen op alle aandelen van 

Bouman Industrial Supplier Group B.V. (BISG). BISG is onze dochteronderneming en is eigenaar 

(houdstermaatschappij) van 100% van de aandelen van Machinefabriek Bouman B.V. 

(Machinefabriek Bouman), High Tech Machining Twente B.V. (HTMT), Bouman Proces 

Technologie B.V. (Bouman PT), Bouman Engineering B.V. en Bouman Industrial Services B.V. 

De groep bedrijven van BISG realiseerde in 2015 circa 98% van de omzet van onze groep. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van alle beleggers. 

Betalen wij de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de aandelen van Bouman Industrial Supplier Group B.V. verkopen. 

Daarmee betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen eerst de kosten die zij heeft gemaakt om de 

aandelen van Bouman Industrial Supplier Group B.V. te verkopen. Daarna betaalt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de rente en de lening. Of betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

de rente en de lening voor een deel. Hoeveel Stichting Obligatiehoudersbelangen kan betalen, 

hangt af van het geld dat Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt van de verkoop van de 

aandelen. 
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Het vestigen van het pandrecht doen wij in een aparte pandakte. De pandakte is als bijlage 

opgenomen bij de trustakte.  

 

5.6. Wij keren geen dividend uit totdat uw obligaties volledig zijn afgelost 

Wij keren pas dividend uit aan onze aandeelhouders als wij de obligatielening hebben 

terugbetaald en de rente hebben betaald. Hierdoor kunnen er geen winstuitkeringen aan onze 

aandeelhouders plaatsvinden voordat deze obligatielening en de daarover verschuldigde rente 

volledig zijn terugbetaald en blijven alle middelen beschikbaar voor rentebetalingen en 

terugbetaling van leningen, waaronder deze obligatielening.  

 

5.7. Wij hebben een garantievermogen van ruim € 1.500.000,- 

Wij hebben per 31/12/2015 een garantievermogen van € 1.584.281,-. Het garantievermogen 

bestaat uit ons groepsvermogen van € 834.281,- en achtergestelde leningen van de 

aandeelhouders van € 750.000,-. Het garantievermogen betekent niet dat u garantie heeft voor 

de terugbetaling van uw obligaties. 

 

5.8. Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen u uw lening terug. Ook betalen wij u rente. Wij spreken met u af wanneer wij de lening 

terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen. Dat 

geldt ook voor de rente. Die 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten betalen.  
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6. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat 

kunt doen. Wilt u onze obligaties kopen van een andere belegger op het handelsplatform van 

NPEX? Dan kunt u op de website van NPEX lezen hoe u dat kunt doen. Dat staat dus niet in dit 

prospectus.  

 

U kunt ook vrijblijvend obligaties reserveren. Neemt u daarvoor contact op met ons. Het voordeel 

hiervan is dat wij een reservering op uw naam aanhouden. Met het maken van een reservering 

geeft u alleen uw interesse aan. U gaat hier geen verplichting mee aan. U kunt geen rechten 

ontlenen aan de reservering. Toewijzing van de obligaties vindt plaats op volgorde van ontvangst 

van de gelden bij NPEX. 

 

6.1. U schrijft in 

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

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op www.npex.nl. 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 vrijdag 5 augustus 2016 om 17:00 uur hebben 

ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze 

datum veranderen. Wij kunnen een eerdere datum nemen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen 

als wij genoeg inschrijvingen hebben om de 2.490 obligaties te verkopen. Wij kunnen ook 

een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als we nog niet genoeg inschrijvingen hebben 

als de inschrijfdatum stopt. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten we dat weten op de 

website van NPEX.  

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties van ons wilt kopen, inclusief 1% emissiekosten. 

Dat doet u door het hele bedrag over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 

0661 4576 72, BIC: INGBNL2A. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het 

bedrag uiterlijk op vrijdag 5 augustus 2016 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: 

 

Vrijdag 5 augustus 2016, 17:00 uur  

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

hebben ontvangen. 
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Maandag 8 augustus 2016 

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

maken op de website van NPEX ook bekend wat het totale bedrag is dat wij hebben ontvangen.  

 

Woensdag 10 augustus 2016 (de uitgiftedatum) 

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

 

1. Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX Bewaarbedrijf ontvangen.  

2. Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties krijgt.  

3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie op hoeveel obligaties 

iedere belegger recht heeft. 

4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 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, Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen op het handelsplatform van NPEX.  

 

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 onze obligaties willen kopen dan 

wij verkopen. In dat geval kijken wij naar het moment dat wij de gelden voor uw inschrijving 

hebben ontvangen. Zijn al onze obligaties verkocht voordat wij uw gelden en uw 

inschrijfformulier ontvangen? Dan krijgt u 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 op woensdag 10 augustus 2016. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben 

veranderd. Dan krijgt u uw geld 5 werkdagen na die nieuwe datum terug. 

 

6.2. Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€ 800.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op onze website (www.bouman.nl) en de 

website van NPEX (www.npex.nl). Ook stuurt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u een e-mail als u 

al heeft ingeschreven. Heeft u ook al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw 

geld binnen vijf dagen terug na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over 

naar de bankrekening die u heeft gebruikt om te betalen. U krijgt geen rente betaald.  

 

  

http://www.bouman.nl/
http://www.npex.nl/
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7. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening aan u terugbetalen? Dan mag u onze obligaties verkopen.  

U kunt de obligaties alleen aan een andere belegger bij NPEX verkopen. U betaalt hiervoor een 

prijs. Dat is 0,5% van de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. U kunt de obligaties niet 

overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX. U kunt de obligaties dus ook niet 

op een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of verkopen.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo.  

 

U zet uw obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U kiest dan aan 

welke belegger u de obligatie wilt verkopen. De persoon die de obligaties van u koopt, heeft ook 

een NPEX rekening. Die persoon krijgt dan de obligaties op zijn NPEX rekening. Hoe u precies 

de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de NPEX rekening opent.  

 

NPEX rekent kosten voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten 

dat zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  

 

Stopt de samenwerking met NPEX En wilt u verkopen? En wilt u verkopen? 

Dat kan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de obligaties dan niet langer. U krijgt de obligaties 

dus zelf. Dat betekent dat wij in ons register met beleggers administreren dat u de obligaties heeft 

en hoeveel obligaties u heeft. 

 

Heeft u een koper gevonden voor de obligaties? Dan stuurt u ons de overeenkomst met de koper. 

In die overeenkomst moet u vastleggen op welke dag de koper obligaties moet ontvangen. Dan 

zullen wij dit in onze administratie op die datum aanpassen.   
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8. Informatie over ons 

 

Daar waar in het prospectus van een derde afkomstige informatie is opgenomen, is deze 

informatie correct weergegeven en zijn er, voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit 

door de betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de 

weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden. 

 

8.1. Wat doen wij? 

Wij zijn een Nederlands MKB-bedrijf met circa 70 medewerkers in onze groep. De activiteiten 

van onze groep bestaan voornamelijk uit twee onderdelen: 

 

1. Toeleverancier voor de Nederlandse en Duitse maakindustrie 

Onze klanten zijn voornamelijk multinationals. Wij bestaan langer dan 65 jaar en hebben veel 

ervaring en kennis opgebouwd in de (hoogtechnologische) maakindustrie. Wij maken 

hoogkwalitatieve producten: producten met een kwaliteit die niet iedereen zomaar kan maken, 

omdat voor het maken van onze producten en oplossingen kennis, ervaring en bepaalde machines 

nodig zijn. Dit doen wij via onze dochterondernemingen Machinefabriek Bouman B.V. en High 

Tech Machining Twente B.V. 

 

2. Ontwikkelen en verkopen van duurzame producten en oplossingen 

Tot vijf jaar geleden waren we enkel toeleverancier voor de Nederlandse en Duitse maakindustrie. 

Ongeveer vijf jaar geleden zijn we gestart met het ontwikkelen en verkopen van eigen producten 

en oplossingen die zijn gericht op duurzaamheid en een schoner milieu (‘turning waste into 

profit’), zoals (a) producten voor het filteren en separeren van vloeistoffen (bijvoorbeeld het 

schoonmaken van vervuild water) en (b) oplossingen voor CO2 recycling. Dit doen wij via onze 

dochterondernemingen Centri Tech Separations Twente B.V. en Bouman Proces Technologie 

B.V.  

 

De verkopen van onze duurzame producten nemen ieder jaar toe en maken ieder jaar een groter 

deel uit van onze totale omzet. Het risicoprofiel van ons bedrijf wordt daardoor lager: we zijn niet 

alleen meer afhankelijk van opdrachten van Nederlandse en Duitse bedrijven uit de 

maakindustrie, maar we produceren nu ook eigen producten en oplossingen die gericht zijn op 

de trend van duurzaamheid en een schoner milieu, zoals hergebruik van CO2 en het zuiveren van 

vervuild water. Hierdoor ontstaat meer toegevoegde waarde. 

 

8.2. Hoe zijn wij gefinancierd 

Het bedrijf is op dit moment gefinancierd met eigen middelen van de aandeelhouders, deels via 

leningen die door de aandeelhouders zijn verstrekt (€ 1.375.000,-) en deels via een 

garantievermogen (€ 1.584.279,-). Met garantievermogen bedoelen wij het geconsolideerde 

groepsvermogen (€ 834.279,-) en de verstrekte achtergestelde leningen door de aandeelhouders  
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(€ 750.000,-). Daarnaast is het bedrijf gefinancierd met vreemd vermogen van de Rabobank door 

een hypotheek op ons vastgoed (openstaande deel van de hypotheek bedraagt € 1.415.000,- per 

31/12/2015) en door een rekening courant krediet (€ 1.600.000,-) voor de financiering van onze 

bedrijfsactiviteiten. Wij lichten dit toe in hoofdstuk 11. 

 

De voorwaarden van de leningen van de Rabobank zijn hieronder weergegeven:  

a) Hypothecaire financiering voor ons bedrijfspand (bedrijfsgebouwen en terreinen) dat 

gelegen is op 1,6 hectare eigen grond in Almelo. Het openstaande deel van de 

hypotheek bedraagt € 1.415.000,- per 31/12/2015 tegen 6,22% rente, met een 

aflossingsverplichting van € 78.000,- per jaar en een resterende looptijd tot 2034, 

waarna de hypotheek volledig is afgelost. De boekwaarde van het vastgoed bedraagt  

€ 2.581.000,- per 31/12/2015. De marktwaarde van het vastgoed is in februari 2016 

getaxeerd op € 2.461.000,-.  

b) Een krediet in rekening courant van € 1.600.000,-. De stand per 31/12/2015 bedraagt 

circa € 1.600.000,-. De rente bedraagt circa 3,7% (1-maands Euribor plus een opslag 

van 3,7%). 

 

De Rabobank heeft voor deze leningen als zekerheden ontvangen: (I) een eerste recht van 

hypotheek op het vastgoed van Bouman Property B.V., (II) een eerste pandrecht op al onze 

huidige en toekomstige vorderingen en (III) een eerste pandrecht op onze machines, inventaris, 

voorraden en andere roerende zaken.  

 

De voorwaarden van de leningen van onze aandeelhouders zijn hieronder weergegeven:  

c) Overbruggingskrediet van € 450.000,- tegen een rente van 8%, in het geheel af te 

lossen voor 1/4/2017.  

d) Lening van € 925.000,- tegen een rente van 8%. Deze lening is achtergesteld op alle 

huidige en toekomstige vorderingen van de Rabobank, uitgezonderd de betaling van de 

rente. Wij zijn met de aandeelhouders overeengekomen dat wij vanaf 1/10/2016 

minimaal € 62.500,- en maximaal € 100.000,- per kwartaal van deze lening terug 

zullen betalen. Dit hangt wel af van onze gegenereerde cashflow zoals die blijkt uit de 

laatst vastgestelde geconsolideerde jaarrekening van ons en dit hangt ook af van de 

vraag of er sprake is van “excess cash”. Daarmee bedoelen wij een debt service coverage 

ratio (DSCR) van 1,0 of meer. Of hiervan sprake is, moet blijken uit de laatst 

vastgestelde jaarrekening. Terugbetaling kan slechts plaatsvinden, ondanks dat er 

sprake is van ‘excess cash’, indien en zodra de terugbetaling niet leidt tot een negatief 

continuiteitsperspectief van ons binnen twaalf (12) maanden na de aflossing, zoals 

dient te blijken uit de jaarlijks door ons opgestelde begroting voor het komende jaar. 

e) Achtergestelde lening van € 750.000,- tegen een rente van 8%. Deze lening is 

achtergesteld op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Rabobank, 

uitgezonderd de betaling van de rente. Deze lening maakt onderdeel uit van ons 
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garantiekapitaal. Er is een schema overeengekomen voor de terugbetaling van deze 

lening, waarbij per 1/1/2019 minimaal € 62.500,- en maximaal € 100.000,- per 

kwartaal wordt afgelost op deze lening, zoals die blijkt uit de laatst vastgestelde 

geconsolideerde jaarrekening van ons en dit hangt ook af van de vraag of er sprake is 

van “excess cash”. Daarmee bedoelen wij een debt service coverage ratio (DSCR) van 

1,0 of meer. Of hiervan sprake is, moet blijken uit de laatst vastgestelde jaarrekening. 

Terugbetaling kan slechts plaatsvinden, ondanks dat er sprake is van ‘excess cash’, 

indien en zodra de terugbetaling niet leidt tot een negatief continuiteitsperspectief van 

ons binnen twaalf (12) maanden na de aflossing, zoals dient te blijken uit de jaarlijks 

door ons opgestelde begroting voor het komende jaar. 

f) De aandeelhouders hebben voor deze leningen als belangrijkste zekerheden ontvangen: 

(I) een tweede recht van hypotheek op het vastgoed van Bouman Property B.V., (II) een 

tweede pandrecht op onze huidige en toekomstige roerende zaken en huidige en 

toekomstige debiteuren en (III) een stil pandrecht op huidige en toekomstige 

vorderingen op onze dochtermaatschappijen.  

 

8.3. Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

Wij zijn een houdstermaatschappij zonder activiteiten. Wij staan aan het hoofd van een groep 

bedrijven, ook wel dochterondernemingen genoemd. Wij zijn afhankelijk van onze 

dochterondernemingen. Onderstaand een overzicht van de groep van bedrijven die vallen onder 

Bouman Industries B.V.: 
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1. Bouman Industrial Supplier Group B.V.  

2. High Tech Machining Twente B.V.  

3. Machinefabriek Bouman B.V.  

4. Bouman Proces Technologie B.V.  

5. Centri Tech Separations Twente B.V.  

6. Bouman Engineering B.V.  

7. Bouman Industrial Services B.V.  

8. Bouman Property B.V.  

 

Bouman Industrial Supplier Group B.V. 

Bouman Industrial Supplier Group B.V. is een tussenholding (ook wel houdstermaatschappij 

genoemd) en is eigenaar van 100% van de aandelen van Machinefabriek Bouman B.V., High Tech 

Machining Twente B.V., Bouman Proces Technologie B.V, Bouman Engineering B.V. en Bouman 

Industrial Services B.V. Bouman Industrial Supplier Group B.V. is eigenaar van onze machines, 

installaties en inventaris en realiseerde in 2015 circa 98% van de omzet van onze groep. 

 

High Tech Machining Twente B.V. 

In High Tech Machining Twente B.V. worden alle producten gemaakt die door robots worden 

gemaakt. De onderneming is gespecialiseerd in verspanen van complexe componenten in kleine 

en middelgrote series gedurende 24 uur per dag.  

 

Bouman Engineering B.V. 

In Bouman Engineering B.V. worden ingenieursdiensten verleend aan derden en aan bedrijven 

uit onze groep, zoals aan Machinefabriek Bouman B.V., Bouman Proces Technologie B.V. en 

Centri Tech Separations Twente B.V. 

 

Bouman Industrial Services B.V. 

In Bouman Industrial Services B.V. worden al onze medewerkers verloond. 

 

Bouman Property B.V. 

In Bouman Property B.V. zit ons vastgoed. Ons vastgoed bestaat uit een vrijstaand bedrijfspand 

met diverse loodsen. Ons vastgoed is gelegen op eigen grond op een perceelgrootte van circa 1,6 

hectare. Het bedrijfspand is in 1974 gebouwd en meerdere keren gerenoveerd en uitgebouwd. De 

vloeren zijn uitgevoerd in beton, voorzien van vloeistofdichte coating. 

 

De overige drie ondernemingen, namelijk Machinefabriek Bouman B.V., Bouman Proces 

Technologie B.V en Centri Tech Separations Twente B.V., betreffen onze voornaamste activiteiten 

waarmee we onze omzet en winst genereren. Hieronder volgt een nadere toelichting van deze 

bedrijven: 
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Machinefabriek Bouman B.V. 

Machinefabriek Bouman is een voortzetting van de voormalige machinefabriek, opgericht in 

1950, ook wel bekend als Bouman Systems/HTMT. HTMT is een afkorting voor High Tech 

Machining Twente.  

 

Machinefabriek Bouman heeft de volgende werkzaamheden: 

1.  het uitvoeren van complexe materiaal bewerkingen. 

2.  het maken van complexe (productie)onderdelen, modules en machine- 

systemen.  

3.  het leveren van complete producten, machinesystemen en speciaal 

 gereedschap.  

 

Met (complexe) bewerkingen bedoelen wij de volgende bewerkingen: 

 Verspaning: hoogwaardig CNC draaien, CNC frezen (5-assig), CAD/CAM. 

 Constructie: plaat- en constructiewerk, producten van staal, RVS, aluminium en andere 

hoogwaardige materialen, gecertificeerd lassen als verbindingstechniek (Mig/Mag, Tig, 

Orbitaal). 

 Bankwerken/assembleren: bankwerkerij (afbramen, tappen etc), modules samenstellen, 

speciaal gereedschap (tooling) samenstellen. 

 Meetkamer/kwaliteit: 3-d meetmachines, opstellen van meetprotocollen. 

 

Daarnaast wordt samengewerkt en gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Bouman 

Engineering B.V. 

 

De klanten van Machinefabriek Bouman zijn actief in de semiconductor industrie, infrastructuur, 

vliegtuigindustrie, defensie industrie, chemische en nucleaire industrie, 

voedingsmiddelenindustrie, environmental (milieu) industrie en de farmaceutische industrie. 

Onze klanten zijn grote bedrijven zoals ASML, Akzo Nobel, VDL, Stork, Thales, Urenco, Fokker, 

Airbus Group, Nedtrain, Voestalpine, Abbott, Fresenius etc. 

 

Machinefabriek Bouman beschikt over alle benodigde certificeringen, zoals ISO 9001 & 3834, 

PED, ASME standaard en ATEX. 

 
Bouman Proces Technologie B.V. 

Bij Bouman Proces Technologie worden procesinstallaties ontwikkeld, geproduceerd en 

geïnstalleerd. Deze procesinstallaties verwerken gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders). 

Daarnaast heeft Bouman Proces Technologie nog de volgende activiteiten bij klanten: 
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1. zij installeert en monteert procesinstallaties. 

2. zij verricht dubbelwandig leidingwerk. 

3. zij verricht gecertificeerd lassen (orbitaal). 

4. zij prefabriceert (delen van) procesinstallaties. 

5. zij verricht technische bedrijfsverhuizingen. 

6. zij verricht gepland onderhoud en revisie. 

 

Daarnaast wordt samengewerkt en gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Bouman 

Engineering B.V. 

 

In de afgelopen jaren heeft Bouman Proces Technologie zich ontwikkeld tot een hoogwaardige 

strategische partner voor haar klanten. De strategie is om steeds eerder binnen te komen bij de 

klanten en vroegtijdig in het proces betrokken te zijn bij de ontwikkeling van oplossingen voor 

klanten. Bouman Proces Technologie onderscheidt zich door haar positionering als 

totaalleverancier. Ze is in staat om oplossingen voor haar klanten te ontwikkelen, produceren en 

te installeren.  

 

Bouman Proces Technologie geeft aan dat de laatste jaren de bouw van gebruiksklare installaties 

steeds belangrijker is geworden en dat onderhoud van installaties door Bouman Proces 

Technologie vooral wordt gezien als klantbinding. Het meeste onderhoud wordt uitgevoerd door 

medewerkers van Bouman Proces Technologie die op een vaste basis (continu) aanwezig zijn bij 

de klant. Dit onderhoud is een continu proces bij klanten, waarbij Bouman Proces Technologie 

een bekend gezicht is op de werkvloer. Wanneer incidenteel onderhoud zou worden aangeboden 

als een zelfstandige activiteit, moet worden geconcurreerd met allerlei kleinere spelers, dat is 

financieel niet interessant. 

 

De klanten van Bouman Proces Technologie zijn met name actief in de chemische industrie, 

voedingsindustrie, farmaceutische industrie en de milieu en energie sector. Dit zijn industrieën 

die snel veranderen en een sterke ontwikkeling laten zien. Bouman Proces Technologie is van 

mening dat er goede marktvooruitzichten zijn voor de niches waarin zij werkt. De focus voor de 

toekomst zal zijn op grotere turnkey projecten, die een grote mate van complexiteit hebben.  

 

Naast de verschuiving van onderhoud naar de bouw van nieuwe installaties, heeft Bouman Proces 

Technologie zich steeds meer gepositioneerd als een echte kennispartner op het gebied van 

montage op locatie. Niet elke installateur is in staat en heeft de benodigde licenties en 

certificeringen om de complexe systemen van Bouman Proces Technologie te installeren. 

 

Ongeveer vijf jaar geleden is Bouman Proces Technologie gestart om, naast bovenstaande 

activiteiten, een eigen oplossing te ontwikkelen gericht op de recycling (hergebruik) van CO2. 
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Deze oplossing voor de recycling van CO2 is uniek in die zin dat deze oplossing volgens ons op 

dit moment nog nergens ter wereld bestaat. Onderstaand een toelichting: 

 

Eigen oplossing: CO2 recycling / CO2 mineralisatieproces 

De CO2 recycling, ook wel CO2 mineralisatieproces genoemd, is een installatie die zorgt voor 

vermindering van de CO2 uitstoot door vrijgekomen CO2 te hergebruiken, in plaats van in de 

lucht vrij te laten komen. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, wat essentieel is om het 

broeikaseffect tegen te gaan. We hebben dit product ontwikkeld in nauwe samenwerking met 

Procede, een spinoff van Universiteit Twente, en afvalverwerker Twence. 

 

Twence is een afvalverwerker, die duurzame energie en grondstoffen produceert uit afval en 

biomassa. Twence is ontstaan uit een samenwerking tussen veertien Twentse gemeenten en de 

gemeente Berkelland, die tevens aandeelhouder van Twence zijn. Daarnaast zijn ook de Regio 

Twente en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen aandeelhouder.  

 

De CO2 recycling werkt als volgt: 

De CO2 recycling installatie haalt CO2 uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van afval 

en zet deze om in natrium bicarbonaat (NaHCO3), ook wel bekend als zuiveringszout of baking 

soda. Afvalverwerkers zoals Twence hebben baking soda nodig om de afval efficiënt te 

verbranden, zodat zoveel mogelijk energie wordt gewonnen uit het afval. Baking soda dat wordt 

gewonnen uit de CO2 recycling installatie (die vrijkomt bij de rookgassen), kan weer opnieuw 

worden gebruikt bij het verbrandingsproces in de fabriek. Belangrijk hierbij te weten is dat 

voorheen de CO2 de lucht in ging en dat voorheen per week twee vrachtwagens vol met baking 

soda moesten worden ingekocht (uit het buitenland). De oplossing van de CO2 recycling 

installatie heeft dus twee grote voordelen: 

(a) de CO2 komt niet vrij in de lucht. Deze wordt hergebruikt binnen de afvalfabriek. 

(b) er hoeven niet iedere week twee vrachtwagens met baking soda uit het buitenland te worden 

ingekocht: baking soda wordt nu immers uit de eigen CO2 gemaakt. 

 

Deze hergebruik van CO2 heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar is ook 

financieel interessant. Afvalverwerker Twence heeft voor ons berekend dat een investering door 

haar van enkele miljoenen euro’s in de CO2 recycling installatie binnen 36 maanden volledig is 

terugverdiend: de afvalverwerker heeft dus ook een financieel voordeel aan deze milieuwinst. 

 

De CO2 recycling installatie draait inmiddels ruim een half jaar succesvol bij Twence en heeft een 

potentie voor vervolgprojecten. Afvalverwerkers uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Nederland en 

Azië, die dezelfde systemen gebruiken als Twence, hebben belangstelling getoond. Er zijn nog 

geen afspraken gemaakt met deze afvalverwerkers. 
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We zijn trots op het succesvolle CO2 recycling project bij Twence. We beseffen dat Twence een 

grote rol heeft gehad bij de totstandkoming van deze installatie en we zijn Twence, Procede en de 

Universiteit Twente hiervoor dankbaar. Twence heeft de installatie ook in financiële zin mogelijk 

gemaakt, omdat zij bereid was een deel van de kosten vooruit te betalen, ofwel de investering in 

werkkapitaal voorafgaande aan de oplevering van de installatie. Wij beseffen dat in de toekomst 

niet iedere klant dit kan en zal doen. Een belangrijk deel van de opbrengst van de obligatiegelden 

zal daarom worden aangewend voor het werkkapitaal dat nodig is om bij andere afvalverbranders 

dezelfde CO2 recycling installaties te bouwen. U leest meer hierover in hoofdstuk 9. 

 

Centri Tech Separations Twente B.V.  

Centri Tech Separations Twente verkoopt zelf ontwikkelde, innovatieve machines voor het 

scheiden en zuiveren van vloeibare en vaste stoffen. Wij noemen dit ook wel separatie- en 

filtratiemachines. Hierbij valt te denken aan diverse toepassingen, zoals:  

 

 bij de scheepvaartindustrie: het scheiden van vervuild afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen 

van dieselolietanks in schoon water en olie. 

 bij de voedingsmiddelenindustrie: het scheiden van palmolie in water en een zuiver palmolie 

concentraat. 

 bij de environmental (milieu) industrie: het scheiden van vervuild rivierwater in schoon 

water en diverse (waardevolle) mineralen of chemicaliën.  

 

De belangrijkste producten die Centri Tech Separations Twente ontwikkelt, verkoopt en 

installeert zijn: 

 

Product Afkorting Werking 

Hybrid Centrifugal Separator  HC scheidt vloeistoffen 

Gravity Separator AM(F) scheidt vloeistoffen en vaste stoffen 

Centrifugal Gravity Separator TS scheidt vloeistoffen en fijne vaste stoffen 

Hybrid Centrifugal Gravity Separator HCTS scheidt vloeistoffen en zeer fijne vaste 

stoffen 

 

De ontwikkeling, productie en installatie van deze producten wordt binnen Machinefabriek 

Bouman B.V. uitgevoerd. Centri Tech Separations Twente maakt deze producten in verschillende 

afmetingen. Het unieke van de machines van Centri Tech Separations Twente is dat ze 

multifunctioneel zijn, mobiel zijn (dus gemakkelijk te verplaatsen), dat ze in verschillende 

afmetingen te koop zijn en de kwaliteit van de scheiding van de vloeistoffen van hoog niveau is: 

tussen 99,4% en 99,9% is haalbaar afhankelijk van de applicatie.  

 

Andere bedrijven die dit soort machines maken, hebben grotere installaties nodig voor hetzelfde 

resultaat (ze hebben dus een grotere ‘footprint’), zijn vanwege de grotere installaties niet of 
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nauwelijks te verplaatsen en ze zijn duurder. Daarnaast zijn de innovatieve machines van Centri 

Tech Separations Twente volgens ons uniek omdat zij geen chemicaliën toevoegen aan het 

scheidingsproces, waardoor de gescheiden stoffen herbruikbaar zijn omdat ze niet worden 

vervuild met chemicaliën. Andere voordelen zijn dat de machines minder stroom gebruiken en 

dus zuiniger zijn en minder onderhoud nodig hebben. Een lagere kostprijs en lager verbruik bij 

een hogere kwaliteit zijn belangrijke voordelen voor klanten. 

 

Ongeveer vijf jaar geleden is Centri Tech Separations Twente gestart met de ontwikkeling van 

deze producten voor het scheiden en zuiveren van vloeistoffen. De technologie waar de producten 

gebruik van maken is gebaseerd op centrifuge technologie. Met deze technologie kunnen 

vloeistoffen optimaal worden gescheiden van elkaar. Centri Tech Separations Twente heeft in het 

verleden veel kennis en ervaring opgedaan met centrifuge technologie voor diverse klanten. 

 

De producten die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn sinds 2014 op de markt gebracht. 

Omdat de producten nieuw en innovatief zijn, was het in eerste instantie niet makkelijk om 

producten te verkopen. Bedrijven die geïnteresseerd waren in de producten wilden eerst dat 

producten bewezen waren bij andere klanten en dat er jarenlange testrapporten beschikbaar 

waren. Dit was uiteraard in het begin nog niet beschikbaar. Het verkopen van deze producten, 

hoewel ze innovatief in de markt zijn, ging dus niet vanzelf. Centri Tech Separations Twente 

verwacht dat de kansen en mogelijkheden voor haar producten groot zijn. Deze verwachting is 

gebaseerd op het enthousiasme van klanten voor de oplossingen die worden geboden en het 

aanzienlijk aantal offertetrajecten dat in behandeling is. Onze klanten geven aan dat in diverse 

regio’s in de wereld geld beschikbaar is om te investeren in duurzaamheid en een schoner milieu, 

mede als gevolg van verscherpte wetgeving, waaronder in Azië. Centri Tech Separations Twente 

is daarom veel in Azië aanwezig om haar producten te demonstreren en te verkopen.  

 

Centri Tech Separations Twente heeft inmiddels machines verkocht voor het scheiden en 

zuiveren van vloeibare en vaste stoffen met betrekking tot separatie van onder andere dierlijke 

vetten, motorolie, silica, en ruimwater. Onderstaand een aantal voorbeeldprojecten, waar 

producten worden ingezet: 

 project Nederland – separatie silica. 

 project Nederland – separatie dierlijke vetten.  

 project China – separatie ruimwater (op schepen). 

 project Saoedi Arabië – separatie van gebruikte motorolie. 

 

Om de groei van de producten van Centri Tech Separations Twente B.V., bedoeld voor het 

scheiden van vloeistoffen zoals vervuild water, in goede banen te leiden, hebben wij plannen om 

onze groep van bedrijven anders in te richten. Zo zou het kunnen dat wij Bouman Industries B.V. 

en de huidige dochtermaatschappij Centri Tech Separations Twente B.V. splitsen. Op die manier 

kan PPM Oost toetreden als investeerder/financier van Centri Tech Separations Twente B.V. 



Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 56 - 

 

 

PPM Oost heeft aan ons aangegeven bereid te zijn een substantiële investering te willen doen in 

Centri Tech Separations Twente B.V. PPM Oost is het participatiebedrijf van 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost NV). Oost NV heeft als aandeelhouders 

het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel. In deze 

onderlinge samenwerking delen we onze kennis en netwerken met Oost NV. Andere 

aandeelhouders van PPM Oost zijn Universiteit Twente en Regio Twente. De exacte uitwerking 

van bovenstaande is nog onzeker. Een eventuele afsplitsing van onze dochtermaatschappij Centri 

Tech Separations Twente B.V. zal echter geen gevolgen hebben voor de 

terugbetalingsverplichting van deze obligatielening, omdat Bouman Industries B.V. substantieel 

meerderheidsaandeelhouder zal blijven bij Centri Tech Separations Twente B.V. 

 

Nominaties voor onze innovatieve producten en oplossingen 

Onze dochterondernemingen hebben verschillende nominaties gekregen voor hun 

hoogtechnologische innovatieve producten en oplossingen. Centri Tech Separations Twente B.V., 

actief in producten voor scheiding van vloeistoffen zoals (vervuild) water, was één van de 

genomineerden voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2015 1. Daarnaast is Bouman Proces 

Technologie B.V., actief in oplossingen voor de recycling van CO2, in 2016 genomineerd voor de 

MKB Innovatie Top 100 2. 

 

8.4. Belangrijkste markten: Nederlandse maakindustrie 

De waarde van de industriële productie in Nederland steeg tot ruim € 300 miljard vorig jaar 3. 

De Nederlandse industrie levert de grootste bijdrage aan de Nederlandse export; van elke euro 

export komt bijna 60 cent voor rekening van de industrie. Er is sprake van € 63 miljard 

uitbesteding aan andere sectoren in Nederland. Industrie is daarmee een belangrijke werkgever 

en aanjager van de Nederlandse bestedingen en herstel van de Nederlandse economie.  

 

In februari 2016 is de productie van de Nederlandse industrie gestegen naar het hoogste niveau 

in vier jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de industriële productie in 

februari 2016 1,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder 4.  

 

Volgens een rapport van de ING over trends en ontwikkelingen in de industrie liggen met name 

in de maakindustrie (naast de foodindustrie) nationaal en internationaal veel kansen voor 

innovatieve industriële bedrijven die kwalitatief hoogwaardige producten en diensten leveren.  

                                                             

 

1 Jan Terlouw Innovatieprijs 2015, compilatie genomineerden, URL: http://www.youtube.com/watch?v=GFFD1l4QEgQ, gepubliceerd op 4 oktober 2015. 

2 Kamer van Koophandel - MKB Innovatie top 100, inschrijvingen 2016, URL: http://www.mkbinnovatietop100.nl. 

3 KONING Arnold, Trends en ontwikkelingen industrie, URL: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/industrie/trends-en-

ontwikkelingen-industrie.html, geraadpleegd op 3 mei 2016. 

4 Centraal Bureau voor de Statistiek, Productie industrie groeit gestaag, URL: http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/productie-industrie-groeit-gestaag, 

gepubliceerd op 8 april 2016. 

http://www.youtube.com/watch?v=GFFD1l4QEgQ
http://www.mkbinnovatietop100.nl/
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/industrie/trends-en-ontwikkelingen-industrie.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/industrie/trends-en-ontwikkelingen-industrie.html
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/productie-industrie-groeit-gestaag


Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 57 - 

 

 

Wij spelen op dit thema in, via onze dochterondernemingen, door steeds eerder vroegtijdig en 

pro actief in het proces betrokken te zijn bij de ontwikkeling van oplossingen voor onze klanten. 

We onderscheiden ons door onze positionering als totaalleverancier. We zijn in staat om 

oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen, engineeren, produceren en te installeren. 

 
Duurzaamheid en schoon milieu 

Wij spelen daarnaast in op het thema van duurzaamheid en een schoner milieu. Steeds 

toenemende CO2 uitstoot (emissies van CO2) vormt de belangrijkste oorzaak voor het opwarmen 

van de aarde, met gevolgen voor het milieu. De onderstaande grafiek laat zien hoe de toename 

van CO2 en de opwarming van de aarde in de afgelopen 100 jaar zijn verlopen 5 6: 

 

Het is van belang waar mogelijk de CO2 uitstoot te reduceren. Wij spelen op dit thema in, via 

onze dochteronderneming Bouman Proces Technologie B.V., door innovatieve producten te 

ontwikkelen voor de recycling (hergebruik) van CO2, die wereldwijd toepasbaar zijn.  

 

Waterschaarste en milieuvervuiling 

Wij spelen ook in op het thema van waterschaarste en milieuvervuiling. Door de snelle 

industrialisering en intensieve landbouw in opkomende economieën dreigt het vuile water de 

volksgezondheid in gevaar te brengen, de sociale en economische ontwikkeling af te remmen en 

een tekort aan schoon water te creëren.  

 

Begin 2016 is het water van een derde van de Chinese meren en rivieren al niet meer geschikt 

voor menselijke consumptie. En drie vierde van de waterbassins, die de dertig grootste en 

                                                             

 

5 SPENCER Roy, The Origin of Increasing Atmospheric CO2 – a response from Ferdinand Engelbeen, URL: http://www.drroyspencer.com/2009/01/the-origin-

of-increasing-atmospheric-co2-a-response-from-ferdinand-engelbeen, gepubliceerd op 22 januari 2009. 

6 CO2 emissie, URL: http://hier.nu/klimaatbureau/pagina/co2-emissie-co2-uitstoot, geraadpleegd op 3 mei 2016. 

http://www.drroyspencer.com/2009/01/the-origin-of-increasing-atmospheric-co2-a-response-from-ferdinand-engelbeen
http://www.drroyspencer.com/2009/01/the-origin-of-increasing-atmospheric-co2-a-response-from-ferdinand-engelbeen
http://hier.nu/klimaatbureau/pagina/co2-emissie-co2-uitstoot
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demografisch het snelst groeiende metropolen in China van water voorzien, zijn sterk tot heel 

sterk vervuild 7 8.  

Wij spelen op dit thema in, via onze dochteronderneming Centri Tech Separations Twente B.V., 

door innovatieve producten te ontwikkelen voor het zuiveren van vervuild rivierwater, 

(industrieel) afvalwater en ander vervuild water, die mobiel en wereldwijd toepasbaar zijn voor 

diverse sectoren. 

 

8.5. Belangrijke recente gebeurtenissen  

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen geweest sinds 31 december 2015 die voor ons van 

bijzonder belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit. De solvabiliteit 

berekenen wij door het garantievermogen te delen op het balanstotaal. 

 

8.6. Belangrijke investeringen 

Wij hebben geen belangrijke investeringen gedaan sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening.  

 

8.7. Belangrijke contracten 

De ondernemingen binnen onze groep hebben eind 2015/begin 2016 de volgende contracten 

gerealiseerd. Alle contracten zijn aangegaan binnen onze normale bedrijfsuitoefening:  

 December 2015: Bouman Proces Technologie B.V. verwerft een order van de 

beursgenoteerde Japanse multinational ‘Sekisui Plastics Europe’ voor het bouwen van een 

nieuwe fabriek in Nederland voor deze klant. De order heeft een waarde van enkele miljoenen 

euro’s. Aansprakelijkheid valt binnen de dekking van onze verzekering. Er zijn geen 

bijzondere risico’s verbonden aan de order. De exacte waarde van de order kunnen we niet 

melden vanwege geheimhouding. 

 Januari 2016: Er zijn maatregelen genomen om de bedrijfsactiviteiten c.q. 

productieprocessen te stroomlijnen, hetgeen voor 2017 en daarna een besparing oplevert van 

tenminste € 500.000,- per jaar. De besparing is gevonden in beheersing c.q. verlaging van 

de bedrijfskosten, waaronder huisvesting, personeel en overige kosten.  

 Februari 2016: Centri Tech Separations Twente B.V. verwerft een order voor een klant in 

Saudi Arabië voor de bouw van een centrifugaal separatiesysteem, waarmee water wordt 

gescheiden van gebruikte motorolie. De verkoopprijs bedraagt circa € 100.000,-. Indien de 

testresultaten positief zijn en volgens de verwachting van de betreffende klant, kan de 

uiteindelijke order oplopen tot circa € 500.000,- per locatie. De klant heeft vijf locaties. De 

klant wil de producten van Centri Tech Separations Twente B.V. gebruiken voor al zijn 

locaties. 

                                                             

 

7 The Nature Conservancy (TNC), Investing in Nature Can Help Solve Water Pollution Challenges in China’s 30 Largest Cities, URL: 

http://www.nature.org/newsfeatures/pressreleases/investing-in-nature-can-help-solve-water-pollution-challenges-in-chinas-30-l.xml, publicatie 18 april 2016.  

8 China in de ban van ernstig vervuild water, URL: http://www.wijwillenhetweten.nl/2016/04/18/china-in-de-ban-van-ernstig-vervuild-water, gepubliceerd op 

18 april 2016. 

http://www.nature.org/newsfeatures/pressreleases/investing-in-nature-can-help-solve-water-pollution-challenges-in-chinas-30-l.xml
http://www.wijwillenhetweten.nl/2016/04/18/china-in-de-ban-van-ernstig-vervuild-water
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 Maart 2016: Machinefabriek Bouman B.V. verwerft een order van het Nederlandse ‘Opra 

Turbines’ voor de ontwikkeling en bouw van specifieke onderdelen voor gasturbines. De 

order bedraagt circa € 1.000.000,-. 

 April 2016: het ministerie van buitenlandse zaken was aanwezig op ons kantoor, samen met 

de burgemeester van het Chinese Renqiu en vertegenwoordigers van het Chinese 

bedrijfsleven uit de regio van Renqiu. De bijeenkomst heeft tot gevolg dat wij zijn 

geselecteerd als preferred supplier voor de bouw van nieuwe waterzuiveringsinstallaties in 

Renqiu. Tevens wordt gesproken over opdrachten voor Bouman Proces Technologie B.V. 

voor de bouw van luchtfiltratieinstallaties, waaronder de recycling van CO2 in Chinese 

afvalverwerkingsinstallaties. 

 

Daarnaast hebben de ondernemingen binnen onze groep in de afgelopen maanden diverse 

MOU’s (‘Memorandum of Understanding’) ondertekend. Een memorandum of understanding, 

ook wel memorandum van overeenstemming genoemd, is een document waarin wij met een 

andere partij onze gezamenlijke voornemens vastleggen. Deze voornemens zijn niet juridisch 

afdwingbaar. De documenten bevatten de basiselementen voor een mogelijk opvolgend contract. 

De volgende MOU’s zijn in de afgelopen maanden bereikt met Chinese partijen: 

 Een MOU met City of Renqiu (China). Deze Chinese stad heeft circa 800.000 inwoners en 

heeft een focus op duurzaamheid. De stad wil onder andere nieuwe 

waterzuiveringsinstallaties ontwikkelen en laten bouwen, zowel voor gemeentelijk als 

industrieel gebruik. De stad heeft een groot industriegebied met voornamelijk chemie en 

farmacie. De wens bestaat om het afvalwater te zuiveren, dat door deze industrieën wordt 

geproduceerd. Tevens heeft de stad veel interesse in onze luchtzuiveringsinstallaties en CO2 

recycling oplossingen voor haar stadsverwarming. De huidige stadsverwarming draait op de 

verbranding van kolen, waarbij de verbranding nog volledig ongezuiverd is. 

 Een MOU met Dalian Maritime University (China). Deze Chinese universiteit uit 1909 met 

circa 17.000 studenten heeft een focus op de maritieme en scheepvaartindustrie. De 

universiteit is technisch georiënteerd. De universiteit wil haar kennis van water en 

duurzaamheid vergroten door samenwerkingen aan te gaan met buitenlandse 

kennispartners als Bouman. De universiteit is vooral geïnteresseerd in onze mobiele 

oplossingen voor het scheiden van ruimwater en de scheiding van niet gebruikte brandstof, 

gelekte brandstof en restanten van (zware) stookolie op schepen en in de havens. 

 Een MOU met Ruier Wuxi (China). Dit Chinese bedrijf is gespecialiseerd in filtratie 

technieken. Het bedrijf is gevestigd in de stad Wuxi, een Chinese stad met circa 6.500.000 

inwoners gelegen aan de Yangtze rivier. De vervuiling van de Yangtze rivier is hier een 

belangrijk thema, waar de oplossingen van CTST voor kunnen worden ingezet. Het bedrijf 

wil haar portfolio uitbreiden met de oplossingen van onze separatie machines, zodat ze meer 

toegevoegde waarde kunnen leveren aan Chinese klanten. 

 Een MOU met China Everbright Water (China). Het bedrijf is gevestigd in de Noord-Chinese 

stad Shenyang, een stad met circa 7.000.000 inwoners. Dit Chinese staatsbedrijf 
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(beursgenoteerd in Singapore) houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling van 

afvalwater, herbruikbaar water, slibverwerking en onderzoek en ontwikkeling van milieu- en 

watertechnologie. De oplossingen van CTST passen perfect in het verlengde van de 

vervuilingsthema’s waar dit bedrijf mee geconfronteerd wordt in China. Het bedrijf wil 

complete projecten kunnen aanbieden in China en is daarom geïnteresseerd in 

samenwerking met CTST. 

 

Alle MOU’s betreffen voornemens over de verkoop van onze separatie- en filtratiemachines en 

luchtfiltratietechnieken zoals onze CO2 recycling installaties.  

 

Op dit moment is China de grootste energieverbruiker van de wereld 9. De potentie voor de groei 

van duurzame energie is groot. De ontwikkeling naar een low-carbon energiesysteem wordt 

gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor China’s duurzame ontwikkeling. De Chinese markt 

kan zodoende beschouwd worden als een enorme groeimarkt op het gebied van duurzaamheid.  

 

8.8. Informatie over onze aandelen 

Onze aandelen zijn verdeeld over de volgende drie aandeelhouders: 

 W.J. Beheer B.V. bezit 25% van de aandelen. Dit is de persoonlijke holding van de heer Wilco 

van Wijck, een van onze directeuren. 

 Advies, Beheer- en Beleggings- maatschappij Rojuma II B.V. bezit 25% van de aandelen. Deze 

holding is gelieerd aan de heer Robert den Hartog, een van onze directeuren. 

 MKB Participatiefonds II B.V. bezit 50% van de aandelen. Deze entiteit is onderdeel van MKB 

Fonds N.V. MKB Fonds N.V. is een investeringsmaatschappij die participeert in Nederlandse 

MKB-(familie)bedrijven.  

 

Er is maar één soort aandeel uitgegeven. Er zijn 886.456 aandelen geplaatst van € 0,50 nominaal 

per aandeel. Dat zijn de aandelen die wij in totaal hebben uitgegeven. Dit is een geplaatst kapitaal 

van € 443.228,-. Het geplaatste kapitaal van € 443.228,- is ook gestort. Dat hebben wij dus 

ontvangen. De aandelen hebben allemaal dezelfde rechten. 

 

 

 

 

  

                                                             

 

9 China: Duurzame energie – Agentschap NL (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), URL: http://www.rvo.nl/sites/default/files/China-

duurzame%20energie.pdf, gepubliceerd op 18 oktober 2012. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/China-duurzame%20energie.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/China-duurzame%20energie.pdf
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9. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

9.1. Onze reden om obligaties te verkopen 

Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld van beleggers. Dat geld willen wij voor de 

volgende zaken gebruiken: 

- Inlossing van € 350.000,- op het rekening courant krediet (stamkrediet) van Rabobank. 

Hierdoor wordt de beschikbare rekening courant krediet voor de financiering van onze 

bedrijfsactiviteiten met € 350.000,- verlaagd van € 1.600.000,- naar € 1.250.000,-.  

- Aflossing van € 450.000,- op een overbruggingskrediet van een aandeelhouder. De rente die we 

nu op deze lening betalen is 8%. Deze lening was door onze aandeelhouder aan ons verstrekt en 

moet uiterlijk op 1/4/2017 worden afgelost. Zie paragraaf 8.2 voor een overzicht van al onze 

leningen. 

- Eenmalige kosten voor het plaatsen van deze obligatielening van circa € 137.000,-. Daarnaast 

hebben wij ook jaarlijkse kosten die horen bij deze obligaties. Hierover leest u meer in paragraaf 

9.2. 

- Het resterende geld van de obligatielening, naar verwachting € 1.553.000,-, zullen we gebruiken 

als werkkapitaal om de groei van onze eigen producten binnen onze groep van bedrijven te 

financieren, waaronder begrepen de betaling van crediteuren en de financiering van debiteuren. 

Als we meer orders krijgen voor onze innovatieve producten, betekent het dat we de kosten 

(meestal) moeten voorfinancieren. Om deze reden hebben we groeikapitaal nodig. 

 

Wij willen minimaal een bedrag van € 800.000,- lenen. Indien er minder geld wordt opgehaald 

met de obligatielening dan de beoogde € 2.490.000,-, zal het geld van de obligatielening naar 

rato worden aangewend, met uitzondering van de kosten voor het plaatsen van de obligatielening 

en met uitzondering van de aflossing van het overbruggingskrediet aan onze aandeelhouder, 

omdat deze lening uiterlijk op 1/4/2017 volledig dient te zijn afgelost. 

 

Door de aankoop van obligaties investeert u in een MKB-bedrijf uit de Nederlandse 

maakindustrie en draagt u bij aan de groei van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf. De 

gelden worden grotendeels aangewend als werkkapitaal om de groei van onze eigen producten 

gericht op duurzaamheid en een schoner milieu te bevorderen. Door de aankoop van obligaties 

draagt u ook bij aan meer duurzaamheid en een schoner milieu. 

 

9.2. Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt die wij zullen hebben als wij voor € 

2.490.000,- aan obligaties verkopen. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan wij 

verwachten. Wij verwachten dat we de volgende kosten hebben: 
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Eenmalige kosten uitgifte obligatielening (in €): 

 

  

Plaatsingsvergoeding NPEX  64.000 

Financiële Quick Scan  15.000 

Juridische kosten  8.000 

Marketingkosten  40.000 

Advieskosten  10.000 

Totaal  137.000 

   

Jaarlijkse kosten: 

 

  

Administratiekosten NPEX  9.960 

Stichting Obligatiehoudersbelangen  1.500 

Totaal  11.460 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

10. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste mensen 

in ons bedrijf: 

- onze bestuurders 

- ons management 

 

Het kantooradres van onze mensen is Van den Broekeweg 15 in Almelo. 

 

10.1. Onze bestuurders  

De volgende personen zijn onze bestuurders. Onze bestuurders zijn ook bestuurder bij onze 

dochtermaatschappijen:  

- De heer Wilco van Wijck (52 jaar) is bestuurder van ons. Hij is directeur. Hij is daarnaast 

betrokken als bestuurslid bij Stichting Topsport (KvK: 08120197) en als bestuurder en eigenaar 

bij De Vijzel B.V. (KvK: 62099264). De heer Van Wijck heeft geen commissariaten.  

- De heer Robert den Hartog (61 jaar) is bestuurder van ons. Hij is directeur. Hij is daarnaast 

betrokken als bestuurder en gedeeltelijk eigenaar bij Nivoba Holding B.V. (KvK: 02326249), 

Europa Leasing B.V. (KvK: 34053055) en SKB Beheer B.V. (KvK: 18088003). Deze bedrijven zijn 

complementair aan onze activiteiten. Deze bedrijven en ons bedrijf kunnen hierdoor van elkaars 

kennis en netwerk gebruik maken. De heer Den Hartog heeft geen commissariaten.  

 

De heren Van Wijck en Den Hartog hebben geen (mogelijke) belangenconflicten met de andere 

bestuursfuncties. 
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10.2. Ons management 

Ons management team bestaat uit de volgende personen: 

 

Ewald Kosters 

Functie: Bedrijfsleider Bouman Proces Technologie 

Leeftijd: 49 

Aantal dienstjaren: 18 

 

Frans Timmer 

Functie: Bedrijfsleider Bouman Engineering 

Leeftijd: 50 

Aantal dienstjaren: 25 

 

Eric Masseur 

Functie: Verkoopleider Bouman Machinefabriek 

Leeftijd: 51 

Aantal dienstjaren: 28 

 

Jarno Spijkerman 

Functie: productieleider 

Leeftijd: 40 

Aantal dienstjaren: 3 

 

Edwin Meijer 

Functie: Controller 

Leeftijd: 45 

Aantal dienstjaren: 3 

 

Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen ons en deze personen.  
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11. Onze financiële informatie 

 

11.1. Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels 

Over 2014 en 2015 hebben wij jaarrekeningen opgesteld. Dat zijn de laatste twee jaar waarover 

wij jaarrekeningen hebben opgesteld. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de in 

Nederland geldende regels voor waardering en resultaatbepaling (Dutch GAAP).  

 

Onze accountant heeft de jaarrekening van 2014 en 2015 gecontroleerd en goedgekeurd. Dat staat 

in de verklaring van onze accountant. Onze accountant is Ten Kate Huizinga Accountants en 

Belastingadviseurs N.V. Het adres van Ten Kate Huizinga Accountants en Belastingadviseurs 

N.V. is Zuiderval 60 in (7543 EZ) Enschede. De accountant is lid van SRA, een netwerkorganisatie 

van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. 

 

De jaarcijfers en het verslag van de accountant kunt u kosteloos bij ons opvragen of downloaden 

via de website van NPEX (www.npex.nl).  

 

11.2. Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke (historische) financiële informatie uit 2014 en 

2015: 

 

Bouman Industries B.V. 

Geconsolideerde winst en verlies 

rekening (in €) 

2015  2014 

    

Netto omzet 8.794.962   9.802.499  

kostprijs omzet -2.697.550   -3.231.711  

    

Bruto marge  6.097.412   6.570.788  

    

Operationele kosten -5.538.768   -6.235.557  

    

EBITDA* 558.644   335.231  

    

Afschrijvingen -692.017   -817.735  

Rentelasten -187.538  -184.930  

Buitengewone baten en lasten  -     -   

    

Resultaat voor belasting -320.911  -667.434  
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Belasting 422.041   -235.594  

    

Resultaat na belasting 101.130  -903.028 

Resultaat aandeel derden -30.137  36.860 

    

Resultaat na belasting (nettowinst) 70.993  -866.168 

 

 

Bouman Industries B.V. 

Geconsolideerde balans (in €) 

2015  2014 

    

Vaste Activa    

Immateriele vaste activa  277.817    320.879  

Materiele vaste activa  4.674.889    4.933.701  

Financiele vaste activa  811.283    529.409  

  5.763.989    5.783.989  

Vlottende activa    

Voorraden  442.713    716.491  

Vorderingen  3.240.435    1.967.700  

Onderhanden werk  311.159    479.772  

Liquide middelen  -    -  

  3.994.307    3.163.963  

    

ACTIVA 9.758.296  8.947.952 

    

Groepsvermogen 834.279  763.289 

Achtergestelde leningen 750.000  - 

Garantievermogen 1.584.279  763.289 

    

Voorzieningen  615.226    664.077  

Leningen aandeelhouders 1.375.000  1.500.000 

Langlopende schulden 1.337.000    1.415.000  

Kortlopende schulden  4.846.791   4.605.586  

    

PASSIVA 9.758.296  8.947.952 

    

 

* De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wordt berekend als het verschil tussen 

de brutomarge en de kosten, , maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen. 
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Hieronder geven wij een toelichting op de financiële informatie uit 2014 en 2015: 

 U ziet dat wij twee jaar geleden (in 2014) een nettoverlies maakten. Dat is onder andere 

gekomen door de hoge afschrijvingen en investeringen die wij hebben gedaan in de 

ontwikkeling van onze innovatieve technologie van CO2 recycling. Deze ontwikkeling hebben 

we gedaan zodat we onze klanten (afvalverwerkers en andere industrieën) kunnen helpen om 

hun CO2 uitstoot te verminderen wat essentieel is om het broeikaseffect tegen te gaan. Ook 

hebben we in 2014 en in 2015 geïnvesteerd in betere oplossingen voor het scheiden van 

vloeistoffen zoals olie en water. Hierdoor kunnen onze producten nu gebruikt worden om 

vervuild (industrieel) water te zuiveren en olie vervuiling op te ruimen. In maart 2016 kon 

hierdoor een opdracht in Saoedi Arabië worden gewonnen voor het scheiden van gebruikte 

motorolie, die anders geloosd zou worden.  

 In 2014 hebben we in totaal voor € 482.703,- aan éénmalige ontwikkelingskosten uitgegeven. 

We verwachten door de investeringen die we gedaan hebben meer van onze innovatieve 

producten en systemen in de komende jaren te verkopen. De opbrengst hiervan is nodig om 

verder te kunnen investeren in nieuw onderzoek en verdere ontwikkeling van duurzame 

oplossingen voor onze klanten.  

 De vennootschapsbelasting is ondanks het verlies in 2014 negatief. Dit is het gevolg van een 

afname van de geschatte actieve belastinglatentie, als gevolg van voorzichtigheid door de 

accountant. In 2015 is het omgekeerde het geval en hebben wij weer een hogere actieve 

belastinglatentie opgenomen. De positieve belasting (VPB) in 2015 betreft zodoende een 

opwaardering van een latente belastingvordering vanwege de positieve vooruitzichten van 

onze directie op verwachte winsten in de komende jaren. 

 In de jaarrekening 2015 wordt door de accountant benadrukt dat ondanks het negatieve 

werkkapitaal in 2015 van € 852.482,-, de onzekere financiële positie van de onderneming en 

het feit dat de vennootschap afhankelijk is van de bereidwilligheid van de financiers om de 

financiering van de onderneming voort te zetten, welke condities duiden op het bestaan van 

een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan 

over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap, de accountant toch de 

jaarrekening op basis van continuïteit heeft opgesteld. De accountant onderbouwt deze 

veronderstelling door de opgenomen verklaring van de directie van de vennootschap die als 

volgt is opgenomen: “Gelet op de vermogenspositie van de vennootschap ultimo 2015 en het 

resultaat over 2015 hebben de aandeelhouders besloten een bedrag ad € 750.000,- om te 

zetten naar een achtergesteld karakter, teneinde het garantiekapitaal te versterken. De 

directie heeft veel vertrouwen in de toekomst. De verwachting is dat de winstgevendheid de 

komende jaren zal toenemen, door de investeringen die in afgelopen jaren hebben 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft de directie passende maatregelen getroffen om het 

werkkapitaal te optimaliseren en de winstgevendheid te verbeteren. Er is de afgelopen 12 

maanden afscheid genomen van verliesgevende bedrijfsactiviteiten en er zijn structurele 

kostenbesparingen doorgevoerd. Tenslotte wordt de uitgifte van een obligatielening 

voorbereid waarmee het werkkapitaal aanzienlijk versterkt zal worden.” 
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 In 2014 nemen de immateriële vaste activa toe als gevolg van de betaling van goodwill met 

betrekking tot de overname van het resterende aandelenbelang van 40% in Centri Tech 

Separations Twente B.V. 

 In 2013 heeft een herwaardering van activa plaatsgevonden ad € 1.694.000,-. Als gevolg van 

de herwaardering van activa, zoals het vastgoed, en het activeren van gereedschappen zijn de 

afschrijvingen tot en met 2014 toegenomen. 

 Onder de financiële vaste activa is in 2013 een vordering ontstaan op (oud)aandeelhouders. 

Deze vordering bedraagt per 31/12/2015 een bedrag van € 181.750,-.  

 In 2014 werd er een fors bedrag aan voorraden gecreëerd, waardoor uitgaven niet in de 

resultatenrekening geboekt werden. In dat jaar werden er separatoren voor Centri Tech 

Separations Twente B.V. geproduceerd voor eigen rekening. Inmiddels is een deel van deze 

separatoren verkocht in 2015. 

 Een bedrag van circa € 750.000,- is in 2015 in de balans opgenomen als vordering op een 

leverancier van machines. Dit betreft een schadeclaim die onze dochteronderneming 

Machinefabriek Bouman B.V. heeft ingediend bij de betreffende leverancier, omdat de 

machines die zijn gekocht van deze leverancier niet functioneerden zoals is gegarandeerd 

volgens de fabrieksgarantie op deze machines. De schadeclaim is in werkelijkheid hoger. Er 

is een lager bedrag opgenomen in de balans (de schadeclaim bedraagt € 1.100.000,-), 

vanwege onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen vergoeding van de betreffende 

leverancier. 

 U ziet dat wij in 2015 een garantievermogen hebben van € 1.584.281,-. Het garantievermogen 

bestaat uit ons groepsvermogen van € 834.281,- en achtergestelde leningen van de 

aandeelhouders van € 750.000,-. Wij hebben in 2015 een deel van de leningen van 

aandeelhouders een achtergesteld karakter gegeven, waardoor het garantievermogen met € 

750.000,- is toegenomen. Daarnaast is het groepsvermogen in 2015 toegenomen omdat we 

(een zeer beperkte) nettowinst hebben gemaakt. Behalve de afgesloten hypotheek en 

rekening courant bij de bank en de leningen die door de aandeelhouders zijn verstrekt 

hebben wij geen leningen afgesloten bij anderen waardoor er geen andere schuldeisers zijn 

die direct hun lening kunnen opeisen.  

 

11.3. Wij hebben geen rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip 

van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen 

worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden 

hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit, en/of die van de groep. Met 

rentabiliteit bedoelen wij of wij voldoende winst maken. 
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11.4. Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds onze laatste financiële 

overzichten 

Wij hebben op 31/12/2015 onze laatste gecontroleerde financiële overzicht bekend gemaakt. 

Sinds de bekendmaking van de laatst gepubliceerde gecontroleerde financiële overzichten zijn er 

geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. Er zijn geen tendensen, 

onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat die belangrijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten in 2016. 

 

Wij verwachten dat onze vooruitzichten dit jaar wel zullen veranderen.  
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11.5. Prognose 2016-2018 

De opgestelde prognoses voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn door ons opgesteld in het kader 

van dit prospectus. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor deze prognoses door onze 

accountant géén onderzoeksrapport (assurance) is afgegeven. De prognoses zijn opgesteld op een 

basis die vergelijkbaar is met die van de historische financiële informatie. 

 

Hieronder geven wij een overzicht van onze vooruitzichten voor 2016 tot 2018: 

 

Bouman Industries B.V. 

Geconsolideerde winst en 

verlies rekening (in €) 

2015 

 

 2016 

prognose 

 2017 

prognose 

 2018 

prognose 

        

Netto omzet  8.794.962    10.500.000    11.800.000    13.150.000  

kostprijs omzet  -2.697.550    -3.534.000    -4.580.000    -5.410.000  

        

Bruto marge  6.097.412    6.966.000    7.220.000    7.740.000  

        

Operationele kosten  -5.538.768    -5.508.636    -4.734.963    -4.784.495  

        

EBITDA*  558.644    1.457.364    2.485.037    2.955.505  

        

Afschrijvingen  -692.017    -714.551    -714.551    -714.551  

Rentelasten  -187.538    -326.140    -354.000    -359.000  

Buitengewone baten en lasten  -     -147.975    -11.460    -11.460  

        

Resultaat voor belasting  -320.911   268.698   1.405.026    1.870.494  

        

Belasting  422.041   -4.888   -232.154    -325.247  

        

Resultaat na belasting  101.130   263.810   1.172.872    1.545.247  

Resultaat aandeel derden  -30.137    -     -     -   

        

Resultaat na belasting 

(nettowinst) 

 70.993    263.810   1.172.872    1.545.247  

 

* De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wordt berekend als het verschil tussen 

de brutomarge en de kosten, , maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen. 
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Bouman Industries B.V. 

Geconsolideerde balans (in €) 

2015 

 

 2016 

prognose 

    

Vaste Activa    

Immateriële vaste activa  277.817    219.148  

Materiele vaste activa  4.674.889    4.279.964  

Financiele vaste activa  811.283    653.094  

  5.763.989    5.152.206  

Vlottende activa    

Voorraden  442.713    450.000  

Vorderingen  3.240.435    2.975.777  

Onderhanden werk  311.159    650.000  

Liquide middelen  -    -  

  3.994.307    4.075.777  

    

ACTIVA 9.758.296  9.227.983 

    

Groepsvermogen 834.279  1.098.089 

Achtergestelde leningen 750.000  750.000 

Garantievermogen 1.584.279  1.848.089 

    

Voorzieningen  615.226    566.374  

Leningen aandeelhouders 1.375.000  825.000 

Langlopende schulden 1.337.000   3.749.000  

Kortlopende schulden  4.846.791    2.239.520  

    

PASSIVA 9.758.296  9.227.983 

    

Solvabiliteit 16%  20% 

 

Deze prognoses zijn een inschatting van ons. Deze bedragen en percentages hebben wij gebaseerd 

op veronderstellingen en geprognosticeerde ontwikkelingen. Wij hebben ons uiterste best gedaan 

om dit zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. De veronderstellingen en prognoses zijn gebaseerd 

op onze opgebouwde ervaringen, die wij als redelijk beschouwen. Niet alleen bekende gegevens 

maar ook (onzekere) toekomstige ontwikkelingen spelen een rol.  

Het is belangrijk dat u weet dat het onmogelijk is om een volledig accurate prognose te doen. 

Onze daadwerkelijke uitkomsten zullen afwijken van deze prognoses, bijvoorbeeld omdat de door 

ons veronderstelde gebeurtenissen zich vaak niet op dezelfde wijze zullen voordoen. Het kan dus 

achteraf blijken dat onze prognoses niet kloppen. 
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De belangrijkste uitgangspunten voor de prognoses over de boekjaren 2016-2018 zijn als volgt: 

 De geprognosticeerde omzet is opgebouwd uit concrete omzetverwachtingen per klant van 

onze dochterondernemingen. In voorgaande jaren is de gemiddelde omzet per klant 

toegenomen. In de prognoses neemt het aantal klanten aanzienlijk toe. Daar staat tegenover 

dat in de prognose wordt gerekend met een aanzienlijk lagere gemiddelde omzet per klant. 

Bovendien is de orderinstroom relatief hoog en is er eind 2015 al een order binnengehaald 

die de omzet voor 2016 optrekt. De marge is gelijkgesteld aan 2015, gecorrigeerd voor de 

eerder genoemde schadeclaim op een leverancier van machines, zodat deze realistisch is. Ook 

de vaste kosten zijn realistisch, waarmee de prognose voor 2016 ambitieus is, maar haalbaar. 

 Een andere benadering voor de te verwachten omzet is de order intake als indicator voor de 

te verwachten omzet. De order intake in 2016 ligt iets voor op 2015. Dit is echter vooral aan 

het begin van het jaar gerealiseerd. Het jaar 2015 was een sterk jaar, maar 2016 lijkt meer 

een patroon gelijk aan 2014 te volgen. De order intake 2014 kwam uit op € 9,2 miljoen. De 

uiteindelijke omzet bedroeg € 9,8 miljoen. In 2015 kwam de order intake uit op € 11,8 

miljoen, terwijl de omzet slechts op € 8,8 miljoen uitkwam. Het verschil tussen de order 

intake in 2015 en de omzet wordt grotendeels verklaard door de grote order aan het einde 

van 2015. Deze zal pas in 2016 geproduceerd worden en zodoende ook dan pas in de omzet 

terecht komen. Indien de order intake van 2016 een gelijk patroon zal volgen als in 2014 en 

de omzet aangevuld wordt met de grote order uit 2015, lijkt de prognose van de omzet van  

€ 10,5 miljoen haalbaar. 

 Voor het halen van de prognose van 2017 en 2018 is een forse omzetgroei benodigd en dient 

er verder in de kostenstructuur gesneden te worden. Wij hebben eind 2015/begin 2016 reeds 

de eerste stappen gezet in de verlaging van de kostenstructuur. In de prognose voor komende 

jaren is rekening gehouden met de lagere kostenstructuur en met de financiering van de groei 

door de uitgifte van deze obligatielening. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie. 

 De omzetstijging in komende jaren wordt verwacht vanwege de groeiende vraag die wij 

merken naar duurzame oplossingen die wij bieden, zoals betere oplossingen voor CO2 

recycling (hergebruik van CO2) en betere oplossingen voor het scheiden van vloeistoffen, 

zoals olie en water. Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderzoek naar en 

ontwikkeling van deze oplossingen. Wij kunnen in de komende jaren deze oplossingen 

verkopen. Bijvoorbeeld van de oplossingen voor het scheiden van water en olie verkochten 

wij in 2014 nog niets. In 2015 is de eerste opdracht verworven voor het scheiden van water 

en dierlijke vetten. Deze installatie is in Nederland verkocht. In het eerste kwartaal van 2016 

zijn drie nieuwe opdrachten verworven voor klanten in Nederland, China en Saoedi Arabië. 

Onze oplossingen worden daar ingezet voor het scheiden van gebruikte motorolie, van silica 

en van ruimwater. 

 In de prognoses wordt geen rekening gehouden met mogelijke buitengewone projecten. Een 

buitengewoon project is een project met een contractwaarde van meer dan € 2.000.000,-, 

zoals de verkoop van één volledig nieuwe CO2 recycling installatie. Een volledig nieuwe CO2 
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recycling installatie heeft een contractwaarde van circa € 4.000.000,- tot € 5.000.000,-. De 

kans bestaat dat deze contracten in de komende jaren wel zullen worden ondertekend.  

 In de prognoses is geen rekening gehouden met een eventuele uitkering uit hoofde van de 

eerder genoemde schadeclaim. 

 Alle kosten betreffen totaalbedragen. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse rente 

aan obligatiehouders van € 144.420,-, bij een volledige uitgifte en tegen een jaarlijkse rente 

van 5,8%. 

 De buitengewone baten en lasten in 2016 betreffen grotendeels de eenmalige kosten als 

gevolg van de uitgifte van deze obligatielening en in 2017 en 2018 betreffen dit de 

administratiekosten van NPEX en de jaarlijkse kosten van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  

 De overige bedrijfskosten in de jaren 2017 en 2018 zullen lager zijn, als gevolg van de 

ingezette kostenbesparingen in 2015 en 2016. Deze besparingen bedragen circa € 650.000,- 

per jaar.  

 Als gevolg van de bestaande fiscaal compensabele verliezen, waarvoor een actieve 

belastinglatentie is gevormd op de balans, zal de in de prognose opgenomen belastinglast niet 

resulteren in een uitgaande kasstroom. Dit houdt in dat er, ondanks dat er winst wordt 

gemaakt, geen winstbelasting hoeft te worden afgedragen vanwege de fiscaal compensabele 

verliezen. 

 

Samengevat, onze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige verkoopvolumes, de huidige 

hogere orderportefeuille vergeleken met voorgaand jaar en een normale groei van de huidige 

activiteiten. De winst zal naar onze verwachting geleidelijk oplopen, als gevolg van het afstoten 

van verliesgevende activiteiten, ingezette kostenbesparingen, positieve vooruitzichten voor de 

verkoop van onze eigen producten gericht op duurzaamheid en een hogere brutomarge in euro’s.  

 

11.6. Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie 

Wij hebben op 31/12/2015 ons laatste gecontroleerde financiële overzicht bekend gemaakt. Sinds 

die datum zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie en/of 

handelspositie van de groep van bedrijven waar wij bij horen.  

 

11.7. Niet alle financiële informatie is gecontroleerd 

Wij hebben in dit prospectus ook financiële informatie opgenomen die niet uit ons gecontroleerde 

financieel overzicht komt. Wij hebben deze informatie opgesteld in het kader van dit prospectus. 

Onze accountant heeft die informatie niet gecontroleerd. Het gaat om de informatie uit paragraaf 

11.5. Hierin staan de prognoses voor de jaren 2016, 2017 en 2018 weergegeven. Dit zijn geen 

werkelijk gerealiseerde resultaten, maar verwachtingen die wij hebben voor de toekomst. De 

accountant heeft deze verwachtingen niet gecontroleerd. 
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12. Informatie over de belastingen 

 

12.1. Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 

belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden deze 

dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. Woont u 

niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting voor u. Wilt 

u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 

belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties. 

  

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen 

ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het verleden. 

Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn 

wij niet verantwoordelijk.  

 

De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als 

rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde 

belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 12.2 de gevolgen voor 

de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 12.3 de gevolgen voor de 

belastingen. 

 

12.2. Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd: 

 

1) In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen 

wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming 

en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.  

2) In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u tenminste 5% van de aandelen van een BV of een NV bezit. Obligaties zijn 

geen aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor u w obligaties dus niet 

gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

  

Of u voor de obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 

 
Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 
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werkzaamheden? Dan betaalt u voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over 

de rente die u van ons krijgt. In de tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt.  

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan telt 

u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan mag u dit 

verlies aftrekken van de belasting die u moet betalen. Dan haalt u dit verlies af van uw inkomsten 

voor box 1. 

 

Tarieven inkomstenbelasting box 1 tot AOW leeftijd vanaf AOW leeftijd 

IB Schijf 1: t/m € 19.922,-  36,55 %  18,65 %  

IB Schijf 2: € 19.923,- t/m € 33.715,- 40,40 %  22,50 %  

IB Schijf 3: € 33.716,- t/m € 66.421,-  40,40 %  40,40 %  

IB Schijf 4: vanaf € 66.422,-  52,00 %  52,00 %  

 

Alle bovenstaande bedragen en percentages van de vrijstelling gelden voor 2016. De AOW leeftijd 

in 2016 is 65 jaar en 6 maanden. De AOW leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 

2021. 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Dat is de 

waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari van dat jaar. U heeft voor de belasting 

dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig. Heeft u de obligaties op de 

beleggingsrekening bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van NPEX informatie 

over de waarde van uw obligaties op 1 januari. 

 

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Schulden lager dan € 3.000,- 

mag u niet meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 24.437,-. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 24.437,-. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 24.437,-? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

U kunt ook extra vrijstellingen hebben. In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling voor 

u geldt. 
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Voor wie geldt de vrijstelling?  Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand   € 24.437,- 

U bent volwassen en gehuwd of  

samenwonend (fiscale partner) 
 

€ 48.874,- 

 

 

Alle bovenstaande bedragen van de vrijstelling gelden voor 2016. 

 

Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw 

bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u belasting 

over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten. Dat is bijvoorbeeld niet de 

rente die u van ons krijgt. U neemt dan 4% van bedrag. Dit percentage is door de wetgever 

bepaald. Dat zijn dan uw inkomsten. Over die inkomsten betaalt u belasting. Die belasting is 30%.  

 

Stel dat uw bezittingen minus uw inkomsten € 124.437,- zijn. Voor u geldt alleen de algemene 

vrijstelling van € 24.437,-. U haalt dan € 24.437,- af van € 124.437,-, dat is € 100.000,-. Dan moet 

u over de inkomsten van € 100.000,- belasting betalen. Die inkomsten zijn dan 4% van                        

€ 100.000,-. Dat is € 4.000,-. U betaalt dan 30% belasting over deze inkomsten. Dat is dus 30% 

van € 4.000,-. U betaalt dan € 1.200,- belasting. 

 

Horen de obligaties bij een ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’? 

U kunt uw obligatie ook inbrengen in een “afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dat 

betekent dat u geld of beleggingen gescheiden heeft van ander geld of andere beleggingen van u. 

Bijvoorbeeld in een trust. In de meeste gevallen betaalt u zelf hierover belasting. U moet dan de 

waarde van het APV op 1 januari in dat jaar aangeven voor uw belastingen. Dat is de waarde van 

het vermogen in het economisch verkeer. Er gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste 

uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet betalen over haar winst. Betaalt het APV 

volgens de Nederlandse belastingregels minimaal 10% winstbelasting? Dan kunt u verzoeken om 

geen belasting te betalen over het APV.  

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan moet 

die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de 

obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief 

dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In onderstaande tabel kunt 

u aflezen welk tarief voor u geldt. 

 

In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander in ieder geval over de eerste € 2.122,- van de erfenis 

geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van uw relatie met die ander. 
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Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over de eerste € 636.180,- van de erfenis geen 

belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste                       

€ 20.148,- van de erfenis geen belasting te betalen. 

 

Hoe hoog is het totale 

bedrag 

van uw erfenis (inclusief de 

obligaties)? 

Partners en 

kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

 

Andere 

personen 

(tariefgroep 2) 

tot € 121.903,- 10% 18% 30% 

€ 121.903,- en hoger 20% 36% 40% 

 

Alle bovenstaande bedragen en percentages van de vrijstelling gelden voor 2016. 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in over 

de rente die u krijgt van de obligaties. 

 

12.3. Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennootschap 

(BV) en een naamloze vennootschap (NV) moeten vennootschapsbelasting betalen. Een stichting 

hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen als zij een onderneming voert. 

 

U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, geldt 

ook als winst. U betaalt over de eerste € 200.000,- van de winst 20% aan belasting. Heeft u meer 

winst dan € 200.000,-? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting. 

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft u 

minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan 

mag u dit verschil aftrekken van de belasting die u moet betalen.   
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Bouman Industries B.V., statutair gevestigd te Almelo en kantoorhoudende te Van den 

Broekeweg 15 in Almelo, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. Wij 

verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover ons 

bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat 

geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen.  
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14. Betrokken partijen  

 

De volgende partijen zijn bij de uitgifte van deze obligatielening betrokken: 

 

Uitgevende instelling 

Bouman Industries B.V. 

Van den Broekeweg 15 

7602 PG Almelo 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Burgemeester Haspelslaan 172 

1181 NE Amstelveen 

 

NPEX 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Saturnusstraat 60-75 

2516 AH Den Haag  
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15. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte staat op 

de website van NPEX. Ook staat deze akte in bijlage 1 van dit prospectus. Hieronder staat 

algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geven Stichting Obligatiehoudersbelangen en wij informatie over hoe het met 

ons gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren 

als wij niet op tijd de rente hebben betaald.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen. 

Of als wij andere zekerheden aan Stichting Obligatiehoudersbelangen willen geven.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van 

alle obligaties. Om op de vergadering te komen, heeft u toestemming van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf nodig.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van te voren bekend. Dat gebeurt op 

de website van NPEX. U ontvangt via e-mail een bericht over de vergadering.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staat de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag op de vergadering komen, omdat zij de obligaties houdt. U 

kunt voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf naar de vergadering. U moet dan wel eerst toestemming 

van Stichting NPEX Bewaarbedrijf vragen. Deze toestemming krijgt u altijd als u onze obligaties 

heeft. Komt u op de vergadering? Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda 

staan. Andere personen mogen alleen op de vergadering komen als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt.  
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Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1. u mag spreken (het woord voeren). 

2. u mag stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. 

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering wordt een verslag (notulen) gemaakt. Dit verslag staat binnen vier weken 

na de vergadering op de website van NPEX. Iedere belegger – ook beleggers die niet op de 

vergadering waren – kunnen dit verslag lezen. Het is wel een concept verslag. Het verslag is pas 

definitief als dat in de volgende vergadering is beslist.  
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16. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat het ons dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@bouman.nl. U kunt ook een brief sturen naar:  

 

Bouman Industries B.V. 

Van den Broekeweg 15 

7602 PG in Almelo 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.   
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17. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken die u maakt met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt 

het Nederlandse recht voor alle informatie die u van ons krijgt over de obligaties.  



Prospectus Bouman Industries B.V. - 21 juni 2016 

 

- 83 - 

 

 

18. Meer informatie 

 

Wij hebben een lijst gemaakt met informatie waar wij in dit prospectus naar verwijzen en die 

door u kan worden ingezien. Deze informatie hoort ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u deze 

lijst: 

 

- de statuten van Bouman Industries B.V. 

- de akte van oprichting en statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

- de gedeponeerde jaarrekening van Bouman Industries B.V. over de boekjaren 2014 en 2015 

- het verslag van de accountant over de jaarrekening van Bouman Industries B.V. over de 

boekjaren 2014 en 2015 

- uittreksel van Bouman Industries B.V. uit de Kamer van Koophandel 

 

Al deze informatie vindt u op de website van NPEX. U kunt de informatie ook gratis bij ons 

krijgen. Komt u daarvoor naar ons kantoor aan Van den Broekeweg 15, 7602 PG in Almelo.  

 

U kunt op verzoek en tegen kostprijs de gegevens van Bouman Industries B.V. en Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ontvangen die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het 

handelsregister moeten worden opgenomen. 

 

Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons. Ook dit prospectus 

staat op onze website: www.bouman.nl.  

 

  

 


