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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 
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16 oktober 2018 
 
U kunt geld uitlenen aan ons, Innr Lighting 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 8,25%. 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 deze partijen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die 
partijen. Pas als die partijen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Betalen wij die 
partijen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de 
rente te betalen. 
 
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 belang van 
individuele 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. 
 
U krijgt geen winst 
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening 
terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgt alleen onze 
aandeelhouder.  
 
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. 
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Ons eigen vermogen is beperkt 
Ons eigen vermogen is beperkt ten opzichte van ons vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer 
aan eigen vermogen klein is, waardoor bij tegenvallende resultaten wij relatief snel niet meer 
aan onze verplichtingen op de obligaties zullen kunnen voldoen. Het risicoprofiel van deze 
obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 
 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 
kunnen niet betalen 
Voor onze obligaties staan Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. borg. Dat betekent dat Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 
en Lighting Fundamentals IP B.V. zullen betalen als wij dat niet doen.  
 
Betalen wij niet? Of betalen wij niet op tijd? Dan betaalt Coöperatie Lighting Fundamentals 
Holding U.A. of Lighting Fundamentals IP B.V. Of zij betalen samen. Het is niet zeker dat 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. kunnen 
betalen. Het kan dus toch zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 
of niets terugbetaald.  
 
De consumentenvraag naar slimme verlichting valt tegen 
Onze toekomstige inkomsten zijn sterk afhankelijk van de consumentenvraag naar slimme 
verlichting. Wij gaan zelf uit van een marktgroei van 30% in 2018 en 30% in 2019. Deze groei 
hebben wij gebaseerd op de marktontwikkelingen. Hierover leest u in hoofdstuk 7.3. Groeit deze 
vraag minder sterk dan wij verwachten? Dan zal dat een negatief effect hebben op onze 
inkomsten.  
 
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. 
 
Anderen doen het beter 
Wij zijn niet het enige bedrijf dat slimme verlichting ontwikkelt en verkoopt. Ook anderen doen 
dit. Doen anderen dit beter dan wij? Hebben zij lagere prijzen, betere producten of een beter 
productaanbod? Dan zullen wij minder van onze producten 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. 
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Wij zijn afhankelijk van enkele leveranciers 
Voor de productie van onze slimme verlichting werken wij samen met drie leveranciers in China. 
Wij hebben geen raamcontract met deze leveranciers. Wij sluiten per aankoop een contract voor 
die aankoop.   
 
Leveren deze bedrijven ons geen producten meer? Bijvoorbeeld doordat zij failliet gaan of 
doordat producten verloren zijn gegaan door brand of waterschade? Of doordat zij de 
samenwerking met ons stoppen? Wij zullen dan nieuwe leveranciers moeten zoeken. Dat kost 
tijd. Dan kunnen wij dus korte of langere tijd een deel van onze producten niet inkopen en weer 
verkopen. Dan zullen onze inkomsten dalen.  
 
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 kunnen niet meer verkopen via Amazon 
Wij werken samen met Amazon. Onder andere via de websites van Amazon verkopen wij onze 
producten. Het grootste deel van onze verkopen gaat via Amazon. Het gaat in 2017 om 74% van 
onze netto omzet. Meer over onze netto omzet leest u in hoofdstuk 7.1. 
 
Kunnen wij niet meer verkopen via Amazon? 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. 
 
Leden van het management team vallen weg 
Ons functioneren is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van ons management 
team. Het wegvallen van leden van ons management betekent dat die kennis en ervaring verloren 
gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze 
bedrijfsvoering en op onze 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. 
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Wij zijn afhankelijk van de positieve ervaringen van onze klanten 
De ervaringen van onze klanten zijn belangrijk voor ons en voor de verkoop van onze producten. 
Bij positieve ervaringen krijgen wij positieve reviews op online platforms (zoals bij Amazon). 
Heeft de meerderheid van onze klanten een slechte ervaring met onze producten? En krijgen wij 
slechte product reviews? Dan kan het zijn dat wij minder producten verkopen.  
 
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 moeten onze producten terughalen  
Wordt een veiligheidsrisico vastgesteld voor onze producten? Moeten wij daardoor onze 
producten terughalen? Dan kost ons dat geld. Dit risico verzekeren wij zoveel mogelijk bij een 
verzekeraar. Betaalt de verzekeraar niets of niet alle onze kosten en schade? Dan kost ons dat 
geld.  
 
De verzekeraar betaalt in ieder geval niet voor reputatieschade. Een veiligheidsrisico zal ook 
reputatieschade voor ons opleveren. Daardoor kan het zijn dat wij minder producten verkopen. 
 
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. 
 
Het kan zelfs zijn dat wij daardoor failliet gaan. Dan krijgt u niets meer betaald.  
 
Ons systeem wordt gehackt 
Onze producten gebruiken software en zijn verbonden met het internet. Deze verbinding is 
versleuteld en beveiligd. Toch blijft het mogelijk dat onze producten of ons systeem gehackt 
worden. Dat kan leiden tot claims of reputatieschade. Daardoor kan het zijn dat wij extra kosten 
moeten maken of minder producten verkopen. 
 
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. 
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De US dollar wordt duurder ten opzichte van de euro en andere valuta  
Wij kopen al onze producten in US dollars in. Wij verkopen onze producten in euro en Britse 
ponden en andere valuta in Europa. Het risico bestaat dat deze valuta in waarde veranderen.  
Dat heeft gevolgen voor ons financiële resultaat. Stijgt namelijk de koers van de US dollar ten 
opzichte van de euro, de Britse pond of een andere valuta uit Europa waar wij onze producten 
verkopen? Dan is de marge voor ons lager. Wij dekken dit valutarisico op dit moment niet af.  
 
Stijgt de US dollar teveel ten opzichte van de euro? Moeten wij daardoor een prijsverhoging 
doorvoeren? Dan kan het zijn dat wij daardoor minder producten in Europa verkopen. Dat heeft 
een negatief effect op ons financiële resultaat. 
 
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. 
 
Door de Brexit verkopen wij minder in het Verenigd Koninkrijk 
Een groot deel van onze netto omzet komt uit het Verenigd Koninkrijk. In 2017 ging het om 33%. 
Meer over onze netto omzet per land leest u in hoofdstuk 7.1. Het kan zijn dat door de Brexit 
complicaties ontstaan voor de verkoop van onze producten. Er kunnen handelsbarrières 
ontstaan of de koers van de Britse pond daalt.  
 
Verkopen wij minder door de Brexit? Dan heeft dat gevolgen voor onze omzet en onze 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. 
 
Schadeclaims uit de Verenigde Staten 
Wij willen onze producten ook gaan verkopen in de Verenigde Staten. Het is ons bekend dat daar 
een hoger risico is op hoge juridische kosten, zoals voor procedures en schadevergoedingen. 
Krijgen wij een schadeclaim? Wordt dit niet of niet voldoende gedekt door een verzekering van 
ons? 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. 

 
 
 



11 
 

Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen 
Wij lenen geld van ABN AMRO Bank N.V. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. Het gaat om 
vier leningen. Voor deze leningen betalen wij rente. Voor twee leningen geldt dat die rente niet 
vaststaat en afhangt van Euribor. Euribor is de Euro Interbank Offered Rate. Dat is de rente 
waartegen banken leningen in euro aan elkaar willen geven. Als de rente hoger wordt, dan is het 
voor ons duurder om geld te lenen. 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. 
 
De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  
De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter 
belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn 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.  
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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. Innr Lighting 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 22 augustus 2018 besloten om deze lening aan te gaan 
en de obligaties uit te geven. Onze aandeelhouder, Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A., heeft op 22 augustus 2018 toestemming gegeven voor deze aanbieding van obligaties.  
 
Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/innr. 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 Innr Lighting B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 12 
november 2012 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van 
onze statuten:  

 

a. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren van online web applicaties die tot doel hebben het 

ontwerpen, configureren, aanschaffen en bedienen van domotica systemen voor en door gebruikers te 

vergemakkelijken en te faciliteren; 

b. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren, inkopen en verkopen van technologie, producten, systemen 

en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven (domotica); 
c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het 

(doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; 

d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en 

het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; 

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam. Ons kantooradres is Heuvellaan 50 in (1217 JN) 
Hilversum. Ons telefoonnummer is 035 744 0388. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel op 13 november 2012. Het nummer is 56456670. 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. 
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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 organiseert ook vergaderingen van beleggers. Hierover leest u meer 
in hoofdstuk 14.  
 
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 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 
NL0013114283. 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% 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. 

Tot wanneer kunt u obligaties 
kopen? 

U kunt tot en met donderdag 29 november 2018 17:00 uur, 
obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze 
datum kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, 
leest u in hoofdstuk 5.  

Vanaf wanneer leent u het geld 
uit?  

U leent het geld uit op donderdag 6 december 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. 
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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 6 december 2018 de 
obligaties? Dan krijgt u op 6 december 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 8,25% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij 
ieder jaar dus € 82,50 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 € 6,88 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 6 december 2018? Dan 
krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 6 
januari 2019 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de 
rente op 6 februari 2019 of maximaal 5 werkdagen later.  
Zo krijgt u de rente iedere maand.  
 
Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente 
meer.  

Waarom betalen wij deze 
rente? 

Wij betalen 8,25% 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.  

Kunnen wij de rente 
veranderen? 

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

Stichting 
Obligatiehoudersbelangen 
krijgt zekerheden 

Voor onze obligaties staan Coöperatie Lighting Fundamentals 
Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. ieder voor zich 
borg.  
 
Dat betekent dat Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. zullen betalen als wij dat 
niet doen. Zo spreken wij af dat wij het geld van de lening 
terugbetalen en wanneer wij dat doen. Ook spreken wij af dat 
wij rente betalen. Doen wij dat niet? Of doen wij dat niet op tijd? 
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Dan betaalt Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. of 
Lighting Fundamentals IP B.V. dus. Of zij betalen samen aan u. 
Zij kunnen deze afspraak niet intrekken. 
 
Dit betekent niet dat u geen geld kunt verliezen. Coöperatie 
Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. kunnen alleen betalen als zij zelf 
voldoende geld hebben. Meer over het vermogen van Coöperatie 
Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. leest u in hoofdstuk 11. 
 
De afspraken met Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. over de borgstelling 
vindt u als bijlage bij dit prospectus.  

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. 

NPEX zal een verzameldepot 
aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen worden opgenomen en bewaard in een 
girodepot bij 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. 

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 
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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.  

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 gezamenlijk 
belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? 
Of betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 
Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 
leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u als de bijlage bij dit 
prospectus.  
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U gaat akkoord met de 
afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij dit 
prospectus. Die afspraken gelden ook voor u.  
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het 
volgende doen: 
1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een procedure 
starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de 
afspraken in het prospectus veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 
dat wij u later mogen betalen.  

 
4.3 De obligaties zijn achtergesteld 
Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen 
wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En 
krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn 
betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 
 
Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen: 
 

§ Vier leningen van ABN Amro Bank N.V. 
§ In totaal acht leningen van leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 

waaronder de indirecte bestuurders.  
 
U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.6.  
 
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 vier leningen van ABN Amro Bank N.V.  
2. De acht leningen van leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

waaronder de indirecte bestuurders. Deze leningen betalen wij terug met het geld 
van deze obligaties. 

3. Deze obligatielening. 
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Deze volgorde betekent dat eerst ABN Amro Bank N.V. recht heeft op betaling van de rente en 
terugbetaling van de leningen. Zijn de leningen aan de leden van Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. terugbetaald met het geld van deze obligaties? Dan geldt dat als er 
nog geld over is, u, samen met de andere beleggers, recht heeft op betaling van de rente en 
terugbetaling van de lening.  
 
Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die 
banken of anderen ook eerder betaald krijgen dan u.  
 
4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen 
wij niet eerder dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. 
Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder 
terugbetaald te krijgen.  
 
Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.  
Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug.  
 
Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment nog 
van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen.  
Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat werkt zo.  
 
Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 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. 
 
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 2 dingen doen: 
 
1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: 

www.npex.nl/innr. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving 
niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.  
 
NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op 29 november 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.  

 
2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag 

(inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is  
NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag 
uiterlijk op 29 november 2018 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe 
groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, 
verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 
 
Donderdag 29 november 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. 
 
Maandag 3 december 2018 
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  
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Donderdag 6 december 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.  
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 6 december 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/innr). 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.   
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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.  
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6 Als u obligaties wilt verkopen 
 
U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 
Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 
obligaties alleen aan een belegger verkopen die een 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 Wat doen wij? 
Wij zijn in 2012 opgericht als specialist in slimme verlichting. Wij ontwikkelen en verkopen 
slimme lampen en armaturen voor consumenten.  
 
Bij slimme verlichting zijn de lampen en armaturen in huis draadloos verbonden met het 
internet. Ze worden bediend met een app, met de stem of automatisch op basis van tijd, licht en 
aanwezigheid. De voordelen daarvan voor de consument zijn meer gemak, meer sfeer en een 
groter gevoel van veiligheid.  
 
Onze missie is om dit comfort van slimme verlichting bereikbaar te maken voor iedereen.  
Dat doen wij door onze producten makkelijk, compatibel en betaalbaar te maken. Daarvoor 
houden wij ons aan een paar basisprincipes: 
 

1. Wij maken slimme verlichting makkelijk. Wij geven onze klanten simpel en 
duidelijk online advies over praktische toepassingen en met goede persoonlijke 
service. Zo hebben wij een app ontwikkeld waarmee onze slimme verlichting kan 
worden bediend binnen de wifi omgeving en via een cloud systeem buiten de wifi 
omgeving. 
 

2. Onze producten zijn compatibel: ze werken niet alleen met andere producten van 
ons, maar ook met de slimme verlichting van andere aanbieders, zoals Philips, 
Osram en Ikea. Dat betekent dus dat gebruikers van slimme verlichting van die 
aanbieders hun verlichting ook kunnen uitbreiden met onze lampen en armaturen.  

 
3. Wij maken onze producten betaalbaar door vrijwel alleen via online retailers te 

verkopen. Daardoor houden wij onze verkoopkosten en distributiekosten laag en 
kunnen wij onze marketing heel gericht en efficiënt inzetten. 

 
Onze producten 
Ons assortiment bestaat uit slimme lampen, slimme armaturen, slimme stekkers en slimme 
bediening. Ook hebben wij een online adviestool ontwikkeld dat automatisch een lichtplan kan 
maken.  
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Slimme lampen 
Slimme lampen zijn slimme peertjes, kaarslampjes of spotjes die in de fitting van een bestaand 
armatuur gedraaid worden. Met slimme lampen kunnen consumenten hun bestaande 
verlichting ‘slim’ maken. Daardoor wordt bestaande verlichting draadloos dimbaar, kan de kleur 
van het licht veranderd worden en kan de bediening geautomatiseerd worden met bijvoorbeeld 
een klokprogramma of sensor. 
 
Wij hebben slimme lampjes voor grote fittingen, kleine fittingen en fittingen voor 
halogeenspotjes. Wij leveren ze in een versie met warmwit dimbaar licht, een versie met 
instelbare wittinten en een versie die 16 miljoen kleuren kan weergeven, inclusief alle tinten wit.  
 
Slimme armaturen  
Slimme armaturen, zoals een LED-strip of inbouwspot hebben geen vervangbare lichtbron.  
De LEDs en de slimme bediening zijn in het armatuur geïntegreerd. Slimme armaturen worden 
vooral gekozen omdat ze door compacte afmetingen plaatsingsmogelijkheden bieden die met 
traditionele armaturen niet mogelijk zijn. Wij leveren slimme flexibele strips, slimme platte 
‘schijfjes’ voor in kasten en slimme inbouwspots. 
 
Slimme stekkers 
Slimme stekkers zijn stekkerblokjes met draadloze slimme bediening. Ze zijn bedoeld om ieder 
apparaat met een stekker slim te kunnen schakelen. Sinds kort hebben wij ook een slimme 
stekker in ons assortiment.  
 
Slimme bediening  
Slimme bediening bestaat uit een bridge, een smartphone app en een cloud systeem. Met een 
slim bedieningssysteem kan een consument zijn verlichting programmeren of koppelen aan 
slimme speakers die stembieding mogelijk maken. Wij hebben een eigen bedieningssysteem 
voor slimme bediening dat wij zelf ontwikkeld hebben. Wij kunnen daardoor complete 
oplossingen leveren en worden zo nooit compleet afhankelijk van andere merken. 
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Slimme lichtadvies module 
Voor goede verlichting waarmee een ruimte sfeervol verlicht kan worden, is eigenlijk een 
lichtplan nodig. Consumenten vinden het moeilijk om zelf zo’n plan te maken. Wij hebben 
daarom een ‘LightAdvisor’ ontwikkeld. Dat is een online tool dat automatisch een lichtplan 
maakt op basis van de plattegrond en inrichting van een kamer. Wij hebben een octrooi op deze 
aanpak. 
 

 
 
Hoe werken onze producten? 
Onze slimme lampen en armaturen werken met een ingebouwde chip en een bridge.  
 
Onze chip 
Onze slimme lampen en armaturen hebben een ingebouwde chip voor draadloze bediening.  
De chip maakt gebruik van het Zigbee protocol. Dat is een gestandaardiseerde ‘taal’ voor smart 
home producten, vergelijkbaar met bijvoorbeeld bluetooth. Met het Zigbee protocol kunnen 
apparaten aan elkaar gekoppeld worden. Ook andere verlichtingsbedrijven, zoals Philips, Osram 
en Ikea, gebruiken het Zigbee protocol voor hun producten. Het Zigbee protocol koppelt dus niet 
alleen onze producten aan elkaar. Ook koppelt het onze producten aan die van andere aanbieders 
met het Zigbee protocol. 
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Onze bridge 
Om de slimme verlichting te kunnen bedienen, is een ‘bridge’ nodig. Deze ´bridge´ is een 
netwerkmodule die wordt gekoppeld aan de slimme verlichting. Daarmee kan de verlichting 
verbinding maken met de wifi van de woning. Wij hebben een eigen bridge ontwikkeld die wij 
verkopen. Deze bridge is niet nodig als onze producten worden gebruikt als aanvulling op slimme 
verlichting van een andere aanbieder. 
 
Wij willen de komende jaren onder andere besteden aan het verder ontwikkelen en uitbreiden 
van onze slimme verlichting en aanvullende producten. Hierover leest u ook in hoofdstuk 8. 
 
Hoe verkopen wij onze producten? 
Wij verkopen onze producten vrijwel uitsluitend via online winkels, online platforms en fysieke 
winkels. Dit zijn de belangrijkste online platforms en online winkels die onze producten 
verkopen: 
 

• Amazon.de 

• Amazon.co.uk 

• Amazon.fr 

• Gamma.nl 

• Tink.de 

• Bol.com 

• Coolblue.nl 

• 50five.nl 

• Alternatie.nl 

• Clicklicht.de 
 
Wij hebben deze platforms en winkels in de volgorde gezet van de omzet die zij genereerden in 
de periode van januari tot en met augustus 2018. 
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In welke landen zijn wij actief? 
Wij zijn actief in verschillende landen. Via distributeurs, online winkels en fysieke 
winkels verkopen wij onze producten in deze landen: 
 

• Nederland 

• Duitsland 

• Verenigd Koninkrijk 

• Scandinavië 

• Frankrijk 

• Zwitserland 

• Malta 

• Singapore 
 
Via online platforms verkopen wij onze producten in heel Europa (24 landen).  
 
Hieronder vindt u een overzicht van onze netto omzetverdeling per land voor de jaren 2016, 2017 
en 2018 (januari tot en met augustus):  

 
 
Uit dit overzicht volgt dat onze internationale expansie een belangrijke bijdrage levert aan onze 
groei. 84 % van onze omzet komt inmiddels van buiten Nederland. Meer over onze netto omzet 
leest u in hoofdstuk 10.2. 
 
Wij willen onze producten in nog meer landen verkopen. Dat willen wij onder andere gaan doen 
met het geld van deze obligaties. Hierover leest u in hoofdstuk 8.  
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7.2 Hoe ziet ons bedrijf er uit? 
Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Onze aandeelhouder is Coöperatie 
Lighting Fundamentals Holding U.A. Hieronder ziet u welke bedrijven onderdeel zijn van de 
groep: 
 

 
 
Over onze activiteiten leest u in hoofdstuk 7.1. Hieronder geven wij u een korte beschrijving van 
de andere bedrijven uit de groep: 
 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is onze bestuurder. Verder heeft 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. geen activiteiten. De bestuurders zijn Genki 
Beheer B.V. en Rochester Beheer B.V.  
 
Lighting Fundamentals IP B.V. houdt alle intellectuele eigendomsrechten van ons en onze 
producten. De bestuurder is Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 
 
7.3 Belangrijkste markten 
Wij zijn actief in de markt voor slimme verlichting voor consumenten. 
 
Toen wij deze markt vijf jaar geleden betraden, zagen wij dat het nog een nichemarkt was voor 
systemen die door specialisten moesten worden geïnstalleerd. Met de introductie van de eerste 
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Zigbee lampen in 2012 konden consumenten voortaan eenvoudig zelf slimme verlichting 
installeren.  
 
Inmiddels is het concept van slimme verlichting algemeen bekend. Ruim 66% van de 
Nederlandse huishoudens is geïnteresseerd in slimme verlichting. De gemiddelde consument 
wordt vooral aangetrokken door de praktische bruikbaarheid van slimme verlichting. Vooral het 
gemak, de veiligheid en de energiebesparing zijn belangrijk. (bron: intern onderzoek).  
De interesse in slimme verlichting is onderdeel van de interesse in Smart Home. Volgens 
marktonderzoeksbureau GfK is bijna 60% van de Nederlanders geïnteresseerd in Smart Home, 
vooral vanwege energiebesparing en gemak (bron: https://www.gfk.com/nl/insights/press-
release/smart-home-raakt-steeds-meer-ingeburgerd/). 
 
Wereldwijd zien wij dat de slimme verlichting voor thuis een groeimarkt is. Philips Lighting 
(Signify N.V.) rapporteerde in 2017 een groei van 51% in de omzet van slimme verlichting en een 
omzet van bijna € 300 miljoen voor slimme verlichting voor thuis (bron: Signify Jaarverslag 
2017, pagina 9.). De omzet van Philips Lighting als geheel, daalde juist, doordat het bedrijf een 
sterke positie heeft in de traditionele verlichtingssegmenten die door de opkomst van LED 
verlichting en slimme verlichting verdrongen worden. 
 
Volgens marktonderzoeksbureau Ledinside, onderdeel van het Taiwanese 
marktonderzoeksbureau TrendForce, zal de markt van slimme verlichting wereldwijd groeien 
van $ 4,6 miljard in 2017 naar $ 13.4 miljard in 2020. Het ‘residential’ segment zal daarin in 
aandeel stijgen van 23% ($ 1,1 miljard) in 2017 naar 31% ($ 4,2 miljard) in 2020.  
Deze marktontwikkeling is in de grafiek hieronder in beeld gebracht. 
 

 
 

(bron:https://www.ledinside.com/news/2018/2/smart_lighting_most_widely_adopted_in_i
ndustrial_market_yet_grows_at_fastest_pace_in_residential_space) 
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Op dit moment bestaat de markt voor slimme verlichting nog vooral uit slimme lampen die in 
een bestaand armatuur gedraaid kunnen worden. In de gewone verlichtingsmarkt is er al jaren 
een trend naar armaturen met geïntegreerde LED’s. In die armaturen zit geen losse lamp meer . 
De markt voor deze armaturen met geïntegreerde LED’s was volgens de Boston Consultancy 
Group al in 2015 groter dan de markt voor LED lampen (bron: https://www.bcg.com/en-
nl/publications/2015/building-materials-accelerating-growth-win-transforming-lighting-
industry.aspx). 
 
Volgens hetzelfde rapport zal de markt voor LED armaturen in 2020 zelfs 11 keer groter zijn dan 
die voor LED lampen (45% versus 4%). Wij verwachten dat wij dezelfde trend ook in de markt 
voor slimme armaturen gaan zien. Er zullen dan steeds meer slimme armaturen worden gekocht. 
 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de markt voor slimme LED verlichting en 
de markt voor verlichting in het algemeen. De grote veranderingen in de verlichtingsmarkt op 
het gebied van lichtbronnen (alles wordt LED), productie (alles komt uit China), besturing (alles 
wordt ‘slim) en distributie (steeds meer online) leiden er toe dat traditionele spelers, met een 
sterke positie in traditionele producten en een traditioneel verkoopapparaat, onder druk komen 
staan. Dezelfde veranderingen zorgen juist voor kansen voor nieuwe spelers zoals wij, met 
slimme producten, producenten in China en efficiënte online distributie.  
 

7.4 Belangrijkste contracten  
Wij 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 afspraken gemaakt met bedrijven waarmee wij samenwerken. Hieronder 
gaan wij nader in op de belangrijkste contracten. 
 
Bij Amazon Europe S.à.r.l. hebben wij een Pro Seller Account. Dit is een contract voor 
onbepaalde tijd. Verkopers op het Amazon platform kunnen geschorst worden als ze zich met 
regelmaat niet aan de regels van het Amazon platform houden. Bijvoorbeeld door 
productinformatie niet volgens de richtlijnen op te geven. Verkopers die geschorst worden, 
kunnen op basis van een verbeterplan weer gaan verkopen op het platform. Amazon heeft het 
recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. 
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In China werken wij op dit moment met 3 leveranciers. Met deze leveranciers hebben wij geen 
raamovereenkomst gesloten. Ieder jaar bespreken wij de producten, de prijzen en de kwaliteit. 
De afspraken leggen wij steeds vast als wij een aankoop doen. 
 
Voor onze distributie werken wij samen met sales agents. Dat doen wij voor de landen 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Wij betalen onze sales agents een vaste 
vergoeding per maand en een vergoeding op basis van de omzet van de retailers waarvan zij de 
relatie met ons managen. Wij hebben jaarcontracten afgesloten met deze sales agents. Deze 
contracten worden ieder jaar automatisch verlengd. De opzegtermijn is 2 maanden. 
 
Voor ons cloud systeem werken wij samen met de Amerikaanse IT provider Ayla Networks 
Inc. Ayla Networks Inc. garandeert ons dat het cloud systeem 99.9% van de tijd naar behoren 
functioneert. Wij betalen daarvoor een vergoeding per aangesloten bridge per jaar. Het contract 
is afgesloten voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn van het contract is 60 dagen.  
 
Voor de LED verlichting in een deel van onze producten maken wij gebruik van octrooien van 
Signify N.V. (voorheen Philips Lighting Holding N.V.). Wij hebben hiervoor in 2017 een 
licentiecontract gesloten met Philips Lighting Holding B.V. voor de duur van 5 jaar. Dit contract 
loopt eind 2022 af. Wij betalen Philips Lighting Holding B.V. een vergoeding per verkocht LED 
product. Die vergoeding betalen wij per kwartaal achteraf.  
 
Voor transacties in buitenlandse valuta maken wij gebruik van een betaalrekening bij Ebury 
Partners UK Ltd. Ebury Partners UK Ltd. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in valutadiensten. 
Hierdoor kunnen wij onze internationale betalingen en ontvangsten sneller, goedkoper en tegen 
een gunstiger wisselkoers verwerken dan via de bank. Ebury Partners UK Ltd. is geautoriseerd 
en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) als ‘Electronic Money 
Institution’ (EMI) en heeft als registratienummer: 900797. 
 
7.5 Belangrijkste investering 
Wij hebben een belangrijke investering gedaan sinds 1 januari 2018. Wij hebben een bedrag van 
(afgerond) € 98.000 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten en de bijbehorende 
software. Hierover leest u ook in hoofdstuk 10.3. 
 
7.6 Wij hebben leningen 
Wij hebben leningen. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de obligaties en deze 
obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen voor deze andere leningen. Hieronder 
leest u hier mee over. Deze informatie is gebaseerd op de stand per 31 augustus 2018. Sinds die 
tijd zijn er geen leningen bijgekomen.  
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ABN Amro Bank N.V. 
Wij hebben vier leningen van ABN Amro Bank N.V. Het gaat om de volgende leningen: 
 

§ een lening voor een bedrag van € 600.000. Op 31 augustus 2018 was het 
openstaande bedrag € 525.000. De rente van deze lening staat vast en is 4,25% per 
jaar. Deze lening is een Innovatief Borgstellingskrediet. Dat betekent dat de 
overheid garant staat voor 60% van de lening. De rente is daardoor relatief laag.  
De rente betalen wij per kwartaal op de eerste dag van het volgende kwartaal.  
De einddatum van de lening is maart 2022. Wij betalen vanaf 1 oktober 2018 deze 
lening ieder kwartaal terug met een bedrag van € 37.500. 
 

§ een lening voor een bedrag van € 400.000. Op 31 augustus 2018 was het 
openstaande bedrag € 400.000. De rente van deze lening is gelijk aan de 3-maands 
Euribor met een opslag van 7,33% over het geleende bedrag. Euribor is de Euro 
Interbank Offered Rate. Dat is de rente waartegen banken leningen in euro aan 
elkaar willen geven. De rente kan veranderen. De rente betalen wij ieder kwartaal 
achteraf. De einddatum van de lening is maart 2022. Wij betalen vanaf 1 oktober 
2018 deze lening iedere maand terug met een bedrag van € 9.303.  

 
§ een lening voor een bedrag van € 400.000. Op 31 augustus 2018 was het 

openstaande bedrag € 382.580. Deze lening is een Innovatief Borgstellingskrediet. 
Dat betekent dat de overheid garant staat voor 60% van de lening. De rente is 
daardoor relatief laag. De rente van deze lening is gelijk aan de 3-maands Euribor 
met een opslag van 2,53% over het geleende bedrag. Euribor is de Euro Interbank 
Offered Rate. Dat is de rente waartegen banken leningen in euro aan elkaar willen 
geven. De rente kan veranderen. De rente betalen wij ieder kwartaal achteraf. De 
einddatum van de lening is mei 2022. Wij betalen vanaf 1 oktober 2018 deze lening 
iedere maand terug met een bedrag van € 8.695.  

 
§ een lening met een limiet van € 600.000 (rekening-courant krediet). Op 31 

augustus 2018 was het openstaande bedrag € 343.451. De rente van deze lening 
staat vast en is 5,95% per jaar. De rente betalen wij iedere maand achteraf. Deze 
lening heeft geen einddatum.  

 
Wij hebben ABN Amro Bank N.V. zekerheden gegeven voor deze leningen. Het gaat om een 
pandrecht op al onze activa, de activa van Lighting Fundamentals IP B.V. en de activa van 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. Verder staan Genki Beheer B.V., Rochester 
Beheer B.V. en ArqIT Beheer B.V. en ook hun bestuurders borg voor ieder een bedrag van € 
100.000.  
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Achtergestelde leningen aan leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. 
Wij hebben acht leningen van in totaal € 139.000 van leden van Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. (waaronder onze indirecte bestuurders). Het gaat om de volgende 
leden: 
 

§ Zwaja B.V.:     € 20.000 
§ De heer H. Koiter:     € 20.000 
§ Genki Beheer B.V. (de heer Dalderop):  € 18.000 
§ Rochester Beheer B.V. (de heer Timmer): € 18.000 
§ ArqIT Beheer B.V. (de heer Vermeulen):  € 18.000 
§ Jael B.V.:      € 15.000 
§ Top Gear B.V.:     € 15.000 
§ Oakfish B.V.:     € 15.000 

Deze leningen hebben wij in januari 2018 afgesloten, zodat wij met ABN AMRO Bank N.V. 
konden afspreken om de terugbetalingen van de leningen aan ABN AMRO Bank N.V. uit te 
stellen. Daardoor konden wij in 2018 verder investeren in werkkapitaal en productontwikkeling. 
Over de investeringen in productontwikkeling in 2018 leest u ook bij hoofdstuk 7.5.  
 
De startdatum van deze leningen was 18 januari 2018. Op 31 augustus 2018 was het openstaande 
bedrag € 139.000. De rente van deze lening staat vast en is 10% per jaar. De rente betalen wij op 
de einddatum van de lening. De einddatum van de lening is 10 oktober 2018. Dan betalen wij 
dus niet alleen de rente, maar ook het bedrag van de lening terug. Betalen wij te laat terug?  
Dan geldt eenmalig een extra rente van 2%. Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze 
leningen. 
 
Deze leningen zullen wij terugbetalen met het geld van de obligaties. Dat zal na 10 oktober 2018 
zijn. Dus betalen wij niet alleen het bedrag van de leningen en de rente. Ook zullen wij de extra 
rente van 2% betalen. 

7.7 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 
Alle intellectuele eigendomsrechten houdt Lighting Fundamentals IP B.V. Het gaat om de 
volgende rechten: 

• de merknaam en het beeldmerk 

• twee octrooien voor LightAdvisor 

• de domeinnamen Innr.com, innrlighting.com, en de lokale versies van deze domeinnamen 
voor Nederland (.nl), België (.be), Duitsland (.de), Frankrijk (.fr) en het Verenigd 
Koninkrijk (.co.uk) 



38 
 

Onze naam heeft Lighting Fundamentals IP B.V. beschermd in zowel tekst als beeld. De naam 
INNR is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBOIP) en 
beschermd in de Benelux tot 24 juni 2023, in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 
Italië, Polen, de Verenigde Staten en China tot 18 september 2023. Het logo is gedeponeerd voor 
alle 28 landen van de EU en beschermd tot 9 april 2025. 
 
Voor ons product LightAdvisor heeft Lighting Fundamentals IP B.V. twee octrooien: 
1. een octrooi in de Benelux voor een methode om automatisch een lichtplan te maken op 

basis van de ruimte en de objecten in die ruimte. Dit octrooi geldt sinds 12 november 2015 
en loopt tot 12 november 2035.  

2. een octrooi in de Benelux voor een lichtplan op basis van de aanwezige slimme verlichting 
in de ruimte. Dit octrooi geldt sinds 25 april 2014 en loopt tot 25 april 2034.  

 
Verder heeft Lighting Fundamentals IP B.V. op 25 april 2017 een aanvraag ingediend voor een 
octrooi voor alle landen die zijn aangesloten bij het Patent Cooperation Treaty (PCT).  
Deze octrooi aanvraag claimt bescherming voor dezelfde methode als omschreven in het Benelux 
octrooi van 25 april 2014. 
 
Wij gebruiken deze intellectuele eigendomsrechten van Lighting Fundamentals IP B.V. Op dit 
moment betalen wij hiervoor nog geen licentievergoeding aan Lighting Fundamentals IP B.V.  
Wij verwachten dat dit wel het geval zal zijn vanaf 2019. Wij zullen dan een marktconforme 
vergoeding betaling. De hoogte van deze vergoeding is nog niet bekend en is nog niet 
meegenomen in de begroting voor 2019.  
 
7.8 Wij hebben kwaliteitsnormen 
Onze producten moeten verplicht voldoen aan het CE keurmerk (Conformité Européeene).  
Dit keurmerk ziet op de veiligheid, energiezuinigheid, elektromagnetische compatibiliteit en 
gebruik van het radiospectrum van producten. Ook ziet dit op de inhoud van de 
gebruiksaanwijzing bij producten. Al onze producten hebben het CE keurmerk. Deze 
keurmerken gelden voor onbepaalde tijd. 
 

 
Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om onze producten die gebruik maken van het Zigbee 
protocol te laten certificeren door een erkend laboratorium. Die producten mogen daardoor het 
Zigbee Certified Product logo voeren. Voor de consument is dit een garantie dat dit product 
werkt in een Zigbee-certified systeem. Deze certificering geldt voor onbepaalde tijd.  
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7.9 Informatie over onze aandelen 
Wij hebben in totaal 100 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van elk € 1. Onze enige 
aandeelhouder is Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. Naast het bedrag van € 100 
dat is gestort, heeft onze aandeelhouder een bedrag van € 2.435.000 als agio gestort.  
 
Elk aandeel geeft volgens onze statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene 
vergadering. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. heeft alle stemrechten. 
 
7.10 Dividend voor onze aandeelhouder 
Na ieder kalenderjaar bepalen wij of wij winst hebben gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek 
van belastingen. Hebben wij winst gemaakt? Dan mogen wij een deel van die winst (dividend) 
aan onze aandeelhouders te betalen. Maar alleen als onze solvabiliteit na uitkering van het 
dividend minimaal 35% is. Met solvabiliteit bedoelen wij in hoeverre wij ons vreemd vermogen 
(onze schulden) kunnen betalen met ons eigen vermogen (onze bezittingen). De solvabiliteit 
berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door ons totaal vermogen. Dat ziet er zo uit:  

 
Eigen vermogen 

_________________ 
 

Totaal vermogen 
 
Hebben wij geen winst gemaakt? Of is onze solvabiliteit na uitkering van het dividend onder 
35%? Dan krijgen onze aandeelhouders niets. Hebben wij verlies gemaakt? Dan krijgen onze 
aandeelhouders natuurlijk ook niets.  
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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 investeren in online marketing tools 
Wij willen onze producten bij meer online shoppers onder de aandacht brengen. Met de juiste 
tools kunnen wij deze groep op een efficiënte manier benaderen en tot aankoop laten komen. 
Daarom willen wij investeren in online marketing tools en pilots. Wij verwachten dat deze 
investering € 300.000 zal bedragen. Verkopen wij voor € 1.500.000 of minder aan obligaties? 
Dan willen wij € 200.000 investeren in online marketing tools. Hiervan willen wij € 100.000 
betalen met het geld van deze obligatie. Het restant willen wij betalen vanuit de cash flow. 
 
Wij willen investeren in uitbreiding van onze verkooppunten 
Wij willen in meer landen en bij meer online retailers onze producten verkopen.   
 
In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje verkopen wij al via Amazon, maar willen 
wij nu ook via andere online retailers verkopen. Daarom investeren wij in die landen in een sales 
agent.   
 
In de Verenigde Staten willen wij beginnen met verkoop via Amazon. Daarvoor investeren wij in 
een lokale service agent die geretourneerde producten kan inspecteren en servicevragen kan 
beantwoorden.  

Wij verwachten dat deze investering € 161.000 zal bedragen. Verkopen wij voor € 1.500.000 of 
minder aan obligaties? Dan willen wij € 111.000 investeren in de uitbreiding van onze 
verkooppunten.   
 
Wij willen investeren in productontwikkeling  
Wij willen onze product range uitbreiden met onder andere een serie functionele slimme 
armaturen. Wij verwachten dat hier meer vraag naar zal zijn in de toekomst. Hierover leest u 
ook in hoofdstuk 7.3. Daarom willen wij investeren in productontwikkeling.   
 
Wij verwachten dat deze investering € 500.000 zal bedragen. Dit willen wij betalen met het geld 
van deze obligaties. Verkopen wij voor € 1.500.000 of minder aan obligaties? Dan willen wij  
€ 350.000 investeren in productontwikkeling. Hiervan willen wij €250.000 betalen met het geld 
van deze obligaties. Het restant willen wij betalen uit onze cash flow.  
 



41 
 

Wij willen investeren in werkkapitaal  
Wij willen steeds voldoende producten in voorraad hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. 
Ook voor de komende jaren verwachten wij een groei van onze verkopen. Hierover leest u in 
hoofdstuk 10.4.   
 
Bij een groeiende vraag stijgen onze voorraden. Als onze verkopen groeien, stijgen ook het aantal 
debiteuren. Om te kunnen voorzien in de kosten van de hogere voorraden en het grotere aantal 
debiteuren, zullen wij geld in werkkapitaal moeten investeren.   
 
Wij verwachten dat deze investering tot 2020 € 900.000 zal bedragen. Verkopen wij voor  
€ 1.000.000 aan obligaties? Dan willen wij € 400.000 betalen met het geld van de obligaties. 
Het restant willen wij met een apart handelskrediet financieren. Wij verwachten dat dit pas voor 
2020 relevant zal zijn.  
 
Wij willen acht leningen terugbetalen  
Wij hebben geld geleend van een aantal leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. De einddatum van deze leningen is 10 oktober 2018. Het gaat om een bedrag van € 139.000. 
Dit bedrag willen wij terugbetalen met het geld van deze obligaties.  

 

Hier willen wij het geld aan 
besteden:  

Als wij € 2.000.000 
lenen, willen wij dit zo 
besteden: 

Als wij € 1.500.000 
lenen, willen wij dit zo 
besteden: 

Als wij € 1.000.000 
lenen, willen wij dit zo 
besteden: 

Online marketing tools  €             300.000   €          100.000   €           100.000  

 
Uitbreiding verkooppunten 

 €              161.000   €          111.000   €           111.000  

Productontwikkeling  €             500.000   €         250.000   €          250.000  

Werkkapitaal  €             900.000   €         900.000   €          400.000  

Terugbetalen leningen  €              139.000   €          139.000   €           139.000  

Totaal   €  2.000.000  € 1.500.000  € 1.000.000 
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8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 
Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn 
dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 
 
1. Kosten voor financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 20.000 als wij alle 2.000 

obligaties verkopen en € 10.000 als wij 1.000 obligaties verkopen.  
2. Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000.  
3. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 18.000. 
4. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 50.000 (als wij 2.000 obligaties 
verkopen) en minimaal € 25.000 (als wij 1.000 obligaties verkopen). 

5. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  
 
Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 103.000 als wij 2.000 
obligaties verkopen. Het gaat om € 68.000 als wij 1.000 obligaties verkopen.  
 
Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 
 
1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar.  

Het bedrag hangt niet af van hoeveel obligaties wij verkopen. 
2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. 
Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 
werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in 
hoofdstuk 3.4 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 8,25% rente per jaar. Lenen wij € 2.000.000? Dan betalen wij dus  
€ 165.000 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow. 
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8.4  Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 
Onze aandeelhouder en al haar leden hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij 
het succes van deze aanbieding van obligatie. Indirect gaat het onder andere om de heer J. 
Dalderop en de heer R. Timmer die ook (indirect) bestuurder zijn van ons. Ook gaat het indirect 
om de vrouw van de heer J. Dalderop, die lid is van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A., de heer Van der Veen, onze sales manager, en de heer Vermeulen, onze CTO. 
 
Daarnaast hebben de leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. waarvan wij 
geld hebben geleend, belang bij het succes van deze aanbieding van obligaties. Deze leningen 
willen wij namelijk terugbetalen met het geld van deze obligaties. Het gaat om de volgende 
personen:  
 

§ Zwaja B.V.     
§ De heer H. Koiter      
§ Genki Beheer B.V. (de heer Dalderop)   
§ Rochester Beheer B.V. (de heer Timmer)  
§ ArqIT Beheer B.V. (de heer Vermeulen)  
§ Jael B.V.      
§ Top Gear B.V.     
§ Oakfish B.V. 
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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 zijn:  
 
- onze bestuurder 
- ons management team 
 
Wij hebben per 31 augustus 2018 13 mensen voor ons werken. Dat komt overeen met 8.25 FTE.  
Wij hebben niemand in dienst. Wij betalen onze mensen via een payroll bedrijf, of via een 
consultancy fee.  
 
Het kantooradres van al deze personen is de Heuvellaan 50 in (1217 JN) Hilversum. 
 
9.1 Onze bestuurder  
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is onze enige bestuurder. Indirect zijn de heer 
J. Dalderop (via Genki beheer B.V.) en de R. Timmer (via Rochester Beheer B.V.) onze 
bestuurders.  
 
Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen ons en onze (indirecte) bestuurders. Zowel de heer 
J. Dalderop als de heer R. Timmer hebben rechtstreeks en via Genki Beheer B.V. en Rochester 
Beheer B.V. zekerheden afgegeven voor de vier leningen van ABN Amro Bank N.V. Hierover leest 
u in hoofdstuk 7.6. Daardoor zijn er (mogelijke) belangenconflicten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat zij beslissingen nemen die gunstig zijn voor de leningen van ABN Amro Bank N.V., maar die 
ongunstig zijn ons. 
 
9.2 Het management team 
Ons management team bestaat uit de volgende personen: 
 
§ de heer J. (Jeroen) Dalderop. Hij is onze CEO. Hij heeft 25 jaar ervaring in de 

consumentenelektronica en verlichtingsmarkt als business manager en marketing 
manager. Hij was onder meer General Manager van Philips Lighting Japan. Hij heeft geen 
andere functies die voor ons relevant zijn.  

§ de heer R. (Rob) Timmer. Hij is onze COO. Hij heeft 30 jaar ervaring in de 
consumentenelektronica die grotendeels is opgedaan bij Philips. Hij was de commerciële 
man achter de eerste Smart TV’s van Philips. Hij heeft geen andere functies die voor ons 
relevant zijn.  
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§ de heer G. (Gerry) Vermeulen. Hij is onze CTO. Hij heeft 25 jaar ervaring als 
systeemarchitect en software ontwikkelaar, die vooral is opgedaan bij Philips. Hij heeft 
geen andere functies die voor ons relevant zijn.  

§ de heer C. (Chris) van der Veen. Hij is onze sales director. Hij heeft 25 jaar ervaring als 
marketing en sales director bij Philips. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de 
wereldwijde verkoop van audio accessoires. Hij heeft geen andere functies die voor ons 
relevant zijn.  
 

Er zijn mogelijk belangenconflicten tussen ons en de heer G. Vermeulen. De heer G. Vermeulen 
heeft rechtstreeks en via ArqIT Beheer B.V. zekerheden afgegeven voor de vier leningen van ABN 
Amro Bank N.V. Hierover leest u in hoofdstuk 7.6. Dat geldt ook voor de heer J. Dalderop als de 
heer R. Timmer. Hierover leest u in hoofdstuk 9.1. Daardoor zijn er (mogelijke) 
belangenconflicten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat zij beslissingen nemen die gunstig zijn voor 
de leningen van ABN Amro Bank N.V., maar die ongunstig zijn ons. 
 
Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen ons en de heer C. van der Veen. 
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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 26 april 2018 
gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW.  
 
Onze accountant is Heijkants en Partners B.V. Het adres van onze accountant is  
’s-Gravelandseweg 131 in (1217 ER) Hilversum. De accountant is lid van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants. De accountant heeft een samenstellingsverklaring 
afgegeven voor de financiële informatie over 2016 en 2017. De cijfers over de periode januari tot 
en met augustus 2018 zijn niet door de accountant samengesteld.  
 
De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/innr. 
 
10.2 Belangrijke financiële informatie 
Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 en 2017.  
De jaarrekeningen en samenstellingsverklaringen van de accountant horen ook bij dit 
prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 17.  
 
Let op: over het jaar 2018 hebben wij een stelselwijziging doorgevoerd.  
In onze financiële rapportage vanaf 2018 rapporteren wij de uitgaven voor ons platform en de 
personeelskosten op een andere manier dan in de jaren ervoor.  
 
Tot aan 2018 namen wij alleen de externe uitgaven voor productontwikkeling als investering op. 
De kosten voor interne ontwikkelactiviteiten boekten wij als personeelskosten. Het was daardoor 
niet transparant welke personeelskosten op operationele activiteiten zagen en welke 
personeelskosten zagen op interne productontwikkeling. Ook kwamen de personeelskosten die 
zagen op interne productontwikkeling direct ten laste van het resultaat.  
 
Wij doen steeds meer productontwikkeling intern. Daarom hebben wij in overleg met de 
accountant besloten om vanaf 2018 de kosten voor interne productontwikkeling als investering 
op de balans te zetten. Dat betekent dat de kosten voor interne productontwikkeling niet langer 
direct ten laste komen van ons financiële resultaat.  
 
De kosten van personeel boekten wij onder verkoopkosten of algemene kosten. Daardoor was 
niet transparant hoeveel wij in totaal aan personeel uitgaven. Vanaf 2018 boeken wij daarom alle 
personeelskosten, behalve interne productontwikkeling, onder personeelskosten. 
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In de overzichten hieronder kunt u zien hoe de financiële informatie eruitziet zonder deze 
stelselwijziging en met stelselwijziging, 
 
Winst- en verliesrekening 
In de onderstaande tabellen treft u onze winst- en verliesrekening aan over de jaren 2016 en 
2017. Om het effect van de stelselwijziging van 2018 duidelijk in beeld te brengen, hebben wij de 
cijfers van 2017 in twee vergelijkende tabellen weergegeven. De twee kolommen met 
gerealiseerde cijfers laten de cijfers zien zoals ze in het jaarverslag staan. De cijfers in de derde 
kolom zijn teruggerekend op basis van de nieuwe methode, alsof de stelselwijziging al in 2017 
was doorgevoerd.  
 

Winst- en verliesrekening 2016 2017 2017 

    

Bedragen in € 
  

alsof stelselwijziging 
heeft plaatsgevonden 

     

Netto omzet 292.366 1.512.191 1.512.191 

Inkoop en directe vrachtkosten 206.987 757.907 757.907 

Bruto omzet resultaat 85.379 754.284 754.284 
    

Personeelskosten 171.000 171.000 270.264 

Afschrijvingen 131.358 161.320 162.803 

Bijzondere waardeverminderingen 24.528 13.466 13.466 

Overige bedrijfskosten 338.553 745.270 492.619 

 665.439 1.091.056 939.152 

Bedrijfsresultaat -580.060 -336.772 -184.868 
    

Financiële baten en lasten -54.839 -98.611 -98.611 

Resultaat voor belastingen -634.899 -435.383 -283.479 

Belastingen  482.144 87.076 87.076 
    

Resultaat na belastingen -152.755 -348.307 -196.403 
        

 
Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post.  
 
Netto omzet 
Onze netto omzet is de omzet na aftrek van product retouren en kortingen. De netto omzet is 
gestegen van € 292.366 in 2016 naar € 1.512.191 in 2017. Deze stijging heeft meerdere oorzaken. 
Wij zijn in 2017 onze producten internationaal gaan verkopen via online platforms en online 
retailers. Ook hebben wij in 2017 nieuwe producten geïntroduceerd. Verder is ook de markt sterk 
gegroeid. Meer daarover staat in hoofdstuk 7.3. 
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Inkoop en directe vrachtkosten 
De kosten voor inkoop en directe vrachtkosten bestaan uit onze kosten van inkoop van producten 
uit China, de kosten van transport vanuit China naar ons magazijn in Nederland en de 
invoerrechten die wij aan de Nederlandse douane afdragen. Deze kosten zijn gestegen in lijn met 
onze inkopen van € 206.987 in 2016 naar € 759.907 in 2017. 
 
Bruto omzet resultaat 
Ons bruto omzet resultaat berekenen wij door van onze omzet de inkoop en directe vrachtkosten 
af te trekken. Het bruto omzet resultaat bedroeg in 2017 € 754.284. In 2016 was dat nog € 
85.379. De verbetering van het bruto omzet resultaat is het gevolg van hogere inkoopvolumes, 
waardoor wij onze producten goedkoper konden inkopen en vervoeren. Ook komt het door onze 
switch naar online verkopen. Door de verkoop via online platforms en winkels kunnen wij een 
betere marge maken dan bij verkopen via winkels.  
 
Kosten 
Onze kosten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen 
van de voorraad en overige kosten.  
 
Onze personeelskosten zijn gelijk gebleven en bedroegen in 2016 en in 2017 € 171.000.  
Dit betrof alleen de kosten voor management fee.  
 
Met de stelselwijziging zijn deze kosten hoger geworden, namelijk van € 171.000 naar  
€ 270.264. Dat komt doordat alle kosten voor management fee, lonen en consulting fees van  
ZZP-ers, met uitzondering van de kosten voor ontwikkelingsuren, ook zijn geboekt als 
personeelskosten. Deze kosten werden zonder stelselwijziging geboekt bij verkoopkosten en 
algemene kosten. 
 
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op het software platform en op de matrijzen 
die wij onze producenten laten gebruiken voor de productie van onze producten. Wij schrijven 
af op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voor het platform is dat percentage 
10%, voor matrijzen 20%. In 2016 hebben wij € 101.128 afgeschreven op ons platform.  
In 2017 was dat € 131.089. Het bedrag is in 2017 gestegen doordat wij in 2017 weer geïnvesteerd 
hebben in ons platform. In 2016 en 2017 hebben wij € 30.231 afgeschreven op onze matrijzen. 
 
Onze bijzondere waardeverminderingen bestaan uit de afschrijving van een voorraad oude 
producten die niet meer voor de normale prijs verkoopbaar zijn. Wij hebben op deze producten 
in 2017 € 13.466 afgeschreven. Het betrof afschrijvingen op oude producten die niet met de 
Zigbee standaard werken en daardoor niet meer te verkopen zijn. In 2016 hadden wij daar al 
€24.528 op afgeschreven. De producten zijn daarmee volledig afgeschreven.  
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De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, kantoorkosten, 
verkoopkosten en algemene kosten. Deze kosten zijn in 2017 gestegen naar € 745. 270, komend 
van €338.553 in 2016. De voornaamste reden voor de stijging is de stijging van de 
verkoopkosten. Die zijn gestegen van € 152.864 naar € 513.441. Dat komt omdat uit de 
verkoopkosten ook de verkoopcommissies voor Amazon betaald worden. Die zijn direct 
afhankelijk van de hoogte van onze verkopen op Amazon.    
 
Met de stelselwijziging zouden de overige bedrijfskosten in 2017 € 492.619 hebben bedragen. 
Dat bedrag is lager, doordat wij met de stelselwijziging alle kosten voor personeel onder 
personeelskosten boeken in plaats van onder verkoopkosten of algemene kosten. 
 
Bedrijfsresultaat 
Ons bedrijfsresultaat berekenen wij door onze kosten van onze bruto omzet resultaat af te 
trekken. Ons bedrijfsresultaat was in 2016 en 2017 negatief. In 2016 bedroeg het € - 568.060, in 
2017 bedroeg het € - 336.772. De verbetering van het bedrijfsresultaat is het gevolg van de 
gestegen omzet en het betere bruto omzet resultaat. Daardoor hebben wij meer inkomsten om 
onze vaste kosten te betalen.  
 
Volgens het stelsel dat wij in 2018 gebruiken, zou het bedrijfsresultaat in 2017 € - 184.868 zijn 
geweest. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het feit dat wij in het nieuwe stelsel ook 
interne ontwikkeluitgaven als investering op de balans zetten in plaats van als kosten op de 
winst- en verliesrekening.  
 
Financiële baten en lasten 
Wij betalen rente op onze leningen. In 2016 was dat €54.893. In juni 2017 hebben wij bij ABN 
AMRO Bank N.V. nieuwe leningen afgesloten van in totaal bijna €956.000. Daardoor bedroegen 
onze rentelasten in 2017 €98.611. 
 
Resultaat voor belastingen 
Om het resultaat voor belastingen te bepalen, trekken wij van het bedrijfsresultaat de financiële 
baten en lasten af. In 2016 was ons resultaat voor belastingen € - 634.889 2017. In 2017 was het 
resultaat voor belastingen € -435.383.  
 
Belastingen 
Door het resultaat voor belastingen in 2016 en 2017 negatief was, hoeven wij over deze jaren 
geen belasting te betalen.   
 
Deze negatieve resultaten mogen wij in de toekomst verrekenen met toekomstige winsten.  
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Dat mag tot negen jaar na het jaar waarin het negatieve resultaat behaald was. Daardoor betalen 
wij ook in de toekomst minder belasting dan wij zonder deze verrekening zouden hebben 
betaald. Dit is daardoor een latente vordering op de Belastingdienst. Deze latente vordering op 
de Belastingdienst komt nu als een negatieve belasting, dus als inkomsten, in de winst- en 
verliesrekening en staat ook als vordering op de balans. Daarover leest u bij de toelichting op de 
balans.  
 
Resultaat na belastingen 
Ons resultaat na belastingen over 2017 was € - 348.307. Dit is inclusief de latente vordering op 
de Belastingdienst van € 87.076. 
 
Balans 
 

Balans 2016 2017 2017 
    

Bedragen in €   Alsof stelselwijziging 
heeft plaatsgevonden 

    
Immateriële vaste activa 808.486 933.531 1.083.531 

Materiële vaste activa 91.960 61.729 61.729 

Financiële vaste activa 482.144 569.220 569.220 

Vaste activa 1.382.590 1.564.480 1.714.480 

    
Voorraden 170.471 565.013 565.013 

Vorderingen 57.568 129.072 129.072 

Liquide middelen 1.136 1.931 1.931 

Vlottende activa 229.175 696.016 696.016 
    

Totaal Activa 1.611.765 2.260.496 2.410.496 

  
    

Gestort aandelenkapitaal 100 100 100 

Agio 2.435.000 2.435.000 2.435.000 

Wettelijke reserves 808.486 933.531 1.083.531 

Overige reserve -2.705.018 -3.178.370 -3.178.370 

Totaal eigen vermogen 538.568 190.261 340.261 
    

Langlopende schulden 141.650 1.187.270 1.187.270 
    

Kortlopende schulden 931.547 882.965 882.965 

    
Totaal Passiva 1.611.765 2.260.496 2.410.496 
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Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post: 
 
Immateriële vaste activa 
Onze immateriële vaste activa geven de boekhoudkundige waarde weer van ons 
softwareplatform en productontwikkeling. Ze worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijk 
kostprijs minus afschrijvingen.   
 
Wij hebben in 2017 € 256.134 in software- en productontwikkeling geïnvesteerd en € 131.089 
afgeschreven. De waarde van onze materiele activa zijn daarmee gestegen van € 808.486 in 2016 
naar € 933.531 in 2017.  
 
Met de stelselwijziging zoals wij die invoeren vanaf 2018, zou de waarde van onze immateriële 
vaste activa zijn gestegen tot € 1.083.531. Dat komt omdat wij in 2018 ook de interne 
ontwikkelactiviteiten activeren.  
 
Materiële vaste activa 
Onze materiele vaste activa zijn de matrijzen en gereedschappen die specifiek gemaakt zijn voor 
de productie van onze armaturen. Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van €151.153 was per 
1 januari 2017 al cumulatief € 59.193 afgeschreven. In 2017 hebben wij er € 30.231 op 
afgeschreven. Daardoor is zijn de materiele activa gedaald van € 91.960 in 2016 naar € 61.729 
in 2017.  
 
Financiële vaste activa 
Voor de compensabele verliezen uit eerdere jaren hebben wij in 2016 een latente 
belastingvordering van € 482.144 opgenomen. Die vordering gaat uit van het 
vennootschapsbelastingtarief van 20%. In 2017 hebben wij een vordering van € 87.076 
opgenomen voor het fiscale verlies over 2017. Daardoor komt de totale latente vordering eind 
2017 uit op € 569.220. 
Voorraden  
Onze voorraden bestaan uit producten die wij bij onze leveranciers in China hebben ingekocht, 
maar nog niet hebben verkocht. Deze voorraden zijn onderweg of staan in ons magazijn.  
Onze voorraden zijn in 2017 gestegen tot € 565.013. In 2016 was dat nog € 170.471. Wij hebben 
meer voorraad aangelegd, omdat wij meer verkopen. Daarvoor hebben wij een grotere buffer 
nodig.   
 
Vorderingen 
Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op groepsmaatschappijen, 
belastingen en premies sociale verzekeringen en overige vorderingen. Veruit het grootste deel 
van onze vorderingen zijn handelsdebiteuren. Dat is geld dat wij van onze klanten tegoed 
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hebben. Onze vorderingen zijn gestegen van € 57.568 in 2016 naar € 129.072 in 2017. Dat komt 
doordat wij meer verkopen. Daardoor hebben wij meer geld tegoed van onze klanten. 
 
Liquide middelen 
Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekening en geld dat op ons PayPal account 
staat. Wij hebben een PayPal account, omdat klanten daarmee in onze webshop kunnen betalen. 
Eind 2017 hadden wij € 1.931 aan liquide middelen.  
 
Eigen vermogen 
Ons eigen vermogen bestaan uit ons aandelenkapitaal en agio, onze wettelijk reserves en overige 
reserves. In 2017 is ons eigen vermogen met € 348.307 gedaald ten opzichte van 2016. Dat komt 
doordat ons netto resultaat in 2017 € 348.307 negatief was.  
 
Langlopende schulden 
Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. In 2017 heeft ABN 
AMRO Bank N.V. ons nieuwe leningen verstrekt van in totaal € 956.000 om verder te kunnen 
groeien. Meer over deze leningen leest u in hoofdstuk 7.6. 
  
Naast deze nieuwe leningen van ABN AMRO Bank N.V. hebben wij meer geld opgenomen van 
ons rekening courant krediet. Onze langlopende schulden zijn daardoor toegenomen van  
€ 141.650 in 2016 naar € 1.187.270 in 2017. 
 
Kortlopende schulden 
Dit zijn onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Ze bestaan 
uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren en onze 
af te dragen omzetbelasting.  
 
Het totaal van onze kortlopende schulden is gedaald van € 931.547 in 2016 naar € 882.965 in 
2017. Dat komt doordat wij een kortlopende lening van €125.000 hebben afgelost. Onze 
crediteuren en afdrachtsverplichtingen voor de omzetbelasting zijn in lijn met onze groeiende 
omzet gestegen. 
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10.3 Tussentijdse cijfers over de periode januari tot en met juli 2018 
 

Winst- en verliesrekening 2017 jan – aug  2018 jan - aug 
   

Bedragen in € Alsof stelselwijzing heeft 
plaatsgevonden 

 

    

Netto omzet 731.833 1.205.374 

Inkoop en directe vrachtkosten 385.345 581.401 

Bruto omzet resultaat 346.489 623.973 
   

Personeelskosten 116.231     137.584 

Afschrijvingen  73.239       77.394 

Overige bedrijfskosten 215.583      344.040 

      405.053                          559.018 

Bedrijfsresultaat  -58.546 64.955 
   

Financiële baten en lasten -34.776 -49.099 

Resultaat voor belastingen -93.340 15.856 

Belastingen    0 
   

Resultaat na belastingen -93.340 15.856 

      
  
Let op: om een goede vergelijking te kunnen maken tussen 2017 en 2018 zijn de cijfers van 2017 
omgerekend naar het nieuwe stelsel, alsof het nieuwe stelsel al in werking was.  
 
Verder passen wij een seizoencorrectie toe. Dat doen wij om een goed beeld te geven van de 
ontwikkeling van de winstgevendheid door het jaar heen. De seizoencorrectie bestaat eruit, dat 
wij de vaste lasten die door het jaar heen constant zijn, over de maanden verdelen naar rato van 
het seizoensmatig te verwachten deel van de jaaromzet. Onze vaste lasten zijn de 
personeelskosten, de financiële baten en lasten en de afschrijvingen. In de periode januari tot en 
met augustus is de te verwachten omzet ca 45% van de jaaromzet. Wij rekenen daarom 45% van 
de te verwachten vaste lasten voor het hele jaar toe aan de periode januari tot en met augustus. 
 
Netto omzet 
Onze netto omzet tot en met augustus dit jaar was € 1.205.374. In dezelfde periode vorig jaar 
was dit € 731.833. Dat komt doordat de markt blijft groeien, doordat ons assortiment breder is 
dan vorig jaar in deze periode en doordat wij nu in meer landen verkopen.  
 
Onze omzet is seizoengevoelig. De meeste producten worden verkocht in de laatste 4 maanden 
van het jaar, als de dagen korter zijn. In hoofdstuk 10.3 leest u over onze prognose voor 2018.  
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Bruto omzet resultaat 
Ons bruto omzet resultaat over de periode tot en met augustus van 2018 bedroeg € 623.973. 
Over dezelfde periode in 2017 bedroeg dit € 346.489. Ons bruto resultaat is dus sterker gestegen 
dan onze netto omzet. Dat komt doordat onze inkoopprijzen en transportkosten gedaald zijn en 
doordat wij meer online verkopen, waar wij een hogere winstmarge hebben.  
 
Afschrijvingen 
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op ons softwareplatform, onze 
productontwikkeling, en onze matrijzen. In de periode van tot en met augustus zijn onze 
afschrijvingen licht gestegen van € 73.239 over deze periode in 2017 tot €77.394 in 2018.  
Dat komt doordat wij meer in ons platform blijven investeren dan wij afschrijven.  
Daardoor gaan de afschrijvingen op het platform omhoog. 
 
Personeelskosten 
Onze personeelskosten na seizoencorrectie zijn dit jaar gestegen ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar van € 116.231 naar € 152.807. Dat komt doordat wij meer hebben uitgegeven 
aan onze sales agent, nu wij ook sales agents in Frankrijk en Italië hebben.   
 
Overige bedrijfskosten 
Onze overige bedrijfskosten bestaan uit verkoopkosten en algemene kosten. Gecorrigeerd voor 
seizoeninvloeden zijn deze kosten in deze periode gestegen van € 215.583 in 2017 tot  
€ 344.040 in 2018. Dat is vooral het gevolg van een stijging van onze verkoopkosten. De meeste 
verkoopkosten, zoals de verkoopcommissie voor Amazon, zijn namelijk direct afhankelijk van de 
omzet.  
 
Bedrijfsresultaat 
Ons bedrijfsresultaat is in de periode januari tot en met augustus gestegen van € - 64.678 in deze 
periode in 2017 naar € 64.955 in 2018. De verbetering van het bedrijfsresultaat is het gevolg van 
de gestegen omzet en het betere bruto omzet resultaat. Daardoor hebben wij meer inkomsten 
om onze vaste kosten te betalen.  
 
Financiële baten en lasten 
Onze financiële lasten zijn dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tussen januari en 
augustus waren onze financiële lasten na seizoencorrectie € 49.099 in 2018 ten opzichte van  
€ 34.776 in dezelfde periode in 2017. Dat komt door de betaalde rente over de extra leningen die 
wij vorig jaar en begin dit jaar hebben afgesloten.  
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Resultaat na belastingen 
In de periode januari tot en met augustus 2018 is het netto resultaat € 15.856. In dezelfde periode 
in 2017 was het netto resultaat € - 93.340 als de stelselwijziging al had plaatsgevonden.  
Net als de verbetering van het bedrijfsresultaat is ook de verbetering van het resultaat na 
belastingen het directe gevolg van onze hogere netto omzet en bruto omzet resultaat.  
 

Balans 2017 jan-aug 2018 jan-aug 
   

Bedragen in € 
Alsof stelselwijziging heeft 

plaatsgevonden 
 

   
Immateriële vaste activa 843.865 1.103.643 

Materiële vaste activa 76.872 43.367 

Financiële vaste activa 515.330 569.220 

Vaste activa 1.436.067 1.716.230 
   

Voorraden 217.686 493.118 

Vorderingen 929.104 271.519 

Liquide middelen 1.455 1.877 

Vlottende activa 1.148.245 766.514 
   

Totaal Activa 2.584.312 2.482.744 
   

Gestort aandelenkapitaal 100 100 

Agio 2.435.000 2.435.000 

Wettelijke reserves 896.576 1.081.780 

Overige reserve -2.801.188 -3.326.619 

Resultaat lopend boekjaar -99.454 15.856 

Totaal eigen vermogen 431.034 206.117 
   

Langlopende schulden 1.325.000 977.566 
   

Kortlopende schulden 828.278 1.299.061 
   

Totaal Passiva 2.584.312 2.482.744 

  
Let op: om een goede vergelijking te kunnen maken tussen 2017 en 2018 zijn de cijfers van 2017 
omgerekend naar het nieuwe stelsel, alsof het nieuwe stelsel al in werking was.  
 
Immateriële vaste activa  
Onze immateriële vaste activa vertegenwoordigen de boekwaarde van ons smart lighting 
platform en onze productontwikkeling. Wij hebben hier de afgelopen twaalf maanden veel in 
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geïnvesteerd: € 422.000, waarvan 98.000 in het boekjaar 2018.  Daardoor is deze post gestegen 
van € 843.865 over de periode tot en met augustus in 2017 naar € 1.103.643 van januari tot en 
met augustus 2018.  
 
Materiële vaste activa 
Dit is de boekwaarde van onze matrijzen en gereedschappen, Wij hebben hier de afgelopen 
twaalf maanden wel op afgeschreven, maar niet in geïnvesteerd. Daardoor is de waarde gedaald 
van € 76.872 over de periode tot en met augustus in 2017 naar € 43.367 tot en met augustus 
2018. 
 
Financiële vaste activa 
Dit is de latente belastingvordering die opgebouwd is over het verlies in vorige jaren. Doordat 
wij in de tweede helft 2017 nog een negatief resultaat voor belastingen rapporteerden is deze 
post gestegen van € 515.330 over de periode tot en met augustus in 2017 tot € 569.220 in 2018. 
 
Voorraden 
Onze voorraden zijn de afgelopen periode gestegen van € 217.686 over de periode tot en met 
augustus in 2017 naar € 493.118 in 2018. Dat komt doordat wij groeien en daardoor meer 
voorraden nodig hebben om tijdig te kunnen leveren. 
 
Vorderingen 
Onze vorderingen zijn de afgelopen periode sterk gedaald. Dat komt doordat wij in 2017 onze 
inkopen op het moment van bestellen inboekten als vooruitbetaalde goederen, waar een 
crediteur tegenover stond. Sinds dit jaar boeken wij inkopen pas op het moment van factureren 
aan ons.  
 
Liquide middelen 
Onze liquide middelen zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden. Eind 
augustus stonden ze op € 1.877 ten opzichte van € 1.455 over de periode tot en met augustus in 
2017. 
 
Totaal eigen vermogen 
Ons eigen vermogen was in eind augustus € 206.117. Over de periode tot en met augustus in 
2017 was dat nog € 431.034 De daling is het gevolg van het negatieve resultaat na belastingen 
dat wij in 2017 maakten en dat bij de afsluiting van het boekjaar 2017 ten laste kwam van het 
eigen vermogen.  
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Langlopende schulden 
Onze langlopende schulden zijn in de periode tot en met augustus 2018 gedaald ten opzichte van 
dezelfde periode in 2017 en wel van € 1.325.000 naar € 977.566. Dat komt doordat schulden die 
binnen een jaar afgelost moeten worden nu naar de kortlopende schulden zijn verplaatst. 
 
Kortlopende schulden 
Onze kortlopende schulden zijn de afgelopen periode gestegen van € 828.278 naar € 1.299.061.  
 
Dat heeft een aantal oorzaken:  
1. Het kortlopende deel van de langlopende ABN AMRO Bank N.V. leningen steeg met  

€ 292.514. Dit betreft het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden.   
2. Wij hebben in deze periode € 96.167 aan rekening courant opgenomen. 
3. Wij hebben begin 2018 een aantal kortlopende leningen van in totaal € 139.000 gekregen 

van een aantal leden van de coöperatie. Meer over deze lening leest u in hoofdstuk 7.6.  
4. Wij moesten over deze periode €208.695 aan Nederlandse en buitenlandse BTW 

afdragen. 
5. Onze crediteuren namen af met € 263.107 door een andere manier van inboeken van 

orders. Hierover leest u ook hiervoor bij de toelichting op de vorderingen.  
 
10.4 Onze prognose 
Hieronder zullen wij een overzicht geven van een mogelijk scenario voor de jaren 2018 en 
2019.  
 
Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij 
aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses 
zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. 
U moet uw beslissing om te beleggen in onze obligaties dus niet nemen op basis van 
deze prognose.  
 
Wij hebben onze prognoses gebaseerd op ons verkoopplan. Dat plan is gebaseerd op een 
groeiende markt en op onze plannen om met een breder portfolio en verkoopactiviteiten in meer 
landen actief te zijn.  
Wij gaan uit van een marktgroei van 30% in 2018 en 30% in 2019. Daarmee zijn wij voorzichtiger 
dan de inschattingen van marktanalisten (zie 7.3). Wij gaan ervan uit dat onze netto omzet met 
ons huidige portfolio in de huidige kanalen gelijke tred houdt met de marktgroei. Verder gaan 
wij ervan uit dat wij in 2018 hier bovenop nog eens 26% extra netto omzet genereren uit nieuwe 
producten. Dat is in lijn met de eerste verkoopcijfers van de nieuwe producten die wij dit jaar 
geïntroduceerd hebben. Voor 2019 gaan wij uit van een percentage van 20% extra omzet uit deze 
in 2018 geïntroduceerde nieuwe producten. Naarmate het portfolio breder wordt zal de impact 
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van nieuwe producten namelijk kleiner worden. Tenslotte gaan wij nog uit van 15% extra netto 
omzet in 2018 en 13% extra netto omzet in 2019 doordat wij onze verkopen willen uitbreiden 
naar nieuwe landen. Op basis hiervan gaan wij uit van een omzet in 2018 van (130% x 126% x 
115% =) 188% van de netto omzet van 2017. Voor 2019 gaan wij uit van een omzet van ( 130% x 
120% x 110%=) 172% van de netto omzet van 2018. In deze berekening nemen wij een eenmalige 
Essent order van € 110.000 uit  2017 niet mee, omdat er geen vervolgorders gepland zijn.   
  
Bij deze prognoses gaan wij ervan uit dat wij voor € 2.000.000 aan obligaties verkopen.  
Het is mogelijk wij meer of minder ophalen.  
 

Winst- en verliesrekening 2017 2018 2019 
    

Bedragen in € alsof stelselwijziging 
al heeft plaatsgevonden 

Prognose Prognose 

     

Netto omzet 1.512.191 2.650.000 4.694.000 

Inkoop en directe vrachtkosten 757.907 1.245.000 2.246.000 

Bruto omzet resultaat 754.284 1.405.000 2.448.000 
    

Personeelskosten 270.264 305.000 412.000 

Afschrijvingen 162.803 170.000 213.000 

Bijzondere waardeverminderingen 13.466 0 0 

Overige bedrijfskosten 492.619 748.000 1.293.000 

 939.152 1.223.000 1.918.000 

Bedrijfsresultaat  (EBIT) -184.868 182.000 530.000 
    

Financiële baten en lasten -98.611 -113.461 -255.457 

Resultaat voor belastingen -283.479 68.539 274.543 

Belastingen  87.076 0 0 
    

Resultaat -196.403 68.539 274.543 

        

 
 
Winst- en verliesrekening 
 
Alle prognoses worden gerapporteerd volgens het nieuwe stelsel. Voor een goede vergelijking 
met 2017 zijn ook de cijfers van 2017 gepresenteerd alsof de stelselwijziging al had 
plaatsgevonden. 
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Omzet 
Onze netto omzet is de omzet na aftrek van product retouren en kortingen. Volgens ons 
verkoopplan groeit de omzet van € 1.512.000 in 2017 naar € 2.650.000 in 2018. Meet over ons 
verkoopplan leest u boven de tabel.  
 
De toename ten opzichte van de netto omzet tot en met augustus 2018 wordt veroorzaakt door 
het seizoenpatroon in deze markt. In de laatste 4 maanden van het jaar wordt ca 55% van de 
omzet behaald. In 2019 verwachten wij op basis van het verkoopplan een omzet van € 4.694.000.  
 
Bruto omzet resultaat 
Ons bruto omzet resultaat marge berekenen wij door van onze netto omzet de inkoopkosten, de 
vrachtkosten naar Nederland en de invoerrechten af te trekken. 
 
Op basis van ons verkoopplan verwachten wij dat ons bruto omzet resultaat stijgt van € 754.000 
in 2017 naar € 1.405.000 in 2018 en € 2.448.000 in 2019. Als percentage van de netto omzet, 
plannen wij voorzichtigheidshalve een bruto omzet resultaat dat 1% lager ligt dan in 2018.  
Dat doen wij omdat wij verwachten dat de marge voor nieuwe klanten en landen, met name in 
de Verenigde Staten, iets lager kan liggen dan die voor verkoop via onze bestaande kanalen.  
 
Personeelskosten 
Wij gaan ervan uit dat de personeelskosten zullen tussen 2017 en 2019 zullen stijgen van  
€ 270.264 naar € 305.000 in 2018 en € 412.000 in 2019 door de groei van de organisatie en 
loonsverhogingen. Sinds begin 2018 hebben wij twee parttime sales agenten voor Frankrijk en 
Italië. Verder hebben wij in juli 2018 een marketing content manager aangenomen en werven 
wij op dit moment een customer service specialist. In 2019 verwachten wij nog een 
projectmanager aan te nemen.  
 
Afschrijvingen 
Wij verwachten dat onze afschrijvingen, die in 2017 € 162.803 bedroegen, in 2018 zullen 
uitkomen op € 170.000 en in 2019 op € 213.000. De stijging van de afschrijvingen is het gevolg 
van de investeringen die wij verwachten te doen in ons platform en in matrijzen. Meer daarover 
staat hieronder bij de toelichting van de balans van 2018 en 2019 onder de kopjes Immateriële 
vaste activa en Materiële vaste activa. 
 
Bijzondere waardeverminderingen 
Wij verwachten in 2018 en 2019 geen bijzondere waardevermindering te hoeven afboeken.  
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Overige bedrijfskosten 
Onze overige kosten bestaan uit verkoopkosten en algemene kosten. De overige kosten stijgen 
volgens dit plan van € 492.619 in 2017 naar €748.000 in 2018 en naar € 1.293.000 in 2019. 
Verreweg het grootste deel hiervan bestaat uit verkoopkosten. In 2017 bedroegen die volgens het 
nieuwe stelsel € 430.315. Wij verwachten dat ze in 2018 zullen stijgen naar €681.000 en in 2019 
naar € 1.171.000. Dat komt doordat onze verkoopkosten grotendeels direct gekoppeld zijn aan 
onze netto omzet.  
 
Bedrijfsresultaat 
Ons bedrijfsresultaat berekenen wij door van het bruto omzetresultaat onze personeelskosten, 
afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige bedrijfskosten af te trekken. 
Volgens onze prognose stijgt ons bedrijfsresultaat van € - 184.868 in 2017 naar € 182.000 in 
2018 en € 530.000 in 2019. Dat komt doordat wij verwachten dat het netto omzetresultaat veel 
sneller stijgt dan onze personeelskosten, algemene kosten en afschrijvingen.  
 
Financiële baten en lasten 
Als onze netto omzet groeit, zullen wij meer moeten investeren in werkkapitaal. Dat doen wij 
deels met geleend geld zoals het geld van deze obligaties en de leningen die wij hebben van de 
bank. Hierover leest u ook in hoofdstuk 8.1. In 2018 en 2019 zullen wij meer geld geleend hebben 
dan in 2017. Meer daarover leest u onder de kopjes langlopende schulden en kortlopende 
schulden hieronder. Onze rentelasten nemen daardoor toe van € 98.611 in 2017 naar € 113.000 
in 2018 en ruim € 255.000 in 2019.  
 
Resultaat voor belastingen 
Wij verwachten dat ons bedrijfsresultaat veel sneller zal stijgen dan de rentelasten. Daardoor 
verbetert ons resultaat voor belastingen van € - 283.479 in 2017 naar € 69.000 in 2018 en  
€ 274.543 in 2019. 
 
Resultaat na belastingen 
Zoals beschreven bij hoofdstuk 10.2 hebben wij een fiscaal te verrekenen verlies uit de jaren voor 
2018. Hierdoor betalen wij tot en met 2020 naar verwachting geen vennootschapsbelasting. 
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Balans 2017 2018 2019 
    

Bedragen in € alsof stelselwijziging 
heeft plaatsgevonden 

Prognose Prognose 

    

Immateriële vaste activa 1.083.531 1.153.014 1.277.014 

Materiële vaste activa 61.729 71.729 71.729 

Financiële vaste activa 569.220 555.512 500.604 

Vaste activa 1.714.480 1.780.255 1.849.347 
    

Voorraden 565.013 549.000 758.000 

Vorderingen 129.072 153.000 260.000 

Liquide middelen 1.931 1.355.498 1.291.505 

Vlottende activa 696.016 2.057.498 2.309.505 
    

Totaal Activa 2.410.496 3.837.753 4.158.852 
       

Gestort aandelenkapitaal 100 100 100 

Agio 2.435.000 2.435.000 2.435.000 

Wettelijke reserves 1.083.531 1.153.014 1.277.014 

Overige reserve -3.178.370 -3.109.831 -2.835.288 

Totaal eigen vermogen 340.261 478.283 876.826 
    

Langlopende schulden 1.187.270 2.821.306 2.455.342 
    

Kortlopende schulden 882.965 538.164 826.684 
    

Totaal Passiva 2.410.496 3.837.753 4.158.852 

 
 
Balans 
 
Immateriële vaste activa 
In 2018 verwachten wij € 248.000 te investeren in productontwikkeling en € 168.571 af te 
schrijven op eerdere ontwikkelingsactiviteiten. In 2019 verwachten wij € 337.000 te investeren 
in ontwikkeling en € 211.000 af te schrijven op eerdere ontwikkelingsactiviteiten. Doordat onze 
geplande investeringen in productontwikkeling daarmee groter is dan de geplande 
afschrijvingen, verwachten wij een groei van onze immateriële vaste activa. Wij verwachten dat 
die zullen toenemen van € 1.083.531 in 2017 tot € 1.153.014 in 2018 en € 1.277.014 in 2019. 
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Materiële vaste activa 
Wij verwachten dat wij voor onze nieuwe producten nog dit jaar zullen gaan investeren in eigen 
matrijzen. Daardoor zal de waarde van de materiele vaste activa stijgen van € 61.729 eind 2017 
naar € 71.729 eind 2018. Voor 2019 verwachten wij geen verdere stijging. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële activa worden gevormd door een latente vordering op de Belastingdienst door de 
compensabele verliezen uit eerdere jaren. Hierover leest u ook bij hoofdstuk 10.2. Over 2017 
hadden wij een latente vordering voor vennootschapsbelasting op de balans van  
€ 569.220. Deze vordering zal dalen als wij winst maken. Wij verwachten daarom dat er over 
2018 nog een vordering van € 555.512 staat en dat die vordering eind 2019 € 500.604 bedraagt. 
 
Voorraden 
Doordat wij verwachten dat onze netto omzet stijgt, zullen wij ook hogere voorraden moeten 
aanhouden. Daarbij zal de ondergrens van ons voorraadniveau stijgen in lijn met onze geplande 
omzetgroei. De bovengrens van ons voorraadniveau hoeft minder snel te stijgen.  
Wij verwachten dat onze voorraad eind 2018 € 549.000 zal zijn en eind 2019 op € 758.000 zal 
uitkomen. 
 
Vorderingen 
Als onze netto omzet stijgt, zullen naar verwachting onze debiteuren in hetzelfde tempo stijgen. 
Wij verwachten 2018 te eindigen met € 153.000 aan vorderingen en 2019 te eindigen met  
€ 260.000 aan vorderingen. 
 
Liquide middelen 
Wij gaan in dit scenario uit van een NPEX obligatielening van € 2.000.000. Dit bedrag halen wij 
op om onze groei tot en met 2020 te financieren. Dat betekent dat wij in dit scenario eind 2018 
en 2019 nog een deel van de lening als liquide middelen beschikbaar hebben. De liquide 
middelen groeien daardoor van € 1.931 in 2017 tot € 1.355.498 eind 2018 en € 1.291.501 eind 
2019.  
 
Wettelijke reserve 
De wettelijke reserve houdt gelijke tred met de waardering van onze immateriële vaste activa. 
De reserve zal daardoor oplopen van € 1.083.531 in 2017 naar € 1.153.014 in 2018 en naar  
€ 1.277.014 in 2019.  
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Overige reserve 
De overige reserve wordt in 2018 en 2019 telkens minder negatief, stijgend van € - 3.178.370 in 
2017 naar € -3.109.831 in 2018 en € - 2.835.288 in 2019, doordat de winst in beide jaren aan het 
eigen vermogen wordt toegevoegd. 
 
Eigen vermogen 
Wij verwachten het netto resultaat volledig aan het eigen vermogen toe te voegen in 2018 en 
2019. Het eigen vermogen stijgt daardoor van € 340.261 in 2017 tot € 478.283 in 2018 en  
€ 876.826 in 2019.  
 
Langlopende schulden 
Wij verwachten onze drie langlopende leningen bij ABN AMRO Bank N.V. terug te betalen 
volgens het afgesproken aflossingsschema. Meer daarover leest u in hoofdstuk 7.6. Dat betekent 
dat wij in 2018 in totaal € 91.494 en in 2019 in totaal € 365.976 aflossen.  
 
Het deel van de langlopende lening dat in 2019 afgelost moet worden, verschuift op de balans in 
2018 van langlopende schuilden naar kortlopende schulden. In 2019 gebeurt hetzelfde met de 
aflossingen voor 2020. Daardoor zullen de langlopende schulden (exclusief deze obligaties) van  
€ 1.187.270 in 2017 gedaald zijn naar € 821.306 in 2018 en € 455.342 in 2019. Wij gaan er in 
deze prognose vanuit dat wij in 2018 voor € 2.000.000 aan obligaties verkopen. Daarmee komt 
ons totaal aan langlopende schulden in 2018 uit op € 2.821.306 en in 2019 uit op € 2.455.342.  
 
Kortlopende schulden 
Dit zijn onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Ze bestaan 
uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren en onze 
af te dragen omzetbelasting.  
 
Eind 2018 staat naar verwachting onze rekening courant lening bij ABN AMRO Bank N.V. op 
nul, doordat een deel van het geld van deze obligaties pas in 2020 gebruikt wordt en in de 
tussentijd op onze bankrekening staat. Verder stijgen onze crediteuren en 
afdrachtsverplichtingen omzetbelasting als onze netto omzet stijgt. De som van onze 
kortlopende leningen zal daardoor in dit scenario tot 2019 licht dalen van € 882.965 in 2017 tot 
€ 538.164 in 2018. Daarna verwachten wij dat de kortlopende schulden weer zullen stijgen naar 
€ 826.684 in 2019. Dat komt doordat wij in 2019 weer een deel van ons rekening courant krediet 
zullen opnemen voor de financiering van voorraden. 
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Onze aannames bij deze prognose 
Wij hebben bij het opstellen van deze prognose gebruik gemaakt van aannames. Naast de 
aannames die al expliciet onder de verschillende posten zijn vermeld, zijn dit de belangrijkste 
aannames: 
 

• Wij gaan ervan uit dat de markt voor slimme verlichting zal blijven groeien. Wij gaan uit 
van 30% groei in 2018 en 2019.  

• Wij gaan ervan uit dat een eventuele daling van marktprijzen gecompenseerd zal worden 
door lagere inkoopprijzen. Die lagere prijzen denken wij te kunnen realiseren door hogere 
inkoopvolumes en door lagere logistieke kosten per product.  

• Onze algemene kosten zijn in principe vast. Toch gaan wij uit van een stijging in lijn met 
de stijging van de netto omzet.  

• Wij gaan ervan uit dat onze ontwikkelingskosten op dezelfde manier in aanmerking 
blijven komen voor WBSO subsidie als nu het geval is en dat wij ze ook op dezelfde manier 
blijven activeren en afschrijven.  

• Wij hebben geen tegenslagen ingebouwd voor bijvoorbeeld leveranciers die niet kunnen 
leveren of verkoopkanalen die wij niet meer kunnen gebruiken.  

• Wij gaan ervan uit dat er geen significante fiscale veranderingen zullen zijn 

• Wij hebben in dit scenario geen rekening gehouden met dividenduitkeringen.  
 
10.5 Geen 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 
_________________ 

 
      Balanstotaal 
 
 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2017 die voor ons van bijzonder 
belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit. Hieronder vindt u meer 
informatie over onze solvabiliteit in 2016, 2017 en 2018 (januari tot en met augustus). 
 
 
 



65 
 

Solvabiliteit 2016 2017 2017 2017 jan-aug 2018 jan-aug 
      

Bedragen in € gerealiseerd gerealiseerd alsof 
stelselwijziging 

heeft 
plaatsgevonden 

alsof stelselwijziging 
heeft plaats-

gevonden en na 
seizoenscorrectie 

na 
seizoenscorrectie 

Totaal eigen vermogen 538.568 190.261 340.261 431.034 206.117 

Balanstotaal 1.611.765 2.260.496 2.410.496 2.584.312 2.482.744 

Solvabiliteit 33,4% 8,4% 14,1% 16,7% 8,3% 
            

 
Onze solvabiliteit is gedaald van 33,4% in 2016 naar 8,4% in 2017. Dat komt doordat wij in 2017 
weliswaar groeiden, maar in dat jaar wel een negatief resultaat na belastingen hadden.  
Dat negatieve resultaat kwam ten laste van ons eigen vermogen. Ons balanstotaal is in 2017 juist 
hoger geworden, omdat wij geld hebben geleend voor investeringen in voorraden, debiteuren en 
productontwikkeling.  
 
Eind 2017 was onze solvabiliteit 8,4%. Volgens het nieuwe stelsel dat wij sinds 2018 gebruiken 
zou de solvabiliteit 14,1% zijn geweest. Onze solvabiliteit was per 31 augustus 2018 8,3%. 
 

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 26 april 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 geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in 

onze handelspositie  
Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2017 geëindigd. Na het einde van de laatste 
verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van 
betekenis geweest in de financiële positie van de groep van bedrijven waar wij bij horen.  
Sinds 31 december 2017 zijn er ook geen wijzigingen van betekenis geweest in de handelspositie 
van de groep van bedrijven waar wij bij horen.  
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11. Informatie over Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. 

 
Voor onze obligaties staan Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. ieder voor zich borg. Dat betekent dat Coöperatie Lighting Fundamentals 
Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. zullen betalen als wij dat niet doen.  
 
Zo spreken wij af dat wij het geld van de lening terugbetalen en wanneer wij dat doen. Ook 
spreken wij af dat wij rente betalen. Doen wij dat niet? Of doen wij dat niet op tijd? Dan betaalt 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. of Lighting Fundamentals IP B.V. dus. Of zij 
betalen samen aan u. Zij kunnen deze afspraak niet intrekken. De afspraken met Coöperatie 
Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. over de borgstelling 
vindt u als bijlage bij dit prospectus.  
 
Hieronder vindt u meer informatie over Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en 
Lighting Fundamentals IP B.V. 
 
 
11.1 Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. heeft geen activiteiten, behalve het uitoefenen 
van het bestuur over ons en Lighting Fundamentals IP B.V.  
 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is opgericht op 12 november 2012 in Nederland 
en heeft het volgende als doel en oefent het volgende bedrijf uit, zoals dat staat in artikel 3 van 
de statuten: 
 

De coöperatie heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de leden, waaronder met name de 

voorziening in de stoffelijke behoeften van haar leden, door het sluiten van overeenkomsten met de leden, in 

het bedrijf dat de coöperatie te dien einde en te hunnen uitoefent of doet uitoefenen. 

 

Het bedrijf van de coöperatie omvat het houden van aandelen, het uitoefenen van het stemrecht, en andere aan 
de aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere 

uitkeringen en het uitkeren ervan aan de leden. 
 

Het Nederlands recht geldt voor Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. Coöperatie 
Lighting Fundamentals Holding U.A. is statutair gevestigd in Amsterdam. Het kantooradres is 
aan Gijsbrecht van Amstelstraat 328a in (1215 CV) Hilversum. Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel op 13 november 2012. Het nummer is 56456077. 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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De bestuurders van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. zijn Genki beheer B.V. en 
Rochester Beheer B.V. Indirect zijn de heer J. Dalderop (via Genki beheer B.V.) en de R. Timmer 
(via Rochester Beheer B.V.) de bestuurders.  
 
 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. heeft 22 leden. De leden zijn: 
 
1. Genki Beheer B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer J. Dalderop. 
2. Rochester Beheer B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer R. Timmer. 
3. ArqIT Beheer B.V. Dit is de houdstervennootschap van de heer G. Vermeulen. 
4. De heer C. van der Veen. 
5. Jael B.V.  
6. Menerva Media en Mgt B.V.  
7. Pure Creative B.V.  
8. Harry Koiter Beheer B.V.  
9. De heer M. Haselhoff 
10. Mevrouw B. Kolff van Oosterwijk 
11. De heer P. Rademaker 
12. De heer H. Vetkamp 
13. De heer P. Simmeren 
14. De heer A. Pijnenburg 
15. Zwaja B.V.   
16. Top Gear B.V.  
17. Sapphire Private Foundation. 
18. JCZ Automatisering.  
19. Rudolf Harinck Holding B.V.  
20. ProFour Consultancy B.V. 
21. Kubald GmbH.  
22. De heer O. Bakkal en de heer J. van Rijt  
 
Iedere lidmaatschapseenheid geeft recht op één stem in de algemene vergadering.  
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11.2  De financiële informatie van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. 
Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 en 2017.  
 

Winst- en verliesrekening 2016 2017    
Bedragen in €   

   
Overige bedrijfskosten 2.500 -164 

   
Bedrijfsresultaat -2.500 164 

   
Financiële baten en lasten -67.400 -38.869 
Resultaat voor belastingen -69.900 -38.705 
Belastingen 31.548 7.741 
Aandeel in resultaat deelnemingen -155.457 -355.031 

   
Resultaat na belastingen -193.809 -385.995 

  
 
Overige bedrijfskosten 
De cooperatie had in 2017 € - 164 aan kosten. Dat kan doordat enkele eerder gemaakte kosten 
zijn doorbelast aan Innr Lighting BV. In 2016 waren er € 2.500 aan accountantskosten. 
 
Bedrijfsresultaat 
De cooperatie had in 2016 en 2017 geen inkomsten. Het bedrijfsresultaat werd daardoor direct 
bepaald door de overige bedrijfskosten en bedroeg in 2017 € 614. In 2016 bedroeg het - € 2.500. 
 
Financiele baten en lasten 
In 2016 en de eerste helft van 2017 had de coöperatie converteerbare geldleningen bij negen 
leden van de coöperatie. Deze zijn te converteren in lidmaatschapseenheden in de coöperatie. 
De leningen bedroegen op 1 januari 2017 in totaal € 776.031. Deze leningen zijn verstrekt om via 
de coöperatie aanloopverliezen in ons te kunnen financieren. De coöperatie heeft daarom het 
volledige bedrag als agio in ons gestort. Over deze agio storting leest u ook in hoofdstuk 10.2 bij 
onze balans. 
 
Op deze lening werd door de coöperatie 10% rente betaald. Deze rente is bijgeschreven bij de 
uitstaande leningen. In juni 2017 is de lening, inclusief de bijgeschreven rente, omgezet in 
lidmaatschapscertificaten in de coöperatie.  
 
Doordat de lening halverwege 2017 geconverteerd is in lidmaatschapseenheden in de coöperatie, 
hoefde de coöperatie alleen over de eerste 6 maanden rente te betalen. In 2016 was er nog rente 
verschuldigd over het hele jaar. Hierdoor zijn de rentelasten gedaald van € 67.400 in 2016 naar 
€ 38.869 in 2017.  
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Resultaat voor belastingen 
Vooral door de renteverplichting had de coöperatie een bedrijfsresultaat van € - 38.705 in 2017. 
In 2016 was dat € - 69.900. 
 
Belastingen 
Het negatieve resultaat levert een latente belastingvordering op. In 2017 was die € 7.741, 
gebaseerd op het fiscale verlies over 2017, in 2016 was die € 31.548, eenmalig opgevoerd op basis 
van de cumulatieve fiscale verliezen van eerdere jaren. 
 
Aandeel in resultaat deelnemingen 
Het aandeel van de coöperatie in ons leverde in 2017 een resultaat na belastingen op van  
€ - 348.307. Het aandeel in Lighting Fundamentals IP B.V. leverde een resultaat na belastingen 
van € - 6.724. In totaal leidde dit in 2017 tot een negatief resultaat van € 355.031 op 
deelnemingen. In 2016 was dit nog € - 155.457. 
 
Resultaat na belastingen 
De coöperatie had in 2017 een resultaat na belastingen van € - 385.995. In 2016 was dit € -
193.809. 
 

Balans 2016 2017 
   

Bedragen in €   
   

Financiële vaste activa 582,749 235,459 
   

Vorderingen 74,069 28,648 

Liquide middelen & deposito 48 423 

Vlottende activa 74,117 29,071 
   

Totaal Activa 656,866 264,530 
    

Gestort ledenkapitaal 300,771 400,118 

Agio 1,600,084 2,279,256 

Wettelijke reserves 808,486 933,531 

Overige reserve -2,845,079 -3,356,119 

Totaal eigen vermogen -135,738 256,786 
   

Langlopende schulden 776,031 0 
   

Kortlopende schulden 16,573 7,744 
   

Totaal Passiva 656,866 264,530 
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Vaste activa 
De vaste activa van de coöperatie bestaat uit de boekhoudkundige waarde van de deelnemingen 
in ons en in Lighting Fundamentals IP B.V., gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, samen 
€ 196.170, en een belastinglatentie van € 39.289, opgebouwd door een negatief fiscaal resultaat 
in de jaren 2013 tot en met 2017.  
 
De boekhoudkundige waarde van de deelneming in ons is teruggelopen van € 538.568 in 2016 
naar € 190.261 in 2017. Dat komt doordat ons eigen vermogen met hetzelfde bedrag is 
teruggelopen door ons negatieve resultaat na belastingen. 
 
De waarde van de deelneming in Lighting Fundamentals IP B.V. was in 2017 € 5.909.  
De belastinglatentie is in 2017 gestegen van € 31.548 naar € 39.289, door het negatieve 
bedrijfsresultaat van de coöperatie over 2017. Het totaal aan vaste activa stond eind 2017 op  
€ 235.459.  
 
Vlottende activa 
De vlottende activa van de coöperatie bestaan bijna helemaal uit vorderingen op ons. Het totaal 
aan vorderingen op ons bedroeg eind 2017 €28.648. Daarnaast had de coöperatie € 423 aan 
liquide middelen.  
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de coöperatie bestaat uit het gestorte ledenkapitaal, agio, de wettelijke 
reserve en overige reserves. Het eigen vermogen van de coöperatie is in 2017 gestegen van  
€ -135.738 in 2016 naar € 256.786 in 2017. Dat komt doordat de verstrekkers van de 
converteerbare leningen deze in 2017 hebben geconverteerd in lidmaatschapseenheden in de 
coöperatie. Daardoor is deze schuld omgezet in eigen vermogen.  
 
Gestort ledenkapitaal 
Het gestorte ledenkapitaal bestaat uit de storting van de nominale waarde van € 1 per 
lidmaatschapseenheid voor alle uitstaande lidmaatschapscertificaten A en 
lidmaatschapseenheden B. De lidmaatschapseenheden zijn niet verhandelbare eenheden zonder 
stemrecht die geen recht geven op dividend, maar alleen op een deel van de opbrengst bij 
opheffing van de coöperatie na verkoop van de werkmaatschappijen.  
 
Het gestorte ledenkapitaal is in 2017 gestegen van € 300.771 naar € 400.118 door de uitgifte van 
99.347 nieuwe lidmaatschapscertificaten. Deze uitgifte is gedaan als onderdeel van de conversie 
van de uitstaande converteerbare lening van op dat moment € 778.483 in 
lidmaatschapscertificaten van de coöperatie.  
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Agio 
Het agio bestaat uit de stortingen van het deel bovenop de nominale waarde per 
lidmaatschapseenheid. Het agio is in 2017 gestegen van € 1.600.084 naar € 2.279.256.  
Deze stijging van € 679.172 komt door de bovenstaande conversie van de uitstaande 
converteerbare lening in 97.687 nieuwe lidmaatschapseenheden A en 1.660 nieuwe 
lidmaatschapseenheden B tegen een uitgiftekoers van € 7.836 per eenheid.  
 
Wettelijke reserve 
De wettelijke reserve is een reserve die aangehouden moet worden voor de immateriële activa 
op de balans van deelnemingen. De coöperatie mag geen uitkeringen aan leden doen als 
daardoor de wettelijke reserve lager wordt dan deze immateriële activa van deelnemingen. 
 
De wettelijk reserve is in 2017 gestegen naar € 933.531, komend van € 808.486 in 2016.  
Dit komt doordat wij hebben geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van onze producten, 
waardoor haar immateriële activa zijn toegenomen. 
 
Overige reserve 
De overige reserve is opgebouwd met niet uitgekeerde winsten uit eerdere jaren minus de 
opgebouwde wettelijke reserves. De coöperatie heeft negatieve overige reserves van  
€ -3.356.119. In 2016 was de overige reserve nog € -2.845.079. De reserve is in 2017 ten opzichte 
van 2016 verder negatief geworden, doordat het negatieve resultaat van 2017 van beide 
deelnemingen aan de overige reserve is toegevoegd. 
 
Langlopende schulden 
De coöperatie had per eind 2017 geen langlopende schulden meer. De converteerbare lening die 
eind 2016 voor € 776.031 op de balans stond is in 2017 geconverteerd. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn in 2017 teruggelopen van € 16.573 naar € 7.744. 
 
 
11.3 Lighting Fundamentals IP B.V. 
Lighting Fundamentals IP B.V. houdt alle intellectuele eigendomsrechten van ons en onze 
producten. Hierover leest u in hoofdstuk 7.7. 
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Lighting Fundamentals IP B.V. is opgericht op 20 november 2012 in Nederland en heeft het 
volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de statuten:  
 

1. het beheren, creëren, verkrijgen en exploiteren van rechten van intellectuele eigendom in welke vorm dan 

ook; 

2. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het 
(doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;  

3. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en 

het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;  

4. het beheren van pensioenvermogen, het verstrekken van pensioenuitkeringen," het op solide wijze beleggen 

van gelden in effecten of andere vermogensbestanddelen en het verrichten van al hetgeen met net 

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;  
5. het beleggen van gelden in het kader van het verstrekken van periodieke uitkeringen aan directeuren, 

gewezen directeuren en/of hun bloed- en -aanverwanten, alsmede het aangaan van 

stamrechtovereenkomsten;  

6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Het Nederlands recht geldt voor Lighting Fundamentals IP B.V. Lighting Fundamentals IP B.V. 
is statutair gevestigd in Amsterdam. Het kantooradres is aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 328 
A in (1215 CV) Hilversum. Het telefoonnummer is 06 22460240. Lighting Fundamentals IP B.V. 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 november 2012. Het 
nummer is 56457014. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons 
dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 
 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is de enige bestuurder. Indirect zijn de heer J. 
Dalderop (via Genki beheer B.V.) en de R. Timmer (via Rochester Beheer B.V.) onze bestuurders.  
 
11.4 De financiële informatie van Lighting Fundamentals IP B.V. 
Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 en 2017.  
 

Winst- en verliesrekening 2016 2017 
   

Bedragen in €   

    

Afschrijvingen 5.087 6.333 

Overige bedrijfskosten 1.081 2.072 

Kosten 6.168 8.405 
   

Resultaat voor belastingen -6.168 -8.405 

Belastingen  3.466 1.681 
   

Resultaat na belastingen -2.702 -6.724 
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Winst- en verliesrekening 
Lighting Fundamentals IP B.V. had in 2017 in totaal € 8.405 aan kosten, bestaande uit € 6.333 
aan afschrijvingen op de intellectuele eigendomsrechten en € 2.072 aan overige bedrijfskosten. 
Er waren geen inkomsten. In 2016 bedroegen de totale kosten € 6.168.  
 
Het resultaat voor belastingen kwam daarmee uit in € - 8.405, ten opzichte van € -6.168 in 2016. 
Door dit negatieve resultaat is er een latente vordering van € 1.681 op de Belastingdienst 
ontstaan. Het resultaat na belastingen komt hiermee uit op € - 6.724. In 2016 was dat € 2.702. 
 

Balans 2016 2017 
   

Bedragen in €   
   

Immateriële vaste activa 19.056 16.483 

Financiële vaste activa 3.466 5.147 

Vaste activa 22.522 21.630 
   

Vorderingen 601 387 

Liquide middelen 58 505 

Vlottende activa 659 892 
   

Totaal Activa 23.181 22.522 

   

Aandelenkapitaal 100 100 

Agio 26.400 26.400 

Overige reserve -13.867 -20.591 

Totaal eigen vermogen 12.633 5.909 
   

Kortlopende schulden 10.548 16.613 
   

Totaal Passiva 23.181 22.522 
 
 
Balans 
 
Activa 
Lighting Fundamentals IP B.V. had eind 2017 voor € 16.483 aan immateriële vaste activa op de 
balans staan. Dit is de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele 
eigendomsrechten zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingskosten minus 
afschrijvingen. Eind 2016 was die waarde nog € 19.056. Het bedrag daalt ieder jaar doordat erop 
afgeschreven wordt. Daarnaast staat er aan financiële activa een latente belastingvordering van 



74 
 

€ 5.147 op de balans. Dat is een stijging ten opzicht van de latente belastingvordering van € 3.466 
die er eind 2016 was. Aan vlottende activa stond er eind 2017 voor € 387 aan terug te vorderen 
omzetbelasting en € 505 aan liquide middelen op de balans. 
 
Passiva 
Het eigen vermogen kwam in 2017 uit op een totaal van € 5.909, bestaande uit een nominaal 
kapitaal van € 100, agio van € 26.400 en overige reserve van € - 20.591. Daarmee is het eigen 
vermogen gedaalde ten opzichte van 2016, toen het nog € 12.633 bedroeg. De daling is het gevolg 
van een daling in de overige reserve. Die daalde van € - 13.867 in 2016 naar € - 20.591 in 2017 
door het fiscale verlies dat Lighting Fundamentals IP B.V. in 2017 maakte.  
 
De kortlopende schulden zijn gestegen van € 10.548 in 2016 naar € 16.613 in 2017. Dit betreft 
schulden aan ons.  
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12. Informatie over de belastingen 
 
12.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 
Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 
belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden deze 
dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. Woont u 
niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting voor u. Wilt 
u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 
belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties. 
 
Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen 
ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het 
verleden. Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. 
Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. 
 
De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als 
rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet 
dezelfde belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 12.2 de 
gevolgen voor de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 12.3 de 
gevolgen voor de belastingen. 
 
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. 
 
12.2 Belastingen voor als u particulier bent 
Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 
is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd: 
 
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. 
 
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. 
 
In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 



76 
 

 
Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 
 
Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 
Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 
een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 
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 

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. 
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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% 

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% 

 
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% 
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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 € 6.000. 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 

 
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.  
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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. Dat zit zo:  
 
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. 
 
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% 
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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. 
 
12.3 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. 
 
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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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  
 
Wij, Innr Lighting B.V. te Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit 
prospectus, met uitzondering van de informatie over Coöperatie Lighting Fundamentals Holding 
U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V., die onder de verantwoordelijkheid valt van 
respectievelijk de Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. te Amsterdam en Lighting 
Fundamentals IP B.V. te Amsterdam.  
 
Wij en Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 
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. 
 
 
  



82 
 

14. 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.  
Andere personen mogen alleen op de vergadering komen met een volmacht van een belegger en 
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. 
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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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15. Heeft u een klacht? 
 
Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 
info@innr.com. U kunt ook een brief sturen naar: 
 
Heuvellaan 50  
 1217 JN Hilversum 
 
Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  
 
 
  



85 
 

16. 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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17. 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 en het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

- de jaarrekeningen en de samenstellingsverklaringen van Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 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/innr. De informatie op deze websites is voor iedereen toegankelijk. 
 
Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons: 
www.innrlighting.com.  
 
Wij hebben in dit prospectus informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct 
weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde 
gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 
onjuist of misleidend zou kunnen zijn. 
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Bijlage    TRUSTAKTE 
 
Partijen:   
 
1. Innr Lighting B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan 
de Heuvellaan 50, 1217 JN Hilversum, ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56456670 (“Innr Lighting”),  

 
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. Innr Lighting 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 Innr Lighting. 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.  
 

E. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 
hebben een borgstelling afgegeven voor de nakoming van de verplichtingen van Innr 
Lighting aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om de verplichtingen van Innr 
Lighting voor deze obligaties.  
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Innr Lighting en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met 
elkaar af: 
 
1. Eigenschappen van de obligaties 
 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  
 
2. Innr Lighting heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  
 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 
betaling door Innr Lighting van alle bedragen die Innr Lighting moet betalen aan de 
beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  
 

2.2 De schuld die Innr Lighting heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de 
totale schuld die Innr Lighting aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van 
de lening en de rente die Innr Lighting aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die 
Innr Lighting aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden 
volgens artikel 17, telt hier niet mee. Betaalt Innr Lighting rente of betaalt Innr Lighting 
de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld aan de beleggers omlaag. De 
totale schuld die Innr Lighting heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook 
automatisch met dat bedrag omlaag. 

 
2.3 Is Innr Lighting ten opzichte van de beleggers in verzuim?  

Of is een vordering opeisbaar door de beleggers? Dan is Innr Lighting ook in verzuim 
jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 
Obligatiehoudersbelangen op Innr Lighting ook opeisbaar. 

 
3. Innr Lighting moet eerst betalen aan de beleggers 

 
3.1 Innr Lighting 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 Innr Lighting de betalingsafspraken met de beleggers niet 
nakomt.  
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Dan moet Innr Lighting aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet 
aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Innr Lighting aan Stichting 
Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 
3.2 Betaalt Innr Lighting aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen Innr Lighting 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 Innr Lighting moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Innr Lighting, 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 Innr 
Lighting. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting 
Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan Innr Lighting. 

 
4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 
informatie die zij van Innr Lighting 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 Houdt 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. Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt zekerheden 

 
5.1 Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

hebben een borgstelling afgegeven voor de nakoming van de verplichtingen van Innr 
Lighting aan Stichting Obligatiehoudersbelangen, als Innr Lighting dat niet of niet op tijd 
doet. De afspraken over deze borgstelling staan in de overeenkomst die als bijlage bij het 
prospectus hoort.  
 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal deze borgstelling houden voor en ten behoeve van 
de beleggers. 

 
5.3 Als dat nodig is, zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de borgstelling uitwinnen voor 

de beleggers. 
 

5.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag alleen afstand doen van de borgstelling of 
rechten die haar toekomen onder deze borgstelling als hierover een vergadering wordt 
gehouden en minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden 
voor het voorgenomen afstand doen van de borgstelling.  

 
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vervangende zekerheid accepteren van 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. of van 
Innr Lighting als dit naar het uitsluitende oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen 
voldoende vervangende zekerheid is, die naar de vorm en inhoud voor Stichting 
Obligatiehoudersbelangen aanvaardbaar is. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft 
hiervoor dus niet de beleggers te raadplegen.  
 
 

6. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop  
 
6.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers.  
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6.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven 
over haar taken en werkzaamheden.  

 
6.3 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. 

 
7. Innr Lighting moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 
7.1 Innr Lighting moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de 

beleggers. Welke informatie Innr Lighting moet geven, staat in het prospectus. 
 

7.2 Innr Lighting 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 gezamenlijke belang is van 
de beleggers. 
 

8. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  
 

8.1 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.  
 

8.2 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.  

 
9. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 
9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Innr Lighting 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. 
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9.2 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 Innr Lighting.  
 
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.  
 

9.3 De beleggers mogen niet zelf met Innr Lighting de afspraken over de obligaties wijzigen.  
 

10. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Innr 
Lighting de afspraken niet nakomt 
 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over 
de obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Innr Lighting.  
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Innr 
Lighting. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam 
of in opdracht van de beleggers.  
 

10.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Innr Lighting of tegen 
de bestuurders van Innr Lighting, als Innr Lighting de afspraken niet nakomt.  
 
De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 
procedure tegen Innr Lighting of tegen de bestuurders van Innr Lighting te starten. 

 
10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 
vergadering van crediteuren als Innr Lighting failliet gaat.  
 
 

10.4 Komt Innr Lighting de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 
Obligatiehoudersbelangen aan Innr Lighting 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.  
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10.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Innr Lighting 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. 

 
11.   Als Innr Lighting de betalingsverplichtingen niet nakomt 

 
11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Innr Lighting 

in verzuim is. Innr Lighting is in verzuim als het volgende geldt: 
 

1. Innr Lighting heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald.  
Of Innr Lighting 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 Innr Lighting hiervoor schriftelijk in 
gebreke gesteld, en 
 

3. Innr Lighting is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken 
nagekomen. 

 
11.2 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 Innr Lighting is aangevraagd of als Innr Lighting failliet 

gaat. Of als Innr Lighting (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een 
stille bewindvoerder is aangesteld, of als Innr Lighting wordt ontbonden. 
 

2. Als Innr Lighting een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 
vergunning niet heeft. Of als Innr Lighting die vergunning verliest of niet meer aan 
de voorwaarden van de vergunning voldoet.  
 

3. Als Innr Lighting zich niet aan de wet houdt. 
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4. Als Innr Lighting in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een 
lening aan te gaan. 
 

5. Als Innr Lighting een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als 
Innr Lighting de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie 
voldoet. 
 

6. Als Innr Lighting afspraken over een andere lening niet nakomt. 
 

7. Als Innr Lighting (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 Innr Lighting worden 
overgedragen aan een derde. 
 

9. Als Innr Lighting geld leent aan een derde. Of als Innr Lighting afspreekt dat zij 
voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Innr Lighting zekerheid geeft 
aan een derde.  

10. Als Innr Lighting 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. 

 
11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van 

een situatie als bedoeld in artikel 11.1 of 11.2. 
 
12.  Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

 
12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 
maanden nadat zij de jaarrekening van Innr Lighting heeft gekregen. Innr Lighting moet 
Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van 
elk boekjaar verstrekken.  
 

12.2 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. Roept Stichting 
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.  
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12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Innr Lighting 
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 Innr Lighting dit zelf doen. 

 
12.4 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 als bedoeld 
in artikel 12.1. 

 
12.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit 

volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Innr Lighting is.  
 

13. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 
 
13.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een 

e-mail naar de beleggers.  
 

13.2 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. Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover 
zal worden gestemd. 
 

13.3  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 gezamenlijke belang is van de beleggers. 
Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

 
14. Hoe wordt de vergadering gehouden? 
 
14.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Innr Lighting of op een andere locatie 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 
Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke 
locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  
 

14.2 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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14.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen 
door de voorzitter.  

 
14.4 De concept-notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Innr 

Lighting geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst. In de volgende vergadering worden 
de notulen voor goedkeuring aan de beleggers voorgelegd. De voorzitter ondertekent de 
definitieve notulen. 

 
14.5 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.  

 
14.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  
 
15. Wie mogen er stemmen in de vergadering? 

 
15.1 De beleggers mogen stemmen in de vergadering.  

 
15.2 Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk 

of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.  
 

15.3 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.  

 
16. Volmacht 
 
16.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten 

vertegenwoordigen door een ander persoon.  
 
16.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter 
van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan 
de vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als 
Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  
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16.3 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 aan Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 
17. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 
 
17.1 Innr Lighting betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 
§ het 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 de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop volgende jaren zal zij Innr 
Lighting dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  

 
§ 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 Innr Lighting deze 
werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft 
verricht. 

 
§ de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van Innr Lighting plaatsvindt. 
 

17.2 Innr Lighting zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen 
na de datum van de rekening betalen. 

 
17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Innr Lighting te 

onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 
Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  
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17.4 Is het nodig om Innr Lighting 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.  

 
17.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig 

wordt, zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 
   
18. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  
 
18.1 Als Innr Lighting alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de 

beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting 
Obligatiehoudersbelangen.  
 

18.2 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: 
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§ De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  
 

§ De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 
beschikken, en 

 
§ De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Innr Lighting. 

"Onafhankelijk" betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 
(direct of indirect) aandelen hebben van Innr Lighting. Dat betekent ook dat zij 
geen bestuurder zijn van Innr Lighting. Of van een bedrijf dat bij Innr Lighting 
hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 
 

18.3 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 beleggers tegen de 
vervanging stemmen. 

 
18.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de 

vergadering een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 
 
1. Beleggers 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 oordeel 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 
 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 
artikel 18.2.  

 
18.5 Innr Lighting zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Innr Lighting zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 
overeenkomen.  
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19. De trustakte kan veranderen 
 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Innr Lighting mogen deze trustakte veranderen. 
Elke verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is 
of de gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting 
Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering.  
 
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.  
 

20. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 
 
20.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Innr Lighting 

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. 
 

20.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 
vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 
volgens deze trustakte heeft gekregen.  
 

21. Welk recht geldt?  
 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 
 

22. 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: 
 
 
 
             
Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 M.C. Olie LL.M.    S.G. van de Vusse 
Voorzitter    Penningmeester 
 
  
  
 
 
             
Namens Innr Lighting B.V. 

 J. Dalderop    R. Timmer 
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Bijlage    OVEREENKOMST VAN BORGTOCHT 
 
 
Partijen: 
 
1. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A., een coöperatie naar Nederlands 

recht, met statutaire zetel in Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gijsbrecht van 
Amstelstraat 328a, 1215 CV Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 56456077, 

 
2. Lighting Fundamentals IP B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam en 
kantoorhoudende aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 328a, 1215 CV Hilversum, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
56457014, 

 
en 

 
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 
1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 53177770,  
 
 

Partijen nemen het volgende in overweging: 
 
A. Innr Lighting B.V. 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 

in deze obligaties ten opzichte van Innr Lighting B.V. Daarvoor heeft Stichting 
Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die 
de trustakte staan.  
 

C. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. De afspraken tussen Stichting 
Obligatiehouders belangen en de beleggers staan in de trustakte.  
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D. Voor de nakoming van de verplichtingen van Innr Lighting B.V. geven Coöperatie Lighting 

Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. een borgstelling af aan 
Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om de verplichtingen van Innr Lighting 
B.V. voor de obligaties die op 16 oktober 2018 zijn aangeboden en daarna zullen worden 
uitgegeven.  

 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 
en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 
 
1. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

stellen zich borg in de zin van art. 7:850 lid 1 BW en zullen op schriftelijk verzoek van 
Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen. Dat moeten Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. doen als in het 
schriftelijke verzoek staat dat Innr Lighting B.V. niet aan haar betalingsverplichtingen 
jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft voldaan en in de nakoming van haar 
verplichtingen ten opzichte van de Stichting Obligatiehoudersbelangen is 
tekortgeschoten. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting 
Fundamentals IP B.V. zullen onmiddellijk betalen op de wijze die Stichting 
Obligatiehoudersbelangen heeft aangegeven.  
 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 
en Lighting Fundamentals IP B.V. het schriftelijke verzoek sturen op het moment dat Innr 
Lighting B.V. jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen in verzuim is. 

 
3. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. zullen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen schadeloos stellen voor het verlies dat door 
Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt geleden, als de verplichtingen uit hoofde 
van vordering die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft op Innr Lighting B.V., 
helemaal niet of voor een deel niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar 
zijn of worden. Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop Stichting 
Obligatiehoudersbelangen jegens Innr Lighting B.V. aanspraak zou hebben gehad.  

 
4. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

stellen zich ieder voor het geheel van het bedrag van de schadeloosstelling borg.  
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5. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. doen 
afstand van alle rechten en weren die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige 
regelgeving of rechtspraak verband houden met deze overeenkomst of enig andere door 
hen ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen verstrekt zekerheidsrecht, 
waaronder mede begrepen het recht op verrekening en opschorting. 

 
6. De verplichtingen in deze overeenkomst van Coöperatie Lighting Fundamentals 

Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. worden niet aangetast door het doen van 
afstand door Stichting Obligatiehoudersbelangen van enig recht jegens Innr Lighting B.V., 
het verlenen van kwijtschelding jegens Innr Lighting B.V. of door het verlenen van 
uitstel van betaling door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan Innr Lighting B.V. 

 
7. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

blijven in de volgende situaties volledig gebonden voor de verplichtingen van Innr 
Lighting B.V.: 
§ als de looptijd of hoofdsom van de obligaties verandert of als andere afspraken 

over de obligaties veranderen. 

§ als Innr Lighting B.V. de obligaties overdraagt op een andere partij. 
§ als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar rechten en/of verplichtingen met 

betrekking tot de obligaties overdraagt op een andere partij. 

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 
geven voor bovengenoemde handelingen voor zover nodig hierbij bij voorbaat hun 
medewerking en toestemming. 
 

8. Ingeval van fusie of splitsing van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 
of Lighting Fundamentals IP B.V. blijft deze borgtocht in stand. Bij splitsing van 
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. of Lighting Fundamentals IP B.V. 
zijn hun verplichtingen uit hoofde van de borgtocht ondeelbaar. 
 

9. Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. doen 
afstand van ieder recht tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens Innr 
Lighting B.V. hebben of mochten verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder de 
ontbindende voorwaarde dat Stichting Obligatiehoudersbelangen een schriftelijke 
bevestiging heeft gestuurd aan Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en 
Lighting Fundamentals IP B.V. dat alle verplichtingen van Innr Lighting B.V. jegens 
Stichting Obligatiehoudersbelangen onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan. 
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9. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht. 
 

10. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd 
aan de Rechtbank Amsterdam. 

Opgesteld en ondertekend in viervoud: 

             
Stichting Obligatiehoudersbelangen  
Mr. M.C. Olie LL.M.   Mr. S.G. van de Vusse MBV 
Voorzitter    Penningmeester 
 
 
 
 
 
             
Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

 J. Dalderop    R. Timmer 
  
 

 
 
 
             
Lighting Fundamentals IP B.V.  
J. Dalderop    R. Timmer 
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Innr Lighting B.V. verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de volledige inhoud 
van deze overeenkomst: 

             
J. Dalderop    R. Timmer 

  
 

Plaats:_________________ Plaats:_____________________ 
 
 

 
 


