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Aan:  Beleggers in Tuk Tuk Holding B.V., via Obligatielening NPEX 7% € 2.499.000,- 

Onderwerp: Verzoek tot uw medewerking aan vereiste herfinanciering van Tuk Tuk Holding B.V. 

Van:  Ronald Montfoort, Algemeen directeur Tuk Tuk Holding B.V. 

Datum:  23 mei 2018 

  

   

Geachte belegger,  

Zoals u in ons recent persbericht kunt lezen, is het perspectief bij Tuk Tuk Groep onveranderd 
positief. In lijn met onze vorige berichten en zoals toegelicht tijdens ons overleg op 30 april jl.  

Onze orderportefeuille is ongeveer 100 stuks groot en de marktverwachtingen zijn goed. De 
geplande technische ontwikkelingen verlopen conform planning. De organisatie werkt hard aan haar 
verdere professionalisering.  

Financieel heeft Tuk Tuk Holding B.V. te maken met extra cash behoefte op korte termijn. In lijn met 
ons eerder gepresenteerde plan. Tuk Tuk’s werkkapitaal is hoger dan recent verwacht, mede door 
‘hogere debiteurenpositie en voorraad eindproducten’. Mede een gevolg van het strakke beleid 
inzake afgifte voertuigen: ‘niet betalen is niet leveren’. Effecten hiervan zien we terug in de omzet 
t/m april (omzet wordt pas gerealiseerd na afgifte voertuig - na betaling).   

Dit impliceert dat de eerder door ons aangekondigde herfinancieringsmaatregelen onverkort krachtig 
doorgezet moeten worden, parallel aan diverse lopende acties gericht op een hoger afzetvolume 
tegen een lagere kostprijs, door een professioneel team. 

We zijn druk bezig met A&F, M&A-specialist uit Utrecht om nieuw vers kapitaal te realiseren tegen 
uitgifte van nieuwe aandelen door Tuk Tuk Holding B.V. A&F benadert daartoe derden en een 
selectie uit bestaande aandeelhouders. Doel is om ongeveer € 1.000.000,-  aan vers kapitaal (equity) 
op te halen. Geheel in lijn met het aandeelhoudersbesluit daartoe van 23 april jl., gesteund door de 
voltallige Raad van Commissarissen. Graag sonderen wij of u geïnteresseerd bent in deelname in dit 
nieuwe aandelenkapitaal van Tuk Tuk Holding B.V.  

Ook vernemen wij graag of u interesse heeft om uw obligatielening te converteren in nieuw 
aandelenkapitaal van Tuk Tuk Holding B.V. We streven via deze route naar € 1.000.000,- aan nieuw 
aandelenkapitaal. 

Zodat Tuk Tuk Holding B.V. totaal circa € 2.000.000,-  aan nieuw aandelenkapitaal verkrijgt.  

Daarnaast rekenen wij op uw akkoord inzake onderstaande maatregelen, vereist voor een gezonde 
toekomst van Tuk Tuk Holding B.V.  We hopen op uw positieve reactie en enthousiaste 
ondersteuning aan Tuk Tuk Groep.  Graag verstrekken wij u nadere toelichting op onze vergadering, 
gepland op 31 mei as. 16:00.  Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor nadere afstemming of 
vragen. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het management van Tuk Tuk Holding B.V.  

Ronald Montfoort 
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Verzoek tot uw medewerking aan de volgende maatregelen in het kader van de vereiste 
herfinanciering, 23 mei 2018 

 

Hieronder volgt ons concrete verzoek aan u tot medewerking aan onderstaande maatregelen om 
voor Tuk Tuk Holding B.V. een gezonde toekomst te waarborgen. 

 
 

1. Extra, nieuw cash investeren in Tuk Tuk Holding B.V. tegenover nieuw uit te geven 
aandelen. Als u hierin geïnteresseerd bent (proces en condities) kunt u dit s.v.p. aangeven 
aan de heer Alfred Kuiken, CFO van Tuk Tuk Holding. Dit proces wordt gecoördineerd door 
A&F uit Utrecht, een onafhankelijk bureau hierin gespecialiseerd. Alfred is bereikbaar via Tuk 
Tuk’s centrale telefoonnummer 0031 20 613 84 21 of per email via 
alfred@tuktukfactory.com 
 
 

2. Maandelijkse rentebetaling opschorten vanaf de eerstvolgende betaling.  Vanaf 1 juni 2018 
over ‘n periode van 12 maanden inzake uw 7% Obligatielening met hoofdsom € 2.499.000,-.  
 
Kort en bondig betekent dit dat u geen rente geniet vanaf 1 juni 2018 t/m 31 mei 2019. De 
niet uitbetaalde rente wordt doorgeschoven en komt dan op het moment van aflossing 
bovenop de hoofdsom.  Voordeel voor Tuk Tuk Holding is circa € 175.000,- aan rente, geeft 
tijd om de vereiste herfinanciering te organiseren.  
 
 

3. Conversie van uw huidige belegging in de obligatielening van € 2.499.000,- in aandelen.  
 
Tegen een conversieratio van ‘€ 30.000,- tegen 1%’. Ons streven is om hiervan minimaal 40% 
of circa € 1.000.000,- om te zetten in nieuw aandelenkapitaal.  
 
De randvoorwaarden voor effectuering van dit voorstel tot conversie zijn het realiseren van 
voldoende nieuw aandelenkapitaal en waarbij betrokken partijen zich met de voorgenomen 
conversie kunne verenigen.  Huidige aandeelhouders en RvC dienen deze conversie goed te 
keuren. 
 
 

4. Renteverlaging inzake de overblijvende hoofdsom.  Na eventuele conversie met ingang 
vanaf 1 juli 2018 met 4% zodat we 3% aan u vergoeden over de resterende looptijd in plaats 
van 7%.  
 
 

5. Verlengen van de looptijd van de overblijvende hoofdsom. Na eventuele deel/conversie- 
tot 31 december 2025.  
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