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Aan: de obligatiehouders van The Society Shop B.V. 
 
Kopie: directie The Society Shop B.V. 
 
Datum: 10 juni 2020 
 
Onderwerp: borgstelling  
 
 
L.S., 
 
In  het  kader  van  de  obligatielening  van  The  Society  Shop  B.V.  (“uitgevende  instelling”)  heeft 
Philipsburg  Capital  Investments  B.V.  zich  destijds  borg  gesteld  voor  de  verplichtingen  van  de 
uitgevende instelling uit hoofde van de obligaties. In het Informatiememorandum is in dat verband 
o.a. de volgende pro forma balans van de borg per 31 januari 2015 opgenomen:  
 
 

PASSIVA     

     

GROEPSVERMOGEN  14.552.410  

ACHTERGESTELDE LENINGEN  50.000  

MINDERHEIDSBELANG  21.812  

GARANTIEVERMOGEN  14.624.222  

 
In  maart  2020  heeft  een  obligatiehouder  van  ons  gewezen  op  de  balans  van  de  borg,  zoals 
opgenomen  in op 11  juli 2019 gedeponeerde  jaarrekening over de periode 1  februari 2017  tot en 
met 31 januari 2018 (zie bijlage). De balans van de borg per 31 januari 2017 resp. 31 januari 2018 zag 
er als volgt uit: 
 
Passiva       31 januari 2017   31 januari 2018 
 
Eigen vermogen    EUR  ‐332.315    EUR   ‐318.332 
Schulden      EUR 1.525.280    EUR 1.527.027 
Totaal        EUR 1.192.965    EUR 1.208.695 
 
Vooropgesteld  dat  de  balans  op  dit  moment  een  min  of  meer  gelijk  beeld  vertoont  zou  dit 
betekenen  dat  de  borgstelling  weinig  om  het  lijf  heeft.  De  obligatiehouder  heeft  ons  daarom 
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verzocht met de uitgevende instelling contact op te nemen teneinde de huidige borg te vervangen 
door een solvabele borg. 
 
Wij  hebben  op  5  mei  jl.  e.e.a.  besproken  met  de  directie  van  de  uitgevende  instelling  en  haar 
advocaat. Wij hebben toen met de uitgevende instelling afgesproken dat zij uiterlijk 3 juni 2020 een 
voorstel zouden doen ten aanzien van de vervanging van de huidige borg door een andere partij en 
dit door middel van een persbericht te communiceren richting obligatiehouders.  
 
Op  18  mei  2020  ontvingen  wij  van  de  advocaat  van  de  uitgevende  instelling  een  e‐mail  met  de 
mededeling  dat  de  uitgevende  instelling  nader  intern  en  extern  overleg  zal  voeren  over  de 
vervanging.  Hij  gaf  aan  dat  mogelijk  een  andere  groepsmaatschappij  als  vervangende  dan  wel 
aanvullende  borg  zou  kunnen  fungeren  maar  dat  daarbij  de  vraag  opkomt  in  hoeverre  deze 
vennootschap dit zou kunnen doen zonder toestemming van haar crediteuren. 
 
Op  20  mei  2020  hebben  wij  daarop  geantwoord  dat  wij  geen  voorkeur  uitspreken  voor  de 
vennootschap(pen)  die  als  vervangende  dan  wel  aanvullende  borg  zou(den)  fungeren.  Het 
belangrijkste  is dat de vervangende dan wel aanvullende borg(en) dezelfde  zekerheid biedt als de 
oorspronkelijke borgstelling, nl. borg staan voor alle verplichtingen van de uitgevende instelling uit 
hoofde van de obligaties. 
 
Op 3 juni 2020 ontvingen wij van de advocaat van de uitgevende instelling een bericht dat het niet 
gelukt was om een oplossing te vinden voor dit probleem. Hij gaf daarbij verder aan dat momenteel 
wordt gekeken naar een mogelijkheid dat bovengenoemde groepsmaatschappij voor maximaal 50% 
van het uitstaande bedrag aan obligaties borg zou staan. Hij verzocht ons ook om de kwestie tot 24 
juni a.s. aan te houden opdat hij ons dan nader zou kunnen berichten. 
 
Wij maken hieruit op dat er nog geen bevredigende oplossing is. Op 5 juni 2020 hebben wij dit de 
advocaat  van  de  uitgevende  instelling  ook  aangegeven.  Wij  hebben  ook  aangegeven  de 
obligatiehouders hierover  te berichten. Wij hebben de uitgevende  instelling verzocht om op korte 
termijn  de  jaarlijkse  vergadering  van  obligatiehouders  te  laten  plaatsvinden  teneinde  behalve  de 
jaarrekening 2018‐2019 ook deze borgstelling te bespreken. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
M.C. Olie  S.G. van de Vusse  
Voorzitter  Penningmeester 


