
 
 
 
 
 

 

BERICHT AAN BELEGGERS NPEX  

Q1 2020 update Slim Opgewekt: Effecten Corona-crisis en opschorting 
rentebetaling per eind mei 2020 
 
30 april 2020 
 
Arnhem – Het herstel van Slim Opgewekt blijft door de effecten van de Corona-crisis, 
langer uit. Het eerste kwartaal wordt met een verlies van 0,5 mln. euro afgesloten. Dit 
verlies is met name veroorzaakt door achterblijvende deals in de maand maart. De sales 
en uitvoering van de projecten lopen momenteel achter op begroting. Hierdoor ontstaat 
een grotere liquiditeitsdruk op de onderneming, waarvoor Slim Opgewekt een aantal 
maatregelen heeft getroffen waaronder het opschorten van de rentebetaling op de 
obligatie per eind mei 2020 voor een periode van 6 maanden. 
 
Effecten Corona 
In het beleggersbericht begin april jl. is gemeld dat de eerste tekenen van verbetering 
conform het herstelplan eind 2019 zichtbaar werden. De maatregelen omtrent de 
Corona-crisis heeft deze ingezette verbetering tenietgedaan. In het herstelplan was 
rekening gehouden met een verlies in Q1, echter is de omzet achtergebleven (vertraging 
in uitvoering) op de begroting. Verder is de besluitvorming voor het gunnen van 
potentiele opdrachten ter waarde van 770.000 euro in maart door de klanten uitgesteld 
tot na de corona periode.  
 
De negatieve effecten op sales blijven aanhouden en de verwachting is dat pas eind Q3 
(1 maand na de zomervakantie) de bedrijfsvoering van scholen onder ‘normale’ 
omstandigheden weer zal opstarten. Dit heeft effect op de salesfunnel. Voor de 
zorginstellingen blijft het onzeker wanneer de maatregelen worden versoepeld omdat 
een tweede golf van besmettingen tot de mogelijkheden behoort.  
 
Maatregelen vermindering liquiditeitsdruk  
Slim Opgewekt heeft inmiddels een voorschot op het aangevraagde Noodfonds 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen. Bij de huisbank is een 
overbruggingsfinanciering aangevraagd om de liquiditeitsruimte te verruimen, de helft 
van de aangevraagde financiering is toegezegd. Het bedrijf heeft medewerking 
verkregen voor uitstel van de aflossing op overige financiering. De 
belastingverplichtingen zijn eveneens doorgeschoven. De cashflow blijft alsnog onder 
druk staan. Waar mogelijk worden betalingsregelingen aan crediteuren voorgesteld, al 
wordt merkbaar dat de liquiditeit bij toeleveranciers ook onder druk staat. Slim 
Opgewekt verzoekt, na overleg met de Stichting Obligatiehouders Belangen de 
beleggers om een opschorting van rentebetalingen voor 6 maanden ingaande de 
eerstvolgende rentebetaling eind mei 2020. De Stichting Obligatiehouders Belangen zal 
eind mei, voor de eerstvolgende rentebetaling, een online-beleggersbijeenkomst 
plannen om dit verzoek ter bespreking en stemming voor te leggen aan de 
obligatiehouders. 



 
 
 
 
 

 

Oproep beleggers 
Onze beleggers beschikken ieder over een groot netwerk. Uw hulp bij introducties aan 
besturen van scholen, zorginstellingen en sportclubs of advies bij het aantrekken van 
liquiditeit is van harte welkom (te mailen naar robwieggers@isopgewekt.nl).  
 
Tot slot 
De Corona effecten worden duidelijk merkbaar in het teruglopen van omzet en hiermee 
gepaarde liquiditeitsdruk. De eerste maatregelen om de liquiditeitsdruk te verlagen zijn 
genomen. De signalen wijzen erop dat Nederland mogelijk in een recessie zal belanden. 
Slim Opgewekt heeft op de middellange termijn het voordeel te werken voor de (semi) 
publieke sector en heeft een propositie die naast CO2-reductie ook tot een 
kostenreductie leidt voor deze sector. Afhankelijk van het tijdspad dat nu nog nodig is 
voor het terugdringen van de virusuitbraak, kan Slim Opgewekt haar werkzaamheden 
voortzetten en hopelijk na Q4 de beoogde stabilisatie alsnog realiseren.  
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