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U kunt geld uitlenen aan ons, Green Vision Holding B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere € 1.000 geven wij 1 obligatie uit.
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
6,5%. U belegt dan in ons. In totaal willen wij maximaal € 4.999.000 en minimaal € 1.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus
4.999 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. Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? 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.
De obligaties zijn achtergesteld aan leningen van sommige andere partijen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling
aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas
als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Betalen wij anderen eerst?
Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen.
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? Dan leest u in dit prospectus hoe dat moet.
Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan
Nederland.
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HOOFDSTUK 2

RISICOFACTOREN

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug. Wij spreken af wanneer wij de
lening terugbetalen. 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 2.1.
2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.2.
Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan.

2.1. 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 de obligaties uit.
Risico wanneer het platform van NPEX stopt
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van beleggingsdiensten. Door
veranderingen in de wetgeving kan NPEX het huidige platform niet meer aanbieden met deze vergunning. Daarom
heeft NPEX het huidige platform gestopt. Dat is gebeurd op 18 november 2017. Vanaf 18 november 2017 kunnen
er geen obligaties (of andere financiële instrumenten) worden verkocht via NPEX. Dat kan pas weer als NPEX een
nieuw platform heeft. NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een nieuw platform te starten. Zo heeft NPEX
een vergunning aangevraagd om als multilaterale handelsfaciliteit (ook wel MTF genoemd) op te treden. Dat is een
handelsplatform. Deze vergunningaanvraag kost tijd.
Het kan zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet meer start. U kunt de obligaties dan niet meer verkopen
via NPEX. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u
niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
Risico van vervroegde terugbetaling
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft dan uw geld weer terug.
U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat
u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt.
De obligaties zijn achtergesteld
De obligaties zijn achtergesteld aan drie leningen die wij hebben van Coöperatieve Rabobank U.A. en een lening
van het Ministerie van Economische Zaken. Ook zijn de obligaties achtergesteld aan leningen die wij mogelijk in de
toekomst bij een bank afsluiten.
Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En
krijgen deze partijen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die partijen. Pas als die partijen zijn betaald, zullen wij
de lening en de rente betalen. Betalen wij die partijen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening
terug te betalen of om de rente te betalen.
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Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd
iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs
die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.
U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in onze obligaties via NPEX. De obligaties staan dan op uw NPEX rekening. 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
aan iemand anders met een NPEX rekening. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan zijn dat u
niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan het bedrag dat u heeft betaald.
Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties.
De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening terugbetalen? Maar wilt u
uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties.
Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw
obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouders
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouder 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.
U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of juridische bijstand inschakelt
Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of juridische bijstand
inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering
worden gestemd.
Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om een deskundige of
juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten
hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.
Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen
U kunt de obligaties aan andere beleggers bij 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 via NPEX, als het platform weer zou zijn gestart. 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 krijgt niets
betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen onze aandeelhouders.

2.2. RISICO’S DIE HOREN BIJ ONS
Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen.
Tegenpartijenrisico
Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven uit de groep, (zoals leveranciers of afnemers) hun
financiële verplichtingen niet, dan wel niet juist nakomen, waardoor de opbrengsten minder dan verwacht zullen zijn.
In dit kader verwijzen wij naar twee actuele situaties die beschreven zijn in hoofdstuk 10.5. Zoals elke onderneming,
lopen wij het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan onze financiële
verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij.
Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen dan wel het niet juist nakomen van deze financiële
verplichtingen, kan tot gevolg hebben dat wij minder winst hebben. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij
ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te
weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Concurrentierisico
De markt voor industriële gassen en waterstof voor vervoerstoepassingen is omvangrijk en kent een aantal andere grote
spelers - zowel nationaal als internationaal - die als directe concurrenten van ons kunnen worden gezien. Het risico
bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn dan wij. Ontwikkelingen bij concurrenten kunnen
ertoe leiden dat de ontwikkeling van onze activiteiten voorbijgestreefd worden. Dit kan ertoe leiden dat door ons
verwachte opbrengsten niet kunnen worden gerealiseerd.
Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Faillissementsrisico
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, hebben wij geen
geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald
krijgt en dat u geen rente krijgt.
Risico’s voortvloeiende uit de hoofdelijke medeschuldenaarstelling
Voor onze obligaties hebben HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en
HyGear Operations B.V. schriftelijk verklaard hoofdelijk schuldenaar te zijn. Dat betekent dat zij zullen betalen als wij
dat niet doen. Betalen wij niet? Of betalen wij niet op tijd? Dan betalen HyGear Technology and Services B.V., HyGear
B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V.
Het is niet zeker dat HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear
Operations B.V. kunnen betalen. Het kan dus toch zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder
of niets terugbetaald.
Het risico van de afhankelijkheid van bestuursleden
Feitelijk is ons functioneren en opereren afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van onze bestuurder en de
leden van het management team. Het wegvallen van dit bestuurslid of leden van het management team zou kunnen
betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een
negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en financiële resultaten.
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Verder is ons onderscheidend vermogen vooral gebaseerd op onze technologische voorsprong ten opzichte van onze
concurrenten. Deze kennis is weliswaar verdeeld over de organisatie en vaak ook bij meer personen aanwezig, maar
het wegvallen van een specifieke kennisdrager op enig moment, kan negatieve effecten op de bedrijfsvoering met zich
brengen.
Dit kan ertoe leiden dat wij minder winst hebben. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder
of niets terugbetaald.
Kostenrisico
Een groot deel van onze kosten zijn vaste kosten, waaronder de kosten voor lonen, salarissen en huisvesting. Het vaste
karakter van deze kosten brengt het risico met zich mee dat een vermindering van de brutomarge er toe zou kunnen
leiden dat wij minder winst maken.
Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van de beperking van leveranciers
Het bedrijf is voor componenten en sub-modules afhankelijk van toeleveranciers. In de meeste gevallen zijn
componenten leverbaar door meerdere andere partijen, maar in enkele gevallen is het aantal leveranciers
beperkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de leveranciers van katalysatoren en absorbentia. Het wegvallen van
dergelijke leveranciers kan (al dan niet tijdelijk) tot productie- en onderhoudsproblemen leiden. Deze productie- en
onderhoudsproblemen kunnen ertoe leiden dat wij minder winst maken.
Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van afhankelijkheid van grote accounts
Inherent aan de aard van de projecten voor lokale productie van industriële gassen, is het aantal afnemers beperkt en
de omzet per project groot. Met name in de variant waar wij zelf in de installatie investeren en worden betaald voor
het leveren van gas, kan het effect van het wegvallen van een klant negatieve effecten hebben op de bedrijfsvoering.
Dit zal voornamelijk het geval zijn op het moment dat de installatie niet binnen afzienbare termijn elders kan worden
ingezet. Indien dergelijke situaties zich voordoen hebben wij minder winst.
Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van subsidieverlening
Het bedrijf wordt gekenmerkt door een grote inspanning op het gebied van technologische innovatie. Tot nu toe zijn wij
zeer succesvol in het acquireren van onderzoeksubsidies. Het plotseling wegvallen (bijvoorbeeld door terugvordering
vanuit de subsidiegever) of niet meer succesvol kunnen acquireren van dergelijke subsidies van de Nederlandse of
Europese overheid, kan een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat omdat de onderzoekskosten (met name
personeelskosten) niet zo snel kunnen worden gereduceerd. Daarnaast kan dit een negatief effect hebben op de
verdere innovatie en het behouden van voorsprong op concurrentie.
Als dergelijke situaties optreden hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een
lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt
minder of niets terugbetaald.

Risico van afhankelijkheid van partners
In projecten waarbij wij de verantwoordelijkheid nemen voor de levering van industriële gassen, nemen wij vaak ook
de verantwoordelijkheid voor leveringszekerheid op zich. Dit wordt in veel gevallen gezekerd door back-up contracten
met andere gasleveranciers. Indien deze leveranciers besluiten om geen contracten met ons te willen sluiten voor
de levering van gassen op bepaalde locaties, kan het voorkomen dat wij de projecten niet kunnen aannemen of dat
de winstgevendheid van de projecten afneemt, omdat de gassen van locaties op grotere afstand moeten worden
aangevoerd. Dit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor onze kasstromen. Dan hebben wij minder winst. Als wij
minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u
rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u
geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Liquiditeitsrisico
Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de obligatielening, die voornamelijk
bestaan uit de betaling van de aflossing van de hoofdsom van en rente. Deze betalingen zullen worden voldaan uit
onze cashflow. Aangezien de cashflow ook wordt gebruikt voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten,
kan het voorkomen dat bij een plotse stijging van de overige kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij te weinig
liquide middelen hebben om aan onze verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de obligatielening te voldoen.
Een voornaam deel van de overige bedrijfskosten bestaan uit energie, huisvesting, marketing en verkoop- en
personeelskosten. Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een
lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt
minder of niets terugbetaald.
Reputatierisico
Onze waterstofproductiesystemen worden sinds 2009 geleverd en zijn ontworpen voor een levensduur van ongeveer
15 jaar. Er is nog niet aangetoond dat de systemen werkelijk tegen de verwachte onderhoudskosten de volledige
levensduur uit kunnen dienen. Indien er degradatie-effecten zijn die zich pas na langere tijd manifesteren en meerdere
systemen zouden falen na verloop van tijd, kan dit tot reputatieschade leiden, wat weer kan leiden tot minder winst.
Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Technologisch risico
Inmiddels is bekend dat de werking van de on-site productiesystemen afhankelijk kan zijn van lokale omstandigheden
als aardgaskwaliteit, luchtdruk, temperatuur, luchtvervuiling en waterkwaliteit. Het zou voor kunnen komen dat in
de toekomst installaties onder specifieke lokale omstandigheden niet aan hun specificaties kunnen voldoen of dat de
prestaties van de installaties versneld slechter worden ten gevolge van deze lokale omstandigheden. De gevolgen van
slechtere prestaties kan leiden tot hogere garantiekosten, bijvoorbeeld omdat gassen dan alsnog deels over de weg
moeten worden aangevoerd, en hogere onderhoudskosten, bijvoorbeeld doordat componenten sneller moeten worden
uitgewisseld dan wij hadden verwacht.
Een ander technologisch risico betreft de HyREC. Dat is het systeem voor het terugwinnen van industriële
procesgassen bij de eindgebruiker. Het systeem voor terugwinning van zuiver waterstof (HyREC-pure) is ontwikkeld,
maar het systeem voor het terugwinnen van menggassen (HyREC-mix) is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat dit
product op lange termijn technisch niet haalbaar blijkt of dat de kosten ervan te hoog uitvallen waardoor de business
case geen stand houdt.
Indien dergelijke technologische risico’s zich manifesteren, kan dit leiden tot een vermindering van de winst. Als wij
minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u
rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u
geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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Fiscaal risico
Deze lening betalen wij terug na 6 jaar. Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de
belastingheffing op ons en op het rendement van de obligaties onzeker. Wij kunnen geconfronteerd worden met een
wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de obligatiehouders kan
uitvallen. Door het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van
de obligaties onzeker. De fiscale behandeling van een obligatie of een obligatiehouder kan in de loop der jaren door
wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.
Onze fiscale positie waaronder die van de obligatielening is niet vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien
de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op onze
bedrijfsresultaten. Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder
of niets terugbetaald.
HyGear Technologies and Services B.V. past op basis van artikel 12b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de
innovatiebox toe. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit innovatieve werkzaamheden uiteindelijk belast tegen
een effectief tarief van 5% vennootschapsbelasting. De wetgeving inzake de innovatiebox zou kunnen wijzigen en
dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten van HyGear Technologies and Services B.V.
Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Rechtszaken
Wij lopen risico’s wanneer tegen ons een rechtszaak aangespannen wordt. Op dit moment hebben wij twee actuele
situaties die beschreven zijn in hoofdstuk 10.5. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, lopen wij de kans
om financiële schade te lijden nu de uitkomst van gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De verdediging in een
dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs
wanneer wij in het gelijk worden gesteld. Dit risico kan tot gevolg hebben dat wij minder winst maken. Als wij minder
winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente
te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen
rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Politiek
Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met betrekking
tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de
economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico’s. Doordat wij in verschillende delen van de
wereld actief zijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor projecten die wij in uitvoering hebben, maar kan er ook toe
leiden dat het moeilijker wordt om (in bepaalde regio’s) nieuwe projecten te beginnen. Dit kan leiden tot minder winst
of tot het verlies van installaties waarin wij geïnvesteerd hebben, hetgeen op termijn ook weer leidt tot minder winst.
Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Landenrisico
Wij zijn wereldwijd actief met de nadruk op Europa en Zuidoost-Azië. De politieke en economische stabiliteit in de
verschillende landen waar activiteiten plaatsvinden, kunnen sterk verschillen. Het manifesteren van verschillende
omstandigheden, kan zijn weerslag hebben op onder meer onze cliënten die daar actief zijn, wat op zijn beurt weer
negatieve gevolgen kan hebben voor de vraag naar onze producten. Indien zich een dergelijke situatie voordoet,
kan dit in negatieve zin van invloed zijn op de operationele activiteiten, met name als het gaat om lange-termijn

gasleveringscontracten, waarin wij betaald worden per geleverde hoeveelheid gas. Neemt de vraag af, nemen onze
inkomsten af en renderen installaties dus minder. Dit leidt tot minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn
dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn
dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Valutarisico
Tot dusver worden vrijwel alle contracten in euro afgesloten. Bij verdere internationalisering kan het voorkomen dat
contracten in andere valuta worden gesloten, hetgeen een valutarisico met zich brengt. Voornamelijk voor langdurige
gasleveringscontracten zal het management altijd het valutarisico moeten afwegen tegen de kosten van het afdekken
van deze risico’s. In beide gevallen kan dit gevolgen hebben voor de lange termijn resultaten van dergelijke projecten.
Indien niet afdekken van het valutarisico’s of het afdekken daarvan tegen zeer hoge kosten, kan een negatieve invloed
hebben op zowel onze bedrijfsvoering als onze financiële resultaten. Dan hebben wij minder winst. Als wij minder
winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente
te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen
rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

11

12

HOOFDSTUK 3

MET WIE
WERKEN WIJ
SAMEN VOOR
DE OBLIGATIES?

3.1 ALGEMEEN
Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven:
• NPEX
• Stichting NPEX Bewaarbedrijf
• Stichting Obligatiehoudersbelangen
Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over ons bedrijf geven.

3.2. GREEN VISION HOLDING B.V.
Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt staan in dit prospectus.
Ons bestuur heeft op 28 maart 2018 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te geven. De Raad van
Commissarissen heeft dit op dezelfde datum goedgekeurd.
Alle informatie over ons staat op onze website www.hygear.com. U vindt ook informatie over ons op de website van
NPEX www.npex.nl/hygear. Hebben wij nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie
ook op onze website en de website van NPEX.
Onze officiële (statutaire) naam is Green Vision Holding B.V. Wij gebruiken ook de volgende namen:
• Green Vision Holding
• Green Vision
Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn
opgericht op 17 juli 2002 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze
statuten:
• Het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten en componenten ten behoeve van energie- en
warmteconversie
• Het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel
interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen
• Het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied aan andere
vennootschappen, personen en ondernemingen
• Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen,
daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten
• Het er leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze
sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden
• Het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en
vermogenswaarden in het algemeen
• Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en
intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn statutair gevestigd in Arnhem. Wij hebben ons kantoor aan de Westervoortsedijk 73 in (6827 AV)
Arnhem. Ons telefoonnummer is +31 (0) 88 9494 300. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel op 24 juli 2002. Het nummer is 08106903. 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 of multilaterale
handelsfaciliteit verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Wij verkopen onze aandelen niet via een
gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die regels
op dit moment dus niet toe voor ons bedrijf.
Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.

13

14

3.3. NPEX B.V.
NPEX heeft een platform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dat platform beleggingen
kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op het platform van NPEX kopen en verkopen. Als u onze
obligaties wilt kopen, heeft u een NPEX rekening nodig. U maakt dan 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.
Let op! Door veranderingen in de wetgeving kan NPEX het huidige platform niet meer aanbieden met deze vergunning.
Daarom stopt NPEX het huidige platform. Dat is gebeurd op 18 november 2017.
NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het platform weer te starten. Zo heeft NPEX een vergunning
aangevraagd om als multilaterale handelsfaciliteit (ook wel MTF genoemd) op te treden. Dat is een handelsplatform.
Deze vergunningaanvraag kost tijd.
U kunt dus de obligaties tijdelijk niet verkopen via NPEX. Het kan ook zijn dat er geen oplossing komt en het platform
niet meer start. Dan kunt u de obligaties niet meer via het NPEX platform verkopen.
NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516
AH) ’s-Gravenhage. NPEX 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.

3.4. STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft de beleggingen en het geld van beleggers
NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting voor het platform. Dat is Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Bij die stichting
hebben alle beleggers die willen handelen op het platform 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.

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 Reglement NPEX.
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.
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.
Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. 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.

3.5. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.
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. Die trustakte vindt u in de bijlage 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 13.
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 platform
van NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting
Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.
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 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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HOOFDSTUK 4

INFORMATIE OVER
DE OBLIGATIES

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.

4.1. BELEGGEN BRENGT ALTIJD RISICO’S MET ZICH MEE
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.
Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid
zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in hoofdstuk 2.
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 uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.
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.
•
•
•
•
•
•
•

U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.
U heeft geen ervaring met beleggen.
U heeft geen verstand van wat wij - samen met de bedrijven uit onze groep - doen.
U snapt niet hoe obligaties werken.
U wilt geen geld verliezen.
U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
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).
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4.2.

EEN OVERZICHT VAN DE OBLIGATIES

Euro

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

Prijs

De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1 obligatie.

Minimum

U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum

U kunt maximaal 4.999 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle obligaties
krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. Daarover leest u in hoofdstuk
5.

Totale lening

Wij zullen maximaal € 4.999.000 lenen van beleggers. Dat zijn 4.999
obligaties.

ISIN code

Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is
NL0012840052. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de naam van
onze obligaties.

Kosten

U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de volgende kosten:
1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1%
van het bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. Leent u ons
bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 kosten. Leent u ons € 6.000?
Dan betaalt u € 60 kosten. Deze kosten zijn eenmalig.
2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de NPEX-rekening. Dit
zijn servicekosten. Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u
ons € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze kosten betaalt u iedere
maand zolang u de obligaties bij NPEX heeft. NPEX haalt deze kosten af van
de rente die u op uw NPEX-rekening krijgt van ons. Deze kosten kunnen
veranderen. Verandert NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website van
NPEX.

Tot wanneer kunt u obligaties
kopen?

U kunt tot en met donderdag 24 mei 2018 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 5.

Vanaf wanneer leent u het geld
uit?

U leent het geld uit op donderdag 31 mei 2018. Op die dag krijgt u ook
de obligaties. 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 5 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 op 31 mei 2018 de obligaties? Dan krijgt u op 31
mei 2024 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.
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Hoeveel rente krijgt u?

Wij betalen 6,5% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus
€ 65 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent en de
obligaties krijgt.

Wanneer betalen wij de rente?

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele maand € 5,42
aan rente. De maand begint op de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de
obligaties op 31 mei 2018, dan krijgt u een maand later de rente. Dan krijgt u
de rente dus op 30 juni 2018 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de
rente op 31 juli 2018 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere
maand.
Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.

Waarom betalen wij deze rente?

Wij betalen 6,5% rente. Die rente is hoger dan sommige andere obligaties. Wij
hebben daarvoor onder andere de volgende redenen:
1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.
Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen groter is dan bij
een obligatie die niet is achtergesteld. U leest meer hierover in paragraaf 4.3.
2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 6 jaar wachten totdat u het
geld van de lening terug krijgt.
3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht of hypotheek). Betalen wij
niet meer? Dan hebben wij niet afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft
om onze installaties te verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken
hierover niets af.

Kunnen wij de rente
veranderen?

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

Obligaties zijn op naam

De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat de eigenaar van de obligaties bij
ons staat geregistreerd. 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 krijgt geen zekerheden

U krijgt geen zekerheden (zoals een pandrecht of hypotheek). Betalen wij niet?
Dan heeft u niet het recht om bezittingen of inkomsten van ons te verkopen om
alsnog betaald te krijgen.
Wel hebben HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel
Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V. schriftelijk verklaard hoofdelijk
schuldenaar te zijn. Dat betekent dat zij zullen betalen als wij dat niet doen.
Betalen wij niet? Of betalen wij niet op tijd? Dan betalen HyGear Technology and
Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations
B.V.
Over de overeenkomst met HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V.,
HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V. leest u in hoofdstuk 16.
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U bent economisch eigenaar van Niet u, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de obligaties bij ons. Stichting
de obligaties
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. Daarop
staat hoeveel obligaties u heeft gekocht. U betaalt kosten om een rekening bij
NPEX te hebben. Daarover leest u hierboven in de tabel bij ‘kosten’.
U maakt afspraken met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de NPEX rekening.
Die afspraken staan in het Reglement NPEX, 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 3.
Het kan zijn dat u geen NPEX rekening kunt openen. Dat is zo als de regels van
de Amerikaanse belastingwet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor
u gelden. Kunt u geen NPEX rekening openen? Dan kunt u de obligaties niet
kopen.

U heeft een bankrekening bij
een Europese bank nodig

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. Maar dat geldt alleen als
u een bedrag overmaakt 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

Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat register houdt Stichting
NPEX Bewaarbedrijf precies bij wie een NPEX rekening heeft en op hoeveel
obligaties een belegger recht heeft.

U krijgt overzichten

Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.
Op dit overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de
beleggingsrekening.

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 als de bijlage bij dit
prospectus.
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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 bij dit prospectus. Die afspraken
gelden ook voor u.
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.
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken dat wij u later
mogen betalen.
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4.3. DE OBLIGATIES ZIJN ACHTERGESTELD
Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig)
uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? Dan
betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Hoe dit precies
zit, leest u hierna.
Wij - samen met de bedrijven uit onze groep - hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen:
•
•
•
•
•

Drie leningen van Coöperatieve Rabobank U.A.
De lening van het Ministerie van Economische Zaken via een RVO Innovatiekrediet
De obligatielening NPEX HyGear 2017
Twee leningen van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.
Twee leningen van DRL Resource Management B.V.

U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.9.
Wij hebben afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening. Dit zal de volgorde
zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven:
1.
2.
3.
4.

Coöperatieve Rabobank U.A.
Het Ministerie van Economische Zaken
De obligatielening NPEX HyGear 2017 en deze obligatielening
De twee leningen van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en de twee leningen van DRL Resource
Management B.V.

Deze volgorde betekent dat eerst Coöperatieve Rabobank U.A. en het Ministerie van Economische Zaken recht hebben
op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen.
Is er nog geld over? Dan heeft u, samen met de andere beleggers en de beleggers van de obligatielening NPEX Hygear
2017, recht op terugbetaling van de lening. Daarna hebben Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en DRL
Resource Management B.V. recht op terugbetaling van de leningen.
Lenen wij - of bedrijven uit onze groep - in de toekomst nog geld van banken? Dan kunnen wij afspreken dat die
banken ook eerder betaald krijgen dan u.

4.4. WIJ MOGEN DE LENING EERDER TERUGBETALEN
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen wij niet eerder dan
na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat
beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen.
Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.
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 die u op dat moment nog van ons moet krijgen
voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen. Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat
werkt zo.
Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag.
Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag.
Betalen wij terug in het zesde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag.
Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 3% van € 1.000. Dat is € 30. Wij betalen dan € 30
extra. In totaal betalen wij dus € 1.030.

4.5. WANNEER KUNT U UW LENING EN RENTE NIET MEER EISEN?
Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken 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 via
Stichting NPEX Bewaarbedrijf aan ons heeft geleend van ons te eisen. Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5
jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten betalen.
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HOOFDSTUK 5

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.

5.1. U SCHRIJFT IN EN U BETAALT
Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1. U
 vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: www.npex.nl/hygear.
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 donderdag 24 mei 2018 om 17:00 uur hebben ontvangen. Dan stopt
de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere
datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om de 4.999 obligaties te
verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen
hebben als de inschrijfdatum stopt. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de website van
NPEX.
2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag (inclusief inschrijfkosten)
over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting
NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag
uiterlijk op donderdag 24 mei 2018 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u
obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit.
Wij gebruiken het volgende tijdschema:
Donderdag 24 mei 2018 om 17:00 uur
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en de betaling van u hebben ontvangen.
Maandag 28 mei 2018
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.
Donderdag 31 mei 2018
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX Bewaarbedrijf ontvangen.
Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties krijgt.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft.
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.

1.
2.
3.
4.

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 uw betaling hebben ontvangen. Wij houden dan de volgorde van ontvangen
betalingen aan. Zijn al onze obligaties verkocht voordat wij 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 binnen 3 werkdagen na donderdag 31 mei 2018. Behalve als wij de datum om in te
schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe datum terug.
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5.2. 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 € 1.000.000 lenen. Hebben wij niet
genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat mogen wij besluiten.
Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op onze website www.hygear.com/obligaties en de website van
NPEX (www.npex.nl/hygear). Ook stuurt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u een e-mail als u al heeft ingeschreven. Heeft
u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 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 in dat geval
geen rente betaald.
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Deze pagina is bewust leeg gelaten.
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HOOFDSTUK 6

ALS U OBLIGATIES
WILT VERKOPEN

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX
Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de obligaties alleen
aan een belegger verkopen die een NPEX rekening heeft. U kunt de obligaties niet overmaken naar een andere
beleggingsrekening.
Hoe kunt u verkopen wanneer NPEX het platform stopt?
In hoofdstuk 3.3. heeft u gelezen dat het platform van NPEX is gestopt. Dat is gebeurd op 18 november 2017. U
kunt dan alleen de obligaties verkopen bij een belegger die een rekening heeft bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Hoe
u precies de obligaties verkoopt, staat in de afspraken die u maakt met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de NPEX
rekening. Zonder het platform kan het moeilijker zijn om een geïnteresseerde belegger te vinden. Hierover leest u ook
in hoofdstuk 2.1.
Start het platform weer? Dan zal NPEX bekend maken welke regels gelden voor het verkopen van de obligaties.
Stopt de samenwerking met NPEX? 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 het contract met de koper. In dit contract moet u
vastleggen op welke dag de koper de obligaties moet ontvangen. Dan zullen wij dit in onze administratie op die datum
aanpassen.
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HOOFDSTUK 7

INFORMATIE
OVER ONS

7.1. WAT DOEN WIJ?
Wij zijn opgericht in 2002 als een high tech clean tech bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en terugwinnen van
industriële gassen op locatie bij de eindgebruiker. De nadruk ligt op de productie van waterstof, stikstof en zuurstof in
onder andere de staal en glasindustrie.
Industriële gassen worden nu meestal centraal geproduceerd en vervolgens over de weg getransporteerd naar de
eindgebruikers. Dit is inefficiënt en complex. Dit komt vooral doordat waterstof gasvormig geproduceerd wordt en er
niet veel gas in een trailer past. Er is dus veel vervoer nodig om gas te kunnen transporteren. Dat ziet u ook in dit
plaatje:

NG

H2

NG

N2

Wij doen het anders. In plaats van centrale productie en vervoer over de weg hebben wij kleinschaligere
productietechnologie ontwikkeld. Die bouwen wij in containers en plaatsen wij bij de eindgebruiker. Hierdoor slaan
wij de meest vervuilende en kostbare stap in de waardeketen over - het vervoer - en zijn wij in staat goedkoper en
betrouwbaarder te leveren.

De productietechnologie is relatief uniek in de wereld en biedt kosten- en milieuvoordelen voor de eindgebruikers.
De continue technische innovatie heeft inmiddels geleid tot een uitgebreid patentportfolio en een groot aantal
toonaangevende industriële klanten in verschillende markten.
Wij zijn gevestigd in Arnhem en hebben een verkoopkantoor in Singapore. Per 1 januari 2018 waren er 64
medewerkers in dienst. De doelstelling is om dit aantal de komende jaren te verdubbelen. Dit is onder andere
gebaseerd op de toenemende interesse die wij zien voor schoon vervoer op waterstof, waarbij onze producten enorme
voordelen kunnen bieden omdat ze waterstof op de tankstations kunnen produceren.
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7.2 ONZE GESCHIEDENIS
Hieronder is een tijdslijn te zien waarop wij de belangrijkste ontwikkelingen in ons bedrijf hebben weergegeven.
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In de periode tussen 2002 en 2006 hebben wij ons vooral geconcentreerd op de ontwikkeling van onze
waterstofproductietechnologie. Deze technologie hebben wij in 2006 voor het eerst commercieel aangeboden en
hierdoor werden wij in 2008 voor het eerst winstgevend.
Omdat waterstof wordt gezien als de milieuvriendelijke brandstof van de toekomst, konden wij in 2009 het Spaanse
Abengoa Inovación S.A. als strategisch investeerder verwelkomen. De komst van Abengoa Inovación S.A. bracht ons
de mogelijkheid om te groeien en ons product Hy.GEN verder te verbeteren. De winstgevendheid kwam op een niveau
van 1.5 M€ in 2011. Meer over onze financiële informatie leest u in hoofdstuk 10.2.
In 2013 kwamen wij tot de conclusie dat wij een betere propositie kunnen bieden als we naast waterstof, ook andere
gassen zouden kunnen produceren. Verder ontdekten wij dat de investering in onze installaties voor veel bedrijven een
belemmering vormden. Dit heeft geleid tot investeringen in onderzoek en ontwikkeling en bedrijfsmiddelen om een
pakket aan te bieden aan de industrie. Dit noemen wij pay-per-use. Wij investeren in de installatie en wij regelen een
back-up via een trailer voor het geval dat de installatie stil staat, bijvoorbeeld in verband met onderhoud. Onze klant
betaalt voor het geproduceerde gas, eventueel in combinatie met een vast bedrag per maand om de kosten van de
installatie te dekken. Dit model hebben wij eind 2014 voor het eerst geïntroduceerd.
De uitrol van dit pay-per-use model brengt kosten
met zich mee. Wij moeten immers voorinvesteren in installaties. Om
Technology
recognized
by
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uit te kopen als aandeelhouder. Abengoa Inovación S.A. was in 2015 in financieel zwaar weer geraakt en moest een
groot aantal van haar participaties afstoten.
In 2018 verwachten wij dit model verder uit te laten groeien en willen wij onze nieuwe Hy.REC technologie, voor het
recyclen van Industriële Gassen commercieel introduceren in de glasindustrie.2015
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7.3 ONZE PRODUCTEN
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Waterstof, stikstof en zuurstof worden gebruikt in verschillende industriële processen, veelal om een beschermende
atmosfeer te creëren in het productieproces van bijvoorbeeld glas, staal of halfgeleiders. Bijvoorbeeld bij de productie
van vensterglas. Tijdens het stollen van de glasplaat mag er geen zuurstof bij het product komen. Daardoor beschadigt
namelijk de glasplaat. Door een grote hoeveelheid waterstof en stikstof in het proces te voeren, wordt de glasplaat
afgesloten van de atmosfeer. Als er toch zuurstof in het proces komt, reageert die zuurstof met het waterstof en wordt
water. Zo komt de zuurstof niet bij de glasplaat.
De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om technologieën te ontwikkelen waarmee deze gassen bij de eindgebruiker
kunnen worden geproduceerd. Inmiddels hebben wij zes basistechnologieën beschikbaar:
• De Hy.GEN en Hy.PLANT zijn waterstofproductiesystemen voor middelgrote- en grote industriële gebruikers.
• De N.GEN en O.GEN zijn luchtscheiders voor productie van stikstof en zuurstof.
• De Hy.REC is een nieuwe technologie die wij inzetten om op locatie gebruikte gassen af te vangen en te zuiveren
voor hergebruik.
• MixGEN is tenslotte een technologie die wij inzetten om gassen op locatie te mengen en te comprimeren om ze in
de juiste samenstelling toe te kunnen voeren aan het industriële proces.

HY.GEN
ON-SITE HYDROGEN
GENERATION SYSTEM

N.GEN
ON-SITE NITROGEN
GENERATION SYSTEM

HY.REC
PROCESS GAS
RECOVERY SYSTEM

COST ATTRACTIVE STEAM METHANE REFORMING

COST-EFFECTIVE NITROGEN GENERATION

ECONOMICAL RECOVERY OF REDUCING ATMOSPHERES

®

®

E N G I N E E R I N G F O R S U S TA I N A B L E G R O W T H

®
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HY.PLANT
LARGE SCALE ON-SITE
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O.GEN
ON-SITE OXYGEN
GENERATION SYSTEM
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BY STEAM METHANE REFORMING
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®

A P L U G P O W E R C O M PA N Y
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®
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De voordelen voor de eindgebruiker zijn de lagere kosten door efficiëntere levering en minder milieu-impact. Het nadeel
is de investering in de apparatuur.
A P L U G P O W E R C O M PA N Y

A P L U G P O W E R C O M PA N Y

A P L U G P O W E R C O M PA N Y

Verder geldt dat in de industrieën waar wij actief zijn, de bedrijfszekerheid van groot belang is. Een glasfabriek
kan immers niet worden stilgezet en als er geen waterstof is, kan er geen kwalitatieve goede glasplaat worden
geproduceerd. Om die reden eisen de eindgebruikers altijd de beschikbaarheid van back-up capaciteit.

A P L U G P O W E R C O M PA N Y

A P L U G P O W E R C O M PA N Y

A P L U G P O W E R C O M PA N Y

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY

A PLUG POWER COMPANY
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Sinds 2015 bedienen wij onze klanten met een pay-per-use model. Hierbij blijven wij eigenaar van de systemen
en betaalt de klant voor het geleverde gas, eventueel in combinatie met een lease fee om de afschrijving van de
apparatuur te dekken.
Daarbij blijven wij investeren in onze eigen back-up systemen. Door zelf trailers te bedrijven en deze te vullen op ons
eigen vulstation of bij andere gasleveranciers, is de levering vrijwel altijd gegarandeerd.
Dit model heeft vanaf 2016 geleid tot een versnelde groei van het bedrijf in termen van het aantal systemen dat wij
jaarlijks produceren en de verwachting is dat dit de basis is voor verdere groei in de komende jaren. Hierover leest u
ook in hoofdstuk 10.2 en 10.3.

7.4 BELANGRIJKSTE MARKTEN
Wij zijn actief op de markt van industriële gassen met de nadruk op waterstof.
De wereldmarkt voor industriële gassen was in 2014 bij benadering 53 miljard US$ en groeit met ongeveer 8% per
jaar. De belangrijkste gassen zijn waterstof, stikstof en zuurstof zoals weergegeven in onderstaande tabel (Freedonia
World Industrial Gas Markets rapport 2016).
World Industrial Gas Demand by Type (million dollars)
ITEM

2004

2009

2014

09/04

14/09

%Annual Growth
Industrial Gas Demand

26825

35660

52390

5.9

8.0

Hydrogen

9270

11145

16600

3.8

8.3

Nitrogen

6905

9660

14085

6.9

7.8

Oxygen

6265

8855

13280

7.2

8.4

Other

4385

6000

8425

6.5

7.0

79

86

98

1.7

2.6

339.7

416.9

531.6

4.2

5.0

$/000 cubic meters
Industrial Gas Demand
(bil cubic meters)
Source: The Freedonia Group, Inc.

Binnen deze markt is waterstof het belangrijkste gas in termen van omzet en groei. Wereldwijd is Zuidoost-Azië de
belangrijkste markt. Zowel in omvang als in procentuele groei. (Freedonia World Industrial Gas Markets Report 2016).
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28% gassen. In de praktijk
Wij hebben technologie beschikbaar voor lokale productie van deze drie belangrijkste industriële
5%
is de technologie echter niet aantrekkelijk voor een belangrijk deel van de markt. Dit komt doordat hun gebruik
groot genoeg is voor andere oplossingen zoals distributie via pijpleidingen of vloeibaar gas transport. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om gebruikers in staalfabricage, chemische industrie en de petroleumindustrie. Naar schatting is de
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6,2% (Bron: Freedonia World Industrial Gases Report 2010 in combinatie met onze inschattingen). Een indicatieve
verdeling over relevante segmenten is weergegeven in onderstaande figuur.
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3%
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5%

4%

28%
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Chemical industry
Aerospcae industry

12%

Glas
Matellurgy
Argon industry
16%

24%

Electricity generation
Electronics
Fat and oil
Others

Chemical
industrydoor de traditionele industriële gasfabrikanten. De grootste spelers op dit moment zijn
De markt wordt vooral
bediend
Linde, Air Liquide,
Air Products
Aerospcae
industryen Praxair. Daarnaast zijn er enkele grote spelers die lokaal een significante rol spelen.
Voorbeelden zijnGlas
Messer in Zuidoost-Azië en Europa en TNSC in Azië en Japan.
Matellurgy

In januari 2017 Argon
is op industry
de World Economic Council in Davos een consortium gepresenteerd onder de naam Hydrogen
Council. Hierin werken
bedrijven, waaronder Shell, Toyota en Daimler, samen aan de introductie van waterstof
Electricity18
generation
als brandstof. Samen
hebben ze zich gecommitteerd aan een investering van € 9.500.000.000 in de komende vijf
Electronics
jaar om dit mogelijk
te maken.
Dit zou kunnen betekenen dat de vraag naar lokale waterstofproductie op tankstations
Fat and
oil
serieuze vormenOthers
aan gaat nemen. Onze Hy.GEN technologie kan hier een sleutelrol in gaan spelen.

35

36

7.5 ONZE SWOT ANALYSE
Wij maken jaarlijks een update van onze SWOT analyse. Het doel hiervan is om te komen tot verbeteracties om
sterktes uit te bouwen, zwaktes te verbeteren en zodoende bedreigingen te weerstaan en kansen te benutten.
Hieronder vindt u onze SWOT update van februari 2017:

STRENGTHS

WEAKNESSES

• Unieke gepatendeerde technology

• Financiële draagkracht te beperkt om ambities

• Kosten-, milieu- en veiligheidsvoordelen

in Pay-per-Use contracten waar te maken

• Aansprekende referenties

• Directe kosten installaties nog te hoog

• Trailers en contracten voor back-up

• In Azië back-up partnerships nog niet gereed

• Naast Waterstof ook Stikstof en Zuurstof

• HyREC product nog niet gereed

OPPORTUNITIES

THREATS

• Waterstof als voertuigbrandstof

• Consolidatie markt gasleveranciers zet

• Industrieel gas is inherent duur op bepaalde
locaties en kan niet goedkoper
• Concurrentie zit vast aan grote investeringen
• Bestaande industrie vijandige relatie met klant

samenwerking onder druk
• Eindgebruikers hebben perceptie dat
trailers hogere bedrijfszekerheid hebben
• Innovatie funding staat onder druk in NL

Op basis van deze SWOT optimaliseren wij jaarlijks onze strategie. Dit doen wij met een TOWS analyse waarbij
gekeken is hoe ‘Strengths’ kunnen worden gebruikt om ‘Opportunities’ te maximaliseren en ‘Threats’ te kunnen
beperken. Verder stellen wij ieder jaar een verbeterplan op om ‘Weaknesses’ aan te pakken.
De belangrijkste uitkomst van de analyse is dat wij de meeste groeibeperkingen kunnen wegnemen door het pay-peruse model verder te implementeren. Hiertoe richten wij ons op gebieden waar wij aanwezig zijn en waar de markt
groeit, in dit geval dus vooral Europa en Zuidoost-Azië. In deze gebieden investeren wij in eigen productiecapaciteit
(zoals de nieuwe waterstoffabriek in Arnhem en de geplande fabriek in Singapore of Maleisië), trailers voor back-up en
installaties die wij in eigen beheer bij de klant plaatsen.
Om de druk op de financiële draagkracht te beperken, blijven wij daarnaast nog het model van verkoop van installaties
voeren buiten Europa en Zuidoost-Azië . Dit leidt direct tot omzet en marge die wij deels in kunnen zetten om onze
eigen investeringen te bekostigen.
Voor het deel dat wij tekort komen, trekken wij nieuw kapitaal aan. De aanbieding van de obligatielening uit dit
prospectus vormt dus een belangrijke pijler in de uitvoering van deze strategie.
Verder willen wij onze bestaande producten verder verbeteren in efficiëntie, levensduur en kostprijs en willen wij
nieuwe producten ontwikkelen die complementair zijn op onze bestaande technologieën en waarmee wij voor kunnen
sorteren op de komst van de waterstofeconomie. Om de kosten van deze ontwikkelingen te kunnen dragen, zullen wij
intensiever op zoek gaan naar onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen van zowel de Nederlandse als Europese overheid.

7.6 HOE ZIET ONS BEDRIJF ER UIT?
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Wij maken onderdeel uit van een groep bedrijven. Wij hebben drie aandeelhouders:
1. Stichting Administratiekantoor HyGear. De certificaten van aandelen die deze stichting heeft uitgegeven, zijn
genoteerd aan het platform van NPEX. Het bestuur bestaat uit de heer Vincent van Campen. De heer Vincent
van Campen is zelf grootcertificaathouder. Stichting Administratiekantoor HyGear is in 2017 toegetreden als
aandeelhouder.
2. SDI Technology Ventures B.V. Dit is de houdstervennootschap van oprichter en grootaandeelhouder Marinus van
Driel. Hij voert het bestuur over deze vennootschap. Dat geldt ook voor DRL Resource Management B.V.
3. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. Dit is de investeringstak van regionale ontwikkelingsmaatschappij
Oost N.V. Zij is in 2005 toegetreden als aandeelhouder.
Hieronder ziet u welke bedrijven onderdeel zijn van de groep:
DRL RESOURCE
MANAGEMENT
100%

SDI TECHNOLOGY
VENTURES

STAK HYGEAR

47,1%

OOST NL NV
11,7%

41,2%

GREEN VISION
HOLDING B.V.
100%

HYGEAR TECHNOLOGY
AND SERVICES B.V.

100%

HYGEAR
OPERATIONS B.V.

100%

HYGEAR B.V.

100%

HYGEAR FUEL CELL
SYSTEMS B.V.

100%

HYGEAR ASIA PTE
LTD SINGAPORE

Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve dan het houden de activa (waaronder de patenten) en het houden van
100% van de aandelen van onze dochtervennootschap HyGear Technologies and Services B.V. SDI Technology
Ventures B.V. is de bestuurder.
Hieronder geven wij u een korte beschrijving van alle bedrijven uit onze groep:
HyGear Technologies and Services B.V. is verantwoordelijk voor alle administratieve taken van de groep, het
ontwikkelen van beleid ten aanzien van technologie- en productontwikkeling en het leveren van onderhouds- en
operationele diensten voor geplaatste installaties. SDI Technology Ventures B.V. is de bestuurder.
HyGear Operations B.V. houdt zich bezig met de bouw en het ontwerp van installaties en de turn-key levering ervan
aan eindgebruikers of aan bedrijven uit onze groep zelf. HyGear Technology and Services B.V. is de bestuurder.
HyGear B.V. houdt zich bezig met het uitvoeren en beheren van pay per use contracten voor eindgebruikers in de
gebieden waar wij optreden als full service provider. SDI Technology Ventures B.V. is de bestuurder.
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HyGear Fuel Cell Systems B.V. is de technologie-ontwikkelingstak van het bedrijf, waarbij de lange termijn
onderzoeksprogramma’s worden uitgevoerd. SDI Technology Ventures B.V. is de bestuurder.
HyGear Asia Pte Ltd. is de verkooporganisatie in Singapore en is verantwoordelijk voor de Aziatische markt. SDI
Technology Ventures B.V. is de bestuurder.

7.7 BELANGRIJKSTE CONTRACTEN
Wij, of bedrijven uit onze groep, hebben geen contracten die ertoe kunnen leiden dat wij de afspraken over deze
obligaties niet kunnen nakomen.
Wel hebben wij voor ons bedrijf in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Zo hebben wij
verschillende contracten gesloten met afnemers van industriële gassen. De looptijd van deze contracten varieert van 5
tot 15 jaar en details hiervan mogen niet openbaar gemaakt worden.
Daarnaast hebben wij contracten gesloten die ons in staat stellen om back-up capaciteit te kunnen leveren door onze
trailers te kunnen vullen bij productiefaciliteiten van andere gasleveranciers. Uit concurrentie-oogpunt kunnen wij ook
deze contracten niet openbaar maken.
In Europa hebben wij een contract voor het leasen van drie waterstoftrailers en een transportcontract met Schenk
Logistics. Wij verwachten dit contract uit te breiden en vergelijkbare contracten te sluiten (indien noodzakelijk) in
Zuidoost-Azië. Details van deze contracten zijn uit concurrentieoogpunt niet openbaar.
Verder hebben wij een tienjarig huurcontract voor onze gebouwen en faciliteiten aan de Westervoortsedijk 73 te
Arnhem gesloten met Industriepark de Kleefse Waard. De kosten en voorwaarden van dit contract zijn eveneens
vertrouwelijk.

7.8 BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN
Wij zijn in de afrondende fase van de investeringen in onze waterstoffabriek in Arnhem.
Vanaf 1 januari 2018 verwachten wij ongeveer € 500.000 te investeren in de afronding van de faciliteit. Het
belangrijkste deel hiervan heeft in het eerste kwartaal van 2018 plaatsgevonden. Het gaat om een bedrag van
(afgerond) € 325.000.
Wij hebben eind 2017 een nieuw contract gesloten met een metaalfabrikant in Zuid-Europa. Hiervoor is een installatie
in aanbouw. Hiervoor zijn wij sinds 1 januari 2018 tot aan de datum van dit prospectus voor € 1.225.000 aan
verplichtingen aangegaan. Dit is een installatie die gepland is in het business plan en de investering wordt gezien als
normale bedrijfsvoering.
Begin 2018 hebben wij een contract onderhandeld voor de installatie van een Hy.REC installatie bij een glasfabrikant.
Hiervoor is een installatie in aanbouw. Het belangrijkste deel van de investering was reeds gedaan in 2017 en dus
opgenomen in de jaarrekening. Sinds 1 januari 2018 tot aan de datum van dit prospectus voor € 125.000 aan
additionele verplichtingen aangegaan. Ook dit is een installatie die gepland is in het business plan en de investering
wordt gezien als normale bedrijfsvoering.

7.9 WIJ HEBBEN LENINGEN
Wij hebben - samen met de bedrijven uit onze groep - leningen. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de
obligaties en deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij (dan wel de bedrijven uit onze groep) betalen voor
deze andere leningen. Hieronder leest u hier mee over. Deze informatie is gebaseerd op de stand per 31 december
2017. Sinds die tijd zijn er geen leningen bijgekomen.
Achtergestelde leningen door aandeelhouders
Onze aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en indirecte aandeelhouder DRL Resource
Management B.V. hebben achtergestelde leningen verstrekt om het vertrek van aandeelhouder Abengoa Inovación S.A.
in 2017 te financieren. Abengoa Inovación S.A. is in 2015 in financiële problemen geraakt en moest noodgedwongen
afscheid nemen van diverse participaties. Oorspronkelijk zagen wij in Abengoa Inovación S.A. een belangrijke partner
voor de groei van ons bedrijf, maar door de ontstane situatie was zij niet meer in staat die rol te vervullen. Om die
reden hebben wij besloten haar aandelen in ons bedrijf over te nemen en dit deels te financieren met leningen die zijn
verstrekt door bestaande aandeelhouders. Het gaat hier om de volgende leningen:
-

-

-

-

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.: € 250.000 met einddatum 19 mei 2019 en rente van 7%
per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van elk kwartaal. De lening mag tussentijds worden
terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden.
DRL Resource Management B.V.: € 285.765 met einddatum 19 mei 2019 en met rente van 7% per jaar, te
betalen in vier termijnen, telkens na afloop van een kwartaal De lening mag tussentijds worden terugbetaald
zonder dat extra rente betaald moet worden.
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.: € 159.940 met einddatum 19 mei 2023 en met rente van
7% per jaar, te betalen in vier termijnen, telkens na afloop van een kwartaal. De lening mag tussentijds worden
terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden.
DRL Resource Management B.V.: € 182.837 met einddatum 19 mei 2023 en met rente van 7% per jaar, te
betalen in vier termijnen, telkens na afloop van een kwartaal. De lening mag tussentijds worden terugbetaald
zonder dat extra rente betaald moet worden.

Deze leningen zijn achtergesteld bij alle andere schuldeisers en ook bij deze obligaties. Er zijn geen zekerheden
gegeven.
Ministerie van Economische zaken (RVO Innovatiekrediet)
Onze ontwikkeling voor de Hy.REC technologie is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bestempeld
als “excellent innovatieproject”. In het kader hiervan is een lening verstrekt voor de ontwikkeling ervan, met een
maximum van € 1.770.410. Van dit bedrag is op 31 december 2017 € 713.403 opgenomen.
De lening dient te worden terugbetaald na succesvolle afronding van de ontwikkeling van Hy.REC. Dat is op zijn
vroegst vanaf 19 februari 2020. Het schema voor de terugbetaling van deze lening moet nog onderhandeld worden
met RVO. Dit schema is afhankelijk van de verwachte inkomsten uit Hy.REC.
De rente is 7% op jaarbasis en staat vast over de looptijd van de lening. Deze rente wordt ieder jaar bijgeschreven op
de hoofdsom en moet worden betaald in hetzelfde schema als de terugbetaling van de hoofdsom. De activa die uit het
betreffende project komen, zijn als onderpand gegeven aan RVO.
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NPEX Obligatie 2017 – 2023
De obligatielening is uitgegeven om pay per use contracten te financieren bij Philips en Saint Gobain en een klein deel
van de waterstoffabriek in Arnhem. Deze projecten zijn inmiddels operationeel.
De lening is € 2.499.000, De rente is 7% per jaar. Deze rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand. De
lening is achtergesteld bij bestaande en toekomstige bancaire leningen. De lening moet op 28 februari 2023 worden
terugbetaald.
Coöperatieve Rabobank U.A.
Wij hebben drie leningen van Coöperatieve Rabobank U.A. voor samen € 1.000.000 voor de financiering van een deel
van de waterstoffabriek in Arnhem:
-

Rabobank lening A: € 238.096
Rabobank lening B: € 666.666
Rabobank lening C: € 95.238

Lening A is afgegeven op 16 november 2017 in het kader van de TLTRO-regeling. Dit staat voor het Targeted Long
Term Refinancing Operations Programma van de Europese Centrale Bank en houdt in dat de bank goedkoper kan
lenen en dus een lagere rente aan ons in rekening kan brengen. De rente is 4,5% per jaar en staat vast. De lening
wordt vanaf mei 2018 iedere maand terugbetaald met € 4,579 euro. De einddatum van de lening is februari 2023.
De lening mag tussentijds worden terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden.
Lening B is afgegeven op 16 november 2017 in het kader van de BMKB regeling. Dit staat voor Borgstelling MKB
Kredieten. Voor deze lening geldt de module “Geldleningen met garantie van de Staat”. Dit houdt in dat de staat garant
staat voor terugbetaling van de lening. De rente is 2,4% per jaar en staat vast. De lening wordt vanaf mei 2018 iedere
maand terugbetaald met € 9,259. De einddatum van de lening is november 2024. De lening mag tussentijds worden
terugbetaald zonder dat extra rente betaald moet worden.
Lening C is afgegeven op 16 november 2017 in het kader van de TLTRO-regeling. Dit staat voor het Targeted Long
Term Refinancing Operations Programma van de Europese Centrale Bank en houdt in dat de bank goedkoper kan
lenen en dus een lagere rente aan ons in rekening kan brengen. De rente is 4,65% per jaar en staat vast. De lening
moet in één keer worden terugbetaald in november 2024. De lening mag tussentijds worden terugbetaald zonder dat
extra rente betaald moet worden.
Wij hebben Coöperatieve Rabobank U.A. zekerheden gegeven voor alle leningen. Het gaat in het kort om de volgende
zekerheden:
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en rechten en vorderingen van ons en onze
dochtervennootschappen.
- een pandrecht op onze octrooien.

7.10 WIJ HEBBEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Onze ontwikkelde technologie is vastgelegd in een serie nationale en internationale patenten. Hierbij gaat het om 13
patenten.
Wij hebben continu aandacht voor het vastleggen van nieuw ontwikkeld intellectueel eigendom. Jaarlijks (sinds 2012)
dienen wij gemiddeld 3 patentaanvragen in, die in de meeste gevallen verleend worden.
Onze merknamen hebben wij beschermd in zowel tekst als beeldmerk. De naam HyGear is gedeponeerd bij de World
Intellectual Property Organization (WIPO) en beschermd in de Europese Unie (tot 18 januari 2023), de Verenigde
Staten (tot 18 januari 2023), Singapore (tot 1 april 2026), Vietnam (tot 1 april 2026) en de Filipijnen (tot 1 april
2026). De namen Hy.GEN, Hy.REC, O.GEN en N.GEN in de Benelux (tot en met 11 maart 2025) .

7.11 INFORMATIE OVER ONZE AANDELEN
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Wij hebben in totaal 4.368.580 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van elk € 0,005.
Daarnaast hebben wij 10 cumulatief preferente aandelen uitgegeven van elk € 10. Deze cumulatief preferente
aandelen geven de volgende rechten:
1. het recht op een betaling van € 385.000 op het moment dat onze aandelen in zijn geheel worden verkocht aan
een derde partij.
2. het recht op een agio vergoeding van 5%, in mindering te brengen op de winst na belasting.
Deze rechten prevaleert over de rechten van andere aandeelhouders en is ontstaan ten gevolge van de uitkoop van
Abengoa Inovación S.A. als aandeelhouder in 2017.
Hieronder leest u meer over de verdeling van onze aandelen:
Verdeling van onze aandelen
AANDEELHOUDER
SDi Technology Ventures B.V.
Ontwikkelingsmaatschappij
Oost Nederland N.V.
Stichting Administratiekantoor HyGear
Totaal

Aantal aandelen

Soort/type aandelen

Aandelenbelang (%)

2.098.200

(gewone) aandelen

47,1%

1.835.600

aandelen

10

cumulatief preferente aandelen

41,2%

434.780

(gewone) aandelen

11,7%

4.368.590

100%

Elk aandeel geeft volgens onze statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene vergadering.

7.12 DIVIDEND VOOR ONZE AANDEELHOUDERS
Wij betalen dividend uit aan onze aandeelhouders. Hierbij streven wij ernaar om maximaal 65% van de winst na
belasting uit te keren, zolang er na uitkering nog een solvabiliteitsratio van 35% gehandhaafd blijft. Hierbij hebben wij
de mogelijkheid om te kiezen voor dividend in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen.
De solvabiliteitsratio is gedefinieerd als het eigen vermogen (vermeerderd met achtergestelde leningen) gedeeld door
het balanstotaal. Deze solvabiliteitsratio geeft dus aan in hoeverre wij onze schulden kunnen betalen met ons eigen
vermogen.
De hoogte van het uit te keren dividend is een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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HOOFDSTUK 8

WAAROM WILLEN
WIJ DE OBLIGATIES VERKOPEN?

8.1 ONZE REDEN OM OBLIGATIES TE VERKOPEN
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Wij willen maximaal € 4.999.000 lenen van beleggers. Wij willen daarmee het pay per use model verder uitrollen in
Zuidoost-Azië en Europa. Meer over onze modellen leest u in hoofdstuk 7.1. Wij willen het geld van de obligaties voor
de volgende zaken gebruiken:
• Wij hebben plannen om nieuwe installaties te plaatsen bij eindgebruikers in Azie en Europa voor een totaalbedrag
van 6.800.000 in 2018 en 2019. Hiervan zal naar schatting € 5.300.000 geïnvesteerd worden voor 1-10-2019.
Wij willen een deel hiervan uit ons eigen vermogen en de lopende begroting betalen en naar schatting
€ 3.470.000 uit de opbrengst van de obligatielening.
• Wij willen twee leningen van aandeelhouders herfinancieren. Het gaat om een totaalbedrag van (afgerond)
€ 530.000.
• Wij willen een waterstoffabriek bouwen in Singapore of Maleisië, ter ondersteuning en back-up van lokale
industriële klanten. De studie naar de beste locatie in Zuid0ost-Azië is nu in uitvoering. De kosten van deze
fabriek zijn naar schatting € 2.000.000. We willen dit voor een deel van (afgerond) € 999.000 met het geld van
deze obligaties financieren. Voor het resterende deel zoeken we andere bronnen, mogelijk door deze fabriek in
samenwerking met een lokale partner te bouwen en opereren.
De onderstaande tabel geeft weer hoe wij het geld van de obligatielening willen besteden:
Bestedingsdoel
ITEM

Als wij
€ 1.000.000 lenen

Als wij
€ 2.000.000 lenen

Als wij
€ 4.000.000 lenen

Als wij
€ 4.999.000 lenen
%Annual Growth

Installaties 2018
Installaties 2019
Aflossing leningen
H2 fabriek Z.O. Azië

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 1.500.000

€ 1.500.000

€ 500.000

€ 1.970.000

€ 1.970.000

€ 530.000

€ 530.000
€ 999.000

Wij bouwen installaties in de meeste gevallen pas als er een getekend contract is met de afnemer. De snelheid van
investeren en de bijbehorende kapitaalbehoefte is dus sterk afhankelijk van ons commercieel succes. Dit kan sneller
maar ook langzamer gaan.
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8.2 ONZE KOSTEN VOOR HET AANBIEDEN VAN DE OBLIGATIES
Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan wij verwachten.
Wij verwachten de volgende kosten te hebben:
1. Kosten voor de corporate finance check, fiscaal advies en begeleiding bij het prospectus. Deze kosten begroten wij
op € 25.000.
2. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij verkopen. Het gaat om een
bedrag van maximaal € 125.000 (als wij 4.999 obligaties verkopen) en minimaal € 30.000 (als wij 1.000
obligaties verkopen).
Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 150.000 als wij 4.999 obligaties verkopen. Het
gaat om € 55.000 als wij 1.000 obligaties verkopen.
Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten:
1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar. Het bedrag hangt niet af van
hoeveel obligaties wij verkopen.
2. Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 per jaar. Dit bedrag is voor
het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief
van € 225 voor andere werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in
hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage.
Al deze kosten zijn exclusief BTW.

8.3 HOE BETALEN WIJ DE RENTE EN DE LENING
Het terugbetalen van de lening
De einddatum van de obligaties is na 6 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van plan om de lening
terug te betalen uit de cash flow. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere manier terugbetalen, bijvoorbeeld door
een lening af te sluiten.
Het betalen van de rente
Voor de obligaties betalen wij 6,5% rente per jaar. Lenen wij € 4.999.000? Dan betalen wij dus
€ 324.935 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow.

8.4 WIE HEBBEN ER BELANG BIJ DE UITGIFTE VAN DEZE OBLIGATIES?
Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze aanbieding van
obligatie.
Verder willen wij twee leningen van twee aandeelhouders terugbetalen met het geld van de obligaties. Het gaat
om onze aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en DRL Resource Management B.V. De
einddatum van deze leningen was 19 mei 2018. Dit is verlengd tot 19 mei 2019. Deze instellingen hebben ook
belang bij het succes van deze aanbieding van obligaties.
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HOOFDSTUK 9

WIE ZIJN DE
BELANGRIJKSTE
MENSEN IN ONS
BEDRIJF?

Ons bedrijf heeft personeel. Al ons personeel is belangrijk voor ons. Zij zorgen ervoor dat onze klanten met
deskundigheid, betrokkenheid en passie worden behandeld.
• onze bestuurder
• de overige leden van het management team
Wij hebben per 1 januari 2018 64 mensen in dienst (62 in Nederland en 2 in Singapore). Dat komt overeen
met 55.6 FTE. Het kantooradres van ons bedrijf, en daarmee van onze medewerkers, is aan de Westervoortsedijk
73, 6827 AV te Arnhem. Het adres van ons kantoor in Azië is 62 Ubi Road 1, #08-13 Oxley Bizhub 2, 408734
Singapore.

9.1 ONZE BESTUURDER
De heer M. van Driel is (via SDI Technology Ventures B.V. en DRL Resource Management B.V.) onze enige bestuurder.
Hij is onze CEO. Hij is indirect ook bestuurder van alle bedrijven uit onze groep.
Er zijn mogelijk belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder. De heer M. van Driel is ook onze
grootaandeelhouder (via SDI Technology Ventures B.V. en DRL Resource Management B.V.) en (indirect) onze
enige bestuurder. Hij is ook (indirect) de bestuurder van de andere bedrijven uit onze groep. Daardoor kunnen er
belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die hij heeft jegens ons en de plichten die hij heeft ten opzichte van
die dochtervennootschappen. Als sprake is van een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor
ons of voor de dochtervennootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de heer M. van Driel beslissingen neemt die
gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor een van onze dochtervennootschappen.

9.2 ONS MANAGEMENT TEAM
Het management team bestaat uit vier personen. Van links naar rechts op onderstaande foto:

• Dr. E. (Ellart) de Wit, ‘Chief Technical
Officer’ en verantwoordelijk voor alle
technologieontwikkeling en aansturing van
project managers in R&D.
• Ir. B. (Boudewijn) Creemers, ‘Directors of
Operations’ en verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, van
productontwikkeling tot fabricage.
• Ir. N. (Niels) Lanser MBA, ‘Director of
Marketing and Sales’, verantwoordelijk voor
alle commerciële activiteiten.
• Ir. M. (Marinus) van Driel MBA, ‘Chief
Executive Officer’ en eindverantwoordelijk
voor de door ons gedreven onderneming(en),
met speciale focus op financiën en business
development.
Alle leden van het management team hebben geen andere functies die voor ons relevant zijn.
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Binnen ons bedrijf worden producten onder eigen verantwoordelijkheid ontwikkeld, getest, gebouwd, geïnstalleerd
en onderhouden. Om dit te bewerkstelligen is er een matrixstructuur opgezet waarbij mensen werken in functionele
groepen (kolommen) en loodrecht daarop product managers verantwoordelijk zijn voor de productlijnen Hy.GEN,
N.GEN/O.GEN en HyREC:
Marinus
CEO/BD
Ronald
Control

Nicole
Office/PA
Joanna
Communication

Ellart
CTO

Boudewijn
Operations

Product
Management

Dick
Science

Boudewijn
Engineering

Jos
Design

Niels
Marketing & sales

Prosper
MAI

Sales

Marketing

Pieter
Hy.GEN
Andre
Hy.GEN
R&D
projects

Marco
Hy.REC

Robert
Fuel Cells
Leonardo
Electrolysis
Dick
Other

Op dezelfde as werken R&D managers aan toekomstige toepassingen voor waterstof en brandstofcellen en nieuwe
productietechnologieën. Dit zijn producten waarvan wij denken dat ze op korte termijn (3 tot 5 jaar) niet gaan
bijdragen aan het bedrijfsresultaat, maar op lange termijn (5 tot 10 jaar) wel de basis kunnen vormen voor verdere
groei.

9.3 ONZE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Wij hebben een raad van commissarissen die toezicht houdt op het management team namens de aandeelhouders.
De raad bestaat uit drie leden. SDI Technology Ventures B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.
hebben beiden het recht tot de bindende voordracht van een commissaris. Beide benoemde commissarissen
benoemen een derde onafhankelijke commissaris. De raad bestaat op dit moment uit de volgende leden:
1. De heer Jan van der Vliet. Hij is onafhankelijke kandidaat en voorzitter van de raad van commissarissen.
2. De heer Bernard Fortuyn. Hij is commissaris op voordracht van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.
3. De heer Martin Adler. Hij is commissaris op voordracht van SDI Technology Ventures B.V.
Alle commissarissen hebben geen andere functies die voor ons relevant zijn.
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HOOFDSTUK 10

ONZE FINANCIËLE
INFORMATIE

10.1 ONZE JAARREKENING HEBBEN WIJ OPGESTELD VOLGENS DE REGELS
Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2017 is het laatste jaar waarover wij een
jaarrekening hebben opgesteld. Onze laatste jaarrekening is op 28 maart 2018 gepubliceerd. De jaarrekeningen
hebben wij opgesteld volgens Dutch Gaap.
Onze accountant heeft een controleverklaring afgegeven voor onze jaarrekening over 2017. Onze accountant is
Flynth Audit B.V. Het adres van onze accountant is Meander 261, 6825 MC te Arnhem. De accountant is lid van de
Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA). De accountant heeft een controleverklaring afgegeven voor de
financiële informatie over 2017. De prognoses en doelstellingen als weergegeven in paragraaf 10.3 zijn niet door de
accountant beoordeeld.
De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/hygear.

10.2 BELANGRIJKE FINANCIËLE INFORMATIE
Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 en 2017.
De jaarrekening en verklaring van de accountant horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.
Onze cijfers zien op onszelf en op de bedrijven uit onze groep (het zijn geconsolideerde cijfers).
Let op! Over het boekjaar 2017 hebben wij een stelselwijziging doorgevoerd.
In 2016 hebben wij de strategische keuze gemaakt om een hybridestrategie te voeren tussen het projectmatig
leveren van installaties (turn-key) en het leveren van gas middels installaties die we voor onszelf bouwen (pay-peruse). We willen hiermee een stabiele inkomstenstroom voor de toekomst realiseren. Deze strategie heeft zich in
2017 versterkt doorgezet met nieuwe blue-chip klanten.
In het verleden rapporteerden wij de projecten die we voor pay-per-use contracten in uitvoering hadden als
“Change Work in Progress”. Bij ingebruikname werden deze naar de balans geboekt. Het gevolg was een stijging
van de bruto omzet tijdens productie en een daling van de bruto omzet bij ingebruikname. Bovendien was niet
duidelijk welk deel van onze werkzaamheden voor welk type project werd uitgevoerd (turn-key of pay-per-use).
In overleg met de accountant hebben we besloten dat we dit duidelijk inzichtelijk willen maken op de balans.
Hiervoor is een stelselwijziging noodzakelijk waarbij we een nieuwe post op de balans laten zien onder de noemer
“Activa in aanbouw”. Tegelijkertijd halen we deze kosten uit het onderhanden werk, waardoor die post op de
balans nog uitsluitend betrekking heeft op commerciële (turn-key) contracten en diensten. Het nadeel is wel dat
de zichtbare omzet en de daarbij behorende kosten in de winst en verliesrekening afnemen.
De wijziging heeft geen invloed op het resultaat. Wel zijn wij van mening dat het beter inzicht verschaft in de
groeisnelheid van de onderneming.
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Onze winst- en verliesrekening
In de onderstaande tabellen treft u onze winst- en verliesrekening aan over de jaren 2016 en 2017. Alle bedragen zijn
weergegeven in € 1.000.
Om de stelselwijziging duidelijk in beeld te brengen hebben we twee vergelijkende tabellen weergegeven. De eerste
betreft de nieuwe methode, waarbij we de cijfers van 2016 ook op de nieuwe wijze hebben teruggerekend (alsof de
stelselwijziging destijds al was doorgevoerd).
De cijfers zijn weergegeven in € 1.000
P&L

nieuwe methode na stelselwijziging

oude methode

Actuals

Restated

Indicative

Actuals

2017

2016

2017

2016

Netto Omzet

3405

6312

3405

6312

Mutatie Onderhanden werk

2415

699

7292

2878

Bruto Omzet

5820

7011

10697

9190

Direct materiaal

-2467

-2574

-5004

-4100

0

0

0

0

Kostprijs van de omzet

-2467

-2574

-5004

-4100

Brutomarge

3353

4437

5693

5090

Bruto Personeelskosten

-2707

-2834

-3241

-2857

1302

374

0

0

Personeelskosten

-1405

-2460

-3241

-2857

Bruto overige operationele kosten

-1183

-1398

-1167

-1427

Correctie activa in aanbouw

520

227

0

0

Overige operationele kosten

-663

-1171

-1167

-1427

-2068

-3631

-4408

-4284

1285

806

1285

806

Afschrijvingen

-392

-272

-392

-272

EBIT

893

534

893

534

Financiële baten en lasten

-258

-7

-258

-7

Resultaat gewone bedrijfsvoering

635

527

635

527

0

0

0

0

65

0

65

0

700

527

700

527

EUR (‘000)

Inkoop derden

Correcties activa in aanbouw

Operationele kosten
EBITDA

Belastingen
Bijdrage HyGear Asia na belasting
Resultaat na Belasting

De tabel laat zien dat de stelselwijziging geen resultaateffect heeft. Wel heeft het invloed op diverse posten, met name
omdat de omzet voor eigen productiemiddelen eruit is gehaald en ook de daarmee samenhangende kosten.
Hieronder, na de algemene toelichting, lichten wij de belangrijkste posten van de resultatenrekening toe.

Netto en bruto omzet
Doordat projecten vaak lange looptijden hebben, werken wij met een “percentage complete” accounting methode. Daarbij
nemen wij projecten voor het deel dat ze gereed zijn in “onderhanden werk”. De netto omzet is de omzet die wij afgerond en
gefactureerd hebben. De “Mutatie onderhanden werk” is de verandering in het onderhanden werk ten opzichte van het jaar
ervoor. De twee samen vormen de bruto omzet zoals die in de jaarrekening is opgenomen.
Voorheen namen we de kosten voor projecten die wij voor onszelf in aanbouw hadden in onderhanden werk. In de nieuwe
methode doen wij dit niet meer waardoor de bruto omzet lager uitvalt. De daling van € 7.011.000 in 2016 naar € 5.820.000
in 2017 is een gevolg van deze stelselwijziging. Op de oude accounting methode was hier een groei te zien geweest.
Bruto marge
Om de bruto marge te bepalen, dienen de direct toerekenbare kosten van de bruto omzet te worden afgetrokken. De direct
toerekenbare kosten betreffen vooral de materiaalkosten voor de installaties die wij produceren. Het verloop tussen 2016 en
2017 is hier niet goed te bepalen door de stelselwijziging.
Operationele kosten
Hierbij maken wij onderscheid tussen kosten voor personeel en overige kosten.
Personeelskosten zijn de kosten voor salarissen en overige vergoedingen aan medewerkers. Hierop zijn de kosten voor fiscale
subsidies in mindering gebracht. De afgelopen jaren is hierin een stijgende trend waar te nemen die in lijn is met de groei van
ons bedrijf. In de jaarrekening volgens het nieuwe stelsel hebben we een correctie doorgevoerd voor personeel dat werkt aan
onze eigen activa in aanbouw. Deze kosten worden geactiveerd.
De overige kosten bestaan uit huisvesting, autokosten, verkoopkosten en algemene kosten, zoals kantoorkosten, advieskosten,
bankkosten en automatisering, maar ook reis en verblijfkosten. In de jaarrekening volgens de nieuwe methode wordt een
correctie doorgevoerd voor een deel van deze kosten dat direct of indirect, kan worden toegewezen aan de activa in aanbouw.
EBITDA
De winstgevendheid laat in 2016 en 2017 een stijgende trend zien van € 806.000 naar € 1.285.000. Doordat wij een
hybridemodel hanteren tussen turn-key verkoop en productie voor systemen in eigen beheer via het pay-per-use model, gaan
deze laatste systemen steeds meer bijdragen aan de winstgevendheid, terwijl er minder kosten tegenover staan.
EBIT
Het gevolg van het hanteren van een pay per use model is dat wij zelf meer activa op onze balans krijgen. De post
afschrijvingen werd daardoor de laatste jaren hoger. Deze stijging in afschrijvingen was minder groot in 2016 en 2017 dan
de stijging in EBITDA waardoor wij een stijgende trend in winstgevendheid (EBIT) kunnen waarnemen.
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Het pay per use model heeft ertoe geleid dat wij meer moeten investeren in eigen installaties. Een deel hiervan moesten wij
extern financieren onder andere met obligaties via NPEX. Hierdoor nemen onze rentelasten in 2017 toe. Daar staat tegenover
dat deze contracten ook bij gaan dragen aan de omzet met relatief weinig operationele kosten, waardoor wij nog steeds groei
in de winst uit normale bedrijfsvoering realiseren.
Netto resultaat
Het netto resultaat (na belasting) is van 2016 naar 2017 gestegen van € 527.000 naar € 700.000. Wij betalen de laatste
jaren geen inkomstenbelasting doordat wij een contract hebben met de belastingdienst voor de innovatiebox. Dit leidt tot een
lager tarief over een belangrijk deel van onze inkomsten. Verder ontvingen wij belastingkorting via de MIA/VAMIL wegens
investering in milieubesparende technologie, waaronder onze eigen Hy.GEN technologie voor de waterstoffabriek in Arnhem.
Tot slot hebben wij in het verleden veel gebruik gemaakt van de RDA (Research en Development Aftrek). Tot en met 2015
konden wij de kosten voor onderzoek en ontwikkeling in mindering brengen op het fiscaal resultaat waardoor, ondanks de
winstgevendheid, een fiscaal verlies werd opgebouwd. Dit fiscaal verlies is groter dan de winst voor belasting in 2016 en
2017 waardoor er na verrekening geen belastingplicht ontstaat.
Tot slot is er nog een positief resultaat te zien van HyGear Asia. Dit is na lokale belasting in Singapore.
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Onze balans
Onderstaande tabel geeft het verloop van onze balans weer vanaf 2016 tot en met 2017. De cijfers zijn weergegeven
in € 1.000.
Ook hier hebben we twee tabellen weergegeven. De eerste betreft de cijfers volgens de nieuwe methode, waarbij
we de cijfers voor 2016 hebben gepresenteerd op de manier zoals ze zouden zijn geweest als we destijds al een
stelselwijziging hadden doorgevoerd. De tweede betreft de cijfers gepresenteerd op de oude manier, waarin we dus de
cijfers voor 2017 hebben weergegeven zoals ze zouden zijn geweest als we geen stelselwijziging hadden doorgevoerd.
De cijfers zijn weergegeven in € 1.000.
Green Vision Holding BV

Actuals

Restated

Indicative

Actuals

Balance sheet - EUR (‘000)

2017

2016

2017

2016

Apparatuur en installaties

5286

1999

5286

1999

Activa in aanbouw

3147

1815

9

9

9

9

8442

3823

5295

2008

-

250

-

250

-

250

-

250

630

1618

3777

3434

2446

4184

2446

4183

298

-

298

-

Vlottende activa

3374

5802

6521

7617

Liquide middelen

2008

951

2008

951

TOTAAL ACTIVA

13824

10826

13824

10826

Eigen vermogen

4699

4775

4699

4774

700

527

700

527

5399

5302

5399

5301

380

527

380

527

-

-

-

-

380

527

380

527

879

41

879

41

4136

877

4136

877

5015

918

5015

918

416

1518

416

1519

2614

2561

2614

2561

3030

4079

3030

4080

13824

10826

13824

10826

Software
Vaste activa
Leningen aan aandeelhouders
Financiele activa
Constructie contracten
Te ontvangen bedragen
Voorraden

Winst na belasting
Groepsvermogen
Garantievoorzieningen
Verliesvoorzieningen
Totaal voorzieningen
Achtergestelde leningen
Overige langlopende schulden
Langlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

Een belangrijk kental binnen ons bedrijf is de solvabiliteit. Dit is een indicatie voor ons vermogen om op termijn onze
schulden terug te betalen. We berekenen dit door ons eigen vermogen, vermeerderd met achtergestelde leningen, te
delen door ons balanstotaal. Hierbij streven we naar een waarde van 35%
Per 31-12-2017 was de solvabiliteit 45,4% ten opzichte van 49,4% per 31-12-2016
Hieronder lichten wij de balans per post toe:
Vaste Activa
Onder vaste activa maken we in het nieuwe stelsel onderscheid in Apparatuur en Installaties, Activa in aanbouw en
Software. De post Activa in aanbouw is nieuw in het stelsel dat we in het boekjaar 2017 hebben geïntroduceerd. Dit
betreft activa die we zelf bouwen om later verwachten om productief in te zetten, zoals Hy.GEN systemen voor payper-use contracten.
In het vorige stelsel stond deze post in Onderhanden Werk in de winst- en verlies rekening en kwam terug in de balans
onder de post “Constructie contracten” als vlottende activa.
Door de stelselwijziging geeft de balans een beter beeld van de mate waarin we geïnvesteerd hebben (Apparatuur en
Installaties) en de mate waarin we aan het investeren zijn (Activa in aanbouw).
Financiële activa
In het verleden heeft de vennootschap een lening verstrekt aan (indirecte) aandeelhouder DRL Resource Management
B.V. om aandelen in te kopen van een vertrekkend aandeelhouder Abengoa Inovación S.A. Deze lening is in 2017
volledig terugbetaald.
Vlottende activa
Deze post bevat de installaties waarvoor opdracht is ontvangen en die op jaareinde in productie zijn, alsmede
nog te ontvangen bedragen van opdrachtgevers. Het gaat hier in het nieuwe stelsel dus alleen om commerciële
(projectmatige) opdrachten. In de rechtertabel (het oude stelsel) stonden hier ook de contracten voor installaties die we
in eigen beheer gingen houden.
Daarnaast is er in 2017 een post voorraden opgenomen. Dit zijn courante voorraden van onderdelen voor onze
standaardinstallaties, vrijwel uitsluitend Hy.GEN, waarmee wij in de toekomst de productietijden kunnen verkorten.
Liquide middelen
Dit was het saldo op bankrekeningen aan het eind van het jaar. Uiteraard is dat onafhankelijk van de stelselwijziging
en dus in zowel linker als rechter tabel gelijk.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van het bedrijf groeit doordat wij normaal gesproken een belangrijk deel van het resultaat
toevoegen aan dit eigen vermogen. Begin 2017 is een afname te zien ten opzichte van de eindstand van 2016.
Dit is vooral een gevolg van de uitkoop van aandeelhouder Abengoa Inovación S.A. (negatief effect) en de uitgifte
van aandelen aan Stichting Administratiekantoor HyGear (positief effect) en de kosten die daarmee gemoeid waren
(negatief effect). Daarnaast is een aantal certificaten van aandelen op de balans genomen voor de verplichtingen die
ontstaan uit het personeelsoptieplan (negatief effect).
Voorzieningen
De garantievoorzieningen zijn bestemd om eventuele onverwachte kosten voor het eerste jaar na ingebruikname van
installaties te dekken. Hiervoor reserveren wij bij elk project 10% van de projectsom.
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Langlopende schulden
Dit zijn schulden met een looptijd van meer dan een jaar. Er staan achtergestelde leningen op de balans van EUR
879.000 die verstrekt zijn door DRL Resource Management B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.
Deze leningen zijn deels bedoeld om de uitkoop van (voormalig) aandeelhouder Abengoa Inovación S.A. te financieren.
Daarnaast zijn ze aangewend om pay-per-use contracten te financieren. Een deel van deze leningen dient voor 19 mei
2019 te worden afgelost (€ 530.000) en de rest in 2023 of eerder als wij andere financieringsbronnen vinden.
Overige schulden in deze categorie zijn de obligatie die in februari 2017 is geplaatst op NPEX en de financiering die
van RVO verkregen is voor de uitvoering van het Hy.REC project. Daarnaast hebben onze leningen bij de Rabobank
voor een belangrijk deel een looptijd die langer is dan een jaar.
Kortlopende schulden
Dit zijn kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Hier wordt onderscheid gemaakt in
schulden aan crediteuren en overige schulden. Deze overige schulden betreffen korte termijn aflossingsverplichtingen,
ofwel het deel dat binnen een jaar moet worden terugbetaald en schulden aan de belastingdienst.

10.3 ONZE PROGNOSE
Hieronder zullen wij een overzicht geven van een mogelijk scenario voor de komende vier boekjaren (2018, 2019,
2020 en 2021).
Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, maar het kan
zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier dus geen rechten
aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in onze obligaties dus niet nemen op basis van deze prognose.
Wij hebben onze prognoses gebaseerd op verkoopdoelstellingen.
Hierbij maken
wij onderscheid tussen de
Verkoopdoelstellingen
2018 - 2020
verschillende technologieën (zoals Hy.GEN en Hy.REC) en of deze of projectbasis worden verkocht, of ingezet in de
vorm van pay per use. Onderstaande diagram geeft 30
deze verkoopdoelstellingen weer in termen van aantallen systemen
als functie van de tijd.
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Verkoopdoelstellingen 2018 - 2020

0

30

2018

20
10
0
2018

2019

2020

2021

HYGEN plants sold
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Verkoopdoelstellingen per jaar 2018 - 2021
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HYGEN plants sold

HYGEN plants PPU

HYREC plants sold

HYREC plants PPU

NGEN/OGEN/MIX sold
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Om de omzetdoelstellingen te vertalen in proforma cijfers voor balans en de winstverliesrekening, hebben wij enkele
basisgegevens gebruikt en aannames gedaan. De belangrijkste hiervan zijn:
• De kosten voor materialen en productie-uren per systeem zijn bekend in 2017.
Wij verwachten dat wij door de groei in productieaantallen efficiënter gaan werken en goedkoper componenten
in kunnen kopen. Daarnaast ontwikkelen wij door, waardoor wij de kostprijs verder kunnen reduceren. Hiermee
verwachten wij in de periode van de komende vier jaar gemiddeld 10% goedkoper te gaan produceren dan in
2017.
• Wij verwachten dat de kosten voor onderhoud van systemen stabiel is over de komende jaren. Dit houdt in dat wij
ervan uitgaan dat er geen technische achteruitgang zal optreden ten opzichte van wat nu bekend is.
• Onze kosten nemen van 2017 naar 2018 toe, onder andere in verband met het duurdere pand en de nieuwe
faciliteiten. Voor de jaren vanaf 2018 en verder nemen wij aan dat de kosten relatief constant zijn, omdat wij de
groei binnen onze nieuwe faciliteiten kunnen bewerkstelligen.
• Wij verwachten een jaarlijkse gemiddelde loonkostenstijging van 3% over de periode tot en met 2021.
• Wij verwachten dat wij een belangrijk deel van onze onderzoekskosten nog steeds gesubsidieerd blijven krijgen.
De reden hierachter is dat wij voor de periode tot en met 2021 al een belangrijk deel gecontracteerd hebben bij de
Europese Unie.
• Wij gaan ervan uit dat er geen significante fiscale wijzigingen zullen ontstaan, zodat wij gebruik kunnen blijven
maken van de loonkostensubsidies (WBSO), de Innovatiebox en de verrekening van fiscale verliezen uit het
verleden.
• Wij hebben geen tegenslagen ingebouwd voor bijvoorbeeld toeleveranciers die niet (kunnen) leveren of afnemers
die niet (kunnen) betalen.
• We hebben geen rekening gehouden met de uitkering van dividenden of stock dividenden. Dit omdat dit een
beslissing is van de Algemene Vergadering.
• Wij gaan ervan uit dat wij twee derde van onze investeringen in productiemiddelen, zoals productie-installaties die
wij als pay-per-use inzetten, extern kunnen financieren tegen rentelasten van dit moment.
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Doelstellingen voor de winst- en verliesrekening:
De bovengenoemde doelstellingen en aannames leiden tot het hieronder weergegeven verloop van de winst- en
verliesrekening voor de komende jaren. De cijfers zijn weergegeven in € 1.000 en allemaal volgens de nieuwe
methode na stelselwijziging.

P&L

nieuwe methode na stelselwijziging

Actuals

Projection

Projection

Projection

Projection

2017

2018

2019

2020

2021

Netto Omzet

3405

8418

11520

15483

16997

Mutatie Onderhanden werk

2415

667

491

0

0

Bruto Omzet

5820

9085

12011

15483

16997

Direct materiaal

-2467

-3864

-4920

-5669

-5643

0

0

0

0

0

Kostprijs van de omzet

-2467

-3864

-4920

-5669

-5643

Brutomarge

3353

5221

7091

9814

11354

Bruto Personeelskosten

-2707

-3032

-3609

-3995

-4240

1302

330

730

932

1154

Personeelskosten

-1405

-2702

-2879

-3063

-3086

Bruto overige operationele kosten

-1183

-1211

-1223

-1246

-1269

Correctie activa in aanbouw

520

83

182

233

288

Overige operationele kosten

-663

-1128

-1041

-1013

-981

-2068

-3830

-3920

-4076

-4067

1285

1391

3171

5738

7287

Afschrijvingen

-392

-595

-878

-1198

-1580

EBIT

893

796

2293

4540

5707

Financiële baten en lasten

-258

-338

-467

-574

-690

Resultaat gewone bedrijfsvoering

635

458

1826

3966

5017

0

0

-171

-310

-467

458

1655

3656

4550

Inkoop derden

Correcties activa in aanbouw

Operationele kosten
EBITDA

Belastingen
Bijdrage HyGear Asia na belasting
Resultaat na Belasting
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Netto en bruto omzet
De bruto omzet komt tot stand door de gefactureerde omzet op te tellen bij het onderhanden werk. Hier hebben we
de activa die we zelf in aanbouw hebben weggelaten, alsmede de materiaalkosten die daarmee gemoeid zijn. De
verkoopdoelstellingen leiden tot een stijging van de omzet van € 5.800.000 in 2017 naar € 17.000.000 in 2021.
Dit is onder andere een gevolg van de toenemende bijdrage van pay-per-use contracten.

Bruto marge
Om de bruto marge te bepalen, dienen de direct toerekenbare kosten van de bruto omzet te worden afgetrokken.
Hierbij hebben wij rekening gehouden met efficiency verbetering, economies of scale en verlaging in de productkosten
ten gevolge van onderzoek en ontwikkeling. Dit leidt tot een verbetering van de bruto marge van ruim 50% in 2017 tot
ruim 67% in 2021. Ook dit is weer een gevolg van onder andere de bijdrage van pay-per-use contracten waar weinig
materiaalkosten tegenover staan.
Operationele kosten
Hierbij maken wij onderscheid tussen kosten voor personeel en overige kosten.
Personeelskosten zijn de kosten voor salarissen en overige vergoedingen aan medewerkers. Hierop zijn de kosten voor
fiscale subsidies in mindering gebracht. Gerelateerd aan de omzetdoelstellingen hebben wij de personele behoefte in
kaart gebracht. Deze leidt tot een salarislast, die wij vervolgens met 3% per jaar laten oplopen voor inflatiecorrecties.
In de winst- en verliesrekening corrigeren we vervolgens weer voor de personeelskosten die te maken hebben met de
bouw van eigen activa, met name voor pay-per-use contracten. Al met al leidt dit tot een stijging van € 1.400.000 in
2017 tot € 3.100.000 in 2021 en dus een verdubbeling, in lijn met de voorziene groei aan personeel.
De overige kosten bestaan uit huisvesting, autokosten, verkoopkosten en algemene kosten, zoals kantoorkosten,
advieskosten, bankkosten en automatisering, maar ook reis- en verblijfkosten Een belangrijk deel van deze kosten
zijn vaste kosten omdat wij de groei in productie binnen onze nieuwe faciliteiten denken te kunnen uitvoeren. We
corrigeren ook hier een deel dat (als overhead) toegerekend wordt aan de bouw van eigen activa voor met name payper-use contracten.
EBITDA
De winstgevendheid laat in dit scenario een stijgende trend zien van € 1.285.000 in 2017 naar € 7.287.000 in
2021. Dit is een gevolg van het feit dat wij de groei in omzet denken te kunnen uitvoeren vanuit onze huidige (nieuw
gebouwde) faciliteiten. Deze zijn feitelijk ook op de groei gekocht. Daarnaast gaan systemen die in pay-per-use zijn
geïnstalleerd voor een constantie inkomstenbron zorgen, terwijl de kosten van die installaties al genomen zijn in het
verleden.
EBIT
Het gevolg van het hanteren van een pay per use model is dat wij zelf meer activa op onze balans krijgen. De post
afschrijvingen blijft daardoor verder stijgen. De omzet stijgt echter sneller, waardoor de EBIT nog steeds ruim een factor
8 toe kan nemen in de prognoseperiode.
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Het pay-per-use model heeft ertoe geleid dat wij meer moeten investeren in eigen installaties. Een deel hiervan willen
wij extern financieren. Voor 2018 en 2019 komt dit voor een belangrijk deel uit deze obligatielening.
Hierdoor nemen onze rentelasten toe. Doordat wij ook een deel uit eigen vermogen financieren, nemen deze
rentelasten geen gelijke tred met de groet in EBIT. Al met al denken wij in de genoemde periode dat het resultaat uit
gewone bedrijfsvoering daardoor sneller kan stijgen dan EBIT.
Netto resultaat
Zoals beschreven in de vorige paragraaf hebben wij een fiscaal verrekenbaar verlies uit de jaren voor 2015. Hierdoor
betalen wij in 2017 en 2018 naar verwachting geen inkomstenbelasting.
Wij gaan ervan uit dat wij in 2019 weer belasting moeten gaan betalen. Deze last is lager dan het gebruikelijke VPB
tarief doordat wij ervan uitgaan dat wij ons contract met de belastingdienst voor de innovatiebox kunnen verlengen.
Verlenging wordt in 2018 met de belastingdienst besproken in 2018 en gaat in vanaf 2019.
In 2017 kwam daar een resultaat voor Azië bij voor lokale belastingen. In het model hebben we deze resultaten
geconsolideerd met de rest van de organisatie waardoor deze post niet meer terugkomt.
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Doelstellingen voor de balans
De resultaten leiden tot het verloop van de balans zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Alle bedragen zijn in € 1.000 en weergegeven volgens de nieuwe methode, dus na stelselwijziging.
Green Vision Holding BV

Actuals

Projection

Projection

Projection

Projection

Balance sheet - EUR (‘000)

2017

2018

2019

2020

2021

Apparatuur en installaties

5286

10158

14622

19495

25553

Activa in aanbouw

3147

1415

2160

2678

3274

9

9

9

14

25

8442

11582

16791

22187

28852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630

2629

2640

3020

2572

2446

1591

2786

3661

3823

298

325

375

450

500

Vlottende activa

3374

4545

3801

7131

6895

Liquide middelen

2008

877

305

1728

5094

TOTAAL ACTIVA

13824

17004

22897

31046

40841

Eigen vermogen

4699

5478

5935

7761

11724

700

458

1655

3656

4550

5399

5936

7590

11417

16274

380

295

516

678

708

-

-

-

-

-

380

295

516

678

708

879

342

342

342

342

4136

7357

10995

14162

18341

5015

7699

11337

14504

18683

416

411

639

778

1065

2614

2663

2815

3669

4111

3030

3074

3454

4447

5176

13824

17004

22897

31046

40841

Software
Vaste activa
Leningen aan aandeelhouders
Financiele activa
Constructie contracten
Te ontvangen bedragen
Voorraden

Winst na belasting
Groepsvermogen
Garantievoorzieningen
Verliesvoorzieningen
Totaal voorzieningen
Achtergestelde leningen
Overige langlopende schulden
Langlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

Hieronder lichten wij de balans per post toe:

Vaste activa
Het verkoopplan leidt tot installaties die wij op de balans activeren voor pay-per-use contracten met onze klanten. Wij
verwachten dat de waarde van deze installaties zal groeien naar € 25.000.000 in 2021. Dit zijn de kosten voor de
nieuwe installaties minus de afschrijvingen die tegelijkertijd lopen op de bestaande en nieuwe installaties. In de vaste
activa is verder nog een post verwerkt voor Activa in aanbouw. Dit zijn installaties voor met name de pay-per-use
contracten die voorheen opgenomen werden onder Vlottende activa (constructie contracten).
Vlottende activa
Deze post bevat de installaties waarvoor opdracht is ontvangen en die op jaareinde in productie zijn, alsmede nog te
ontvangen bedragen van opdrachtgevers. Verder zullen wij meer onderdelen op voorraad moeten nemen om snel te
kunnen leveren. Wij verwachten dat deze posten zullen stijgen naarmate de directe omzet stijgt.
Liquide middelen
Wij houden een veilig werkkapitaal aan. Doordat het plan een stijgende winstgevendheid laat zien, ontstaat er een
cash surplus. In het huidige plan hebben wij nog geen rekening gehouden met dividenden. Indien wij over zouden
gaan tot cash dividenden, wordt dit surplus minder. Indien wij dat niet of niet volledig doen, dan hoeven wij minder te
lenen dan in het huidige plan is voorzien.
Eigen vermogen
In het plan is geen rekening gehouden met een uitgifte van nieuwe aandelen. Wel is de complete winst aan het eigen
vermogen toegevoegd. Het eigen vermogen van het bedrijf groeit daardoor. Indien er dividenden zouden worden
uitgekeerd, dan daalt het eigen vermogen. Indien we dan een gezonde solvabiliteit willen aanhouden kan het zijn dat
we nog een aandelenemissie moeten doen in plaats van het blijven aantrekken van alleen maar vreemd vermogen.
Voorzieningen
De garantievoorzieningen zijn bestemd om eventuele onverwachte kosten voor het eerste jaar na ingebruikname van
installaties te dekken. Hiervoor reserveren wij tot nu toe bij elk project 10% van de projectsom.
Lang lopende schuld
Er is in dit plan rekening gehouden met de aflossing van de twee aandeelhoudersleningen die in 2019 moeten worden
afgelost. Hierdoor loopt deze post terug naar € 342.000. De overige schulden betreffen een verlopende post voor RVO.
Dit is een lening die wij hebben ontvangen voor de ontwikkeling van HyREC. Daarnaast is er de NPEX obligatie met
een looptijd tot 2023 en een serie nieuwe leningen die lineair afhankelijk zijn van de geïnstalleerde systemen voor pay
per use contracten.
Kort lopende schuld
Dit zijn kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Deze lopen op naarmate de omzet
toeneemt.
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10.4 BELANGRIJKE RECENTE GEBEURTENISSEN VAN INVLOED OP ONZE SOLVABILITEIT
Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze verplichtingen te voldoen. De
solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit:
Eigen vermogen + achtergestelde leningen
Balanstotaal
Zoals genoemd in hoofdstuk 10.2, was onze solvabiliteit 45,4% op 31-12-2017 (ten opzichte van 49,4% per 31-122016). Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2017 die voor ons van bijzonder van belang zijn
en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.

10.5 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.
Wel hebben wij begin 2018 met twee klanten onenigheid over leveringen van installaties. Een eerste betreft een
levering in Amerika, waarbij de klant tijdens de aanbouwfase tot de ontdekking kwam dat er een stringentere
gasspecificatie nodig is dan wij hebben aangeboden en hetgeen contractueel is overeengekomen. De klant heeft ons
verzocht om (tegen betaling) onze systemen aan te passen, maar we weten op dit moment nog niet of dat technisch
mogelijk is. Indien dit niet kan, zou dit kunnen leiden tot een situatie waarin zij niet aan haar betalingsverplichtingen
zal voldoen, of zelfs zal trachten de contracten te ontbinden en/of vorderingen in te stellen. Hoewel wij van mening
zijn dat dit juridisch geen stand houdt, zou dit kunnen leiden tot arbitrage of rechtszaken. De totale contractomvang is
€ 2.200.000, waarvan nog iets meer dan € 450.000 moet worden betaald. Als onderpand hebben we een volledig
afgebouwde Hy.Gen en een serie reserveonderdelen voor een totale waarde van € 639.000 in de fabriek staan. Deze
zullen we niet uitleveren voordat de resterende betalingen voor een belangrijk deel zijn ontvangen.
Een tweede onenigheid betreft een project in Letland. In dit project heeft de klant op 22 februari 2018 de stroom op
haar site afgesloten voor groot onderhoud, waardoor delen van de machines vorstschade hebben opgelopen.
De schade is bepaald op een bedrag van maximaal € 450.000 en de klant heeft ons per brief laten weten dat zij
ons aansprakelijk stelt, onder andere omdat zij de handleiding van het systeem niet in bezit had en ervan uit kon
gaan dat wij de systemen op afstand zouden monitoren. Wij hebben hierop in samenspraak met juridisch adviseurs
bewijs overlegd voor het overhandigen van handleidingen en voorgesteld om de schade te repareren waarbij de klant
een bankgarantie geeft voor betaling indien een onafhankelijke audit uitwijst dat wij in ons recht staan. Wij hebben
een voorziening op de balans staan van € 225.000, waarmee we denken de kosten voor een belangrijk deel kunnen
dekken als de klant in het gelijk wordt gesteld.

10.6 ONZE VOORUITZICHTEN ZIJN NIET SLECHTER GEWORDEN SINDS DE PUBLICATIE VAN
ONZE LAATSTE FINANCIËLE OVERZICHTEN
Wij hebben op 28 maart 2018 onze laatste gecontroleerde financiële overzichten bekend gemaakt. Sinds deze datum
zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.
Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen
hebben voor onze vooruitzichten in 2018.

10.7 ER ZIJN GEEN WIJZIGINGEN VAN BETEKENIS GEWEEST IN ONZE FINANCIËLE POSITIE OF
IN ONZE HANDELSPOSITIE
Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2017 geëindigd. Na het einde van de laatste verslagperiode waarvoor
wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van betekenis geweest in de financiële positie van
de groep van bedrijven waar wij bij horen.
Sinds 31 december 2017 zijn er ook geen wijzigingen van betekenis geweest in de handelspositie van de groep van
bedrijven waar wij bij horen.
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HOOFDSTUK 11

INFORMATIE OVER
DE BELASTINGEN

11.1 ALGEMEEN
Beleggen in de obligaties heeft gevolgen voor de belastingpositie van de obligatiehouder. In dit hoofdstuk worden
de belangrijkste belastinggevolgen van deze belegging beschreven. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van een
obligatiehouder kunnen de gevolgen verschillen.
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op Nederlandse belastingen en is derhalve uitsluitend van toepassing en
relevant voor beleggers die in Nederland woonachtig dan wel gevestigd zijn. Alvorens een belegger overweegt in de
obligaties te beleggen, wordt uitdrukkelijk in overweging gegeven eerst een belastingadviseur te raadplegen, zodat de
belegger in staat is kennis te nemen van de fiscale consequenties die zijn verbonden aan het beleggen in de obligaties.
De beschreven fiscale consequenties die zijn verbonden aan het beleggen in de obligaties kunnen in de toekomst
veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met terugwerkende kracht. Dit brengt met zich mee dat een
verandering dan ook geldt voor het verleden. De belegger die in de obligaties belegt, zou in de toekomst aldus nog
met terugwerkende kracht kunnen worden geconfronteerd met gewijzigde fiscale consequenties ten aanzien van de
obligaties.
De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bijvoorbeeld
een BV). De fiscale aspecten voor de particuliere belegger in de obligaties worden in paragraaf 11.2 nader omschreven
en de fiscale aspecten voor rechtspersonen worden beschreven in paragraaf 10.3.

11.2 DEELNAME DOOR EEN NATUURLIJK PERSOON (PARTICULIER)
Op basis van de wet op de Inkomstenbelasting 2001 worden natuurlijke personen belast met inkomstenbelasting.
Deze belastingheffing vindt plaats aan de hand van een boxenstelsel (box 1, 2 en 3). Onderstaand worden deze boxen
nader toegelicht:
I. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast, hieronder valt onder andere het inkomen uit onderneming,
het inkomen dat wordt verkregen uit overige werkzaamheden en het inkomen uit loondienst.
II. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een
natuurlijk persoon al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect:
a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het kapitaal
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. rechten heeft om direct of indirect aandelen te verweven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal;
c. winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst van een vennootschap dan wel
op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd;
d. gerechtigd is tot ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering.
De obligaties kwalificeren niet als aandelen en vallen daarom niet in box 2.
III. In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.
Of de obligatiehouder voor de obligaties uiteindelijk in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van de
omstandigheden van de obligatiehouder af.
Box 1
Indien de obligatiehouder een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma heeft en de betreffende
obligaties zijn toe te rekenen aan deze eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma dan vallen de obligaties
in het ondernemingsvermogen en worden de obligaties met inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen belast in
‘box 1’.
De obligaties zullen eveneens met inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen worden belast in ‘box 1’ indien de
obligaties deel uitmaken van een resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar
loon genereren. Hiervan kan sprake zijn indien de obligatiehouder of een met hem verbonden persoon (partner of de
minderjarige kinderen van de belastingplichtige of zijn partner) een aanmerkelijk belang heeft in Hygear Holding. Voor
het begrip aanmerkelijk belang verwijzen wij hierbij naar de bovenstaande uitleg onder ‘box 2’.
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Indien de obligaties met inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in ‘box 1’ worden belast is de ontvangen
Rente op de obligaties belast in ‘box 1’. De hoogte van de verschuldigde belastingentarieven zijn terug te vinden in de
onderstaande tabel ‘Tarieven inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen box 1’, welke gelden voor het jaar 2018.
Eventuele winsten die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de obligaties worden behaald, worden belast
in ‘box 1’. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) verkoop van de obligaties, kan dit verlies door de
obligatiehouder in mindering worden gebracht op zijn inkomsten voor ‘box 1’. Indien obligaties worden gehouden als
ondernemingsvermogen is 14% van de rente en koerswinst vrijgesteld op grond van de MKB-winstvrijstelling zodat
slechts 86% van die baten in box 1 belast is.
2018 tarieven inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen box 1

IB-schijf 1: t/m € 20.142

tot bereiken AOW leeftijd

vanaf bereiken AOW leeftijd

36,55%

18,65%

1

40,85%

22,95%

IB-schijf 3: € 33.994 t/m € 68.5072

40,85%

40,85%

IB-schijf 4: vanaf € 68.507

51,95%

51,95%

IB-schijf 2: € 20.142 t/m € 33.994

1

De IB-schijf 2 bedraagt voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, € 20.142 tot en met € 34.404.

2

De IB-schijf 3 bedraagt voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, € 34.404 - € 68.507.

Indien de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt gedurende het jaar, worden percentages voor de eerste en tweede
schijf aangepast. Indien de AOW gerechtigde leeftijd in de maand januari wordt bereikt, geldt voor het hele jaar het
tarief van 18.65% over de eerste schijf en 22.95% over de tweede schijf. Indien de AOW gerechtigde leeftijd wordt
bereikt in december van het jaar, gelden het hele jaar de tarieven 36.55% voor de eerste schijf en 40.85 voor de
tweede schijf. Voor de andere maanden zijn de percentages (die over het volledige jaar moeten worden toegepast)
weergegeven in onderstaande tabel.
U bereikt in 2018 de AOW-leeftijd in de maand
Percentage schijf 1
(t/m € 20.142)

Percentage schijf 2
(vanaf € 20.143 t/m € 33.994)

Januari

18,65%

22,95%

Februari

20,14%

24,44%

Maart

21,63%

25,93%

April

23,12%

27,42%

Mei

24,61%

28,92%

Juni

26,10%

30,41%

Juli

27,60%

31,90%

Augustus

29,09%

33,39%

September

30,58%

34,88%

Oktober

32,07%

36,37%

November

33,56%

37,87%

December

35,05%

39,36%

Box 3
obligatiehouders die met hun privévermogen als natuurlijk persoon de obligaties hebben aangekocht en deze
obligaties niet kunnen worden toegerekend aan een onderneming of aan een overige werkzaamheid, worden voor de
inkomstenbelasting belast in box 3. In box 3 betaalt de obligatiehouder belasting over de waarde van zijn bezittingen
minus zijn schulden. Dat is de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Om te
kunnen vaststellen wat de verschuldigde belasting is over de obligaties is het van belang te weten wat de waarde van
de obligaties is op 1 januari in het betreffende jaar.
De obligaties staan geadministreerd op de NPEX Rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting NPEX
Bewaarbedrijf zal ieder jaar aan de obligatiehouders de waarde van de door hen gehouden obligaties verstrekken.
Voor de berekening van het box 3 inkomen worden schulden lager dan EUR 3.000 niet meegenomen. Verder mogen
bij de berekening van het box 3 inkomen belastingschulden niet worden meegeteld.
Voor iedereen geldt een heffingsvrij vermogen van EUR 30.000. Dit betekent dat een obligatiehouder geen belasting
betaalt voor het jaar 2018 in box 3 als zijn bezittingen minus zijn schulden minder zijn dan EUR 30.000. Zijn de
bezittingen minus de schulden van de obligatiehouder meer dan EUR 25.000, dan betaalt de obligatiehouder over
het meerdere box 3 heffing. In bepaalde situaties kan er sprake zijn van een extra vrijstelling, bijvoorbeeld indien de
obligatiehouder gehuwd of samenwonend is (fiscaal partner).
Vrijstelling box 3
Het bedrag van het heffingvrije vermogen 2018

De Obligatiehouder meerderjarig en alleenstaand

EUR 30.000,-

De Obligatiehouder meerderjarig met een fiscale partner

EUR 60.000,-

Indien de som van de totale bezittingen minus de totale schulden ertoe leidt dat dit bedrag boven het heffingvrije
vermogen uitkomt, dan wordt het voordeel uit sparen en beleggen gesteld op 0,36% van het gedeelte van de grondslag
sparen en beleggen dat behoort tot rendementsklasse I, vermeerderd met 5,38% van het gedeelte van die grondslag
dat behoort tot rendementsklasse II (forfaitair rendement). In iedere schijf is de verhouding tussen rendementsklasse
I en II anders en dat leidt tot onderstaande forfaitaire rendement zoals aangegeven in de voorlaatste kolom van
onderstaande tabel.
Berekening rendement op vermogen vanaf 2018
Schrijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
rendement

Heffing box 3
30% x rendement

1

Vanaf € 30.000 tot € 100.800

2,02%

0,60%

2

Vanaf € 1000.800 tot € 1.008.000

4,33%

1,30%

3

Vanaf € 1.008.000

5,38%

1,61%

Over het voordeel dat berekend wordt op basis van het forfaitaire rendementspercentage uit de voorlaatste kolom uit
bovenstaande tabel is de obligatiehouder uiteindelijk 30% inkomstenbelasting verschuldigd.
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De obligaties en het ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’
Een obligatiehouder kan een obligatie ook inbrengen in een zogenaamd ‘afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dit
houdt in dat de obligatiehouder geld of beleggingen heeft afgezonderd van de rest van zijn of haar vermogen. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer vermogen is afgezonderd in een trust. Op basis van de Wet inkomstenbelasting
2001 worden de bezittingen en schulden en de opbrengsten en uitgaven van een ‘afgezonderd particulier vermogen’
toegerekend aan degene die dat vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd.
Dit brengt met zich mee dat indien de obligatiehouder de obligaties heeft afgezonderd in een ‘afgezonderd particulier
vermogen’, de obligatiehouder hier in beginsel zelf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over moet betalen.
Echter, op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is wanneer het ‘afgezonderd
particulier vermogen’ met de betreffende vermogensbestanddelen een onderneming drijft, ter zake waarvan blijkt dat
deze onderneming in de staat waar deze wordt gedreven is onderworpen aan een belasting naar de winst. In dat geval
zal de obligatiehouder geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeven te betalen over het betreffende
‘afgezonderde particuliere vermogen’.
Schenk- en erfbelasting
In het algemeen, is er erfbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen indien
een houder van obligaties overlijdt en de houder van obligaties ten tijde van het overlijden in Nederland woonde of
op basis van de Successiewet 1956 geacht werd in Nederland woonachtig te zijn. Verder is er ook schenkbelasting
verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de
schenking in Nederland woonde of geacht werd in Nederland woonachtig te zijn.
Bij overlijden van een in Nederland wonende obligatiehouder of bij een schenking van de obligaties door een in
Nederland wonende obligatiehouder is erfbelasting en/of schenkbelasting over de waarde in het economische verkeer
verschuldigd. De hoogte van het tarief, alsmede eventuele vrijstellingen, is afhankelijk van de totale hoogte van de
erfrechtelijke verkrijging en/of schenking en de mate van verwantschap.
In de hierna opgenomen tabel is af te lezen welk tarief in welke situatie van toepassing is.
Op basis van de Successiewet 1956 hoeft er geen schenk- of erfbelasting te worden betaald over de eerste EUR 2.147
van een erfenis of schenking (geldt voor 2018). Deze vrijstelling zou echter meer kunnen bedragen onder bepaalde
omstandigheden.

2018 tarieven schenk- en erfbelasting
Erfenis/schenking
(inclusief de Obligaties)

Verkregen door partners
of afstammelingen in
de rechte lijn (kinderen)
(tariefgroep 1)

Afstammelingen in de
tweede of verdere graad
(kleinkinderen) (tariefgroep
1a)

In overige gevallen
(tariefgroep 2)

tot en met EUR 123.248,-

10%

18%

30%

EUR 123.249,- en hoger

20%

36%

40%

Bronbelasting
In Nederland wordt er geen bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit brengt met zich mee dat Stichting NPEX
Bewaarbedrijf geen bronbelasting inhoudt op de rente die de obligatiehouder ontvangt op diens obligaties.

11.3 DEELNAME DOOR EEN RECHTSPERSOON
Op basis van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden als binnenlands belastingplichtigen aangemerkt de
in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open
commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is
verdeeld. Eveneens zijn de in Nederland gevestigde coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen binnenlands
belastingplichtig. Verder zijn stichtingen en verenigingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en
voor zover zij een onderneming drijven.
Ingeval de obligatiehouder een rechtspersoon is en als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt en niet wordt
aangemerkt als een kwalificerende vrijgestelde beleggingsinstelling of een kwalificerende fiscale beleggingsinstelling,
dan is de obligatiehouder onderworpen aan vennootschapsbelasting. De Rente die deze obligatiehouder op diens
obligaties ontvangt, kwalificeert als een belaste opbrengst. In dat geval zal de obligatiehouder over de eerste EUR
200.000 van de winst 20% aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Heeft de obligatiehouder meer winst dan
EUR 200.000 gemaakt, dan betaalt zij over het meerdere 25% vennootschapsbelasting.
Eventuele winsten die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de obligaties worden behaald zullen eveneens
zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) verkoop van
de obligaties, kan dit verlies door de obligatiehouder in mindering worden gebracht op de eventueel behaalde
winst van dat betreffende jaar. Dit brengt uiteindelijk met zich mee dat er over een lager belastbaar bedrag
vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.
Indien de netto winst van de rechtspersoon (dus na aftrek van vennootschapsbelasting) vervolgens wordt uitgekeerd
aan een particulier die in Nederland woonachtig is, en deze persoon beschikt over een aanmerkelijk belang in die
rechtspersoon dan is over de uitgekeerde netto winst nog een box 2 heffing verschuldigd van 25%.
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HOOFDSTUK 12

WIE ZIJN
VERANTWOORDELIJK
VOOR DIT
PROSPECTUS?

Wij, Green Vision Holding B.V. te Arnhem, 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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HOOFDSTUK 13

VERGADERINGEN
VOOR BELEGGERS

73
Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in de bijlage 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 geeft
Stichting Obligatiehoudersbelangen 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.
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 tevoren 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 staan 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 heeft.
U kunt namens Stichting NPEX Bewaarbedrijf ook naar de vergadering komen. U moet dan wel eerst toestemming
van Stichting NPEX Bewaarbedrijf krijgen. Deze krijgt u altijd, maar u moet er wel eerst om vragen. 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.
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 maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen).
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.
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HOOFDSTUK 14

HEEFT U EEN
KLACHT?

Hebt u een klacht of opmerking?
Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen:
investors@hygear.com U kunt ook een brief sturen naar:
Green Vision Holding B.V. (HyGear)
Postbus 5280
6802 EG Arnhem
Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Arnhem gaan.
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HOOFDSTUK 15

WELK RECHT
GELDT?

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse recht voor alle
informatie die u krijgt van ons over de obligaties.
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HOOFDSTUK 16

INFORMATIE DIE
OOK BIJ HET
PROSPECTUS
HOORT

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan een lijst gemaakt.
Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst:
•
•
•
•
•

onze statuten
ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel
onze jaarrekening en de controleverklaring over 2016 en 2017
de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen
overeenkomst van medeschuldenaarstelling d.d. 28 maart 2018

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: www.npex.nl/hygear.
De informatie op deze websites is voor iedereen toegankelijk.
Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons: www.hygear.com.
Wij hebben in dit prospectus informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct weergegeven en voor zover
wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten
weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn.
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BIJLAGE I

TRUSTAKTE
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Partijen:
1. G
 reen Vision Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam,
Nederland en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73 in (6827AV) Arnhem, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08106903 (“Green Vision Holding”),
en
2. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam,
Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (“Stichting Obligatiehoudersbelangen”),

Partijen nemen het volgende in overweging:
A. G
 reen Vision Holding geeft voor maximaal € 4.999.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 4.999
obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt uitgegeven op de datum die staat in
het prospectus en wordt terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals
staat in het prospectus.
B. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de obligaties voor de beleggers. De obligaties staan op naam van Stichting
NPEX Bewaarbedrijf geregistreerd bij Green Vision Holding. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus de juridisch
eigenaar van de obligaties. De beleggers zijn de economisch gerechtigden van de obligaties. Zij hebben een
vordering op Stichting NPEX Bewaarbedrijf voor het bedrag van de obligaties en de rente. De beleggers hebben
geen vordering op Green Vision Holding.
 tichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart niet alleen de obligaties die door Green Vision Holding zijn uitgegeven.
C. S
Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart ook de obligaties die eerder door Green Vision Holding en door andere
bedrijven zijn uitgegeven en die via NPEX verkocht kunnen worden.
D. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de
beleggers waarvoor Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties bewaart, ten opzichte van Green Vision Holding.
Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die
in deze trustakte staan.
E. D
 e afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers hebben zich
met het prospectus gebonden aan deze trustakte.
F. HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V.
hebben schriftelijk verklaard hoofdelijk schuldenaar te zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Green
Vision Holding. Het gaat om de verplichtingen van Green Vision Holding voor deze obligaties. HyGear Technology
and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V. hebben ook schriftelijk
verklaard hoofdelijk schuldenaar te zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Green Vision Holding voor de
obligaties die op 14 februari 2017 zijn uitgegeven. Daarover gaat deze trustakte niet.
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Green Vision Holding en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:

1. EIGENSCHAPPEN VAN DE OBLIGATIES
De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.

2. GREEN VISION HOLDING HEEFT EEN SCHULD AAN STICHTING
OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN: DE PARALLELLE SCHULD
2.1.

 tichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling door Green Vision
S
Holding van alle bedragen die Green Vision Holding moet betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf op grond
van de afspraken in het prospectus.

2.2.

De schuld die Green Vision Holding heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld
die Green Vision Holding aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en de rente die
Green Vision Holding aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf moet betalen. De vergoeding die Green Vision Holding
aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet
mee. Betaalt Green Vision Holding rente of betaalt Green Vision Holding de lening terug aan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf? Dan gaat de totale schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen ook automatisch met dat
bedrag omlaag.

2.3.

Is Green Vision Holding ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf in verzuim? Dan is Green Vision
Holding ook in verzuim ten opzichte van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Is een vordering opeisbaar
door Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan is Green Vision Holding ook in verzuim jegens Stichting
Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Green Vision
Holding ook opeisbaar.

2.4.

HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear Operations B.V.
hebben schriftelijk verklaard hoofdelijk schuldenaar te zijn. Dat betekent dat zij de verplichtingen van Green
Vision Holding zullen nakomen als Green Vision Holding dat niet of niet op tijd doet. De afspraken hierover
staan in de overeenkomst van 28 maart 2018. Het recht van Stichting Obligatiehoudersbelangen als bedoeld
in artikel 2.1. ziet ook op deze hoofdelijke schuldenaarstelling.
Als dat nodig is, zal Stichting Obligatiehoudersbelangen conform de bepalingen in deze trustakte nakoming
vorderen van HyGear Technology and Services B.V., HyGear B.V., HyGear Fuel Cell Systems B.V. en HyGear
Operations B.V. voor en ten behoeve van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, als obligatiehouder, en daarmee
indirect voor de beleggers.

3. GREEN VISION HOLDING MOET EERST BETALEN AAN STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
3.5.

Green Vision Holding zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
Zij mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:
(i)
als het technisch onmogelijk is om te betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf; en,
(ii)
wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.
Dit kan alleen als Green Vision Holding de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.
Dan moet Green Vision Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan Stichting
NPEX Bewaarbedrijf betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Green Vision Holding aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

3.6.

 etaalt Green Vision Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting
B
Obligatiehoudersbelangen Green Vision Holding om rechtstreeks aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te
betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren.

3.7.

 ntvangt Stichting NPEX Bewaarbedrijf bedragen van Green Vision Holding of van Stichting
O
Obligatiehoudersbelangen? Dan zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf deze bedragen doorbetalen aan beleggers die
daar volgens haar administratie recht op hebben.

4. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN MOET DOORBETALEN
4.8.

 reen Vision Holding moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting
G
Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Green Vision Holding, die Stichting
Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt Stichting
Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die schuld is gelijk aan
het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Green Vision Holding. Dat geldt alleen
voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan
Green Vision Holding.

4.9.

S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen aan Stichting
NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor
de informatie die zij van Green Vision Holding heeft gekregen over Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

4.10. Z
 ijn er kosten die voor rekening komen voor de beleggers? Deze kosten staan in deze trustakte. Dan mag
Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij ontvangt als bedoeld in artikel 4.1.
4.11. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een bankrekening bij een
Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s
hebben. De eventuele negatieve rente die op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor
rekening van de beleggers.
4.12. Hield Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als bedoeld
in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan wordt de schuld die
Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent
dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf.
Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen ook helemaal
geen schuld meer aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets
meer aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeft te betalen. Dit geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is
gegaan door grove schuld of opzet van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

5. BIJ EEN CONFLICT STAAT HET GEZAMENLIJK BELANG VAN DE BELEGGERS VOOROP
5.13. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden in het
gezamenlijk belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers.
5.14. Als er een belangenconflict is tussen Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers samen en Green Vision
Holding, dan richt Stichting Obligatiehoudersbelangen zich naar het gezamenlijk belang van de beleggers.
5.15. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers in de vergadering
informatie geven over haar taken en werkzaamheden.
5.16. H
 eeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst van de stemming
geacht in het gezamenlijk belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers te zijn. Behalve als naar
het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming in alle redelijkheid niet in
het gezamenlijk belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers is. In dat geval zal opnieuw over dit
onderwerp worden gestemd.
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6. GREEN VISION HOLDING MOET STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN INFORMEREN
6.17. G
 reen Vision Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Welke informatie Green Vision Holding moet geven, staat in het prospectus.
6.18. Green Vision Holding mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven aan
Stichting NPEX Bewaarbedrijf, tenzij dit volgens haar in het belang is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

7. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN MOET INFORMATIE GEVEN AAN STICHTING NPEX
BEWAARBEDRIJF
7.19. W
 anneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen Stichting NPEX Bewaarbedrijf moet
informeren, dan doet zij dat door de informatie per email te versturen naar Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
7.20. Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering de beleggers
moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of schriftelijk tijdens de
vergadering.

8.

DE AFSPRAKEN OVER DE OBLIGATIES KUNNEN VERANDEREN

8.21. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen mag met de afspraken over de obligaties veranderen. Stichting NPEX
Bewaarbedrijf en de beleggers van Green Vision Holding zijn aan deze veranderingen gebonden als het
volgende geldt:
1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering stemden voor de
voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en
2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers.
Hieronder valt ook de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.
8.22. Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties veranderen zonder de
vergadering van stemgerechtigde beleggers vooraf te raadplegen. Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie,
dreigend faillissement of surseance van betaling van Green Vision Holding. Stichting Obligatiehoudersbelangen
mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna
zo snel mogelijk Stichting NPEX Bewaarbedrijf informeren over de veranderingen. Ook zal Stichting
Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.
8.23. Stichting NPEX Bewaarbedrijf of de beleggers mogen niet zelf met Green Vision Holding de afspraken over de
obligaties wijzigen.

9. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN MAG MAATREGELEN TREFFEN ALS GREEN VISION
HOLDING DE AFSPRAKEN NIET NAKOMT
9.24. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de obligaties en de
afspraken in deze trustakte eisen van Green Vision Holding. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een
juridische procedure starten tegen Green Vision Holding. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen
naam doen en niet in naam of in opdracht van Stichting NPEX Bewaarbedrijf of de beleggers.
9.25. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Green
Vision Holding of tegen de bestuurders van Green Vision Holding als Green Vision Holding de afspraken niet
nakomt. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om
een juridische procedure tegen Green Vision Holding of tegen de bestuurders van Green Vision Holding te
starten.
9.26. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van Stichting NPEX Bewaarbedrijf
en de beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van
crediteuren als Green Vision Holding failliet gaat.
9.27. Komt Green Vision Holding de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen
aan Green Vision Holding één keer een uitstel van betaling van de rente geven voor een periode van maximaal
twee maanden.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden. Daarmee zijn dus ook
de beleggers aan dit uitstel gebonden.
Stichting Obligatiehoudersbelangen moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf hierover informeren.
9.28. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Green Vision Holding ook uitstel van betaling voor langer dan 2
maanden verlenen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden,
maar alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering stemden voor
het voorgenomen uitstel; en
2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers.
Hieronder valt ook de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.
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10. ALS GREEN VISION HOLDING DE BETALINGSVERPLICHTINGEN NIET NAKOMT
10.29. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting Obligatiehoudersbelangen mogen de lening en de rente opeisen als
Green Vision Holding in verzuim is. Green Vision Holding is in verzuim als het volgende geldt:
1. Green Vision Holding heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Green Vision Holding heeft de
rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de obligaties of een afspraak in deze trustakte
niet nagekomen;
2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Green Vision Holding hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld; en
3. Green Vision Holding is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken nagekomen.
10.30. Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf mogen de lening en de rente direct
opeisen in een van de volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
hoeven dan geen ingebrekestelling te sturen:
1. Als het faillissement van Green Vision Holding is aangevraagd of als Green Vision Holding failliet gaat.
Of als Green Vision Holding (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is
aangesteld, of als Green Vision Holding wordt ontbonden.
2. Als Green Vision Holding een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet heeft. Of
als Green Vision Holding die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning
voldoet.
3. Als Green Vision Holding zich niet aan de wet houdt.
4. Als Green Vision Holding in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening aan te
gaan.
5. Als Green Vision Holding een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Green Vision
Holding de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet.
6. Als Green Vision Holding afspraken over een andere lening niet nakomt.
7. Als Green Vision Holding verkeerde of (mogelijk) misleidende informatie aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen, Stichting NPEX Bewaarbedrijf en/of de beleggers heeft verstrekt.
8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Green Vision Holding worden overgedragen
aan een derde.
9. Als Green Vision Holding geld leent aan een derde. Of als Green Vision Holding afspreekt dat zij voor een
derde gaat betalen (garant stellen). Of als Green Vision Holding zekerheid geeft aan een derde.
10. Als Green Vision Holding de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan gaan om een verandering
die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf belangrijk is
voor het bedrijf.
10.31. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een situatie als bedoeld
in artikel 10.1 of 10.2.

11. WANNEER WORDT DE VERGADERING GEHOUDEN?
11.1. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroepen. Dat
zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier maanden nadat zij de jaarrekening van Green Vision
Holding heeft gekregen. Green Vision Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen
zes maanden na afloop van elk boekjaar verstrekken.
11.2. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Stichting NPEX Bewaarbedrijf of
de stemgerechtigde beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties
hierom schriftelijk verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Behalve als uit de agenda blijkt dat het houden
van een vergadering in alle redelijkheid niet kan worden verlangd. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen
niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen, dan mag Stichting
NPEX Bewaarbedrijf of mogen de stemgerechtigde beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf
doen.
11.3. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Green Vision Holding hier schriftelijk
om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken
na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag Green Vision Holding dit zelf
doen.
11.4. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze trustakte staat. De
vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond.
Behalve als het gaat om de vergadering uit artikel 11.1.
11.5. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit volgens haar oordeel in het
belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, Green Vision Holding of de beleggers is.

12. HOE WORDT DE VERGADERING BIJEENGEROEPEN?
12.1. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen roept Stichting NPEX Bewaarbedrijf op met een email naar Stichting NPEX
Bewaarbedrijf.
12.2. D
 e oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de vergadering wordt
gehouden. Alleen over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden gestemd.
12.3. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen moet minimaal 14 dagen voor de vergadering Stichting NPEX Bewaarbedrijf
oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen
in het belang is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in
dit geval Stichting NPEX Bewaarbedrijf per email oproepen.
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13. HOE WORDT DE VERGADERING GEHOUDEN?
13.1. D
 e vergadering wordt gehouden in Amsterdam of op een andere locatie die Stichting Obligatiehoudersbelangen
heeft gekozen. Bijvoorbeeld op het kantoor van Green Vision Holding. Ook kan Stichting
Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie wordt gehouden,
bijvoorbeeld via internet.
13.2. De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Als geen
bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter.
13.3. De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de voorzitter. De
voorzitter ondertekent de notulen.
13.4. De concept-notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Green Vision
(www.hygear.com) of NPEX (www.NPEX.nl) geplaatst. In de volgende vergadering worden de notulen voor
goedkeuring aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf voorgelegd.
13.5. De vergadering is toegankelijk voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf, stemgerechtigde beleggers en de bestuurders
van Stichting Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de toegang
tot de vergadering weigeren, zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording te hoeven
afleggen aan de vergadering.
13.6. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de aanwezige stemgerechtigde beleggers hebben spreekrecht in de
vergadering.

14. WIE MOGEN ER STEMMEN IN DE VERGADERING?
14.1. S
 tichting NPEX Bewaarbedrijf mag altijd stemmen in de vergadering. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus een
stemgerechtigde belegger. Ook beleggers kunnen een stemgerechtigde belegger zijn. Dat kan alleen als een
belegger een volmacht heeft van Stichting NPEX Bewaarbedrijf om de vergadering bij te wonen en te stemmen.
Een belegger met een volmacht van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus een stemgerechtigde belegger.
14.2. Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk of elektronisch met
stembriefjes en altijd vertrouwelijk.
14.3. Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige
stemgerechtigde beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt. De vergadering
kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.

15. VOLMACHT VOOR BELEGGERS
15.1. S
 tichting NPEX Bewaarbedrijf mag zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een
belegger met volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter van de vergadering volledig en
juist is ingevuld en door Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ondertekend.
15.2. Een belegger met volmacht moet een kopie van de door Stichting NPEX Bewaarbedrijf ondertekende volmacht
meenemen naar de vergadering van obligatiehouders en deze kunnen tonen aan de voorzitter of van tevoren
tonen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen.

16. VERGOEDING STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN EN KOSTEN VAN JURIDISCHE
BIJSTAND
16.1. Green Vision Holding betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:
1. een bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de jaarlijkse
vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar een rekening sturen.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag waarop deze trustakte
is ondertekend. In de daarop volgende jaren zal zij Green Vision Holding dit bedrag in rekening brengen op
de verjaardag van deze trustakte.
2. een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor alle overige
werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het veranderen van de trustakte of het
organiseren en voorzitten van alle andere vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Green
Vision Holding deze werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft
verricht.
16.2. Green Vision Holding zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de datum
van de rekening betalen.
16.3. Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Green Vision Holding te onderzoeken
of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten
hiervoor zelf betalen.
16.4. Is het nodig om Green Vision Holding te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in
te schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan zal Stichting
Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarom
een vergadering bijeenroepen. In die vergadering zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten
zullen betalen. Ook zullen de beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.
De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische bijstand gebonden, als
minimaal 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering voor het besluit stemden en
minimaal 50% van alle stemmen op die vergadering aanwezig is.
Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te schakelen als er
voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de beleggers.
 tichting NPEX bewaarbedrijf is niet verplicht om de kosten van een deskundige of juridische bijstand te
16.5. S
betalen of vooruit te betalen.
16.6. Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij over
bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen.
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17. WANNEER STOPPEN DE WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING
OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN?
17.1. A
 ls Green Vision Holding alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf en de beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting
Obligatiehoudersbelangen.
17.2. Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?
Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft overgedragen
aan een vervanger. Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
I. De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten;
II. De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten beschikken; en
III. De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Green Vision Holding. “Onafhankelijk” betekent
dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben van Green
Vision Holding. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van Green Vision Holding. Of van een bedrijf
dat bij Green Vision Holding hoort (een groepsmaatschappij).
17.3. Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger? Dan informeert Stichting
Obligatiehoudersbelangen Stichting NPEX Bewaarbedrijf minimaal drie maanden van tevoren. Stichting
Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en kwaliteiten van de vervanger
geven. Pas na deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze vervanging gaat niet door als Stichting NPEX
Bewaarbedrijf of stemgerechtigde beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven
obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en als tijdens deze vergadering meer dan 66% van de
aanwezige stemgerechtigden tegen de vervanging stemmen.
17.4. Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de vergadering een vervanger
worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt:
1. Stichting NPEX Bewaarbedrijf of beleggers die indirect gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de
uitgegeven obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven waarom
Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun mening niet goed uitvoert;
2. Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers voor vervanging
van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden binnen drie maanden na
ontvangst van de gemotiveerde klacht; en
3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel 17.2.
17.5. Green Vision Holding zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting
Obligatiehoudersbelangen. Green Vision Holding zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.

18. DE TRUSTAKTE KAN VERANDEREN
Stichting Obligatiehoudersbelangen en Green Vision Holding mogen deze trustakte veranderen. Elke verandering die
volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de belangen van Stichting NPEX Bewaarbedrijf
en de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering.
De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering voor deze
verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering aanwezig was.

19. WANNEER IS STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN AANSPRAKELIJK?
19.1. S
 tichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Green Vision Holding, Stichting
NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van
Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor indirecte- of
gevolgschade.
19.2. D
 e aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding die Stichting
Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze trustakte heeft gekregen.

20. WELK RECHT GELDT?
Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht.

21. WELKE RECHTER IS BEVOEGD?
Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

22. RECHTEN STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF
Green Vision Holding en Stichting Obligatiehoudersbelangen verklaren hierbij dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf ten
opzichte van hen rechten kan ontlenen aan deze trustakte.
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Opgesteld en ondertekend in drievoud op 28 maart 2018:

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Mr. M.C. Olie LL.M.
Voorzitter

Mr. S.G. van de Vusse MBV
Penningmeester

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, in haar hoedanigheid van obligatiehouder, verklaart hierbij kennis te hebben genomen
van deze trustakte en verklaart zich – voor zover op haar van toepassing – te houden aan deze trustakte.

STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF

Hans Dijkman
Bestuurder

GREEN VISION HOLDING B.V.

M. van Driel
Bestuurder

Tjeerd Borstlap
Bestuurder
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