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U kunt geld uitlenen aan ons, Informed IT 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 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8 %. U belegt dan 

in ons. In totaal willen wij maximaal € 2.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.000 obligaties 

aan. 

De obligaties kunnen worden gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX.  

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 betaald. 

De obligaties zijn achtergesteld. 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. 

Om de obligaties te kunnen kopen heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze 

rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. 

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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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 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 

Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of 

worden wij ontbonden? En krijgen andere 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.  

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. 
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U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

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

dan op uw beleggingsrekening bij NPEX. 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 beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af? 

Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij 

NPEX. 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 obligaties 

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 

beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele 

belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 

neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een 

individuele belegger. Bijvoorbeeld als 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 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. 
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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 de samenwerking met NPEX stopt 

U kunt de obligaties aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met 

NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan 

dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u 

niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen 

over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. 

Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

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

handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het 

handelsplatform van NPEX verkopen. 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. 

2.2 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen. 

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan 

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. 

Wij kunnen alleen op tijd terugbetalen als onze groeiplannen uitkomen 

Het geld van de obligaties gebruiken wij om verder te groeien. Wij hebben een prognose van onze 

groei gemaakt voor de komende 3 jaar. Dat zijn interne cijfers. Deze zijn dus niet door onze 

accountant beoordeeld. Onze prognoses zijn ambitieus. U vindt deze prognoses in 

hoofdstuk 10.4. Daar leest u ook welke aannames wij hebben gedaan om tot deze prognoses te 

komen. 
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Deze prognoses zijn gebaseerd op onze verwachtingen voor de toekomst en niet op onze omzet 

van de afgelopen periode. Voor 2018 verwachten wij namelijk een negatief resultaat en in 2019 

een zeer beperkt positief resultaat. Dit resultaat komt doordat wij investeringen willen doen in 

uitbreiding van het team en onze productportfolio. Hierover leest u in hoofdstuk 10.4 bij onze 

prognose. 

Het risico bestaat dat wij niet groeien zoals wij dat nu verwachten. Groeien wij niet voldoende? 

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 dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

Wij hebben niet voldoende opdrachten  

Wij willen onze groep met medewerkers laten groeien van 32 nu tot ongeveer 80 in 2022.  

Het kan zijn dat de vraag naar Enterprise Content Management consultants voor de producten 

van Open Text en Microsoft afneemt. Of dat andere bedrijven betere of goedkopere consultants 

leveren. Dan kan het zijn dat wij niet voldoende opdrachten vinden voor onze medewerkers. Dan 

kan het ook zijn dat wij minder van onze producten kunnen verkopen. 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

Wij hebben niet voldoende geschikte medewerkers 

Voor de producten en diensten zijn hooggekwalificeerde medewerkers met de juiste kennis nodig. 

Neemt de vraag naar onze producten en diensten toe? Maar hebben wij niet voldoende geschikte 

medewerkers om dit uit te voeren? Of gaan onze medewerkers weg en kunnen wij geen geschikte 

vervanging vinden? Dan kunnen wij minder opdrachten aannemen. Het kan ook zijn dat wij niet 

genoeg geschikte medewerkers kunnen vinden. Ook kan het zijn dat medewerkers vertrekken. 

Ook dan kunnen wij minder opdrachten aannemen. 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

Onze producten zijn afhankelijk van anderen 

Wij hebben applicaties ontwikkeld voor Enterprise Content Management. Deze applicaties zijn 

afhankelijk van Office 365 van Microsoft en Documentum van Open Text. 
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Verandert Office 365 van Microsoft of Documentum van Open Text? Werken onze applicaties 

daardoor niet meer? Dan moeten wij onze applicaties aanpassen. Dat kost geld. Kunnen onze 

applicaties helemaal niet meer worden gebruikt met Office 365 of Documentum? Dan kunnen wij 

onze applicaties dus niet meer hiervoor verkopen. Wij zullen dan moeten investeren in relaties 

met andere partners en opleiding van onze medewerkers. Dat kost tijd. Daarna zullen wij moeten 

investeren om onze applicaties te koppelen aan de software van die partners. Dat kost geld.  

Komen er betere Enterprise Content Management systemen op de markt dan Office 365 of 

Documentum? Dan zullen er minder bedrijven de Enterprise Content Management systemen van 

Microsoft en Open Text kopen. Dan kan het zijn dat onze diensten en producten minder of niet 

nodig zijn. Wij zullen dan moeten investeren om andere systemen te leren kennen en om onze 

producten te koppelen aan die andere systemen. Dit kost tijd en geld. 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

Een van onze producten bevat een fout 

Wij ontwikkelen onze eigen producten en verkopen licenties hiervan. Zit er een fout in één van 

onze producten? Dan kunnen wij gedwongen worden om dit op onze kosten te herstellen. Dat 

kost ons geld. 

Ook kan het gevolg van fouten zijn dat wij minder snel onze producten kunnen verkopen. 

Hierdoor kan het langer duren voordat wij inkomsten krijgen. 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een 

rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. 

Of dat wij meer belasting moeten betalen.  

Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een 

lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het 

zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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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 Informed IT 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 24 oktober 2017 besloten om deze lening aan te gaan en 

de obligaties uit te geven. In de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2018 is 

akkoord gegeven voor de uitgifte van de obligaties. 

Alle informatie over ons staat op onze website www.informedconsulting.com. U vindt ook 

informatie over ons op de website van NPEX www.npex.nl/informedit. 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 Informed IT Holding B.V. Wij zijn een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 

13 december 2006 in Nederland. Wij hebben als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze 

statuten:  

a. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie 

over en het verlenen van advies en verdere diensten aan andere vennootschappen en 

ondernemingen;  

b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het instaan voor het en het verstrekken 

van zekerheden voor schulden van rechtspersonen die met de vennootschap in een 

groep zijn verbonden, of voor schulden van anderen;  

c. het beleggen van vermogen in roerende- en onroerende zaken, effecten, 

waardepapieren, schuldvorderingen en overige gebruikelijke beleggingsobjecten;  

d. het in beperkte kring bemiddelen bij en het (doen) sluiten en verzorgen van lijfrente-, 

pensioen-, levens- en andere verzekeringen;  

http://www.informedconsulting.com/
http://www.npex.nl/informedit
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e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn;  

f. het verrichten van alle overige dagen van koophandel, nijverheid en dienstverlening. 

Wij zijn statutair gevestigd in Woerden. Wij hebben ons kantoor aan de Vijzelmolenlaan 8B, 

3447 GX te Woerden. Ons telefoonnummer is 0348 342 115. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel op 15 december 2006. Het nummer is 30220756. 

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 of certificaten van aandelen via een 

multilaterale handelsfaciliteit verkopen. Die regels staan in de corporate governance code.  

Het gaat om bedrijven met minimaal € 500.000.000 aan balanswaarde. Wij hebben niet deze 

balanswaarde. 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. 

3.3 NPEX B.V. 

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

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

handelsplatform van NPEX kopen en verkopen.  

Als u de obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie 

van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de 

beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening 

bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.  

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

handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 

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

van beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 

de vergunning van NPEX ziet: 

- het ontvangen en doorgeven orders  

- het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

- het uitvoeren van orders 

- het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

- het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten 
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NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

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

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

NPEX. 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX 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 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

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

een geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om 

beleggingen mee aan te kopen. 

Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  

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. 

http://www.afm.nl/
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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 beleggers. 

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 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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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 5 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 2.000 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 € 2.000.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

2.000 obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NL0013025638. 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 

beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten. 

Het gaat om 0,05 % per maand 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 op de beleggingsrekening bij NPEX heeft. 

NPEX haalt deze kosten af van de rente die u van ons 

krijgt op uw geldrekening. Deze kosten kunnen 

veranderen. Verandert NPEX deze kosten? Dan staat 

dat op de website van NPEX. 
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Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met dinsdag 14 augustus 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 dinsdag 21 augustus 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 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 21 augustus 2018 de 

obligaties? Dan krijgt u op 21 augustus 2023 uw geld terug.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 1.000 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8 % rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus € 80 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 € 6,67 aan rente per obligatie. De maand begint op de 

dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 21 

augustus 2018? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt 

de rente dus op 21 september 2018 of maximaal 5 werkdagen 

later. Daarna krijgt u de rente op 21 oktober 2018 of maximaal 

5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand.  

Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente 

meer.  
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Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen 8 % 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 5 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 

activa 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 u als eigenaar van 

de obligaties 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. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel 

obligaties iedere belegger heeft. 
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U heeft een 

beleggingsrekening en een 

geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt 

u om geld op te ontvangen of om beleggingen mee aan te kopen. 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-

reglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen. Dit 

reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl. Meer 

informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf leest u 

in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de geldrekening 

voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert het NPEX-

reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de beleggingsrekening 

rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u in dit overzicht bij 

‘kosten’.  

Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. 

Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties 

niet kopen. 

U heeft een bankrekening bij 

een Europese bank nodig 

U heeft een bankrekening nodig bij een Europese bank om een 

beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen. Die bankrekening 

gebruiken NPEX en 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. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven 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 hoeveel 

obligaties u heeft 

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij 

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

http://www.npex.nl/


Prospectus  Informatie over de obligaties 

- 18 - 

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening. Op die 

overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de 

beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang van 

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

betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 

leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u als de bijlage bij dit 

prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage 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.  

4.3 De obligaties zijn achtergesteld 

Met deze obligaties lenen wij geld van u. 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. 
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Zo hebben wij - samen met de bedrijven uit onze groep - op dit moment leningen. 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. De lening van Spotcap Nederland B.V. Deze lening zullen wij terugbetalen met het geld 

van de obligaties. 

2. Deze obligatielening. 

3. De lening van Simana Computer Consulting B.V. 

Deze volgorde betekent dat Spotcap Nederland B.V. recht heeft op betaling van de rente en 

terugbetaling van de lening. Is er nog geld over? Dan heeft u, samen met de andere beleggers, 

recht op betaling van de rente en terugbetaling van de lening. 

Let op: lenen wij - of bedrijven uit onze groep - in de toekomst nog geld van banken of anderen? 

Dan kunnen wij afspreken dat die banken of anderen eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen 

deze obligaties achtergesteld zijn. 

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 2 % over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1 % over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2 % van € 1.000. Dat is € 20. Wij 

betalen dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020. 
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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 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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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 twee dingen doen: 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: 

www.npex.nl/informedit. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw 

inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.  

2. NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op dinsdag 14 augustus 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 alle 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.  

3. 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 dinsdag 14 augustus 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: 

Dinsdag 14 augustus 2018 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

Woensdag 15 augustus 2018 

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

Dinsdag 21 augustus 2018 

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

1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

http://www.npex.nl/informedit
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2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. NPEX 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 en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. 

Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden aangeboden.  

In dat geval kijken wij naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden 

daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een 

deel van uw geld terug. Het kan ook zijn dat u geen obligaties krijgt. Dan krijgt u al uw geld terug. 

Zijn al onze obligaties verkocht voordat wij uw inschrijfformulier ontvangen? Ook 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 21 augustus 2018. 

Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen 

na die nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan 

heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer 

gebruiken. 

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 de website van NPEX 

(www.npex.nl/informedit). Ook stuurt NPEX 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. Heeft u al een geldrekening bij 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw 

inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 

http://www.npex.nl/


Prospectus  Als u obligaties wilt verkopen 

- 23 - 

6 Als u obligaties wilt verkopen 

6.1 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 beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt 

de obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

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

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de 

obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de 

obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u 

met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u 

kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat 

zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  
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7 Informatie over ons 

7.1 Wie zijn wij? 

Wij leveren diensten en producten voor het beheren van bedrijfsinformatie. Dat wordt ook 

Enterprise Content Management (ECM) genoemd. Het gaat om het beheren van de 

ongestructureerde digitale informatie. Dat zijn dus allerlei elektronische documenten en 

andere elektronische informatie, in alle denkbare formaten. Het gaat bijvoorbeeld om 

tekstdocumenten, spreadsheets, tekeningen, ontwerpen, foto’s en video’s. 

Voor alle bedrijven en organisaties is het belangrijk om dat die bedrijfsinformatie op de juiste 

manier en plaats wordt opgeslagen, teruggevonden kan worden. Ook is het belangrijk dat de 

bedrijfsprocessen (zoals de processen voor creatie, ontvangen, beoordelen en goedkeuren) rond 

deze informatie goed en gestructureerd verlopen. Enterprise Content Management systemen 

zorgen hier voor. Regelgeving als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven 

het belang aan van het goed beheren van bedrijfsinformatie.  

Daarnaast gelden voor bepaalde bedrijven en organisaties specifieke regels voor het beheren van 

digitale informatie. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven in de farmaceutische industrie en de overheid. 

Voor die bedrijven is een goed werkend Enterprise Management Systeem extra belangrijk.  

Wij bieden oplossingen voor vraagstukken van onze klanten over Enterprise Content 

Management. Wij hebben vier activiteiten:  

1. wij leveren consultancy diensten 

2. wij verkopen onze eigen Enterprise Content Management producten 

3. wij verkopen van Enterprise Content Management software van andere bedrijven 

4. wij leiden IT medewerkers op om in dienst van onze klanten Enterprise Content 

Management software te beheren. Dat noemen wij onze Informed Academy. 

Sinds 2015 hebben wij meer dan tweehonderd projecten voor vele verschillende klanten succesvol 

afgesloten, zowel in Nederland als internationaal. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld: 

Gemeente Amsterdam, ING, CBS, KLM, Stedin, Ronald McDonald Kinderfonds, Tennet en 

P-Direkt. Internationaal hebben wij projecten gedaan voor bijvoorbeeld: Abbott, Pfizer, Vale, 

SOBI en Zoetis. 



Prospectus  Informatie over ons 

- 25 - 

7.2 Onze diensten 

Wij leveren adviesdiensten en implementatiediensten voor Enterprise Content Management 

oplossingen. Met oplossingen bedoelen wij een combinatie van één of meer softwareproducten 

en de manier waarop deze softwareproducten geïmplementeerd worden. Wij hebben daarvoor 

een goede mix van ervaren krachten en jonge enthousiaste consultants met samen gemiddeld 13 

jaar Enterprise Content Management ervaring. Wij bieden ondersteuning voor het gehele traject: 

van het structureren en implementeren van de processen rond de bedrijfsinformatie tot en met 

de volledige implementatie en uitrol van een nieuwe Enterprise Content Management oplossing.  

7.3 Onze producten 

Wij hebben eigen producten ontwikkeld. Dat zijn onze applicaties of Enterprise apps.  

Wij verkopen licenties of abonnementen van deze applicaties en installeren de applicaties bij onze 

klanten of in de Cloud. Deze applicaties kunnen worden gebruikt met de software Office 365 van 

Microsoft Corporation en de software Documentum van Open Text. 

Op dit moment hebben wij de volgende applicaties ontwikkeld: 

SPA4D:  Hiermee is het mogelijk om vanuit Office 365 informatie die in 

Documentum is opgeslagen in te zien en te bewerken. Daarmee 

kunnen gebruikers dus in één en dezelfde applicatie werken en toch 

de informatie van zowel Office 365 als Documentum gebruiken.  

Dit product heeft in november 2016 de Dell EMC Innovation 

Award i gewonnen. Dit product heeft een uitgebreide test doorlopen 

bij Microsoft van zowel de functionaliteit als de technische 

realisatie en is daarna goedgekeurd door Microsoft om te worden 

verkocht via de Microsoft Store ii. 

SPA4LS:  Dit is een product gebaseerd op SPA4D voor bedrijven binnen de 

Life Sciences sector. Hiermee kunnen vanuit een Office 365 

omgeving documenten die in de Documentum omgeving voor Life 

Sciences worden aangemaakt, worden ingezien en bewerkt. Ook 

partners die meewerken in het research traject kunnen zo toegang 

krijgen, waardoor het gemakkelijker is te waarborgen dat ook hun 

documentatie voldoet aan wet- en regelgeving. Dit product is door 

Dell EMC gecertificeerd en wordt verkocht door Open Text. Het 

heeft in november 2016 de Dell EMC Innovation Award 

gewonnen i. 
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EQMS Express:  Dit is een speciale kwaliteitsbeheermodule voor bedrijven binnen 

de Life Sciences sector. Hiermee kunnen incidenten bij de 

productie van medicijnen worden vastgelegd en acties worden 

opgevolgd. Dit product is door Dell EMC gecertificeerd en wordt 

verkocht door Open Text. EQMS staat voor Enterprise Quality 

Management Software. 

LoBConnect:  Hiermee kan informatie uit andere informatiesystemen worden 

gebruikt in Documentum. LoBConnect staat voor Line-of-Business 

Connect. 

SENATE for LEAP:  Hiermee worden formele vergaderingen beheerd en worden 

genomen besluiten vastgelegd. Een formele vergadering kenmerkt 

zich doordat goed wordt vastgelegd wat de gedetailleerde agenda is, 

welke informatiedocumenten relevant zijn voor de vergadering en 

per agendapunt, wie bij welk agendapunt van een vergadering 

aanwezig is en welk besluit per agendapunt genomen is. 

MDTP:  Hiermee kan zaak-gerelateerde informatie uit Documentum 

gebundeld worden gearchiveerd, terwijl de context van de 

verschillende informatiedocumenten binnen de zaak behouden 

blijft. MDTP staat voor Metadata Publishing Tool. 

Euro Payment Add-in: Hiermee kunnen betalingsopdrachten, die gemaakt zijn in een 

Office 365 lijst, worden ingevoerd in een betalingsapplicatie van 

een bank. Dit product heeft een uitgebreide test doorlopen bij 

Microsoft van zowel de functionaliteit als de technische realisatie 

en is dus goedgekeurd door Microsoft om te worden verkocht via de 

Microsoft Store iii. 

DOLSR:  Dit is een Cloud oplossing die via een abonnementsvorm 

aangeboden wordt. De klant koopt geen licentie, maar betaalt voor 

het gebruik maandelijks een bedrag per gebruiker. Hiermee kan 

documentatie worden beheerd die relevant is voor het voldoen aan 

de kwaliteitseisen (GxP iv) voor het ontwikkelen en produceren van 

medicijnen. GxP wordt gebruikt om een stelsel van 

kwaliteitssystemen aan te duiden. Dit wordt gebruikt in de 

farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie. DOLSR 

staat voor Documentum Life Sciences Reinvented. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/GxP
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Onze producten kunnen zowel als licentie worden verkocht (met de uitzondering van DOLSR) of 

als abonnementsvorm. Als een product als licentie wordt verkocht, dan betaalt de klant eenmalig 

een licentiebedrag en jaarlijks een bedrag voor support en nieuwe versies van het product 

(gewoonlijk 23 % van het oorspronkelijke licentiebedrag). Wordt het product als abonnement 

verkocht? Dan betaalt de klant alleen een maandelijks bedrag per gebruiker. 

Open Text heeft de producten EQMS Express en SPA4LS op de Open Text-prijslijst staan. 

Deze producten worden dus ook rechtstreeks via Open Text verkocht. Wij krijgen in dat geval 

40 % van de omzet. SPA4D en de Euro Payment Add-in worden ook via de Microsoft Store 

verkocht. Van die omzet krijgen wij 70 %. 

7.4 Wij verkopen Enterprise Content Management van andere bedrijven 

Naast onze adviesdiensten en implementatiediensten ondersteunen wij klanten bij de keuze en 

inrichting van een Enterprise Content Management systeem. Wij zijn GOLD partner van 

Open Text met het Enterprise Content Management product Documentum en van Microsoft voor 

het verkopen van hun software zoals Office 365. 

Open Text is een internationale softwareproducent met haar hoofdvestiging in Canada. Zij is 

wereldwijd de grootste leverancier van Enterprise Content Management en behoort tot de 

grootste softwarebedrijven ter wereld direct onder bedrijven zoals Microsoft, Oracle, IBM en 

SAP. In 2017 was hun totale omzet $2,29 miljard. (bron: Open Text Annual report 2017 v) 

Onze Informed Academy: de Young professional opleiding 

Een recent onderzoek van het UWV vi geeft duidelijk aan dat het voor bedrijven zeer lastig is om 

goed gekwalificeerd IT personeel te vinden. Meer dan 50 % van de bedrijven kan niet de juiste 

mensen vinden. Wij zien dezelfde trend, specifiek in het vinden van goed personeel voor het 

beheer van Documentum en Office 365. 

Om dit probleem op te lossen zijn wij in 2016 gestart met onze Young Professional opleiding. Wij 

hebben daarmee eerst voor onszelf medewerkers opgeleid. Sinds 2018 bieden wij dit ook aan voor 

onze klanten. Dat betekent wij geschikte kandidaten selecteren voor een klant. De kandidaat is 

meestal een schoolverlater met HBO of WO niveau zonder kennis en ervaring van Enterprise 

Content Management, maar wel met het potentieel om als Enterprise Content Management 

consultant of Enterprise Content Management beheerder bij de klant in dienst te komen.  

Wij leiden deze personen op om als Enterprise Content Management expert aan het werk te gaan 

en begeleiden de Young Professionals zeer intensief tijdens hun eerste jaar. Wij hebben nu twee 

bedrijven die deze dienst bij ons willen afnemen. 

http://investors.opentext.com/static-files/3470858b-4266-40c7-9d63-b80d41cc24b8
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/factsheet-arbeidsmarkt-ict-2018.aspx
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7.5 Wie zijn onze klanten? 

Onze klanten komen met name uit de volgende sectoren: 

• overheid 

• banken 

• non profit 

• transport 

• onderwijs 

• farmaceutische industrie 

• energie  

Onze klanten zijn bijvoorbeeld gemeenten, nutsbedrijven, banken, verzekeraars, 

onderwijsinstellingen, farmaceutische bedrijven en luchthavens. Hieronder ziet u enkele 

voorbeelden van onze klanten: 

 

In 2016 was de overheidssector de sector waar wij het meest actief waren. Zowel in de verkoop 

van onze producten en licenties van de partnerproducten als voor het leveren van onze 

adviesdiensten en onze implementatiediensten. Voor zowel lokale als centrale overheden en 

internationale organisaties hebben wij diensten geleverd voor zowel Office 365 als Documentum. 

In 2017 zijn wij doorgegaan in ons doel om een grotere spreiding van klanten en sectoren te 

realiseren. Met name in de energiesector en de farmaceutische sector hebben wij onze diensten 

uitgebreid. 
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In onderstaande grafieken ziet u de omzet van de jaren 2016 en 2017 verdeeld over de sectoren 

waarin wij actief zijn.  
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Onderstaande grafiek geeft u een overzicht van het aandeel in de omzet over 2016 en 2017 van 

onze grootste klanten. 

 

Onze klanten komen grotendeels uit Nederland en België. Hieronder ziet u in welke landen wij 

actief zijn geweest sinds onze oprichting in 2006: 

 

7.6 Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep bedrijven. Wij hebben 3 aandeelhouders: Simana 

Computer Consulting B.V., R.A.M. Beheer B.V. en Stichting Administratiekantoor Informed IT 

Holding. Stichting Administratiekantoor Informed IT Holding heeft 3 certificaathouders: 

1. Simana Computer Consulting B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer 

J.R. Jansen. 
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2. R.A.M. Beheer B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer J.F. Kaashoek. 

3. Swerks B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer T.E. Scalf. 

Hieronder ziet u in oranje en donkergrijs welke bedrijven onderdeel zijn van de groep en in 

lichtgrijs de aandeel- en certificaathouders: 

 

Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve het houden van aandelen in onze 

dochtervennootschappen.  

Hieronder geven wij u een korte beschrijving van alle bedrijven uit onze groep: 

Stichting Administratiekantoor Informed IT Holding is het administratiekantoor dat 

25 % van de aandelen van Informed IT Holding houdt en certificaten uitgeeft voor deze aandelen. 

De bestuurder is indirect de heer J.R. Jansen (via Simana Computer Consulting B.V.). 
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Informed Consulting B.V. houdt zich bezig met het leveren van onze diensten en onze 

applicaties. De bestuurder is indirect de heer J.R. Jansen (via Informed IT Holding B.V.). 

Informed Consulting BVBA is gevestigd in België. Deze onderneming heeft dezelfde 

activiteiten als Informed Consulting B.V., maar dan specifiek voor in België. De bestuurders zijn 

mevrouw I. Philipoom en indirect de heer J.R. Jansen (via Informed IT Holding B.V. en Simana 

Computer Consulting B.V.).  

Informed ECM Consulting Limited is gevestigd in Ierland. Deze onderneming is nog niet 

actief. Na de Brexit zal bekeken worden welke activiteiten deze onderneming zal verrichten. 

De bestuurders zijn indirect de heer J.R. Jansen (via Informed IT Holding B.V. en Simana 

Computer Consulting B.V.) en de heer R. Knaap (via Knaap Software Consulting Limited). 

Informed Products B.V. houdt zich bezig met de productontwikkeling. Ook alle intellectuele 

eigendomsrechten zijn hierin ondergebracht. De bestuurder is de heer J.R. Jansen. 

7.7 Belangrijkste markten 

Wij zijn actief op de markt voor Enterprise Content Management. 

Er zijn veel bedrijven actief in de markt voor Enterprise Content Management producten.  

Toch wordt ruim 80 % van alle Enterprise Content Management producten door vier grote 

spelers geleverd: Microsoft Corporation, Open Text Corporation, IBM en Oracle Corporation 

(bron: AIIM vii). 

De laatste jaren zijn enkele grote veranderingen opgetreden in de Enterprise Content 

Management markt: 

1. De opkomst van ‘de Cloud’, wat betekent dat bedrijven en particulieren enorme 

hoeveelheden informatie en documenten opslaan bij externe bedrijven die 

opslagcapaciteit en daaraan verbonden diensten aanbieden (Bron: werken2.0 viii). Denkt 

u hierbij bijvoorbeeld aan diensten zoals Dropbox, OneDrive en Google Drive. 

2. De verschuiving van een klassiek Enterprise Content Management systeem naar een 

meer moderne Enterprise Content Management oplossing (ook wel Enterprise Content 

Services genoemd). In deze trend wordt van moderne Enterprise Content Management 

oplossingen verwacht dat ze goede mogelijkheden bieden om vanuit een centrale opslag 

van de informatie, gebruikers via vele verschillende manieren, applicaties en apparaten 

toegang bieden tot de informatie in de centrale opslag. Dit sluit aan op de ontwikkeling 

van onze Enterprise apps die samenwerken met Office 365 of Documentum of beide. Dat 

is een noodzakelijke verandering om efficiënt informatie te kunnen ontsluiten en vinden 

(Bron: Gartner ix). 

https://www.aiim.org/Resources/Research/Industry-Watches/2018/2018_May_2018-State-of-Intelligent-Information-Management
http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/technologie/34965/gebruik-clouddiensten-groeit-jaarlijks-met-bijna-een-derde/
https://blogs.gartner.com/michael-woodbridge/the-death-of-ecm-and-birth-of-content-services/
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3. De stap van “Enterprise Platform” naar Enterprise Applications. Hierbij gaat het om de 

stap van een vaste werkomgeving naar een werkomgeving die op vrijwel ieder apparaat 

en elke plek toegankelijk is. (Bron: AIIM rapport: ‘AIIM What we learned 2017’ x) 

4. De verkoop van Documentum door Dell EMC Corporation aan Open Text Corporation in 

2017. Door deze verkoop ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de partners van 

Open Text. Open Text beschikt over een veel grotere set van Enterprise Content 

Management producten. De Documentum partners van Open Text hebben nu de kans, 

maar ook de uitdaging om als experts van deze grote set aan producten hun diensten aan 

hun klanten aan te bieden. Hierbij zal Documentum nog steeds als basis dienen, maar 

zal een veel grotere set aan producten voor de totaaloplossing voor Enterprise Content 

Management kunnen zorgen. Bedrijven met een grote groep ECM experts zoals Informed 

Consulting zijn bij uitstek geschikt om deze diensten te leveren (Bron: Open Text xi).  

5. De verandering van de visie van Microsoft. Waar tot voor kort SharePoint als een 

zelfstandig stuk software aan klanten werd verkocht, wil Microsoft nu al haar klanten in 

de Cloud hebben waarbij SharePoint slechts een onderdeel van de totale Office 365 

oplossing is. Office 365 biedt in tegenstelling tot SharePoint veel minder mogelijkheden 

om via technische ontwikkeling (het schrijven van code) aanpassingen te maken aan de 

oplossing. Alles moet via configuratie worden gerealiseerd. (Bron: Microsoft xii, CMS 

Wire xiii, Withum xiv).  

6. De opkomst van het Internet of Things (IoT xv) binnen de industriële sector (CMS 

Wire xvi). Tot voor kort had IoT veel particuliere toepassingen, zoals een intelligente 

thermostaat of gezondheidsmeting op afstand. Deze intelligente apparaten die voorzien 

zijn van internet technologie om met hun omgeving te kunnen communiceren worden 

nu al enige tijd door de consument gebruikt. Deze technologie gaat sinds kort ook veel 

meer gebruikt worden binnen bedrijven en zal bijvoorbeeld resulteren in machines die 

alleen functioneren wanneer het informatiesysteem meldt dat de operator over de juiste 

kwalificaties beschikt. Enterprise Content Management systemen zorgen ervoor dat de 

informatie op de juiste plek wordt opgeslagen en wordt omgezet naar direct bruikbare 

informatie en referenties naar de juiste documentatie. (Bron: AD xvii) 

7. Big-data en analytische informatie (ook wel artificial intelligence genoemd) zijn op dit 

moment in opmars (Bron: Financial Times xviii) om effectief en efficiënt ingezet te kunnen 

worden. De hoeveelheid data/informatie die beschikbaar is voor een bedrijf verdubbeld 

ieder jaar (bron: Computerworld xix) Het is daarmee voor bedrijven lastig om bepaalde 

informatie op tijd en in de juiste context te gebruiken als zij niet over een goed Enterprise 

Content Management systeem beschikken. (Bron: AIIM xx) 

http://info.aiim.org/what-we-learned-from-the-aiim-community-in-2016
https://www.opentext.com/who-we-are/press-releases?id=50C4932B2610432292379C1FE453D6BD
https://www.geekwire.com/2017/microsofts-new-corporate-vision-artificial-intelligence-mobile/
https://www.cmswire.com/digital-workplace/a-look-at-the-low-code-development-platform-landscape/
https://www.cmswire.com/digital-workplace/a-look-at-the-low-code-development-platform-landscape/
http://digital.withum.com/blog/is-sharepoint-dead
https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#6c49dfd91d09
https://www.cmswire.com/internet-of-things/industrial-iot-what-it-is-and-the-trends-driving-it-in-2018/
https://www.cmswire.com/internet-of-things/industrial-iot-what-it-is-and-the-trends-driving-it-in-2018/
https://www.ad.nl/economie/2018-wordt-het-jaar-dat-bedrijven-internet-of-things-omarmen%7Eaab0b19a/
https://www.ft.com/content/0a879bec-48bd-11e8-8c77-ff51caedcde6
http://computerworld.nl/big-data/74872-hoeveelheid-data-verdubbelt-elke-twee-jaar
https://www.aiim.org/What-is-ECM
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De wereldwijde markt voor Enterprise Content Management in 2017 wordt geschat op ruim 

32 miljard USD. En er wordt een groei verwacht naar ruim 67 miljard USD in 2022 (Bron: Markets 

and Markets xxi). Dat komt door de grote groei van de informatieopslag in de Cloud. Veel bedrijven 

kiezen ervoor om hun gegevens vooral in de Cloud onder te brengen (Cloud First). Wanneer de 

gegevens overal via de Cloud beschikbaar zijn en via ieder apparaat te benaderen zijn zullen meer 

mensen toegang willen en moeten krijgen tot de voor hun relevante informatie. Daarvoor zijn 

Enterprise Content Management oplossingen noodzakelijk. 

Cloud proposities geven naar onze mening veel nieuwe verkoopkansen: 

1. Volgens onderzoeksbureau IDC xxii is de doorlooptijd van de verkoop een Cloudoplossing 

ongeveer 50 % van de doorlooptijd van een ‘on-premise’ oplossing. 

2. Binnen een Cloud oplossing wordt altijd naar een totaaloplossing bestaande uit 

verschillende deel-applicaties gezocht. (Onderzoeken AIIM, AIIM, en AIIM xxiii). Onze 

strategie van Enterprise Apps past precies binnen deze visie. 

3. De Cloud markt, zowel Microsoft Azure (de Office 365 oplossing) als andere Cloud 

aanbieders worden verwacht te groeien met meer dan 30 % per jaar. De document 

gerelateerde oplossing (Enterprise Content Management) zullen meer dan 60 % van de 

Cloud oplossingen bevatten (onderzoek Gartner xxiv) 

4. Meer dan 80 % van de Life Sciences bedrijven heeft ‘een Cloud tenzij’ (Cloud first) 

strategie gekozen vanaf in 2019. (Onderzoek Appian xxv); 

Wij zien verder als een belangrijke ontwikkeling de toenemende regelgeving (zoals 

privacywetgeving) die bedrijven dwingt om steeds complexere en veiligere systemen voor het 

beheer van hun gegevens en die van hun klanten in te richten en te onderhouden. 

7.8 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 contracten gesloten voor onze activiteiten: 

1. Contracten voor onze diensten. Dit zijn voornamelijk contracten waar maandelijks 

achteraf de gewerkte uren in rekening worden gebracht. De looptijd van deze contracten 

loopt van 3 maanden tot enkele jaren. In enkele gevallen (minder dan 5 %) leveren wij de 

diensten op basis van een vaste prijsafspraak. Dit zijn projecten met een looptijd van 

rond de 2 tot 4 maanden met een zeer duidelijk omschreven eindresultaat.  

2. Contracten voor onze producten. Wij verkopen onze producten op twee manieren: 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-content-management-market-226977096.html
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-content-management-market-226977096.html
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43253017
https://www.aiim.org/Resources/Research/Industry-Watches/2017/2017_March_2017-State-of-Information-Management
https://www.aiim.org/Resources/Research/Industry-Watches/2018/2018_May_2018-State-of-Intelligent-Information-Management
https://www.aiim.org/Resources/Research/Industry-Watches/2017/2017_June_Business-Process-Automation
https://www.gartner.com/newsroom/id/3815165
https://www.appian.com/blog/disruption-cloud-driving-change-pharma/
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1. via een licentie. Hierbij koopt de klant een licentie. Die licentie geeft recht op het 

gebruik van ons product voor onbepaalde tijd. Daarnaast krijgt de klant onderhoud 

en updates. Hiervoor betaalt de klant jaarlijks een onderhoudsbedrag.  

2. via een abonnement. Hierbij betaalt de klant voor zowel het gebruik als het onderhoud 

en de updates een bedrag per maand. Dat bedrag geldt voor iedere persoon bij de klant 

die het product gebruikt. De klant kan per gebruiker per maand opzeggen of 

toevoegen. Er is wel een minimaal aantal af te nemen gebruikers per maand. Dit wordt 

per contract vastgelegd. 

3. Contracten voor het verkopen van software van andere bedrijven (zoals Microsoft en 

Open Text). Hiervoor gelden dezelfde contractvormen als bij onze producten.  

4. Contracten voor het vinden, opleiden en begeleiden van Enterprise Content 

Management medewerkers voor de klant. Wij nemen hierbij de medewerker het eerste 

jaar in dienst, maar de medewerker werkt op de locatie van de klant. De klant betaalt 

hiervoor een uurtarief dat maandelijks achteraf wordt gefactureerd. Na dat jaar eindigt 

het dienstverband met ons. De medewerker gaat daarna mogelijk een dienstverband aan 

met de klant. 

7.9 Bedrijven waarmee wij samenwerken 

Wij werken met andere bedrijven samen. De belangrijkste bedrijven zijn Microsoft Corporation 

en Open Text Corporation. Wij hebben daarmee afspraken gemaakt. 

Met Microsoft werken wij samen voor het inkopen en mogen doorverkopen van de Office 365 

software en het leveren van diensten bij de implementatie van de software. Wij krijgen korting 

op de producten van Microsoft als wij die verkopen aan klanten. Een aantal van onze producten 

zijn te koop via de Microsoft Store. Wij zijn bij Microsoft GOLD Partner voor Office 365. Voor het 

Gold partnership van Microsoft dient de organisatie jaarlijks aan te tonen dat zij over een groep 

gecertificeerde experts beschikt en het afgelopen jaar een aantal projecten bij klanten succesvol 

heeft afgerond. Deze criteria worden jaarlijks door Microsoft bepaald en getoetst. Wij hebben 

daarvoor een contract gesloten zonder einddatum.  

Met Open Text werken wij samen voor het afnemen en mogen verkopen van de Documentum 

software en het leveren van diensten bij de implementatie van de software. Ook bij Open Text 

krijgen wij korting op de Documentum producten die wij verkopen. Wij zijn Open Text GOLD 

Partner als: 

• verkoper van Open Text producten; 

• leverancier van consultancy diensten voor de Open Text Professional Service organisatie; 

• ontwikkelaar van producten die via Open Text verkocht worden. 
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Onze producten EQMS Express en SPA4LS staan bij Open Text op de prijslijst. Dit betekent dat 

Open Text deze producten heeft beoordeeld op verkoopbaarheid. Vervolgens heeft Open Text 

deze producten gecertificeerd. De producten van Open Text worden samen met onze producten 

wereldwijd via alle verkopers en partners van Open Text aan klanten aangeboden.  

Open Text verwacht daarmee vanaf 2018 in drie jaar tijd voor € 4 miljoen aan omzet te realiseren, 

waarvan wij 40% ontvangen. Deze prognose is gemaakt door Open Text na het certificatieproces 

van onze producten. Doordat onze producten zijn geaccepteerd door Open Text, kunnen zij nu 

worden verkocht via Open Text.  

Wij hebben ook nog andere partners. Dit zijn veelal partners die een product maken dat 

samenwerkt met de producten van Open Text en Microsoft. Wij verkopen deze producten en 

ontvangen hiervoor een percentage van de verkoopprijs. Dit percentage ligt tussen de 15 en 40 %. 

Voorbeelden zijn:  

• SourceCode Technology Holdings, Inc.: dit bedrijf levert het product K2. Dat is een 

uitbreiding van Office 365 voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. 

• Docshifter BVBA: dit bedrijf levert een module voor het snel kunnen omzetten van 

documenten naar formaten die voldoen aan de Europese archiefwet. 

• Aerow Group S.A.: dit bedrijf levert een module voor het eenvoudig kunnen inzien en 

becommentariëren van documenten. 

• Elearningforce International ApS: dit bedrijf levert een module voor het opzetten van een 

elektronisch leer- en trainingssysteem. 

• Iperion IS B.V.: dit bedrijf levert het datacenter speciaal voor de farmaceutische industrie 

waarop wij onze product DOLSR aanbieden. Het datacenter zijn de computersystemen 

die in de Cloud (via Internet) beschikbaar zijn, waarop onze Cloudoplossing DOLSR 

werkt. 

7.10 Belangrijkste investeringen 

Wij hebben belangrijke investeringen gedaan sinds 1 januari 2018.  

Young Professionals 

Wij hebben nieuwe medewerkers aangenomen en zijn een opleiding gestart voor deze 

medewerkers: de Young Professional klas. Deze opleiding is erop gericht onze medewerkers 

intensief te trainen als Enterprise Content Management expert. De kosten van deze investering 

bedragen € 198.594. Dat zijn de kosten van de opleiding, inzet van bestaande medewerkers voor 

het trainen van de nieuwe mensen en externe kosten. Hierover leest u ook in hoofdstuk 10.3. 
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Doordat wij onze medewerkers inzetten voor het geven van training, kunnen wij deze 

medewerkers niet inzetten voor onze werkzaamheden. Daardoor verwachten wij een lagere 

omzet. Wij verwachten een daling van € 50.000 per Young Professional klas in de omzet van het 

kernteam gedurende de periode waarin de klas opgeleid wordt (3 maanden). Meer over onze 

financiële informatie over de periode januari tot en met april 2018 en onze prognose leest u in 

hoofdstuk 10.3 en 10.4. 

Begeleiding en Kwaliteit 

Wij hebben een Marketing Manager aangenomen. Wij hebben ook een Sales Executive 

aangenomen. Ook hebben wij een financieel administratieve kracht aangenomen. Wij hebben tijd 

besteed aan het inwerken van deze mensen. De investering die hiermee gemoeid is, doen wij uit 

het oogpunt van kwaliteitsverbetering. Het gaat om een bedrag van € 122.876. 

Productontwikkeling 

Wij hebben geïnvesteerd in productontwikkeling. Het gaat om een bedrag van € 42.573. 

7.11 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 meer over. 

Deze informatie is gebaseerd op de stand per 31 mei 2018. 

Spotcap Nederland B.V. 

Informed Consulting B.V. heeft een lening van € 100.000 van Spotcap Nederland B.V. Spotcap 

Nederland B.V. verstrekt alleen leningen aan bedrijven. Informed Consulting B.V. betaalt deze 

lening iedere maand terug met een bedrag van € 7.797,54. De rente van de lening is 14,4 % per 

jaar. Deze rente staat vast. Informed Consulting B.V. betaalt deze rente iedere maand. Het gaat 

om een bedrag van € 1.200 per maand. De lening stopt op 18 mei 2019. Informed Consulting B.V. 

mag de lening op ieder moment terugbetalen zonder extra rente te hoeven te betalen.  

Wij hebben Spotcap Nederland B.V. geen zekerheden gegeven voor deze lening.  

Deze lening willen wij terugbetalen met het geld van deze obligaties.  

Simana Computer Consulting B.V. 

Wij hebben een lening van € 100.031 van Simana Computer Consulting B.V. Simana Computer 

Consulting B.V. heeft aandelen van ons en heeft certificaten van Stichting Administratiekantoor 

Informed IT Holding. Hierover leest u bij hoofdstuk 7.13. 
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Wij hebben niet afgesproken wanneer de lening moet worden terugbetaald. De rente is 8 % per 

jaar. Deze rente staat vast. Op 31 december 2017 bedroeg de lening (met nog te betalen rente) 

€ 461.031. In het tweede kwartaal van 2018 is een deel van de lening terugbetaald met aandelen 

die wij daarvoor hebben uitgegeven. Op 31 mei 2018 bedroeg de lening € 100.031. De rente wordt 

jaarlijks aan het einde van het jaar aan de lening toegevoegd. In dit bedrag is dus nog geen rente 

over 2018 opgenomen. 

Tijdens de looptijd van deze obligaties zullen wij deze de lening niet terugbetalen. Ook zullen wij 

geen rente betalen, maar de rente bijschrijven. Verder hebben wij afgesproken dat deze lening 

achtergesteld is aan deze obligaties. Al deze afspraken hebben wij op 24 oktober 2017 met Simana 

Computer Consulting schriftelijk vastgelegd. 

Wij hebben Simana Computer Consulting B.V. geen zekerheden gegeven voor deze lening.  

7.12 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 

Onze auteursrechten op onze in eigen beheer ontwikkelde software (onze source code) zijn 

ondergebracht in Informed Products B.V. Wij hebben geen andere intellectuele 

eigendomsrechten. 

7.13 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben in totaal 120.000 aandelen uitgegeven en geplaatst. Voor al deze aandelen is betaald. 

Elk aandeel  geeft volgens onze statuten recht op uitkering van winst (dividend) en het uitbrengen 

van één stem in onze algemene vergadering. Dit zijn onze aandeelhouders: 

1. Simana Computer Consulting B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer 

J.R. Jansen. Het gaat om 55% van de aandelen.  

2. Stichting Administratiekantoor Informed IT Holding. Het gaat om 25% van de aandelen.  

3. R.A.M. Beheer B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer J.F. Kaashoek. Het gaat 

om 20% van de aandelen. 

Tot 9 juni 2018 waren alle aandelen in bezit van de Stichting Administratiekantoor Informed IT 

Holding. Op dat moment waren er 30.000 aandelen. De verdeling van de certificaten was als 

volgt: 

1. Simana Computer Consulting B.V.:  55 % van de certificaten 

2. R.A.M. Beheer B.V.:  35 % van de certificaten 

3. Swerks B.V.:  10 % van de certificaten 
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Op 9 juni 2018 hebben wij 90.000 nieuwe aandelen uitgegeven. Het doel van deze uitgifte was 

om voor de uitgifte van de obligaties betrokkenheid en vertrouwen te vragen van de 

certificaathouders. De certificaathouders hadden op dat moment geen aandelen van ons.  

Door deze emissie zijn twee van de drie certificaathouders ook aandeelhouder geworden.  

Via deze nieuwe uitgifte konden de huidige certificaathouders een nieuwe investering doen in het 

bedrijf en daarmee de eerst stappen naar groei financieren. Het gaat om een bedrag van 

€ 486.000. 

De eigendomsverhoudingen zijn daarmee per 9 juni 2018 als volgt: 

1. Simana Computer Consulting B.V. heeft 55 % van de aandelen Informed IT Holding en 

55 % van de certificaten STAK. Dat is samen 68,75 %. 

2. R.A.M. Beheer B.V. heeft 20 % van de aandelen in Informed IT Holding en 35 % van de 

certificaten van de STAK. Dat is samen 28.75 %. 

3. Swerks B.V. heeft 10 % van de certificaten van de STAK. Dat is 2,5 %. 

Voor een schematisch overzicht van de situatie per 9 juni 2018 verwijzen wij u naar het 

organigram in hoofdstuk 7.6. 

7.14 Dividend voor onze aandeelhouders 

Wij zullen tijdens de looptijd van de obligaties geen winst (dividend) uitkeren aan onze 

aandeelhouders. Onze aandeelhouders hebben op de algemene vergadering van aandeelhouders 

van 19 juni 2018 hiermee ingestemd.  
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8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen maximaal € 2.000.000 lenen van beleggers. Wij willen groeien en innoveren. Wat wij 

precies willen doen met het geld van de obligaties zullen wij hieronder toelichten. 

Wij willen meer specialisten 

Wij willen een interne opleiding geven om 8 groepen nieuwe medewerkers op te leiden tot experts 

op het gebied van Enterprise Content Management. Het gaat om de Young Professional klas. 

Iedere klas bestaat uit 8 tot 10 medewerkers. Deze intensieve opleiding duurt ongeveer 3 

maanden. De eerste klas is gestart in het eerste kwartaal van 2018. Daarna willen wij er nog 7 

starten in de periode september 2018 tot en met juni 2022. Wij willen zeven groepen Young 

Professionals opleiden tot consultants en één groep tot productontwikkelaars.  

Onze applicaties worden vooral voor de software van Open Text gebruikt. Daarom willen wij onze 

medewerkers meer kennis laten opdoen over producten van Open Text. Het gaat hierbij niet 

alleen om onze junior medewerkers, maar ook om onze senior medewerkers.  

Daarnaast willen wij een ervaren specialist aantrekken op het gebied van Office 365 van Microsoft 

om leiding te geven aan het team van Office 365 consultants. 

Wij willen investeren in productontwikkelaars 

Wij willen een team van medewerkers aanstellen dat zich uitsluitend richt op de 

productontwikkeling. Wij willen namelijk onze applicaties verder ontwikkelen en ook nieuwe 

applicaties ontwikkelen.  

Wij willen investeren in marketing en sales 

Wij willen investeren in de verkooporganisatie om te groeien in de verkoop van onze applicaties 

en onze diensten. Wij willen daarvoor verkopers aannemen die specifieke kennis van 

marktsegmenten zoals Life Sciences hebben. 

Wij willen investeren in keurmerken. 

Wij willen ISO-certificaten behalen. Deze moeten jaarlijks vernieuwd worden. Het gaat om 

certificaten van ISO 9001 en ISO 27001. (De ISO 9001 is de internationale norm voor 

kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging). 

Deze certificaten zijn belangrijk voor een groot deel van onze klanten, bijvoorbeeld in de sectoren 

Life Sciences en Engineering. De certificaten willen wij begin 2019 halen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
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Wij willen de lening van Spotcap Nederland B.V. terugbetalen 

Wij hebben een lening van € 100.000 van Spotcap Nederland B.V. Deze lening hebben wij 

afgesloten om de Young Professional klas te betalen die begin 2018 is gestart. Deze lening willen 

wij terugbetalen. Meer over deze lening leest u in hoofdstuk 7.11. 

Hier willen wij het geld aan besteden 

Hier willen wij het geld 

aan besteden:  

Als wij € 2.000.000 lenen,  

willen wij dit zo besteden: 

Als wij € 1.000.000 lenen, 

willen wij dit zo besteden: 

Specialisten € 725.000 € 380.000 

Productontwikkelaars € 455.000  € 210.000 

Marketing en sales € 465.000 € 230.000 

Keurmerken € 255.000 € 80.000 

Terugbetalen lening Spotcap € 100.000 € 100.000 

Totaal  € 2.000.000 € 1.000.000 

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 corporate finance en accountant. Deze kosten begroten wij op € 20.000. 

2. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 20.000. 

3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 60.000 (als wij 2.000 obligaties 

verkopen) en minimaal € 30.000 (als wij 1.000 obligaties verkopen). 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 100.000 als wij 2.000 

obligaties verkopen. Het gaat om € 70.000 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. 
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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 5 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 8 % rente per jaar. Lenen wij € 2.000.000? Dan betalen wij dus 

€ 160.000 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow. 

8.4 Wie hebben 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. Het gaat om onze bestuurder de heer J.R. Jansen, daarnaast de heer 

J.F. Kaashoek en indirect de heer T.E. Scalf. 
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9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste 

personen in ons bedrijf:  

- onze bestuurder 

- ons management team 

Wij hebben per 1 januari 2018 22 mensen in dienst. Dat komt overeen met 19 FTE. Per 1 juni 2018 

was dit aantal gegroeid naar 32 mensen. Het kantooradres van ons bedrijf, en daarmee van onze 

medewerkers, is in Nederland Vijzelmolenlaan 8B in Woerden en in België Brusselstraat 51 in 

Antwerpen. 

Wij hebben ons bedrijf zo ingericht: 

 

Resource Management 

Onder resource management valt het plannen en indelen van de beschikbare mensen over de uit 

te voeren activiteiten. 

Quality Management 

Onze Quality Manager is verantwoordelijk voor het monitoren van de geleverde kwaliteit en of 

de gekozen aanpak voldoet aan onze standaarden. 

Marketing 

Marketing is verantwoordelijk voor het coördineren van onze bedrijfsmatige uitingen, het 

organiseren van beursdeelname, het plannen en uitvoeren van marketingcampagnes en het 

uitvoeren van marktonderzoek. 
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CFO 

Onze CFO is met de finance afdeling verantwoordelijk voor het beheren van onze financiën, 

administratie en het wagenpark. 

Sales 

Onze sales medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verkopen van onze producten en diensten 

en voor accountmanagement. 

Product Management 

Onze Product Manager is verantwoordelijk voor het implementeren van onze visie, strategie en 

de uitkomst van marktonderzoek bij het ontwikkelen van onze producten. 

Consulting 

Alle consultants die ingezet worden bij klanten en ook de Young Professionals vallen in deze 

groep. 

9.1 Onze bestuurder 

Jeroen Jansen is onze oprichter en bestuurder. Hij is bestuurder samen met Simana Computer 

Consulting B.V. Jeroen Jansen is onze CEO. Hij is indirect ook bestuurder van alle bedrijven uit 

onze groep. Hij heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn.  

Er zijn mogelijk belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder. De heer Jansen is 

grootcertificaathouder (via Simana Computer Consulting B.V.) en bestuurder van Stichting 

Administratiekantoor Informed IT Holding. Daarnaast is hij (indirect) onze enige bestuurder en 

(indirect) de bestuurder van alle andere bedrijven uit onze groep samen met een andere 

bestuurder. Hierover leest u in hoofdstuk 7.6. Doordat hij ook bestuurder is bij onze 

dochtervennootschappen 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 Jansen beslissingen 

neemt die gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor een van onze 

dochtervennootschappen. 

Ook hebben wij een lening die verband houdt met onze bestuurder. Het gaat om een lening van 

Simana Computer Consulting B.V. Onze bestuurder is bestuurder en aandeelhouder van deze 

vennootschap. Dat betekent dat onze bestuurder (indirect) recht heeft op betaling van rente en 

terugbetaling van de lening. Dit zou mogelijk tot een belangenconflict kunnen leiden. 
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9.2 Het management team 

Naast onze bestuurder bestaat het management team uit de volgende personen: 

 Mevrouw Imke Philipoom. Zij is onze CFO. Zij heeft geen andere functies die voor ons 

relevant zijn. 

 De heer Johan van Soest. Hij is onze program en resource manager. Hij heeft geen 

andere functies die voor ons relevant zijn.  

 Mevrouw Carolien Sala. Zij is onze marketing manager. Zij heeft geen andere functies die 

voor ons relevant zijn; 

 De heer Ed Steenhoek. Hij is onze product manager: Hij heeft geen andere functies die 

voor ons relevant zijn. 

 De heer Martijn van Doesselaar. Hij is onze manager consulting. Hij heeft geen andere 

functies die voor ons relevant zijn. 

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen onze CFO en ons. Mevrouw Philipoom is getrouwd 

met de heer Jansen. Door deze persoonlijke relatie met onze indirecte aandeelhouder en 

bestuurder kunnen er mogelijk belangenconflicten ontstaan. 
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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. Deze jaarrekening is op 19 juni 2018 

gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens het Nederlands recht en volgens 

richtlijnen en werkschema’s die gebaseerd zijn op het NOAB-kwaliteitssysteem (NKS). 

Onze accountant is Point One Woerden B.V. Het adres van onze accountant is 

Pompmolenlaan 19c in (3447 GK) Woerden. De accountant is lid van de Nederlandse Orde van 

Administratie en Belastingdeskundigen. De accountant heeft de prognose niet beoordeeld. De 

accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de financiële informatie over 2016 

en 2017. De tussentijdse cijfers over de periode januari tot en met april 2017 en 2018 zijn ook 

door de accountant samengesteld. 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/informedit. 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 en 2017.  

De jaarrekeningen en verklaringen 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). 

http://www.npex.nl/informedit
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Winst- en verliesrekening 

 

Hieronder lichten wij de posten in onze winst- en verliesrekening toe. 

Algemene strategie 

In de afgelopen jaren hebben wij gestreefd naar een goede mix tussen productontwikkeling en 

het verbeteren van onze cashpositie. In 2016 lag de nadruk meer op productontwikkeling. In 2017 

is er een focus geweest op het goed definiëren en gereed maken van onze nieuwe propositie voor 

Enterprise Content Management. Met deze propositie willen wij de voorgenomen groei en 

innovatie realiseren. Deze propositie behelst onder meer een goed verkoopaanbod, 

verkooppropositie, demonstratiefaciliteiten en demonstratiescenario’s.  

Wij zetten in op een verandering in het verdienmodel van onze producten. Wij willen een meer 

gelijkmatige kasstroom. Op dit moment is een groot deel van deze omzet een eenmalig bedrag 

voor de verkoop van onze producten en een jaarlijks percentage voor onderhoud van de verkochte 

producten. Vanaf januari 2018 zijn wij gestart met de verkoop van software in abonnementsvorm 

als service ter beschikking te stellen. Wij ontvangen dan niet een eenmalig (groter) bedrag bij 

aanvang, maar een periodiek (kleiner) bedrag zolang de klant gebruik maakt van onze producten.  

2017 2016
Netto omzet 2.338.270€    100% 2.126.240€    100%
Kostprijs verkopen 202.342€       -8,7% 99.275€          -4,7%
Bruto marge 2.135.928€    2.026.965€   

Personeelskosten 1.351.272€     -57,8% 1.208.252€    -56,8%
Afschrijvingskosten 7.807€            -0,3% 6.205€            -0,3%
Afschrijving geact. Software 132.813€         -5,7% 48.425€         -2,3%
Huisvestingskosten 78.745€          -3,4% 72.607€          -3,4%
Autokosten 210.756€        -9,0% 232.180€        -10,9%
Verkoopkosten 67.080€         -2,9% 111.461€          -5,2%
Algemene kosten 122.538€        -5,2% 107.090€        -5,0%
Bijzondere baten en lasten -2.745€           -€                0,1% -€                -€                0,0%

Bedrijfsresultaat 167.662€        7,2% 240.745€       11,3%

Financiële baten en lasten 15.318€           -0,7% 26.561€          -1,2%

Resultaat voor belastingen 152.344€        6,5% 214.184€        10,1%

Belastingen 36.432€          -1,6% 50.064€         -2,4%

Resultaat na belastingen 115.911€        5,0% 164.120€      7,7%
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Netto omzet 

Dit is de omzet die wij halen met de licentievergoedingen voor onze applicaties en de 

vergoedingen voor onze diensten. Onze netto omzet is met 10 % gestegen van € 2.126.240 in 2016 

naar € 2.338.270 in 2017. Wij hebben in 2016 veel geïnvesteerd in productontwikkeling. In 2017 

hebben wij ervoor gekozen onze cashpositie te verbeteren door meer omzet uit consultancy te 

genereren. De netto omzet uit consultancy activiteiten is in 2017 met € 454.355 gestegen naar 

€ 2.106.661. Dat is een stijging van 27 %. Dit resultaat is mede behaald doordat de nieuwe 

medewerkers van de Young Professionals klas die in 2016 opgeleid is, in 2017 als consultants aan 

de omzet bijdroegen. 

Kostprijs verkopen 

Hieronder valt bij ons de inkoop van diensten en licenties. Denk daarbij aan hostingdiensten of 

licenties van software die wij ten behoeve van onze klanten inkopen en aan onze klanten 

doorleveren. Deze kostprijs bedroeg in 2016 € 99.275 en in 2017 € 202.342. Deze verhoging komt 

doordat wij in 2017 meer software aan onze klanten hebben verkocht.  

Personeelskosten 

In dit bedrag zijn begrepen: bruto lonen, studiekosten, wervingskosten, werk derden (dat zijn 

werkzaamheden die wij hebben laten uitvoeren door van andere bedrijven ingehuurde 

werknemers), managementvergoeding, sociale lasten, pensioenpremies, 

personeelsverzekeringen, kantinekosten, meetingkosten, werkkostenregeling, geactiveerde 

ontwikkelkosten en de overige personeelskosten. De personeelskosten bedroegen over 2016 

€ 1.208.252 en over 2017 € 1.351.272.  

Wij activeren de personeelskosten van het personeel dat de producten maakt die wij later via 

abonnementen en licenties verkopen. In 2016 is voor € 421.939 aan ontwikkelkosten geactiveerd. 

In 2017 is € 240.162 geactiveerd. In dat jaar zijn de overige personeelskosten feitelijk iets 

gedaald. De geactiveerde ontwikkelkosten hebben betrekking op onze in eigen beheer 

ontwikkelde applicaties. Geactiveerd zijn de direct toerekenbare kosten zonder winstopslag. Deze 

geactiveerde kosten worden in de balans opgenomen als investering en in 5 jaren lineair 

afgeschreven.  

Activering en afschrijving van ontwikkelkosten 

 2016 2017 

Activering ontwikkelkosten € 421.939 € 240.162 

Afschrijving op geactiveerde ontwikkelkosten € 48.425 € 132.813 

Totaal geactiveerd per jaar ultimo € 615.638 € 722.988 
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Afschrijvingskosten 

Onze afschrijvingskosten bestaan uit een kleine post afschrijvingen op hardware (voornamelijk 

laptops). Deze post is in 2017 licht gestegen naar € 7.807. Daarin is € 1.061 opgenomen voor 

afschrijving op inventaris en inrichting en gebouwonderhoud. Dit heeft te maken met het 

verbouwen, inrichten en betrekken van ons nieuwe hoofdkantoor in Nederland eind 2017. 

Verder zijn er afschrijvingen gedaan op de geactiveerde ontwikkelkosten. Deze laatste post is 

gestegen met € 84.388 naar € 132.813 in 2017. Dit heeft te maken met het feit dat er jaar op jaar 

ontwikkelkosten geactiveerd worden en er dus jaar op jaar op een grotere post afgeschreven 

wordt. 

Alle afschrijvingen gebeuren lineair over een periode van vijf jaar. 

Huisvestingskosten 

Hierin zijn begrepen de huur, de schoonmaakkosten en de overige huisvestingskosten. In 2017 

zijn onze huisvestingskosten gestegen met € 6.138 (8,5 %) naar € 78.745. Dit heeft te maken met 

gedeeltelijk dubbele kosten voor schoonmaak en servicekosten in de laatste twee maanden van 

2017 in verband met de verhuizing naar ons nieuwe hoofdkantoor. 

Autokosten 

De autokosten zijn in 2017 gedaald met € 21.424 (9,2 %) tot € 210.756. Dit heeft enerzijds te 

maken met het maken van gunstigere afspraken met onze leverancier, anderzijds met het 

omzetten van een aantal kortlopende huurcontracten naar aantrekkelijker geprijsde 

leasecontracten. 

Verkoopkosten 

In deze post zijn begrepen: reis- en verblijfkosten, beurskosten, relatiegeschenken, 

reclameuitgaven, sponsoring, marketingkosten (zonder de personeelskosten van de 

marketingmedewerkers), partnershipkosten (met name voor ons Microsoft Gold Partnership), 

kosten ten behoeve van de certificering van producten, verkoopkortingen, de aankoopkosten van 

commerciële leads en overige verkoopkosten.  

In 2016 hebben wij hoog ingezet op beursdeelname om onze producten en onze naam als 

productontwikkelaar in de markt te zetten. In 2017 was beursdeelname voor ons minder zinvol 

door de overname van Documentum door Open Text en hebben wij daarin minder geïnvesteerd. 

Daardoor zijn onze verkoopkosten in 2017 met € 44.381 (39,8 %) gedaald naar € 67.080. 
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Algemene kosten 

De algemene kosten bevatten met name onze kantoorkosten, advieskosten voor financiële en 

juridische advisering en verzekeringskosten. Deze zijn met 14,4 % gestegen van € 107.090 in 

2016 tot € 122.538 in 2017. Dit heeft vooral te maken met de hogere kosten voor advisering over 

deze aanbieding van obligaties. 

Financiële baten en lasten 

Dit is het totaal van de financiële baten en lasten, inclusief de rente op onze leningen. Hierin zijn 

opgenomen bankkosten voor de rekeningen en banktransacties, eventuele valuta- en 

betalingsverschillen, de rente en kosten van ons doorlopend krediet van ABN Amro en de rente 

over onze lening van Simana Computer Consulting B.V. 

Bijzondere baten en lasten 

Er is een bijzondere bate van € 2.745 in opgenomen voor 2017. Het gaat om een vergoeding die 

wij hebben ontvangen voor een te late betaling van onze factuur door van één van onze klanten. 

Daarmee was de zaak in der minne afgehandeld. 

Belastingen 

Deze post bestaat uit de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting over het betreffende 

boekjaar en het bedrag aan betaalde belasting in België over het voorgaande boekjaar. 

Balans 

 

Hierna vindt u een toelichting van de balans per post. 

Activa
Immateriële vaste activa 722.988€       615.639€        
Materiële vaste activa 50.626€         18.190€           
Financiële vaste activa 1.500€             1.500€             
Vorderingen 667.251€        489.420€       
Liquide middelen 99.164€          61.458€          
Balanstotaal 1.541.529€     1.186.207€     

Passiva
Eigen vermogen 465.739€       349.827€       
Langlopende schulden 461.031€        339.833€        
Kortlopende schulden 614.759€        496.547€       
Balanstotaal 1.541.529€     1.186.207€     

2017 2016
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Immateriële activa 

Onze immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde ontwikkelkosten van onze producten. 

Deze zijn tegen kostprijs gewaardeerd en worden lineair over een periode van vijf jaar 

afgeschreven. Voor de geactiveerde ontwikkelkosten is een wettelijke reserve onder het eigen 

vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. Hierover leest u ook in de tabel onder 

personeelskosten bij de winst en verliesrekening. In 2017 is een bedrag van € 240.162 geactiveerd 

en een bedrag van € 132.813 afgeschreven op de immateriële activa. Daardoor is deze post in 

totaal met € 107.349 gestegen tot € 722.988 in 2017. 

Materiële vaste activa 

In 2016 bestond deze post uitsluitend uit hardware; onze computers en laptops. In 2017 is daar 

ook een deel inventaris en inrichting voor ons nieuwe hoofdkantoor bijgekomen. Daardoor is het 

totaal gestegen met € 32.437 tot € 50.626 in 2017. Alle activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over een termijn van vijf jaar. Er wordt rekening 

gehouden met bijzondere waardevermindering op het moment dat deze zich voordoet. 

Financiële vaste activa 

Dit betreft een borgtocht voor de huur van het vorige bedrijfspand.  

Vorderingen 

Dit zijn in hoofdzaak onze handelsdebiteuren. Voor eventuele oninbaarheid kan een voorziening 

worden getroffen, maar er zijn per ultimo 2017 geen oninbare vorderingen. Ook in 2016 is dit niet 

nodig geweest. In 2017 is dit bedrag met € 177.831 opgelopen tot € 667.251. Het grootste gedeelte 

van onze omzet wordt maandelijks achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen. 

De toename is te verklaren doordat er in 2017 meer consultancy omzet was en dat er daardoor 

aan het einde van het jaar een groter bedrag aan openstaande facturen was. 

Liquide middelen 

Dit betreft de saldi van onze bankrekeningen. Dit was ultimo 2017 € 37.706 hoger dan ultimo 

2016. 

Eigen vermogen 

Deze post omvat het aandelenkapitaal, de agioreserve en de algemene reserve. Het resultaat van 

2017 is aan de algemene reserve toegevoegd, waardoor dit stijgt tot € 465.739.  
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Langlopende schulden 

Dit ziet op een lening van Simana Computer Consulting B.V., de vennootschap van onze 

bestuurder. Deze lening is achtergesteld jegens alle crediteuren. Deze lening is in 2017 met 

€ 121.198 opgelopen tot € 461.031 doordat een deel van de managementvergoeding aan de lening 

is toegevoegd. Ook de rente over de lening is aan de hoofdsom toegevoegd. 

Kortlopende schulden 

Deze post bestaat uit onze handelscrediteuren en overlopende passiva. 

10.3 Tussentijdse geconsolideerde cijfers over de periode januari tot en met april 
2018 

Hieronder vindt u een overzicht van tussentijdse geconsolideerde cijfers over de periode januari 

tot en met april 2018. 

Winst- en verliesrekening per 30 april 2018 

 

• De activering van gemaakte kosten voor de hieronder genoemde investeringen is niet 

verwerkt. Dit doen wij altijd aan het einde van het jaar. 

• Wij hebben nog niet de teveel betaalde vennootschapsbelasting verwerkt. Het gaat om de 

vennootschapsbelasting over 2016. Wij verwachten een teruggave van € 80.364.  

Netto omzet 585.454€       100% 772.151€         100%
Kostprijs verkopen 85.109€          14,5% 439€                0,1%
Bruto marge 500.345€       85,5% 771.712€         99,9%

Personeelskosten 623.835€       106,6% 513.253€        66,5%
Afschrijvingskosten 5.360€            0,9% 2.190€            0,3%
Afschrijving geact. Software 60.282€         10,3% 44.271€          5,7%
Huisvestingskosten 40.787€          7,0% 23.615€          3,1%
Autokosten 89.790€         15,3% 72.217€          9,4%
Verkoopkosten 70.190€          12,0% 13.537€           1,8%
Algemene kosten 38.431€          6,6% 32.166€          4,2%
Bijzondere baten en lasten -€                -€                0,0% -€                -€                0,0%

Bedrijfsresultaat -428.330€      -73,2% 70.463€          9,1%

Financiële baten en lasten 2.136€             -0,4% 1.500€             0,2%

Resultaat voor belastingen -430.466€     -73,5% 68.963€         8,9%

Belastingen -€                0,0% -€                0,0%

Resultaat na belastingen -430.466€   -73,5% 68.963€       8,9%

januari t/m april 2017januari t/m april 2018
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Investeringen 

In het eerste kwartaal van 2018 is de eerste groep Young Professionals gestart. De begeleiding 

vindt plaats door de eigen consultants. Dit leidt in eerste instantie tot een toename van de 

personeelskosten en een daling van het aantal declarabele uren. Verder is een aantal voor de groei 

en ontwikkeling van de onderneming vitale functionarissen aangenomen zoals een Marketing 

Manager, een Sales Executive en extra administratieve ondersteuning. Ook wordt hard gewerkt 

aan een ISO certificering. 

Dit zijn investeringen in de toekomst en gaan ‘voor de baten uit’. Daardoor wordt in de periode 

januari tot en met april 2018 een negatief resultaat geboekt. In deze geconsolideerde cijfers (van 

Informed IT Holding en haar dochter ondernemingen) heeft geen activering van deze 

investeringskosten plaatsgevonden.  

De totale investeringen uit ons plan in deze eerste vier maanden bedroegen: 

Young Professionals € 198.594 

Begeleiding en kwaliteit € 122.876 

Productontwikkeling € 42.573 

Totaal € 364.043 

 

Het getoonde resultaat is - € 430.466. Als wij deze investeringen ter hoogte van € 364.043 al 

zouden hebben geactiveerd en de genoemde correctie op de vennootschapsbelasting van 

€ 80.364 zouden hebben doorgevoerd, dan zou een positief resultaat van € 13.941 zijn geboekt. 

De investeringen zullen wij activeren per 31 december 2018. De correctie op de 

vennootschapsbelasting voeren wij door zodra wij het geld hebben ontvangen van de 

Belastingdienst. 

Daarnaast hebben we een omzetderving van € 93.460 gehad, omdat de consultants die de Young 

Professionals begeleidden daardoor minder betaalde uren voor klanten konden maken. Voor de 

inzet van deze medewerkers is in de directe kosten al € 50.603 aan kosten voor begeleiding 

meegenomen. Het verschil van € 42.857 moet dus nog toegerekend worden aan de investering. 

Na deze correctie en de correcties beschreven in de vorige alinea, zou het positieve 

bedrijfsresultaat over de eerste vier maanden van 2018 € 56.798 bedragen. 

Netto omzet 

De omzet bedroeg € 585.454. Dat was € 186.697 minder dan in dezelfde periode van 2017. 

€ 93.460 daarvan is te verklaren door de hierboven genoemde omzetderving door de begeleiding 

van de Young Professionals. Het overige heeft te maken met omzetderving door investeringen in: 

• Kwaliteitsverbeteringen; 
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• Productontwikkeling; 

• Het geven van demonstraties ter ondersteuning van onze verkopers; 

• Het ontwikkelen van de Young Professionals Academy voor klanten. 

Kostprijs verkopen 

Deze bedroeg in 2018 € 85.109. De inkoopkosten hadden betrekking op licentiekosten van 

producten van derden die we aan onze klanten leverden. In 2017 was dit bijna nihil (€ 439) omdat 

wij in die periode in 2017 geen software verkocht hebben. 

Personeelskosten 

In de personeelskosten zijn de nieuwe functionarissen en de Young Professionals opgenomen, 

hetgeen leidde tot een toename van de personeelskosten met afgerond 22 % ten opzichte van 

dezelfde periode in 2017.  

Afschrijvingskosten 

Hierin zijn begrepen de afschrijving op immateriële activa (hetgeen betreft de in eerdere jaren 

zelf ontwikkelde software) alsmede de reguliere afschrijving op een verbouwing, de inventaris en 

de computerhardware in eigen gebruik. 

De afschrijvingskosten op materiële vaste activa bedroegen per 30 april 2018 € 5.360. Voor 

dezelfde periode in 2017 bedroeg dit € 2.190. De afschrijvingskosten zijn gestegen doordat voor 

alle nieuwe medewerkers werkplekken zijn ingericht, computers zijn aangeschaft en er 

verbouwings- en inrichtingskosten zijn gemaakt voor ons nieuwe hoofdkantoor. 

De immateriële activa ad € 60.282 zijn de geactiveerde ontwikkelkosten. Die hebben betrekking 

op in eigen beheer door de bestaande bezetting ontwikkelde software. Deze geactiveerde kosten 

worden in 5 jaren lineair afgeschreven.  

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten bedroegen € 40.787 per 30 april 2018. Per 30 april 2017 bedroegen deze 

kosten € 23.615. Wij zijn eind 2017 verhuisd naar het pand aan de Vijzelmolenlaan 8B te 

Woerden. Dit nieuwe hoofdkantoor is representatiever en biedt ruimte om onze geplande groei 

te faciliteren.  

In de eerste maanden van 2018 is sprake van dubbele kosten in verband met de verhuizing. 
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Autokosten 

Per 30 april 2018 bedroegen de autokosten € 89.790. Per 30 april 2017 bedroegen deze kosten 

€ 72.217. Deze kosten zijn gestegen door de start van de Young Professional klas. Daarvoor zijn 

acht tijdelijke huurauto’s aan het wagenpark toegevoegd. Aan de Young Professionals die de 

opleiding met goed gevolg doorlopen, zal een leaseauto ter beschikking worden gesteld. Op dat 

moment wordt de betreffende huurauto weer ingeleverd.  

Algemene kosten 

De algemene kosten zijn gestegen van € 32.166 in de periode januari tot en met april 2017 tot 

€ 38.431 in dezelfde periode 2018. Dat komt door de juridische en financiële advieskosten die wij 

hebben gemaakt voor deze aanbieding van obligaties. 

Balans per 30 april 2018 

 

Immateriële activa 

Dit zijn de geactiveerde ontwikkelkosten van onze ontwikkelde software. De immateriële activa 

waren € 662.706 per 30 april 2018. Over dezelfde periode in 2017 waren de immateriële activa 

€ 571.368. 

Materiële vaste activa 

Deze post omvat per 30 april 2018 een verbouwing in het gehuurde pand van € 9.880, de 

aanwezige inventaris van € 20.300 en de boekwaarde van de hardware die wij in eigen gebruik 

hebben van € 23.648. 

Activa
Immateriële vaste activa 662.706€       571.368€        
Materiële vaste activa 53.828€          18.979€          
Financiële vaste activa 3.000€            1.619€             
Vorderingen 236.339€       262.897€       
Liquide middelen 147.838€        27.731€           
Balanstotaal 1.103.711€      882.594€       

Passiva
Eigen vermogen 19.247€          401.729€        
Langlopende schulden 461.031€        339.832€       
Kortlopende schulden 623.433€       141.033€         
Balanstotaal 1.103.711€      882.594€       

Januari t/m april 2018 Januari t/m april 2017
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Financiële vaste activa 

Dit ziet op een borgtocht voor de huur van het vorige bedrijfspand. Per 30 april 2018 ging het om 

een bedrag van € 3.000. Dit bedrag zullen wij later in 2018 terugontvangen. 

Vorderingen 

Per 30 april 2018 staat voor een totaal van € 230.852 aan facturen uit. Voor eventuele 

oninbaarheid kan een voorziening worden getroffen. Deze voorziening bedraagt per ultimo april 

2018 nihil, want er zijn geen oninbare vorderingen. In de vorderingen per ultimo april 2018 is 

tevens opgenomen een suppletie voor de omzetbelasting van € 5.421 en overige vorderingen van 

€ 66. 

Liquide middelen 

De saldi van de bankrekeningen bedraagt € 147.838. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo april 2018 € 19.247. Hierin is het verlies over de eerste 

vier maanden verwerkt maar heeft nog geen activering van investeringskosten plaatsgevonden. 

Langlopende schulden 

Dit betreft de schuld aan Simana Computer Consulting B.V. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden bedroegen € 623.433 per 30 april 2018. Per 30 april 2017 ging het om 

€ 141.033. Deze kortlopende schulden bestaan per 30 april 2018 uit handelscrediteuren van 

€ 309.646, sociale lasten en premies van € 103.240 en overlopende passiva van € 210.547. 

Per ultimo april 2018 werd van het doorlopend krediet van ABN AMRO Bank N.V. geen gebruik 

gemaakt. 

10.4 Onze prognose 

Hieronder zullen wij een overzicht geven van een mogelijk scenario voor de komende drie 

boekjaren. Hierin wordt dus niet de volledige looptijd van de obligatielening behandeld. 

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. 
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Wij hebben de volgende aannames gedaan bij de prognoses: 

• Wij starten in totaal 6 keer een Young Professional klas in de periode 2018 tot en met 

2020. In 2018 leiden wij twee groepen Young Professionals op tot consultants en één 

groep tot productontwikkelaars. In 2019 leiden wij twee groepen Young Professionals op 

tot consultants. In 2020 leiden wij nog één groep Young Professionals op tot consultants. 

Een klas bevat tussen de 8-10 Young Professionals. In de berekeningen gaan wij er vanuit 

dat er gemiddeld 8 consultants overblijven. In de prognose nemen wij voor de kosten dit 

aantal mee. De opbrengsten zijn conservatief geschat. 

• Wij gaan ervan uit dat de salarissen van de Young Professionals jaarlijks met 4 % zullen 

stijgen. 

• Wij gaan ervan uit dat de salarissen van de overige personeelsleden jaarlijks met 2 % 

zullen stijgen. 

• De bestaande bezetting wordt voor een gedeelte van de tijd ingezet om de Young 

Professionals op te leiden. De door hen bestede tijd kan dan niet aan klanten worden 

besteed, waardoor de omzet die wij behalen uit de inzet van deze groep tijdelijk iets zal 

dalen. Voor 2018 hebben wij daarvoor een post van € 138.000 opgenomen, voor 2019 

€ 161.000 en voor 2020 € 69.000. 

• Naast de Young Professionals zijn ook andere medewerkers ingehuurd, die ingewerkt 

worden door de bestaande bezetting. Ook hiervoor hebben wij de gemaakte kosten 

begroot en wel op € 82.000 voor 2018. In de daaropvolgende jaren zijn deze kosten niet 

van toepassing. 

• Wij hebben een extra budget voor marketing en sales ingeruimd van € 120.000 per jaar 

voor de periode 2018 tot en met 2020. Dit is opgenomen onder verkoopkosten. 

• Wij hebben voor de autokosten, de verkoopkosten en de algemene kosten een jaarlijkse 

stijging van 2 % verondersteld, waarmee de door inflatie te verwachten kostenstijging is 

meegerekend. 

• De prognose van de omzet hebben wij opgesteld door in de voor ons belangrijkste 

marktsegmenten de aantallen bedrijven en hun besteding aan Enterprise Content 

Management producten in te schatten. Daaruit hebben wij het aantal individuele 

potentiële gebruikers van de door ons te leveren producten afgeleid. Na inschatting van 

het door ons te realiseren marktaandeel kwamen wij tot een omzetinschatting.  

• De inschatting van onze omzet is gebaseerd op aannames en niet op al geboekte orders. 

Deze inschattingen zijn afhankelijk van de daadwerkelijke opdrachten die wij ontvangen 

van klanten. Aan onze inschatting kan geen zekerheid over de uiteindelijk te realiseren 

omzet worden ontleend. 
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• We gaan ervan uit dat we in ieder jaar in de prognose een bedrag ter hoogte van 

€ 500.000 van de investeringskosten activeren en daarna in 5 jaar lineair afschrijven. 

• De post Afschrijvingskosten is een stelpost. We hebben de lijn van eerdere jaren 

voortgezet en iets omhoog afgerond, omdat wij verwachten in de jaren 2018, 2019 en 

2020 sneller te zullen groeien. 

Winst- en verliesrekening 

 

Hieronder gaan wij per post nader in op onze prognose. 

Netto omzet 

Wij voorzien dat de totale omzet van consultancy zal stijgen, maar van het al bestaande team in 

2018 iets terugzakt. Juist het bestaande team wordt intensief betrokken bij de opleiding van de 

Young Professionals. In 2018 leiden wij bovendien een groep productontwikkelaars op. Voor 

2018 zijn wij uitgegaan van een omzet van het bestaande team van € 1.388.000, voor 2019 van 

€ 1.639.000 en voor 2020 van € 1.611.000. Hierop is de derving van omzet in verband met het 

opleiden van de Young Professionals reeds in mindering gebracht.  

Wij gaan ervan uit dat de eerste groep nieuw opgeleide Young Professionals in 2018 voor afgerond 

€ 282.000 aan de omzet gaan bijdragen. Dat is voorzichtig begroot, maar in lijn met de ervaring 

die wij bij een soortgelijke groep in 2016 opdeden. In 2019 gaan ook de derde en vierde groep 

Young Professionals, opgeleid tot consultant, aan de slag. Daarom verwachten wij over 2019 een 

omzet van in totaal € 970.000 te behalen met de nieuwe Young Professionals.  

In 2020 zijn in totaal 5 groepen nieuwe consultants aan de slag, waardoor wij een omzet van 

€ 1.742.ooo verwachten vanuit alle Young Professionals. 

Netto omzet 8.813.000€    100% 6.219.000€    100% 3.165.000€    100%
Kostprijs verkopen 2.450.000€   -27,8% 1.960.000€    -31,5% 910.000€       -28,8%
Bruto marge 6.363.000€   72,2% 4.259.000€   68,5% 2.255.000€   71,2%

Personeelskosten 3.185.136€     -36,1% 2.724.021€    -43,8% 1.950.695€    -61,6%
Afschrijvingskosten 75.000€          -0,9% 60.000€         -1,0% 50.000€         -1,6%
Afschrijving geact. Software 380.845€       -4,3% 280.845€       -4,5% 180.845€        -5,7%
Huisvestingskosten 113.327€         -1,3% 113.317€          -1,8% 113.307€         -3,6%
Autokosten 504.458€       -5,7% 430.953€       -6,9% 305.693€       -9,7%
Verkoopkosten 286.278€       -3,2% 283.017€        -4,6% 279.821€        -8,8%
Algemene kosten 174.318€         -2,0% 164.916€        -2,7% 150.772€        -4,8%
Bijzondere baten en lasten -€                -€                0,0% -€                -€                0,0% -€                -€                0,0%

Bedrijfsresultaat 1.643.638€    18,7% 201.931€        3,2% -776.133€       -24,5%

Financiële baten en lasten 169.334€        -1,9% 168.643€        -2,7% 168.002€       -5,3%

Resultaat voor belastingen 1.474.304€    16,7% 33.288€          0,5% -944.135€      -29,8%

Belastingen 368.576€       -4,2% -€                0,0% -€                0,0%

Resultaat na belastingen 1.105.728€  12,5% 33.288€       0,5% -944.135€    -29,8%

2020 2019 2018
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In 2018 wordt een Office 365 specialist aangetrokken om het Office 365 team te leiden.  

Deze persoon zal maar gedeeltelijk inkomsten genereren. De prognose van de omzet van deze 

persoon is voor 2018 € 55.000, 2019 € 60.000 en 2020 € 60.000.  

Voor de verkoop van eigen producten hebben wij voor 2018 € 140.000 opgenomen, gebaseerd op 

de verkopen die in 2017 al begonnen. Na de opleiding van de groep productontwikkelaars in 2018, 

die uitsluitend zullen worden ingezet in het verder ontwikkelen van onze producten en uitbouwen 

van de portfolio, zal de omzet eigen product kunnen groeien naar € 750.000 in 2019 en in 2020 

verwachten wij een verdere groei tot € 1.900.000. 

Door onze samenwerking met Microsoft en Open Text zagen wij al in 2017 de start van een forse 

toename van de verkoop van hun producten. Op basis van die ervaring schatten wij voor 2018 

een verdere groei tot € 1.300.000, voor 2019 tot € 2.800.000 en voor 2020 tot € 3.500.000. 

Zo komen wij tot een omzetprognose van € 3.165.000 voor 2018, € 6.219.000 voor 2019 en 

€ 8.813.000 voor 2020. 

Kostprijs verkopen 

Dit zijn met name de kosten van de licenties die wij inkopen en aan onze klanten doorleveren met 

een opslag. Wij voorzien de komende jaren meer licenties van derden te verkopen door de groei 

van ons klantenbestand en de uitbreiding van de licenties bij bestaande klanten. Daarom 

begroten wij deze kosten voor 2018 op € 910.000, voor 2019 € 1.960.000 en voor 2020 

€ 2.450.000. 

Personeelskosten 

Wij zijn begin 2018 begonnen met het opleiden van de eerste groep Young Professionals die als 

consultant zullen worden ingezet. Hun loonkosten, de opleidingskosten en de overige kosten die 

uit hun aanwezigheid voortkomen zijn voor 2018 dus bekend. Voor 2019 en 2020 hebben wij een 

jaarlijkse kostenstijging van 4 % aangenomen, omdat ze op een fair maar bescheiden salaris zijn 

aangenomen en dus de eerste jaren een hogere salarisstijging tegemoet zien dan de overige 

medewerkers. Voor de overige medewerkers veronderstellen wij een jaarlijkse loonkostenstijging 

van 2 %. Zo komen wij tot een prognose voor de personeelskosten van in 2018 in totaal 

€ 1.950.695, voor 2019 € 2.724.021 en voor 2020 € 3.185.136. 

Afschrijvingskosten 

Omdat wij vrij weinig vaste activa in bezit hebben en er ook niet in willen investeren, stijgen de 

afschrijvingen zeer beperkt, ook nu wij snel meer personeel gaan aannemen. Wij voorzien voor 

2018 afgerond € 50.000 aan afschrijvingen, voor 2019 € 60.000 en voor 2020 € 75.000. 
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De geactiveerde ontwikkelkosten hebben betrekking op onze in eigen beheer ontwikkelde 

applicaties. Ook activeren we de loonkosten van de investeringen die we in de komende jaren 

gaan doen. Samen gaat het om een bedrag van € 500.000 per jaar. Geactiveerd worden de direct 

toerekenbare loonkosten zonder winstopslag. Deze geactiveerde kosten worden in 5 jaren lineair 

afgeschreven. Nu wij sterk gaan investeren in ontwikkeling van software gaan deze afschrijvingen 

omhoog: van € 180.845 in 2018 naar € 280.845 in 2019 en € 380.845 in 2020. 

Huisvestingskosten 

Eind 2017 hebben wij ons nieuwe kantoor betrokken. Op basis van het huurcontract en de 

geschatte overige huisvestingskosten zijn de kosten € 113.307 in 2018, € 113.317 in 2019 en 

€ 113.327 in 2020. 

Autokosten 

Wij leasen alle auto’s, behalve de tijdelijke huurauto’s voor de Young Professionals gedurende de 

duur van de training. Wij streven ernaar steeds meer hybride en elektrische auto’s in te zetten. 

De leasekosten daarvan zijn hoger dan van ‘gewone’ auto’s, maar de brandstofkosten zijn zeer 

veel lager. Per saldo menen wij dat wij met een flink groeiend personeelsaantal toch een beheerste 

kostenstijging zullen zien. In deze post hebben wij geen rekening gehouden met een mogelijke 

prijsdaling van elektrische auto’s. Wij begroten voor 2018 € 305.693, voor 2019 € 430.953 en 

voor 2020 € 504.458. 

Verkoopkosten 

Wij begroten de verkoopkosten voor 2018 op € 279.821, voor 2019 op € 283.017 en voor 2020 op 

€ 286.278. Dat is een beperkte stijging in relatie tot de begrote omzetgroei. Dit komt omdat we 

in 2018 het verkoopteam opzetten. Nadat het team eenmaal staat, verwachten wij niet dat hier 

veel extra kosten bijkomen in de jaren erna, behalve dat een stuk loonstijging wordt 

geprognotiseerd. 

Algemene kosten 

De algemene kosten zijn voor 2018 € 150.772, voor 2019 € 164.916 en voor 2020 € 174.318. 

Hierin hebben wij rekening gehouden met een stijging van de algemene kosten met name door 

de toename in het aantal medewerkers. 

Financiële baten en lasten 

Wij betalen jaarlijks € 160.000 rente over deze obligaties. Wij zijn er daarbij vanuit gegaan dat 

wij alle obligaties verkopen.  
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Daarnaast boeken wij jaarlijks 8 % rente over de lening van Simana Computer Consulting B.V. 

Deze rente zal niet worden uitgekeerd totdat deze obligaties zijn terugbetaald. De lening loopt 

daardoor op met de rente. In 2018 zal de lening stijgen met € 8.002, in 2019 met € 8.643 en in 

2020 met € 9.334. 

Resultaat voor belastingen 

Wij voorzien voor 2018 een verlies en in 2019 een beperkte winst door grote investeringen in 

personeel, opleidingen en kwaliteitsverbetering. In 2018 voorzien wij een verlies van € 944.135 

Voor 2019 voorzien wij weer een bescheiden winst ad € 33.288. In 2020 verwachten wij een 

positief resultaat van alle investeringen van € 1.474.304 

Vennootschapsbelasting 

Voor 2018 en 2019 verwachten wij geen belasting te betalen, vanwege het verlies in 2018 en de 

beperkte winst in 2019. Wij hebben geen rekening gehouden met teruggaaf van belasting over 

2017. Over 2020 verwachten wij € 368.576 aan vennootschapsbelasting te betalen. Wij 

hanteerden een verondersteld vennootschapsbelastingtarief van 25 %. We hielden bij de 

berekening over 2020 geen rekening met het verwachte compensabele verlies uit 2018. 

Resultaat na belasting 

Wij begroten voor 2018 na belastingen een resultaat van € 944.135 negatief, voor 2019 een 

resultaat van € 33.288 positief en voor 2020 een nettowinst van € 1.106.727.  

Balans 

 

Hieronder gaan wij per post nader in op onze prognose. 

Immateriële activa 

De zelf ontwikkelde software wordt geactiveerd in het jaar van ontwikkeling en daarna in 5 jaren 

lineair afgeschreven. Ook zijn hier de geactiveerde investeringskosten opgenomen.  

Activa
Immateriële vaste activa 1.380.453€    1.261.298€    1.042.143€     
Materiële vaste activa 65.000€         60.000€         55.000€          
Financiële vaste activa -€                -€                -€                
Vorderingen 489.611€        518.250€        351.667€        
Liquide middelen 2.078.232€   959.377€        1.158.825€     
Balanstotaal 4.013.296€    2.798.925€   2.607.635€    

Passiva
Eigen vermogen 1.146.620€    40.892€         7.604€            
Langlopende schulden 2.116.676€     2.108.033€    2.100.031€     
Kortlopende schulden 750.000€       650.000€       500.000€       
Balanstotaal 4.013.296€    2.798.925€   2.607.635€    

2020 2019 2018
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Het verloop is als volgt: 

 

Materiële vaste activa 

Deze stijgen beperkt, doordat de meeste activa worden geleased. Wij veronderstelden een groei 

van € 5.ooo per jaar. 

Vorderingen 

Wij zien dat meer klanten een voorkeur hebben voor abonnementen voor de software (bron: 

DutchItChannel xxvi) Abonnementen worden gewoonlijk vooruit gefactureerd. In 2018 zijn wij 

gestart om deze vorm van aanbieden van software sterk te vergroten. 

 

Dat leidt er toe dat de gemiddelde duur dat facturen uitstaan steeds korter wordt. We houden er 

rekening mee dat in 2018 de facturen gemiddeld 41 dagen uitstaan, in 2019 gemiddeld 30 dagen 

en in 2020 nog gemiddeld 16 dagen. 

Liquide middelen 

Na de ontvangst van het geld van deze obligaties zijn wij ruim liquide. Door onze geplande 

investeringen neemt de liquiditeit af. Het werkkapitaal blijft in deze prognose gedurende de 

gehele periode toereikend. Nadat in 2020 de winst en de cash flow door de verwachte groei tot 

een ruime cash flow leiden, is de liquiditeit ruim voldoende om deze obligaties op de einddatum 

geheel af te lossen. Daarna resteert een gezond werkkapitaal. 

Eigen vermogen 

In juni 2018 steeg het eigen vermogen van € 465.739 eind 2017 tot € 951.739 door een inbreng 

van certificaathouders, te weten € 125.000 van R.A.M. Beheer B.V. en € 361.000 van Simana 

Computer Consulting B.V. Ook wordt in de loop van 2018 een belastingcorrectie op het resultaat 

van 2016 ad € 80.364 ontvangen, die rechtstreeks aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. 

Door de grote investeringen in 2018 (met name in loonkosten) daalt het eigen vermogen tot 

€ 7.604 eind 2018. Daarna neemt het weer toe, tot € 40.892 eind 2019. In 2020 wordt het eigen 

vermogen weer ruim positief op € 1.146.620, omdat in dat jaar de resultaten van de gedane 

investeringen in volle omvang zichtbaar worden. In alle genoemde bedragen is het bedrag van de 

belastingcorrectie nog niet opgenomen.  

Stand ult 2018 1.404.225 Stand ult 2017 904.225 Stand ult 2016 664.063
Bij 2019 500.000 Bij 2018 500.000 Bij 2017 240.162
Totaal 1.904.225 Totaal 1.404.225 Totaal 904.225
Afschr 20% 380.845 Afschr 20% 280.845 Afschr 20% 180.845

2020 2019 2018

https://dutchitchannel.nl/568565/computerprofile-zakelijke-cloud-applicaties-steeds-meer-in-trek.html
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Langlopende schulden 

De langlopende schulden in 2018 bestaan uit deze obligaties van € 2.000.000 en de lening van 

Simana Computer Consulting B.V. van € 100.031. De lening van Simana Computer Consulting 

B.V. betalen we niet terug voordat deze obligaties zijn terugbetaald. De rente op deze lening wordt 

niet uitgekeerd, maar bij de hoofdsom bijgeschreven, waardoor de langlopende schulden iets 

toenemen. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden voor eind 2018 ingeschat op € 500.000. Doordat in 2019 en 

2020 aanzienlijk meer software van andere bedrijven (zoals Microsoft en Open Text) wordt 

verkocht (hierover leest u hierboven bij kostprijs verkopen), zullen wij dus meer software moeten 

inkopen. Daardoor zal de post crediteuren stijgen. Daarom verwachten wij eind 2019 een totaal 

van € 650.000 en eind 2020 € 750.000.  

10.5 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 
___________ = Solvabiliteit  

Balanstotaal 
 

 
2016 2017 april 2018 ultimo 2018 

Totaal eigen vermogen  € 349.827  € 465.739  € 19.247  € 7.604  

Balanstotaal € 1.186.207  € 1.541.529  € 1.103.711  € 2.607.635  

Solvabiliteit 29,5% 30,2% 1,7% 0,0% 

 

In 2017 is onze solvabiliteit verbeterd door inhouding van de winst ad € 115,912.  

Over de eerste vier maanden van 2018 is de solvabiliteit zeer laag. Dit wordt veroorzaakt door de 

investeringen en het resulterende verlies over de eerste vier maanden van 2018. 

Sinds december 2017 zijn de volgende zaken gebeurd die invloed hebben gehad op de 

solvabiliteit: 

• Er is een start gemaakt met de groei en innovatie. Een marketing manager en verkoper 

zijn aangenomen. Daarnaast is een nieuwe Young Professional klas gestart en is er 

geïnvesteerd in productontwikkeling. 
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• Er is op 17 mei 2018 een lening aangegaan met Spotcap Nederland B.V. als 

overbruggingskrediet. 

• Op 9 juni 2018 zijn nieuwe aandelen uitgegeven waardoor € 486.000 aan het eigen 

vermogen is toegevoegd. 

10.6 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.  

10.7 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de publicatie van onze 
laatste financiële overzichten 

Wij hebben op 19 juni 2018 onze laatste 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. 

10.8 Er zijn 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 een wijziging van betekenis geweest in de financiële positie van de groep van 

bedrijven waar wij bij horen. De financiële positie is verslechterd. Dat komt door de volgende 

omstandigheden die vanaf januari hebben plaatsgevonden:  

• Er is een start gemaakt met de groei en innovatie; een marketing manager en verkoper 

zijn aangenomen. Een nieuwe Young Professional klas is gestart; 

• Er is een lening aangegaan met Spotcap Nederland B.V. als overbruggingskrediet; 

• Er zijn nieuwe aandelen uitgegeven waardoor € 486.000 aan het eigen vermogen is 

toegevoegd; 

• De lening van Simana Computer Consulting B.V. is in mei 2018 voor een bedrag 

€ 361.000 terugbetaald. Het saldo van € 100.031 blijft een achtergestelde lening. 

Er zijn sinds 31 december 2017 geen wijzigingen van betekenis geweest in de handelspositie van 

de groep van bedrijven waar wij bij horen. 
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11 Informatie over de belastingen 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 

belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden deze 

dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. Woont u 

niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting voor u. Wilt 

u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 

belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties. 

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook 

met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het verleden. 

Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn 

wij niet verantwoordelijk. 

De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als 

rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet 

dezelfde belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 11.2 de 

gevolgen voor de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 11.3 de 

gevolgen voor de belastingen. 

De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het prospectus gepubliceerd is. Dat 

is in dit geval 2018. Voor toekomstige wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de 

Belastingdienst. 

11.2 Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd: 

1) In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk 

bedoelen wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een 

onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden. 

2) In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties 

zijn geen aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor uw obligaties dus 

niet gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 

Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 
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Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt u 

voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt. In 

de tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt. 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan telt 

u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan haalt u dit 

verlies af van uw inkomsten voor box 1. 

Tarieven inkomstenbelasting box 1 

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van 

belang of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. In onderstaand tabel ziet u wanneer u de AOW-

leeftijd bereikt. 

Uw geboortedatum Jaar waarin u  

AOW krijgt 

Leeftijd waarop uw  

AOW-uitkering 

ingaat 

Voor 1 januari 1948 2012 65 

Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand 

Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden 

Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden 

Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden 

Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden 

Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66 

Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden 

Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden 

Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67 
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Uw geboortedatum Jaar waarin u  

AOW krijgt 

Leeftijd waarop uw  

AOW-uitkering 

ingaat 

Na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955 2022 67 + 3 maanden 

Na 30 september 1955 en voor 1 oktober 1956 2023 67 + 3 maanden 

 

Bent u geboren op of na 1 oktober 1956? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. 

Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk 

van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. 

Tarieven box 1 indien u in 2018 de AOW-leeftijd nog niet bereikt: 

Schijf Belastbaar inkomen  Percentage 

1 t/m € 20.142 36,55% 

2 Van € 20.143 t/m € 33.994 40,85% 

3 Van € 33.995 t/m € 68.507 40.85% 

4 Meer dan € 68.507 51.95% 

 

Tarieven box 1 (schijf 1 en 2) indien u in 2018 de AOW-leeftijd bereikt: 

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% 
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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) 

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% 

 

Tarieven box 1 (schijf 3 en 4) indien u in 2018 de AOW-leeftijd bereikt: 

Schijf Belastbaar inkomen Percentage 

3 Vanaf € 33.995 t/m € 68.507 40,85% 

4 Meer dan € 68.507 51,95% 

 

Tarieven box 1 indien u vóór 2018 de AOW-leeftijd heeft bereikt: 

Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren vóór 1 januari 1946) 

1 t/m € 20.142 18.65% 

2 Van € 20.143 t/m € 34.404 22.95% 

3 Van € 34.405 t/m € 68.507 40.85% 

4 Meer dan € 68.507 51.95% 
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Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren op of na 1 januari 1946 

en vóór 1 januari 1953) 

1 t/m € 20.142 18.65% 

2 Van € 20.143 t/m € 33.994 22.95% 

3 Van € 33.995 t/m € 68.507 40.85% 

4 Meer dan € 68.507 51.95% 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over de waarde uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde 

grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari 

van dat jaar. U heeft voor de belasting dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig. Heeft 

u de obligaties op de NPEX rekening bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van 

NPEX informatie over de waarde van uw obligaties op 1 januari. 

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Ten aanzien van de in 

aanmerking te nemen schulden is een drempel van toepassing. Deze houdt in dat u de eerste € 

3.000 aan schulden niet in aanmerking mag nemen indien u geen fiscale partner heeft. De 

drempel met een fiscale partner is € 6.o00. Belastingschulden mag u ook niet meetellen. 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 30.000. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 30.000. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 30.000? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

U kunt ook extra vrijstellingen hebben. In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling voor 

u geldt. 

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling  

U bent volwassen en alleenstaand: € 30.000 

U bent volwassen en gehuwd of 

samenwonend (fiscale partner) 

€ 60.000 gezamenlijke vrijstelling 
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Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw 

bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u belasting 

over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten. Dat is bijvoorbeeld niet de 

rente die u van ons krijgt. De wetgever heeft drie (3) schijven bepaald voor het berekenen van een 

fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. 

Berekening rendement op vermogen 

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen 

en beleggen  

Percentage gemiddeld rendement 

1 Tot en met € 70.800 2,017% 

2 Vanaf € 70.801 tot en met € 978.000 4,326% 

3 Vanaf € 978.001 5,38% 

*Het percentage gemiddeld rendement bestaat uit twee percentages die afhangen van de 

belastingschijven. Voor die twee percentages verwijzen wij u naar de website van De 

Belastingdienst.  

Wij geven u een voorbeeld. Stel dat uw bezittingen minus uw schulden € 130.000 zijn. Voor u, 

als u alleenstaande bent, geldt alleen de algemene vrijstelling van € 30.000. U haalt dan € 30.000 

af van € 130.000. Dat is € 100.000. Dan moet u over de inkomsten van € 100.000 belasting 

betalen: 

• Over het deel tot en met € 70.800 zijn de inkomsten 2,017%. Dat is € 1.428,04. 

• Over het deel vanaf € 70.801 tot en met € 100.000 zijn de inkomsten 4,326%. Dat is 

€ 1.263,15. 

De inkomsten zijn samen € 2.691,19 (€ 1.428,04+ € 1.263,15). Over dit bedrag betaalt u 30% 

belasting. Dat is € 807,36. 

Horen de obligaties bij een ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’? 

U kunt uw obligatie ook inbrengen in een “afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dat 

betekent dat u geld of beleggingen gescheiden heeft van ander geld of andere beleggingen van u. 

Bijvoorbeeld in een trust. In de meeste gevallen betaalt u zelf hierover belasting. U moet dan de 

waarde van het APV op 1 januari in dat jaar aangeven voor uw belastingen in box 3. Dat is de 

waarde van het vermogen in het economisch verkeer. Er geldt een aantal uitzonderingen. De 

belangrijkste uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet betalen over haar winst. 

Betaalt het APV in het buitenland volgens de Nederlandse belastingregels minimaal 10% 

winstbelasting? Dan kunt u in Nederland verzoeken om geen belasting te betalen over het APV. 
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Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan moet 

die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de 

obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief 

dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In onderstaande tabel kunt 

u aflezen welk tarief voor u geldt. 

In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander in ieder geval over de eerste € 2.147 van de erfenis 

geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van uw relatie met die ander. 

Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over de eerste € 643.194 van de erfenis geen 

belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste € 20.371 

van de erfenis geen belasting te betalen. 

Hoe hoog is het totale bedrag 

van uw erfenis 

(inclusief de obligaties?) 

Partners en kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

Andere personen 

(tariefgroep 2) 

Tot € 123.248 

(m.u.v. partners) 

10% 18% 30% 

€ 123.249 en meer 20% 36% 40% 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen 

belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties. 

11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennootschap 

(B.V.) en een naamloze vennootschap (N.V.) moeten vennootschapsbelasting betalen. Een 

stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen, indien en voor zover zij een 

onderneming voert. 

U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, geldt 

ook als winst. U betaalt over de eerste € 200.000 van de winst 20% aan belasting. Heeft u meer 

winst dan € 200.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting. 
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Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft u 

minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan 

mag u dit verschil aftrekken van de winst. 
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12 Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

Wij, Informed IT Holding B.V. te Woerden, 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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13 Vergaderingen voor beleggers 

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.  

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? 

Iedereen die onze obligaties heeft gekocht, mag op de vergadering komen.  

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. 
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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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14 Heeft u een klacht? 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@informedgroup.com.  

U kunt ook een brief sturen naar: 

Informed IT Holding B.V. 

Vijzelmolenlaan 8B 

3447 GX Woerden 

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  

mailto:info@informedgroup.com
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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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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 samenstellingsverklaring over 2016 en 2017 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/informedit. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. 

Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons: 

www.informedconsulting.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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https://appsource.microsoft.com/nl/product/office/WA104379094?tab=Overview  
iii Euro Payment Add-in is verkrijgbaar via de Microsoft Store: 
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en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/factsheet-arbeidsmarkt-ict-2018.aspx  
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https://blogs.gartner.com/michael-woodbridge/the-death-of-ecm-and-birth-of-content-services/ 
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na registratie. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43253017  
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Bijlage 

TRUSTAKTE 

Partijen: 

1. Informed IT Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Woerden, Nederland en kantoorhoudende 

aan de Vijzelmolenlaan 8B in (3447 GX) Woerden, ingeschreven in het register van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 30220756 (“Informed IT Holding”),  

en 

2. Stichting 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. Informed IT Holding geeft voor maximaal € 2.000.000 obligaties uit.  

De lening bestaat uit maximaal 2.000 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 Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de 

beleggers ten opzichte van Informed IT Holding. Daarvoor krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken 

die in deze trustakte staan.  

C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van 

de beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben 

gekocht. 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij 

dit prospectus. De beleggers hebben zich met het prospectus gebonden aan deze 

trustakte.  
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Informed IT 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. Informed IT Holding heeft een schuld aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Informed IT Holding van alle bedragen die Informed IT Holding moet 

betalen aan de beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

2.2 De schuld die Informed IT Holding heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk 

aan de totale schuld die Informed IT Holding aan de beleggers heeft. De totale schuld is 

het bedrag van de lening en de rente die Informed IT Holding aan de beleggers moet 

betalen.  

De vergoeding die Informed IT Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt 

voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Informed IT 

Holding rente of betaalt Informed IT Holding de lening terug aan de beleggers? Dan gaat 

de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Informed IT Holding heeft 

aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

2.3 Is Informed IT Holding ten opzichte van de beleggers in verzuim?  

Of is een vordering opeisbaar door de beleggers? Dan is Informed IT Holding ook in 

verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op Informed IT Holding ook opeisbaar. 

3. Informed IT Holding moet eerst betalen aan de beleggers 

3.1 Informed IT Holding zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. 

Zij mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betalen:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Informed IT Holding de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  
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Dan moet Informed IT Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag 

zij niet aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Informed IT Holding 

aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

3.2 Betaalt Informed IT Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen?  

Of verzoekt Stichting Obligatiehoudersbelangen Informed IT Holding om rechtstreeks aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren.  

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

4.1 Informed IT Holding moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Informed IT Holding, die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld 

is gelijk aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van 

Informed IT Holding. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan Informed IT Holding. 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van Informed IT Holding heeft gekregen over de beleggers. 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van 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.  

4.4 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. 

4.5 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 de beleggers. 
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Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers.  

Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers 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  

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers.  

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven 

over haar taken en werkzaamheden.  

5.3 Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst 

van de stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als 

naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming 

in alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal 

opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 

6. Informed IT Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

6.1 Informed IT Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven 

als de beleggers. Welke informatie Informed IT Holding moet geven, staat in het 

prospectus. 

6.2 Informed IT Holding mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie 

verstrekken dan aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze 

informatie niet door te geven aan de beleggers, behalve als dit volgens haar in het belang 

is van de beleggers. 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

7.2 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.  
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8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Informed IT Holding de afspraken over de 

obligaties veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende 

geldt: 

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook de 

plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

8.2 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties 

veranderen zonder de vergadering van de beleggers vooraf te raadplegen. Er is 

bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van betaling 

van Informed IT Holding.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren 

over de veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een 

vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.  

8.3 De beleggers mogen niet zelf met Informed IT Holding de afspraken over de obligaties 

wijzigen.  

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Informed IT 

Holding de afspraken niet nakomt 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Informed IT Holding.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen 

Informed IT Holding. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en 

niet in naam of in opdracht van de beleggers.  

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Informed IT Holding 

of tegen de bestuurders van Informed IT Holding, als Informed IT Holding de afspraken 

niet nakomt.  

De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen Informed IT Holding of tegen de bestuurders van Informed IT Holding te 

starten. 
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9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als Informed IT Holding failliet gaat.  

9.4 Komt Informed IT Holding de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Informed IT Holding één keer een uitstel van betaling van 

de rente geven voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit 

uitstel van betaling gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers 

hierover informeren.  

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Informed IT Holding ook uitstel van betaling 

voor langer dan 2 maanden verlenen. 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 beleggers in de vergadering stemden voor het 

voorgenomen uitstel; en 

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook de 

plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

10. Als Informed IT Holding de betalingsverplichtingen niet nakomt 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Informed IT 

Holding in verzuim is. Informed IT Holding is in verzuim als het volgende geldt: 

1. Informed IT Holding heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald.  

Of Informed IT 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 Informed IT Holding hiervoor schriftelijk in 

gebreke gesteld, en 

3. Informed IT Holding is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de 

afspraken nagekomen. 

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van de 

volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen ingebrekestelling te 

sturen: 

1. Als het faillissement van Informed IT Holding is aangevraagd of als Informed IT 

Holding failliet gaat. Of als Informed IT Holding (voorlopige) surseance van betaling 

aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als Informed IT Holding wordt 

ontbonden. 
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2. Als Informed IT Holding een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als Informed IT Holding die vergunning verliest of niet meer 

aan de voorwaarden van de vergunning voldoet. 

3. Als Informed IT Holding zich niet aan de wet houdt. 

4. Als Informed IT Holding in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door 

een lening aan te gaan. 

5. Als Informed IT Holding een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. 

Of als Informed IT Holding de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van 

de licentie voldoet. 

6. Als Informed IT Holding afspraken over een andere lening niet nakomt. 

7. Als Informed IT Holding (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 

8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Informed IT Holding 

worden overgedragen aan een derde. 

9. Als Informed IT Holding geld leent aan een derde. Of als Informed IT Holding 

afspreekt dat zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Informed IT 

Holding zekerheid geeft aan een derde.  

10. Als Informed IT Holding de activiteiten van haar bedrijf verandert. 

Het moet dan gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen belangrijk is voor het bedrijf. 

10.3 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 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 

maanden nadat zij de jaarrekening van Informed IT Holding heeft gekregen. Informed IT 

Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden 

na afloop van elk boekjaar verstrekken.  

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als 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 
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Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk 

verzoek een vergadering bijeen? Dan mogen de beleggers die om de vergadering hebben 

verzocht, dit zelf doen.  

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Informed IT 

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 Informed IT 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 de beleggers of Informed IT Holding is.  

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een e-

mail naar de beleggers.  

12.2 De 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 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de 

vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen in het belang is van de beleggers. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

13.1 De vergadering wordt gehouden in Amsterdam of op een andere locatie die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Bijvoorbeeld op het kantoor van Informed IT 

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. 
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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 

Informed IT Holding geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst. In de volgende 

vergadering worden de notulen voor goedkeuring aan de beleggers voorgelegd.  

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de 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 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

14. Wie mogen er stemmen in de vergadering? 

14.1 De beleggers mogen stemmen in de vergadering.  

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 beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt. De 

vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.  

15. Volmacht 

15.1 De beleggers mogen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen 

door een ander persoon met volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de 

voorzitter van de vergadering volledig en juist is ingevuld en door de belegger is 

ondertekend.  

15.2 Een persoon met volmacht moet een kopie van de door de belegger ondertekende volmacht 

meenemen naar de vergadering van beleggers 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 Informed IT Holding betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende 

vergoedingen: 
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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 Informed IT 

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 Informed IT Holding deze 

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft 

verricht. 

16.2 Informed IT 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 Informed IT 

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 Informed IT 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 beleggers in de vergadering voor 

het besluit stemden en minimaal 50% van alle stemgerechtigde beleggers 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.  

16.5 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 Als Informed IT Holding alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van 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 Informed IT Holding. 

"Onafhankelijk" betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 

(direct of indirect) aandelen hebben van Informed IT Holding. Dat betekent ook dat 

zij geen bestuurder zijn van Informed IT Holding. Of van een bedrijf dat bij Informed 

IT Holding hoort (een groepsmaatschappij). 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers 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 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. Obligatiehouders die 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 beleggers voor vervanging 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden 

binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 
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3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel 

17.2.  

17.5 Informed IT Holding zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Informed IT Holding zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

18. De trustakte kan veranderen 

18.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen en Informed IT Holding mogen deze trustakte 

veranderen. Elke verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van 

materieel belang is of de belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering.  

18.2 De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige 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 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Informed IT 

Holding 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 schade of gevolgschade. 

19.2 De 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.  
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Opgesteld en ondertekend in tweevoud: 

 _________________________   _________________________  

Stichting Obligatiehoudersbelangen  

M.C. Olie LL.M.  S.G. van de Vusse 

Voorzitter  Penningmeester 

 

       

 

 

 

 _________________________  

Informed IT Holding B.V. 

J.R. Jansen 

Bestuurder 
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