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ZEKERHEDEN AKTE 

 

Partijen:  

 

1. RoodMicrotec N.V. een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in 

Zwolle, Nederland en kantoorhoudende aan de Dokter van Deenweg 58, 8025 BC 

Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer  33251008, 

 

2. RoodMicrotec GmbH, een besloten vennootschap naar Duits recht, met zetel in 

Nördlingen, Duitsland en kantoorhoudende aan de Oettinger Straße 6, 86720 

Nördlingen, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht 

Augsburg onder nummer HRB 12874, en 

 

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

Amstelveen, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 

1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 53177770 

 

Overwegingen: 

 

A. RoodMicrotec N.V. geeft voor € 2.500.000 obligaties uit. De obligatielening bestaat uit 

2.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze obligatielening is 

uitgegeven op [datum] 2014 en wordt afgelost op 30 juni 2020. De obligaties worden 

verhandeld op NPEX. Het beleggingsmemorandum is gepubliceerd op 5 juni  2014. De 

datum van het beleggingsmemorandum is 5 juni  2014. 

 

B. Stichting Bewaarbedrijf NPEX bewaart de obligaties voor de beleggers. Om de 

obligaties te kunnen bewaren staan de obligaties op naam van Stichting Bewaarbedrijf 

NPEX bij de uitgevende instelling. De beleggers zijn de economisch gerechtigheden. Zij 

hebben een vordering luidende in obligaties op Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Zij 

hebben geen vordering op RoodMicrotec N.V.. Overal waar in deze zekerheden akte 

"obligatiehouder" staat, is dat Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Overal waar "belegger" 

staat, is dat de belegger die via Stichting Bewaarbedrijf NPEX in de obligaties belegt.  
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C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van obligatiehouders 

waarvan de obligaties via NPEX verhandeld worden. Dat zijn obligaties van 

verschillende uitgevende instellingen.  

 

D. Ook behartigt Stichting Obligatiehoudersbelangen de belangen van de obligatiehouder 

ten opzichte van RoodMicrotec N.V.. Hiertoe krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

de bevoegdheden en taken die in deze zekerheden akte staan. De voornaamste taak van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen in dit verband is het organiseren van de 

vergadering van de obligatiehouder en het op verzoek uitwinnen van de aan haar ter 

beschikking gestelde zekerheden. 

 

E. Daarnaast zal RoodMicrotec N.V.'s Duitse dochtermaatschappij RoodMicrotec GmbH 

ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen een zekerheidsrecht naar Duits 

recht (een zgn. Buchgrundschuld)  vestigen op een zeker onroerend goed voor een 

nominaal bedrag van € 2.500.000. De rechten en plichten van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen en RoodMicrotec GmbH met betrekking tot deze 

Buchgrundschuld zijn nader beschreven in een overeenkomst, te weten de Security 

Purpose Agreement d.d.01 juli 2014. De Security Purpose Agreement bevat tevens 

beperkingen ten aanzien van de afdwingbaarheid van deze Buchgrundschuld en een 

uitbreiding van de reikwijdte van de Buchgrundschuld ten behoeve van derden welke 

RoodMicrotec N.V. mogelijkerwijs leningen verstrekken. 

 
F. De voorwaarden van de obligaties staan in het beleggingsmemorandum. De 

obligatiehouder en de beleggers hebben zich met het beleggingsmemorandum 

gebonden aan deze zekerheden akte.  

 
 
RoodMicrotec N.V. en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar 

af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

1.1 De voorwaarden van de obligaties staan in het beleggingsmemorandum.  

 
2. De parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen verkrijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht 

op betaling door RoodMicrotec N.V. van alle bedragen die RoodMicrotec N.V. moet 
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betalen aan de obligatiehouder op grond van de voorwaarden van de obligaties in het 

beleggingsmemorandum.  

 

2.2 De schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen, met uitzondering van die bedragen 

die RoodMicrotec N.V. verschuldigd is uit hoofde van artikel 16, is gelijk aan de totale 

schuld aan de obligatiehouder. Dat betekent dat als RoodMicrotec N.V. rente betaalt of 

de lening terug betaalt aan de obligatiehouder, de schuld aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen automatisch met dat bedrag vermindert.  

 
2.3 Indien RoodMicrotec N.V. jegens de obligatiehouder in verzuim is of een vordering 

opeisbaar is door de obligatiehouder dan is RoodMicrotec N.V. ook in verzuim jegens 

Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook opeisbaar. 

 
 
3. Eerst betalen aan de obligatiehouder 

 

3.1 RoodMicrotec N.V. zal de rente en of de lening terug betalen aan de obligatiehouder. Zij 

mag alleen betalen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen wanneer het (i) technisch 

onmogelijk is om te betalen aan de obligatiehouder of (ii) wanneer Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt. In dat laatste geval moet 

RoodMicrotec N.V. aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan 

de obligatiehouder betalen. 

 

3.2 Betalingen op grond van artikel 3.1 door of namens RoodMicrotec N.V. aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, gelden als een betaling aan de obligatiehouder. Tevens 

gelden eventuele betalingen door RoodMicrotec GmbH aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen uit hoofde van de Security Purpose Agreement als pro-rata 

betalingen aan de obligatiehouder en derden welke RoodMicrotec N.V. leningen 

verstrekken, die ook gedekt zijn door het zekerheidsrecht, zoals beschreven in artikel 

7.1. 

 
3.3 Stichting Bewaarbedrijf NPEX zal de van RoodMicrotec N.V. dan wel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ontvangen bedragen doen toekomen aan de volgens haar 

administratie daartoe gerechtigde beleggers. 
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4. Doorbetaling ontvangsten 

 

4.1 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen ter voldoening van betalingsverplichtingen aan 

de obligatiehouder bedragen ontvangt van of namens RoodMicrotec N.V., dan krijgt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen een schuld jegens de obligatiehouder die gelijk is 

aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van of namens 

RoodMicrotec N.V. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de obligatiehouder. 

 

4.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

rekening bij een Nederlandse bank met minimaal een A-rating van Moody’s, Fitch of 

Standard & Poor's.  

 

4.4 Mochten de ontvangen bedragen geheel of gedeeltelijk teniet gaan ondanks dat 

Stichting Obligatiehoudersbelangen deze conform artikel 4.3 heeft aangehouden, dan 

zal de schuld van Stichting Obligatiehoudersbelangen aan de obligatiehouder met dit 

bedrag worden verminderd, tenzij het tenietgaan te wijten is aan grove schuld of opzet 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

 
4.5 Indien en voor zover de schuld vermindert zoals bedoeld in artikel 4.4, dan wordt de 

vordering van de beleggers op Stichting Bewaarbedrijf NPEX  verminderd met het 

bedrag dat teniet is gegaan. 

 
5. Het belang van de beleggers staat voorop 

 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in beginsel in het belang van de obligatiehouder.  

 

5.2 Indien sprake is van een belangenconflict tussen Stichting Bewaarbedrijf NPEX als 

obligatiehouder en de gezamenlijke beleggers, dan richt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zich naar het belang van de gezamenlijke beleggers. 

  

5.3 Voor zover redelijkerwijs mogelijk en relevant informeert Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de obligatiehouder in de vergadering over haar taken en 
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werkzaamheden. Behalve in de gevallen vermeld in deze zekerheden akte is Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet verplicht een vergadering bijeen te roepen.  

 

5.4 Mocht de vergadering zich hebben uitgelaten in een stemming over een geagendeerd 

onderwerp dan wordt het resultaat van deze stemming in beginsel geacht overeen te 

komen met het gezamenlijke belang van de obligatiehouder en de beleggers, tenzij naar 

het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming in 

alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de obligatiehouder en de beleggers 

is. In dat geval zal opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 

 
6. RoodMicrotec N.V. moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

6.1 Alle informatie die RoodMicrotec N.V. verstrekt of moet verstrekken aan de 

obligatiehouder, moet RoodMicrotec N.V. ook verstrekken aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

6.2 RoodMicrotec N.V. mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie 

verstrekken dan aan de obligatiehouder. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze 

informatie niet door te geven aan de vergadering, als dit naar haar oordeel niet in hun 

belang is. 

 

7. Ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt een 

zekerheidsrecht gevestigd 

 

7.1 Tot zekerheid van de vorderingen van Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

RoodMicrotec N.V. voor de parallelle schuld, alsmede de betaling van de in artikel 16 

genoemde bedragen, vestigt RoodMicrotec N.V.'s Duitse dochtermaatschappij 

RoodMicrotec GmbH ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen een 

zekerheidsrecht naar Duits recht, te weten een zgn. Buchgrundschuld, op het 

onroerend goed, zoals nader beschreven in Bijlage A bij deze zekerheden akte, voor een 

nominaal bedrag van € 2.500.000.  

 

7.2 Deze Buchgrundschuld is vastgelegd in één of meerdere (notariële) aktes. Daarnaast 

hebben RoodMicrotec GmbH en Stichting Obligatiehoudersbelangen een overeenkomst 

gesloten, te weten de Security Purpose Agreement d.d. 01 juli 2014, welke beperkingen, 

voortvloeiend uit toepasselijk Duits recht, bevat ten aanzien van de afdwingbaarheid 

van deze Buchgrundschuld en een uitbreiding van de reikwijdte van de 
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Buchgrundschuld ten behoeve van derden welke RoodMicrotec N.V. mogelijkerwijs 

leningen verstrekken. In geval van een dergelijke uitbreiding gaat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen akkoord met de verhoging van het nominale bedrag van de 

Buchgrundschuld tot maximaal de getaxeerde waarde van voornoemd onroerend goed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat ermee akkoord dat het zekerheidsrecht ten 

behoeve van bovengenoemde derden ook geheel of gedeeltelijk gevestigd wordt door 

middel van één of meerdere aanvullende Buchgrundschulden, te vestigen op 

voornoemd onroerend goed, en dat deze aanvullende Buchgrundschulden een gelijke 

rang hebben met de Buchgrundschuld, zoals beschreven in artikel 7.1. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal onmiddellijk alle redelijke maatregelen treffen en 

handelingen verrichten (door middel van ondermeer notariële aktes en wijzigingen van 

de Security Purpose Agreement) en al die medewerking verlenen welke  vereist is om 

deze aanvullende Buchgrundschulden te vestigen en effectueren. 

 

7.3 De obligatiehouder is gehouden en kan zelf geen rechten ontlenen aan deze aktes en de 

Security Purpose Agreement. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag haar rechten 

met betrekking tot deze Buchgrundschuld uitoefenen zonder de obligatiehouder of de 

vergadering te hoeven raadplegen en zonder aanwijzingen van de obligatiehouder of de 

vergadering te hoeven opvolgen.  

 
7.4 Wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen haar rechten met betrekking tot deze 

Buchgrundschuld uitoefent moet zij de obligatiehouder zo snel mogelijk informeren.  

 

8. Informeren van de obligatiehouder  

 

8.1 Wanneer in deze zekerheden akte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

obligatiehouder moet informeren, dan doet zij dat door de desbetreffende informatie te 

plaatsen op website www.obligatiehoudersbelangen.org en/of per email te versturen 

naar de obligatiehouder. 

 

8.2 Wanneer in deze zekerheden akte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

vergadering moet informeren, dan doet zij dat mondeling of schriftelijk tijdens de 

daartoe bijeengeroepen vergadering.  

  

9. De voorwaarden van de obligaties kunnen veranderen 

 



Concept - 1 juli 2014 

- 7 - 
 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met RoodMicrotec N.V. wijzigingen in de 

voorwaarden van de obligaties overeenkomen. De obligatiehouder is aan deze 

wijzigingen gebonden op voorwaarde dat: 

 

9.1.1 Minimaal 50% van de aanwezige stemgerechtigde obligatiehouders plus  één 

van de aanwezige stemgerechtigde obligatiehouders in de vergadering stemden 

voor de voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden van de obligaties. Indien 

een belegger op volmacht van Stichting Bewaarbedrijf NPEX als 

obligatiehouder op de vergadering verschijnt, geldt deze belegger als een 

stemgerechtigde obligatiehouder als bedoeld in dit artikel 9.1; en  

9.1.2 Er worden geen additionele verplichtingen opgelegd aan de obligatiehouder, 

daaronder mede begrepen de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding 

van betalingsverplichtingen. 

 

9.2 In spoedeisende gevallen, zoals een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance 

van betaling van RoodMicrotec N.V., mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

voorwaarden van de obligaties wijzigen zonder de vergadering vooraf te raadplegen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van een 

dergelijk spoedeisend geval. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dan zo spoedig 

mogelijk de obligatiehouder informeren over de wijziging en een vergadering bijeen 

roepen om de wijziging toe te lichten.  

 

9.3 De obligatiehouder of de vergadering mogen niet zelf met RoodMicrotec N.V. 

wijzigingen van de voorwaarden van de obligaties overeenkomen. De obligatiehouder of 

de vergadering mogen niet zelf met RoodMicrotec GmbH wijzigingen van de Security 

Purpose Agreement overeenkomen.  

 

9.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met RoodMicrotec GmbH wijzigingen in de 

Security Purpose Agreement overeenkomen. De obligatiehouder is aan deze wijzigingen 

gebonden. 

 
 

10. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag jegens RoodMicrotec N.V. 

aanspraak maken op de nakoming van de afspraken 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag jegens RoodMicrotec N.V. aanspraak maken 

op nakoming van de verplichtingen in de voorwaarden van de obligaties en deze 
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zekerheden akte en ter nakoming van de verplichtingen in de voorwaarden van de 

obligaties of deze zekerheden akte een rechtsvordering instellen. Dit doet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in eigen naam en niet namens of in opdracht van de 

obligatiehouder.  

 
10.2 De obligatiehouder mag niet zelf een rechtsvordering instellen tegen RoodMicrotec N.V. 

of tegen de bestuurders van RoodMicrotec N.V. in verband met een eventuele 

toerekenbare tekortkoming door RoodMicrotec N.V. in de nakoming van de 

betalingsverplichtingen uit hoofde van de voorwaarden van de obligaties. De 

obligatiehouder doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een 

rechtsvordering tegen RoodMicrotec N.V. in te stellen. De obligatiehouder mag niet zelf 

een rechtsvordering instellen tegen RoodMicrotec GmbH of tegen de bestuurders van 

RoodMicrotec GmbH in verband met een eventuele toerekenbare tekortkoming door 

RoodMicrotec GmbH in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Security 

Purpose Agreement. De obligatiehouder doet hierbij onherroepelijk afstand van het 

recht om een rechtsvordering tegen RoodMicrotec GmbH in te stellen.  

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de belangen behartigen van de obligatiehouder 

in voorkomende juridische procedures of officiële overleggen, bijvoorbeeld in de 

vergadering van crediteuren in het geval van een faillissement.  

 

10.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan RoodMicrotec N.V. een eenmalig uitstel 

van betaling van de op dat moment verschuldigde rente verlenen voor een periode van 

maximaal twee maanden. De obligatiehouder is aan dit uitstel van betaling gebonden. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de obligatiehouder hierover informeren.  

 

10.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan RoodMicrotec N.V. ook uitstel van 

betaling voor langer dan 2 maanden verlenen. De obligatiehouder is aan dit uitstel van 

betaling gebonden maar alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

 
i) Minimaal 50% van de aanwezige stemgerechtigde obligatiehouders plus één van de 

aanwezige stemgerechtigde obligatiehouders in de vergadering stemden voor de 

voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden van de obligaties. Indien een belegger op 

volmacht van Stichting Bewaarbedrijf NPEX als obligatiehouder op de vergadering 

verschijnt, geldt deze belegger als een stemgerechtigde obligatiehouder als bedoeld in 

dit artikel 10.5; en 
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ii) Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de obligatiehouder, daaronder mede 

begrepen de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van 

betalingsverplichtingen. 

 

11 Verzuim en ingebrekestelling  

 

11.1 RoodMicrotec N.V. is jegens de obligatiehouder en Stichting Obligatiehoudersbelangen 

in verzuim indien aan  de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

i) RoodMicrotec N.V. heeft de rente en/of de lening niet of niet op tijd (terug)betaald 

en/of is een andere verplichting uit hoofde van de voorwaarden van de obligaties en/of 

deze zekerheden akte jegens de obligatiehouder niet of niet op tijd nagekomen; 

ii) Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft RoodMicrotec N.V. schriftelijk in gebreke 

gesteld; en 

iii) RoodMicrotec N.V. heeft niet binnen 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling 

alsnog aan haar verplichtingen voldaan. 

 

11.2 De vorderingen van Stichting Obligatiehoudersbelangen en de obligatiehouder zijn 

terstond opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling vereist is, indien zich één van de 

onderstaande gebeurtenissen voordoet:  

 

i) RoodMicrotec N.V. failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden 

of om een andere reden ophoudt te bestaan; of 

ii) RoodMicrotec N.V. het bedrijf staakt. 

 

11.3 In de gevallen genoemd in artikel 11.1. en 11.2 moet de hele obligatie en de parallelle 

schuld in een keer per direct worden afgelost door of namens RoodMicrotec N.V. en alle 

tot dan toe verschuldigde rente worden betaald. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kan zonder nadere aanhoudingen de zekerheden uitwinnen. 

 

11.4 Met de opbrengst van het uitwinnen van de zekerheden worden eerst alle kosten die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen daarvoor heeft gemaakt vergoed. Daarna betaalt zij 

aan de obligatiehouder het bedrag van de rente en de lening die op dat moment nog 

verschuldigd is, indien en voor zover bovengenoemde opbrengst daarvoor toereikend is.  
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11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen indien 

RoodMicrotec N.V. in verzuim is. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een begroting 

maken waarin de gevolgen van het uitwinnen van de zekerheden en het aanhouden van 

de obligaties wordt weergegeven. Deze begroting zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering. De vergadering is gerechtigd 

te stemmen over deze begroting. 

  

12 Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen en wel binnen 4 maanden nadat RoodMicrotec N.V. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening van het afgelopen boekjaar heeft verstrekt. 

RoodMicrotec N.V. dient Stichting Obligatiehoudersbelangen binnen 6 maanden na 

afloop van elk boekjaar de jaarrekening te verstrekken, tenzij sprake is van een verlengd 

eerste boekjaar in welk geval binnen 6 maanden na afloop van het jaar van oprichting 

van RoodMicrotec N.V. een pro forma balans en winst- en verliesrekening per 31 

december van het jaar van oprichting dient te worden verstrekt. 

 

12.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet eveneens een vergadering bijeenroepen, als 

de obligatiehouder of beleggers die gezamenlijk meer dan [10%] van de uitgegeven 

obligaties vertegenwoordigen hierom schriftelijk verzoeken en daarbij een agenda met 

te agenderen onderwerpen meesturen, tenzij uit de agenda blijkt dat het houden van 

een vergadering in alle redelijkheid niet kan worden verlangd. Als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk 

verzoek een vergadering bijeenroept, mag de obligatiehouder of de beleggers die om de 

vergadering hebben verzocht dit zelf doen.  

 

12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet een vergadering bijeenroepen als 

RoodMicrotec N.V. schriftelijk hierom verzoekt en daarbij een agenda met de te 

agenderen onderwerpen meestuurt. Als Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen 

twee weken na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een vergadering bijeenroept, mag 

RoodMicrotec N.V. dit zelf doen. 

 
12.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet een vergadering bijeenroepen wanneer dat in 

deze zekerheden akte staat. De vergadering moet dan plaatsvinden binnen 4 weken 

nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. 
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12.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen indien dit 

naar haar redelijk oordeel in het belang van de obligatiehouder en de gezamenlijke 

beleggers is. 

 
 
13 Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

13.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de obligatiehouder op voor een vergadering 

met een bericht op de website www.obligatiehoudersbelangen.org en/of per email naar 

de obligatiehouder.  

 

13.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar 

de vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die niet op de agenda staan maar 

wel ter vergadering worden besproken kan niet worden gestemd.  

 

13.3 De oproeping voor de vergadering moet minimaal 14 dagen voorafgaand aan de 

vergadering worden bekend gemaakt.  

 

13.4 Als de oproepingstermijn van 14 dagen naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet in het belang is van obligatiehouder en de beleggers 

vanwege spoedeisende omstandigheden, mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

oproepingstermijn verkorten. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de 

obligatiehouder per e-mail oproepen.  

 

14 Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

14.1 De vergadering wordt gehouden in Amsterdam of een andere door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aangewezen locatie in Nederland, bijvoorbeeld ten kantore 

van RoodMicrotec N.V. 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. De voorzitter ondertekent de notulen. 

 

14.4 De concept-notulen worden binnen 4 weken op de website 

www.obligatiehoudersbelangen.org en de website van RoodMicrotec N.V. gepubliceerd 

en/of per email verstuurd naar de obligatiehouder. In de volgende vergadering worden 

de notulen ter goedkeuring aan de obligatiehouder voorgelegd.  

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

schriftelijk met stembriefjes of elektronisch en altijd vertrouwelijk.  

 

14.6 Tenzij anders is bepaald in deze zekerheden akte worden besluiten in de vergadering 

genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige stemgerechtigde 

obligatiehouders. Indien een belegger op volmacht van Stichting Bewaarbedrijf NPEX 

als obligatiehouder op de vergadering verschijnt, geldt deze belegger als een 

stemgerechtigde obligatiehouder. De vergadering kan tevens besluiten nemen bij 

acclamatie. 

 
14.7 De vergadering is toegankelijk voor de obligatiehouder en 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.  

 

14.8 De obligatiehouder en zijn gevolmachtigden hebben spreekrecht op de vergadering.  

 
15 Gevolmachtigden 

 

15.1 De obligatiehouder mag zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten 

vertegenwoordigen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

 

i) De desbetreffende volmacht naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering 

toereikend is; en  

ii) Aan artikel 15.2 en 15.3 is voldaan.  

 

15.2 Een gevolmachtigde moet 5 werkdagen voor de vergadering een kopie van zijn door de 

obligatiehouder ondertekende volmacht opsturen naar Stichting 
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Obligatiehoudersbelangen en het origineel van de volmacht meenemen naar de 

vergadering.  

 

15.3 Mocht echter een kortere oproepingstermijn dan 2 weken voor de vergadering zijn 

gebruikt, dan moet de gevolmachtigde uiterlijk één werkdag voor de vergadering een 

kopie van zijn door de obligatiehouder ondertekende volmacht in het bezit stellen van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 
16 Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 

16.1 RoodMicrotec N.V. is Stichting Obligatiehoudersbelangen voor haar werkzaamheden 

uit hoofde van deze zekerheden akte en de Security Purpose Agreement de volgende 

vergoedingen verschuldigd: 

i) een vast bedrag ter hoogte van € 1350 voor het organiseren en 

voorzitten van de jaarlijkse vergadering van de obligatiehouder en de 

beleggers, zoals genoemd in artikel 12.1; en 

ii) een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225, ter zake 

van alle overige werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, zoals het organiseren en voorzitten van 

alle vergaderingen van de obligatiehouder en de beleggers, anders 

dan de in artikel 16.1 i) genoemde jaarlijkse vergadering, en het 

vestigen, wijzigen en uitwinnen van zekerheidsrechten, met dien 

verstande dat de kosten van vergaderingen van de obligatiehouder en 

de beleggers, anders dan de in artikel 16.1 i) genoemde jaarlijkse 

vergadering, maximaal € 2.500 per vergadering bedragen.    

 

16.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal het in artikel 16.1 i) genoemde bedrag jaarlijks 

op 1 juli in rekening brengen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de in 16.1 ii) 

genoemde werkzaamheden na afloop van elke maand waarin deze zijn verricht in 

rekening brengen. 

 

16.3 Rekeningen van Stichting Obligatiehouders dienen uiterlijk 30 dagen na rekeningdatum 

te zijn betaald. Alle in artikel 16.1 genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 

 

16.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige wil inschakelen om 

RoodMicrotec N.V. en/of RoodMicrotec GmbH te onderzoeken of juridische bijstand 

wil inschakelen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. In 
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voorkomend geval is de obligatiehouder gehouden om eerst deze kosten aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te voldoen alvorens dit te verrekenen met de beleggers. De 

obligatiehouder is uitsluitend gehouden om deze kosten te voldoen indien, zodra en 

voor zover deze kosten kunnen worden betaald met van RoodMicrotec N.V. ontvangen 

middelen. 

 
16.5 Als RoodMicrotec N.V. Stichting Obligatiehoudersbelangen niet of niet op tijd heeft 

betaald en niet voldoende zekerheid heeft gesteld voor betaling, zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de obligatiehouder hierover informeren.  

 
 
17 Einde van de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 

17.1 Als RoodMicrotec N.V. alle verplichtingen uit hoofde van de obligatielening volledig 

jegens de obligatiehouder is nagekomen, dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

meewerken aan vrijgave c.q. beëindiging van de zekerheden. Daarna heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen geen verplichtingen meer uit hoofde van deze zekerheden 

akte.  

 

17.2 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden wil beëindigen, dan mag 

dat alleen als zij haar taken en bevoegdheden heeft overgedragen aan een vervanger. 

Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

i) De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten;  

ii) De vervanger moet over de noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten beschikken; en 

iii) De vervanger is onafhankelijk jegens RoodMicrotec N.V.. "Onafhankelijk" betekent in 

dit verband dat noch de vervanger noch haar bestuurders obligaties of (direct of 

indirect) aandelen houden in en/of bestuurder is/zijn van RoodMicrotec N.V. of enige 

groepsmaatschappij van RoodMicrotec N.V.. 

 

17.3 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken wil overdragen aan een vervanger 

informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de obligatiehouder 3 maanden van 

tevoren over de reden van de vervanging en de naam en kwaliteiten van de beoogde 

vervanger. Pas na ommekomst van deze 3 maanden mag de vervanging worden 

doorgevoerd.  

 

 Mochten echter de obligatiehouder of beleggers die gezamenlijk meer dan 10% van de 

uitgegeven obligaties houden schriftelijk om een vergadering verzoeken en mochten 
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tijdens deze vergadering meer dan 66% van de aanwezige stemgerechtigde 

obligatiehouders tegen de vervanging stemmen, dan mag de vervanging niet worden 

doorgevoerd en blijft Stichting Obligatiehoudersbelangen gebonden aan deze 

zekerheden akte. Indien een belegger op volmacht van Stichting Bewaarbedrijf NPEX 

als obligatiehouder op de vergadering verschijnt, geldt deze belegger als een 

stemgerechtigde obligatiehouder als bedoeld in dit artikel 17.3. 

 

17.4 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen naar het oordeel van de vergadering haar 

taken niet goed uitvoert, kan zij een vervanger benoemen. Hiervoor moet aan alle 

volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 
i) De obligatiehouder of beleggers die gezamenlijk meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties houden hebben Stichting Obligatiehoudersbelangen schriftelijk en 

gemotiveerd geïnformeerd dat Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar 

zijn/hun mening niet goed uitvoert; 

ii) Tijdens een vergadering die mede voor dit doel wordt gehouden, stemt meer dan 66% 

van de aanwezige stemgerechtigde obligatiehouders voor vervanging van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering dient binnen 3 maanden na ontvangst van 

de gemotiveerde klacht. Indien een belegger op volmacht van Stichting Bewaarbedrijf 

NPEX als obligatiehouder op de vergadering verschijnt, geldt deze belegger als een 

stemgerechtigde obligatiehouder als bedoeld in dit artikel 17.4; en 

iii) De obligatiehouder heeft een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 

artikel 17.2.  

 

17.5 RoodMicrotec N.V. en RoodMicrotec GmbH zullen meewerken aan overdracht aan een 

vervanger voor Stichting Obligatiehoudersbelangen onder meer door opnieuw een 

zekerheden akte overeen te komen en de zekerheden opnieuw te vestigen, tenzij dit 

onredelijk is ten opzichte van RoodMicrotec N.V. en RoodMicrotec GmbH. 

 

18 Veranderen van deze zekerheden akte 

 

18.1 Deze zekerheden akte kan alleen schriftelijk worden veranderd door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, RoodMicrotec N.V. en RoodMicrotec GmbH Elke 

verandering die naar het redelijk oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen van 

materiële aard en/of de belangen van de obligatiehouder en de beleggers schaadt, is 

moet worden voorgelegd aan de vergadering. Deze verandering gaat alleen door indien 

66% van de stemgerechtigde obligatiehouders die aanwezig zijn in de vergadering voor 
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deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle obligatiehouders op de 

vergadering aanwezig was. Indien een belegger op volmacht van Stichting 

Bewaarbedrijf NPEX als obligatiehouder op de vergadering verschijnt, geldt deze 

belegger als een stemgerechtigde obligatiehouder als bedoeld in dit artikel 18.1. 

 

19 Beperking van aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 
19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is slechts aansprakelijk jegens RoodMicrotec N.V., 

RoodMicrotec GmbH, de obligatiehouder en de beleggers indien de schade die zij 

lijdt/lijden is te wijten aan grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

totaal ontvangen vergoeding voor haar werkzaamheden op grond van deze zekerheden 

akte.  

 
 

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

20.1 Op deze zekerheden akte is Nederlands recht van toepassing. 

 

20.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze zekerheden akte kunnen alleen aanhangig 

worden gemaakt bij de rechtbank Amsterdam.  

 

21 Rechten Stichting Bewaarbedrijf NPEX 

 

21.1 RoodMicrotec N.V., RoodMicrotec GmbH en Stichting Obligatiehoudersbelangen 

verklaren hierbij dat Stichting Bewaarbedrijf NPEX jegens hen rechten kan ontlenen 

aan deze zekerheden akte. 

 
[De rest van deze pagina is opzettelijk blanco gelaten.] 
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Opgesteld en ondertekend in drievoud op 01 juli 2014. 

 

RoodMicrotec N.V. 

 

 

 

Naam: 

Functie: 

 

RoodMicrotec GmbH 

 

 

 

Naam: 

Functie: 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 

 

 

Naam: M.C. Olie   Naam: S.G. van de Vusse 

Functie: Voorzitter   Functie: Penningmeester 

 

 

Stichting Bewaarbedrijf NPEX, in haar hoedanigheid van obligatiehouder, verklaart hierbij 

kennis te hebben genomen van deze zekerheden akte en verklaart zich – voor zover op haar 

van toepassing – te houden aan deze zekerheden akte.  

  

Stichting Bewaarbedrijf NPEX 

 

 

[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)] 
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Bijlage A - Beschrijving van het onroerend goed ten aanzien waarvan de 

Buchgrundschuld is gevestigd 

 

[bijlage] 


