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PROSPECTUS VOOR DE
ACHTERGESTELDE OBLIGATIES 
VAN PAYPER B.V. 1 JUNI 2016

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

€1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer 

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

7,5%. U belegt dan in ons. In totaal willen wij €3.100.000 lenen. Wij bieden in totaal 

dus 3.100 obligaties aan.

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

NPEX Bewaarbedrijf koopt de obligaties namens u. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

is dus de obligatiehouder. U krijgt niet het juridisch eigendom van onze obligaties. 

U krijgt wel het economisch eigendom van onze obligaties. Dit betekent dat u recht 

heeft op de economische waarde van de obligatie, maar niet op de obligatie zelf. In 

dit prospectus noemen wij het toch een obligatie als wij het hebben over uw recht 

op de economische waarde van de obligatie. 

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

handelsplatform de obligaties kunt verhandelen. Om de obligaties te kunnen 

kopen en eventueel te kunnen verkopen heeft u een beleggingsrekening nodig bij 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger 

bij NPEX? Dan kan de obligatie meer geld waard zijn geworden, of minder. U krijgt 

dan meer of minder geld voor uw obligatie dan u heeft uitgeleend. 

Een aandeelhouder van ons zal 200 obligaties krijgen. Deze obligaties krijgt hij in 

plaats van een lening die hij aan ons heeft gegeven. Wij zetten deze lening dus om 

in obligaties. Het gaat om een bedrag van €200.000. Verkopen wij alle obligaties? 

Dan zullen wij €2.900.000 aan geld ontvangen van beleggers.

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.
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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. 

De Autoriteit Financiële Markten heeft dit prospectus goedgekeurd op 1 juni 2016.
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SAMENVATTING

Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met ‘elementen’. Deze elementen zijn 

genummerd in de afdelingenA – E (A.1 – E.7).

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

effecten en uitgevende instelling. Omdat sommige elementen niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn 

in de (opvolgende) nummering van de elementen. 

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

uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. 

In dat geval is een korte beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking ‘niet van toepassing’.

INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

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

Iedere beslissing om in onze obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op bestudering 

van het gehele prospectus door de belegger. 

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

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

de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, eventueel de kosten voor 

vertaling van het prospectus te dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.

Alleen wij (Payper B.V.), die deze samenvatting, met inbegrip van een vertaling 

ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de 

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

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

de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de kerngegeven bevat om 

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

Dit is niet van toepassing. Payper B.V. heeft aan geen enkele persoon toestemming 

gegeven om dit prospectus te gebruiken voor verdere doorverkoop of definitieve 

plaatsing van de obligaties.

A

A.1 

A.2

Onze naam is Payper B.V. Wij gebruiken geen andere naam. 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn statutair 

gevestigd in Breda. Wij zijn opgericht in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor ons 

bedrijf.

Dit is niet van toepassing. Er zijn geen tendensen waarvan redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat die belangrijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten in 2016. 

Onze officiële naam en 

andere naam die wij 

gebruiken

Onze rechtsvorm, de 

plaats waar wij zijn 

gevestigd, het land waar 

wij zijn opgericht en welk 

recht voor ons geldt

Bekende tendensen

B.1

B.2

B.4b

UITGEVENDE INSTELLING: INFORMATIE OVER ONSB
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Dit is niet van toepassing.

Onze accountant heeft geen voorbehoud gemaakt bij onze jaarrekeningen van 2014 en 

2015. Wel heeft de accountant een voorbehoud gemaakt bij de jaarrekening van 2013. 

Het voorbehoud is dat de winst- en verliesrekening over 2012 die ter vergelijking zijn 

opgenomen niet zijn gecontroleerd. De overige informatie is dus wel gecontroleerd.  

De jaarrekening over 2013, 2014 en 2015 is door een accountant gecontroleerd. 

Verwachting van onze 

winst

Voorbehoud bij 

jaarrekening

Belangrijke financiële 

informatie uit het 

verleden

B.9

B.10

B.12

Kerncijfers

Jaarrekening

in €000 2013 2014 2015

Netto omzet 25.478 36.406 59.101

Bruto omzetresultaat 2.173 3.236 5.036

Som der bedrijfskosten 1.970 2.774 4.311

Bedrijfsresultaat 203 462 726

Financiele baten en lasten -114 -259 -419

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 89 203 306

Belastingen  -   -38 -109

Resultaat deelnemingen 21  -    -   

Resultaat na belastingen 110 165 198

Balans

Jaarrekening

in €000 2013 2014 2015

 Immateriele vaste activa  1.670  1.484  1.324 

 Materiele vaste activa  127  160  259 

 Financiele vaste activa  270  226  683 

 Totaal vaste activa  2.067  1.870  2.266 

 Debiteuren  3.586  7.042 12.290 

 Vordering aandeelhouder(s)  36  73  69 

 Belastingen en sociale lasten  60  32  31 

 Overige vorderingen/overlopende activa  804  1.070  1.063 

 Totaal vlottende activa  4.486  8.217 13.453 

 Liquide middelen  203  212  493 

 Totaal activa  6.756 10.299 16.212 
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• Wij hebben op 1 april 2016 onze laatste gecontroleerde financiële overzichten 

bekend gemaakt. Sinds de datum van bekendmaking van de laatst gepubliceerde 

gecontroleerde financiële overzichten zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis 

geweest in onze vooruitzichten.

• Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2015 geëindigd. Na het einde van 

de laatste verslagperiode waarvoor wij gecontroleerde financiële informatie hebben 

gepubliceerd, zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie of 

handelspositie van de groep van bedrijven waar wij bij horen.

Dit is niet van toepassing. Er zijn geen gebeurtenissen geweest sinds 31 december 2015 

die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.

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

1.  Sequoia Beheer B.V. De aandeelhouder is de heer E. Schaap.

2. Snoeren Management B.V. De aandeelhouder is de heer C. Snoeren.

3.  De Klerkx Investment B.V. De aandeelhouder is de heer J. Klerkx.

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

vennootschappen. Het gaat om de volgende vennootschappen: 

1. Payper Payroll B.V.

2. Co-Flex TPF B.V.

3. Payper Support B.V.

Belangrijke negatieve 

wijzigingen sinds onze 

laatste jaarrekening

Veranderingen in onze 

financiële positie of 

onze handelspositie

Belangrijke 

gebeurtenissen van de 

afgelopen tijd

De groep van bedrijven 

waar wij bij horen

B.13

B.14

 Geplaatst kapitaal  1.250  1.250  1.250 

 Wettelijke reservers  -    -   

 Overige reserves  110  275  473 

 Totaal eigen vermogen  1.360  1.525  1.723 

 Voorzieningen  -    -    -   

 Achtergestelde leningen  -    375  1.125 

 Lange termijn leningen  638  113  -   

 Langlopende schulden  638  488  1.125 

 Bankiers  1.592  3.857  6.250 

 Crediteuren  359  320  520 

 Te betalen belasting en sociale lasten  703  1.544  2.745 

 Overige vlottende passiva  2.104  2.565  3.849 

 Totaal vlottende passiva  4.758  8.286 13.364 

 Totaal passiva  6.756 10.299 16.212 

Prospectus samenvatting 2015.indd   7 01-07-16   10:17



08

Payper Payroll B.V. is een tussenholding voor 8 onderliggende vennootschappen waarin 

de payrolldiensten voor onze klanten in Nederland plaatsvinden. Alle medewerkers van 

onze klanten zijn in dienst van een van deze vennootschappen. Naast payrolldiensten 

verlenen deze vennootschappen ook backoffice diensten en HRM diensten aan onze 

klanten. Voor iedere branche waarin wij actief zijn, is een aparte vennootschap 

opgericht. Payper Payroll B.V. heeft alle aandelen in deze vennootschappen.

Co-Flex TPF B.V. is een tussenholding voor 3 onderliggende vennootschappen, waarvan 

2 in Duitsland en 1 in Nederland. In de ene Duitse vennootschap verlenen wij backoffice 

diensten voor onze Nederlandse klanten die in Duitsland op urenbasis medewerkers 

leveren, de uitzendorganisaties (Co-Flex GmbH). In de andere onderliggende Duitse 

vennootschap verlenen wij backoffice diensten voor onze Duitse klanten die op 

projectbasis medewerkers leveren, de projectorganisaties (Co-Contracting GmbH). 

In de Nederlandse vennootschap (Co-Contracting TPF B.V.) verlenen wij backoffice 

diensten voor projectorganisaties in Nederland. Co-Flex TPF B.V. heeft alle aandelen 

in deze vennootschappen. Co-Flex TPF B.V. verricht zelf ook backoffice diensten aan 

Nederlandse uitzendorganisaties.

Payper Support B.V. is de vennootschap van waaruit de feitelijke backoffice diensten, 

HRM diensten en de ondersteuning van de payrolldiensten voor onze Nederlandse 

klanten plaatsvinden. Ons personeel werkt allemaal voor deze vennootschap. Ons 

personeel is dus in dienst van Payper Support B.V. Behalve ons personeel dat werkt voor 

Co-Flex GmbH. Dat personeel is in dienst van Co-Flex GmbH.

Wij zijn afhankelijk van alle bedrijven in onze groep, omdat zij onze diensten uitvoeren. 

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in personeelsdiensten. 

Onze belangrijkste activiteiten zijn onze payrolldiensten. Dat betekent dat wij juridisch 

werkgever zijn van de medewerkers van onze klanten. Dat werkt zo. Onze klanten 

hebben medewerkers. Die medewerkers werken voor onze klanten of voor bedrijven 

waar onze klanten mee samenwerken. Onze klanten zijn de opdrachtgever van de 

medewerkers. Alleen de medewerkers gaan geen arbeidscontract aan met onze 

klanten, maar met ons. Onze klanten spreken met de medewerker af wat er verder in 

het arbeidscontract moet staan. Wij voeren het contract uit met die medewerker. Zo 

betalen wij bijvoorbeeld het loon en het vakantiegeld aan die medewerkers. Ook dragen 

wij loonbelasting af. Onze klanten zorgen ervoor dat er werk is voor de medewerkers. 

Daarnaast kunnen onze klanten de backoffice van hun bedrijf aan ons uitbesteden. Dat 

geldt alleen voor de volgende klanten:

1. klanten die medewerkers leveren aan andere bedrijven op urenbasis. Zij krijgen per 

gewerkt uur betaald. Dit noemen wij een uitzendorganisatie.

2. klanten die medewerkers leveren aan andere bedrijven op projectbasis. Zij krijgen 

per project een vaste prijs betaald. Dit noemen wij een projectorganisatie. 

 

B.15 Onze belangrijkste 

activiteiten
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Het gaat om uitzendorganisaties en projectorganisaties waarvoor wij ook onze 

payrolldiensten uitvoeren. Onze backoffice diensten sluiten hier goed op aan. Als onze 

klanten de backoffice uitbesteden aan ons, doen wij namelijk onder andere het volgende 

voor die klanten: 

• het bijhouden van de administratie. Het gaat om de personeelsadministratie, de 

urenadministratie en de loonadministratie.

• het versturen van de facturen naar de bedrijven waar de uitzendkrachten voor 

werken.

• het verzorgen van het debiteurenbeheer. Wij letten er dus ook op of bedrijven waar 

de uitzendorganisaties voor werken deze facturen op tijd betalen.

Verder bieden wij HRM diensten. Daarmee bedoelen wij human resource 

management diensten. Wij verzorgen dan voor klanten de loonadministratie en de 

personeelsadministratie. Daarbij bieden wij ook ondersteuning en advies als onze 

klanten geen personeelsafdeling hebben.

In Nederland bieden wij alle diensten aan. In Duitsland bieden wij de backoffice diensten 

aan. 

Wij hebben drie aandeelhouders:

• Sequoia Beheer B.V. heeft 45% van onze aandelen. De heer E. Schaap heeft 100% 

van de aandelen in Sequoia Beheer.

• Snoeren Management B.V. heeft 35% van onze aandelen. De heer C. Snoeren heeft 

100% van de aandelen in Snoeren Management. 

• Klerkx Investments B.V. heeft 20% van onze aandelen. De heer J. Klerkx heeft 100% 

van de aandelen in Klerkx Investments B.V.

Ieder aandeel in ons geeft recht op 1 stem in onze aandeelhoudersvergadering.

Dit is niet van toepassing. Wij hebben geen kredietbeoordeling (rating) van een 

kredietbeoordelaar (credit rating agency). Ook onze obligaties hebben geen 

kredietbeoordeling.

B.16

B.17

Van wie is ons bedrijf?

Kredietbeoordeling

EFFECTEN: INFORMATIE OVER DE OBLIGATIESC

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

Wij spreken af wanneer wij de lening terug betalen. Wij betalen ook rente. Deze lening 

heet een obligatie. 

De obligaties zijn achtergesteld op andere schulden die wij hebben. 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. 

De obligaties zijn in euro. U leent het geld in euro uit.

U krijgt het geld ook in euro terug.

C.1

C.2

Type en categorie

Munteenheid
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C.5

C.9

C.10

C.11

Beperkingen als u de 

obligaties wilt verkopen

Waar u recht op heeft 

bij de obligaties

Rentebetalingen die 

afhankelijk zijn van 

derivaten 

Beurs

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

andere belegger via het handelsplatform van NPEX. U kunt de obligaties dus niet 

overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld bij een bank. 

• U krijgt rente voor het bedrag dat u heeft uitgeleend. U krijgt 7,5% rente per jaar. 

Voor iedere obligatie krijgt u dus ieder jaar €75 aan rente. Dat is €6,25 per maand.

• Voor de obligaties maken wij met iedereen dezelfde afspraken. Dat betekent dat er 

geen beleggers zijn die voorrang krijgen als wij onze afspraken over de obligaties 

niet nakomen. De obligaties hebben onderling dus een gelijke rang.

• U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u obligaties krijgt. Dat is op 3 augustus 2016. 

• U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u na het einde van de maand. Dat is 

maximaal op de vijfde dag van de volgende maand.

• U krijgt het geld van de lening terug op 3 augustus 2022. 

• Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder dan na 3 jaar 

doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat wij de obligaties hebben verkocht. Betalen 

wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen de rente tot aan het moment 

van eerder terugbetalen. Wij betalen dan ook een extra bedrag. Dat is 2% van het 

bedrag dat wij terugbetalen.  

Stoppen wij deze aanbieding van obligaties? Heeft u wel al betaald? Dan heeft u nog 

geen obligaties gekregen. Wij betalen dan geen rente. 

• Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle beleggers in 

onze obligaties. 

Dit is niet van toepassing. Onze rentebetalingen hebben geen derivatencomponent.

Dit is niet van toepassing. U kunt de obligaties niet op een gereglementeerde markt, 

zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of verkopen. 

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

marktplaats waarop u beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt 

u alleen op het handelsplatform van NPEX van ons kopen en verkopen. Als u onze 

obligaties koopt, maakt u dus ook afspraken met NPEX. 

Belangrijkste risico’s 

die horen bij ons

D.2

RISICO’SD

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan

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

wij failliet gaan, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente 

te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen 

rente krijgt.

Wij zijn afhankelijk van onze grootste klanten

Wij verlenen onze diensten onder andere aan twee grote uitzendorganisaties. Deze twee 

uitzendorganisaties samen zorgen voor 24% van onze totale omzet. Verlenen wij geen 

diensten meer aan deze uitzendorganisaties? Dan hebben wij minder omzet en minder 

winst. 
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Als wij minder winst hebben, dan kunnen wij ook een lagere kasstroom hebben. 

Daardoor hebben wij minder geld om de 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.

Onze klanten betalen ons niet

Wij voeren onze dienstverlening uit voor onze klanten. Als onze klanten ons niet 

betalen dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, dan kunnen wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld hebben 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 ook zijn dat wij kosten moeten maken om klanten te laten betalen. Bijvoorbeeld 

door het voeren van een rechtszaak. Ook dan kan het zijn dat wij minder winst hebben 

en daardoor ook een lagere kasstroom hebben. Dan kan het dus zijn dat u geen rente 

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

Betaalt een klant ons niet meer omdat hij failliet gaat? En is dit een klant waarvoor wij 

payrolldiensten verrichten? Dan kan het zijn dat ABN AMRO Commercial Finance N.V. 

een deel van het openstaande bedrag aan ons vergoedt. Wij hebben hierover afspraken 

gemaakt met ABN AMRO Commercial Finance N.V. Dat geldt alleen voor klanten die 

door ABN AMRO Commercial Finance N.V. zijn geaccepteerd. Dat geldt voor 89 % van 

onze omzet. Onze omzet is dus voor 89% bij ABN AMRO Commercial Finance N.V. 

verzekerd. 
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ABN AMRO Commercial Finance N.V. bepaalt voor welk bedrag een klant verzekerd 

is. Dat kan een deel zijn van het door ons te ontvangen bedrag, of alle door ons te 

ontvangen bedragen van een klant. Op dit moment is 64% van de door ons ontvangen 

bedragen (debiteurensaldo) verzekerd.

ABN AMRO betaalt ons een maximum bedrag voor klanten die geaccepteerd zijn. Dat is 

90% van het bedrag dat wij verzekerd hebben. Is het bedrag dat wij moeten krijgen van 

de klant hoger dan dit bedrag? Dan hebben wij minder geld om de rente te betalen. Of 

om de lening terug te betalen. 

Het kan zijn dat ABN AMRO Commercial Finance N.V. ons niet betaalt. Dat kan als wij 

ABN AMRO Commercial Finance N.V. geen toestemming geven om het openstaande 

bedrag te incasseren dat wij van een klant moeten krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval 

als onze commerciële belangen groot zijn en wij met de klant een betalingsregeling 

afspreken. Dat doen wij alleen als wij extra zekerheid krijgen van de klant.

Betaalt ABN AMRO Commercial Finance N.V. ons helemaal niets? Dan hebben wij 

minder geld om de 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 medewerkers van onze klanten zijn vaak ziek

Voor veel van onze klanten voeren wij payrolldiensten uit. Dat betekent dat wij juridisch 

werkgever zijn voor de medewerkers van die klanten. Wij betalen dan ook de kosten 

als die medewerkers ziek worden. Wij spreken met onze klanten af dat wij die kosten 

betalen tot een deel van de bruto loonsom van de medewerkers. 

Wij houden ook rekening met deze kosten. Die kosten hebben wij ingeschat op een lager 

deel van de bruto loonsom van die medewerkers dan de kosten die wij met onze klanten 

hebben afgesproken. 

Wij kunnen bijvoorbeeld met onze klant hebben afgesproken dat wij tot 4% van de bruto 

loonsom van zieke medewerkers betalen en onze klant de rest. Wij schatten dat de 

daadwerkelijke kosten echter lager zullen zijn, bijvoorbeeld 2% van de bruto loonsom. 

Zijn die medewerkers dan toch vaker ziek dan wij hebben ingeschat? Dan moeten wij 

alle kosten betalen tot 4% van de bruto loonsom. 

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. 

Veel medewerkers van onze klanten worden ontslagen

Worden medewerkers van onze klanten ontslagen? En kunnen wij die medewerkers 

niet herplaatsen bij een andere klant? Dan krijgen die medewerkers vaak nog wel loon 

betaald voor een bepaalde periode. Met klanten waarvoor wij payrolldiensten verrichten 
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kunnen wij afspreken dat wij die kosten van het loon (samen met de loonbelasting) 

betalen. Wij maken dan een inschatting van dit risico voor ons en bepalen dan de prijs 

voor onze klant. Hoe meer risico wij nemen, hoe hoger de vergoeding is die wij vragen 

van de klant.

Ontslaan die klanten vaak of tegelijkertijd veel medewerkers? Of hebben wij dit niet 

goed ingeschat van tevoren? Dan hebben wij opeens veel hogere kosten. Dan kan het 

zijn dat wij minder geld hebben om de lening terug te betalen of om rente te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald.

Anderen willen minder aan ons lenen of niet meer

aan ons lenen

Wij lenen ook geld van anderen, zoals ABN AMRO Commercial Finance N.V. en MKB 

Impulsfonds. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. ABN AMRO Commercial Finance 

N.V. en MKB Impulsfonds kunnen in sommige gevallen de lening verlagen of stoppen. 

Bijvoorbeeld als wij de afspraken niet nakomen. Of als bepaalde eisen niet meer voor 

ons gelden. Daarmee bedoelen wij de volgende eisen:

1. voor onze solvabiliteit geldt een minimum.

2. voor onze totale netto-schuld ratio geldt een maximum.

3. voor ons EBITDA percentage geldt een minimum. 

De lening met ABN AMRO Commercial Finance N.V. gebruiken wij als werkkapitaal voor 

onze payrolldiensten en backoffice diensten. Wordt deze lening lager? Dan hebben wij 

minder geld om onze payrolldiensten te verlenen. Stopt deze lening? En kunnen wij 

geen andere lening krijgen? Dan hebben wij niet genoeg geld om onze payrolldiensten 

uit te voeren. Dan hebben wij minder of zelfs geen winst. Daardoor hebben wij minder 

geld om de 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.

U leest meer over deze eisen en onze leningen in hoofdstuk 8.1.

In het eerste kwartaal van 2016 voldeden wij niet aan de totale netto-schuld ratio eis 

van MKB Impulsfonds. Wij hebben van MKB Impulsfonds de bevestiging gekregen dat 

MKB Impulsfonds de lening niet opeist. Deze bevestiging geldt tot 31 juli 2016. Als wij 

in het tweede kwartaal van 2016 niet aan de eisen van het MKB Impulsfonds voldoen, 

dan moeten wij opnieuw een bevestiging krijgen van MKB Impulsfonds dat de lening 

niet wordt gestopt of verlaagd. Wij sturen MKB Impulsfonds op uiterlijk 31 juli 2016 

onze interne kwartaalrapportage. Wij vragen dan meteen een bevestiging aan voor het 

tweede kwartaal. Krijgen wij geen bevestiging van MKB Impulsfonds? Dan kan het zijn 

dat MKB Impulsfonds de lening stopt of verlaagt.

Als de lening van MKB Impulsfonds stopt of wordt verlaagd dan kan het zijn dat wij niet 

voldoen aan de door ABN AMRO Commercial Finance N.V. gestelde ratio’s. Dan kan 

ABN AMRO Commercial Finance N.V. de lening verlagen of stoppen. Wordt deze lening 
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verlaagd? Of stopt deze lening? En kunnen wij geen andere lening krijgen? Dan hebben 

wij niet genoeg geld om onze payrolldiensten uit te voeren. Dan hebben wij minder of 

zelfs geen winst. Daardoor hebben wij minder geld om de 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.

Anderen betalen ons niet terug

Payper Industrie B.V. heeft geld geleend aan een uitzendorganisatie. Het gaat om 

een bedrag van €699.806. Dit heeft Payper Industrie B.V. gedaan in oktober 2015. 

Payper Industrie B.V. heeft afgesproken dat de uitzendorganisatie iedere week €4.000 

terugbetaalt. Payper Industrie B.V. heeft afgesproken dat zij hiervoor een rente krijgt die 

gelijk is aan de wettelijke handelsrente die ieder jaar geldt. De wettelijke handelsrente 

wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli vastgesteld. De wettelijke rente is voor de eerste 

helft van 2016 8,05%. 

De uitzendorganisatie heeft hiervoor met ons afgesproken om alleen onze 

payrolldiensten en backoffice diensten te gebruiken. Zij maken dus geen gebruik van 

anderen voor deze diensten. 

Deze afspraak duurt totdat de uitzendorganisatie de lening heeft terugbetaald. 

Wij hebben met de uitzendorganisatie afgesproken dat de lening in oktober 2020 

terugbetaald moet zijn. 

Als deze uitzendorganisatie deze lening niet terugbetaalt, dan heeft Payper Industrie 

B.V. minder geld. Daardoor hebben wij ook minder geld om de 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.

Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen

Wij lenen ook geld van anderen, zoals ABN AMRO Commercial Finance N.V. Dat geld 

gebruiken wij voor ons bedrijf. Voor de lening betalen wij rente. Die rente staat niet vast 

en hangt af 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. 

Onze concurrenten doen het beter

Wij zijn niet de enigen die payrolldiensten, backoffice diensten en HRM diensten 

verlenen. Ook andere bedrijven doen dit. Komen er meer bedrijven die dezelfde diensten 

verlenen? Of worden de diensten van die andere bedrijven goedkoper? Dan kunnen 

wij minder diensten verlenen. Of wij moeten onze diensten veranderen. Of de prijs. 

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 
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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. 

Wetten en regels die voor ons gelden kunnen veranderen

Wetten en regels zijn belangrijk voor ons. Bijvoorbeeld de wetten en regels die over 

arbeid gaan. Die wetten en regels kunnen veranderen. Deze veranderingen kunnen 

nadelig zijn voor ons. Wij moeten dan misschien meer kosten maken om de nieuwe 

wetten en regels te volgen. Bijvoorbeeld omdat wij ons bedrijf moeten aanpassen aan de 

nieuwe wetten en regels. Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan 

het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om 

u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te 

betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 

of niets terugbetaald. 

Onze technologische systemen werken niet of niet goed

Voor onze diensten gebruiken wij technologische systemen. Werken onze 

technologische systemen niet meer of niet goed? Bijvoorbeeld als onze systemen 

verouderd zijn of niet goed zijn onderhouden. En gaat er daardoor iets mis in onze 

dienstverlening? Dan kunnen wij omzet en ook onze klanten verliezen. Dan hebben wij 

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

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

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

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

Wij verliezen de rechtszaak tegen een (oud)medewerker

Een (oud)medewerker heeft een schadeclaim van €170.000 ingediend tegen Co-Flex 

TPF B.V. en Payper Payroll B.V. Deze (oud)medewerker vindt dat hij in augustus 2013 

tijdens zijn werk letselschade heeft opgelopen. Een aantal belangrijke zaken moet nog 

vast komen te staan voordat wij moeten betalen. Moeten wij deze schade helemaal 

betalen? Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat 

wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te 

betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

De belastingregels kunnen veranderen

De belastingregels zijn belangrijk voor u en voor ons. Veranderen de belastingregels? 

Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) 

belasting moet betalen voor de obligaties. Of dat wij meer belasting moeten betalen. 

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

ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te 

betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 
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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.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de 

lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand 

anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties. 

U kunt uw obligaties via het handelsplatform van NPEX verkopen. Dan kunnen andere 

beleggers bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen 

betalen. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. 

U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen.

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening

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

obligaties staan dan op de NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt deze 

obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld 

naar een rekening bij een bank. 

Wilt u niet meer beleggen via de NPEX rekening? En loopt de lening nog niet af? Dan 

moet u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan 

ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan 

het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 

Risico van vervroegde terugbetaling 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. 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 

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 anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst 

die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening terugbetalen en de 

rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om 

de lening terug te betalen of rente te betalen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

obligatiehouders

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

obligatiehouder en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers bij 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

niet handelt in het individuele belang van beleggers. Het kan zijn dat Stichting 

Belangrijkste risico’s 

die horen bij de 

obligaties

D.3
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Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van 

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

individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat een individuele belegger het niet eens is met 

een beslissing die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan 

dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan toch niet in uw belang handelt, 

omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers. 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of 

juridische bijstand inschakelt 

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of juridische bijstand 

inschakelen om ons te onderzoeken? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van 

de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd. 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit 

neemt om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u 

meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het 

bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen

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

Stoppen wij de samenwerking met NPEX? Dan krijgt u het juridische eigendom van de 

obligaties. 

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

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

ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering

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

in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus 

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

niet mee eens bent.

U krijgt geen winst

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de 

lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat 

krijgen alleen onze aandeelhouders.
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Wij willen de obligaties verkopen om ons bedrijf uit te breiden en meer klanten te 

kunnen aannemen. Het grootste deel zullen wij gebruiken om ons werkkapitaal te 

vergroten. Verkopen wij alle obligaties? Dan zal dit maximaal €2.050.000 zijn (als wij alle 

obligaties verkopen). Verkopen wij €1.875.000 aan obligaties? dan zullen wij maximaal 

€825.000 aan werkkapitaal gebruiken.

Daarnaast zullen wij een deel gebruiken om onze automatisering te verbeteren. Wij 

willen onze digitale processen verbeteren en uitbreiden, zodat wij onze klanten nog 

beter en nog sneller kunnen helpen. Met de vernieuwde automatisering kunnen wij 

meer klanten aannemen. Wij zullen dan minder kosten dan nu hebben, bijvoorbeeld 

omdat wij geen extra medewerkers in dienst hoeven te nemen. Wij verwachten dat 

dit €500.000 zal kosten. Ook zullen wij onze kosten betalen die wij hebben voor de 

aanbieding van deze obligaties. Wij verwachten dat de kosten maximaal €175.000

zullen zijn. 

Verder heeft een van onze aandeelhouders, Sequoia Beheer B.V., ons geld geleend. In 

totaal is deze lening nu €375.000. Wij willen deze lening voor een bedrag van €175.000 

terugbetalen. Ook willen wij de rest van deze lening, €200.000, omzetten in obligaties. 

Dat betekent dat Sequoia Beheer B.V. 200 obligaties zal krijgen. Dat betekent ook dat wij 

in totaal niet €3.100.000 maar €2.900.000 zullen krijgen als wij alle obligaties verkopen. 

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

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

op de website van NPEX.

• U betaalt het bedrag voor de obligaties voordat de inschrijfperiode is afgelopen.

• Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt. Of helemaal geen obligaties. Wij mogen 

dit bepalen. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u het geld van de obligaties die u 

niet heeft gekregen natuurlijk terug.

Vrijdag 29 juli 2016 om 17:00 uur

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

hebben ontvangen.

Maandag 1 augustus 2016

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

geaccepteerd. Wij maken op de website van NPEX ook bekend wat het totale bedrag is 

dat wij hebben ontvangen. 

Woensdag 3 augustus 2016

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

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

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

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

iedere belegger recht heeft.

4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u 

obligaties heeft gekregen en zo ja, hoeveel obligaties u heeft gekregen. 

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u, Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en ons. 

6. Wij betalen vanaf nu rente. 

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

NPEX. 

Waarom wij de 

obligaties willen 

verkopen als dit niet 

gaat om het maken van 

winst of het afdekken 

van risico’s

Regels die gelden 

voor onze verkoop van 

obligaties

E.2b

E.3

AANBIEDING: ALS U OBLIGATIES WILT KOPENE
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Wij mogen de inschrijfperiode veranderen. Wij kunnen een eerdere datum kiezen. Of 

een latere datum. Als wij dat doen, zullen wij dat bekendmaken op de website van NPEX. 

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

voor minder dan €1.875.000 aan inschrijvingen hebben. Als wij dat doen, zullen wij dat 

op de website van NPEX bekendmaken.

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

u afspraken. Het gaat om de volgende bedrijven: 

• met ons, Payper B.V.

• NPEX

• Stichting NPEX Bewaarbedrijf

• Stichting Obligatiehoudersbelangen

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Onze 

obligaties kunt u op het handelsplatform van NPEX kopen. 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Als u 

onze obligaties wilt kopen, heeft u een NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

nodig.

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen vertegenwoordigt de belangen van de 

obligatiehouders gezamenlijk ten opzichte van ons. Dat geldt ook voor u, als u via 

NPEX in ons belegt. De afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen staan in de 

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

Onze bestuurder en aandeelhouder, Sequoia Beheer B.V., heeft geld aan ons uitgeleend. 

Het gaat om een bedrag van €375.000. Wij hebben geen einddatum afgesproken voor 

deze lening. Ook is dit een achtergestelde lening. Wij zijn van plan om deze lening voor 

een bedrag van €175.000 terug te betalen met het geld dat wij krijgen van de obligaties. 

Sequoia Beheer B.V. krijgt daarmee eerder de lening terugbetaald. Ook krijgt Sequoia 

Beheer B.V. 200 obligaties van ons. Dat zijn dezelfde obligaties die wij nu aanbieden. 

Daarmee krijgt Sequoia Beheer B.V. ook zekerheid dat wij binnen 6 jaar de lening 

terugbetalen. De heer E. Schaap heeft dus een tegenstrijdig belang bij deze aanbieding 

van obligaties. Aan de ene kant heeft hij een belang als (indirect) aandeelhouder van 

ons. Aan de andere kant heeft hij een belang als degene die (via Sequoia Beheer B.V.) 

€175.000 van ons krijgt terugbetaald als wij genoeg obligaties verkopen en als degene 

die 200 obligaties krijgt en evenveel recht heeft op terugbetaling van de lening als de 

andere beleggers. 

Daarnaast heeft de heer C. Snoeren, indirect aandeelhouder en indirect bestuurder van 

ons, ook bestuursfuncties bij twee van onze vennootschappen in Duitsland. Daardoor 

kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die hij heeft jegens ons en 

de plichten die hij heeft ten opzichte van die twee Duitse vennootschappen. Als sprake 

is van een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor de Duitse 

vennootschappen.

U heeft geen kosten voor het kopen van de obligaties. KostenE.7

Belangen die een rol 

spelen bij de verkoop 

van de obligaties

E.3
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