
 
 

1 
 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

www.obligatiehoudersbelangen.org  
           E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org 

 

 
 

 
 

 

Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders 
van Slim Opgewekt Groep B.V. 

 
 

Datum:  14 augustus 2020, 14.00 -15.15 uur 

Locatie:  Via video conference 

Aanwezig: 

• 33 beleggers aangemeld,  25 aanwezig 

• Leonn Sekender en Rob Wieggers – directie Slim Opgewekt Groep B.V. 

• Michelle Hieltjes – Slim Opgewekt Groep B.V. 

• Auko Staal – Triodos Bank (relatiemanager Slim Opgewekt Groep B.V.) 

• Myra Meijering – NPEX  

• Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de                                                                                        

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer van de Vusse opent deze buitengewone vergadering van obligatiehouders van Slim 
Opgewekt Groep B.V. (“uitgevende instelling”).  
 
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
De heer van de Vusse deelt mede dat een groot aantal obligatiehouders via e-mail hun stem 
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hebben uitgebracht. 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 17 juni 20201 
 
De notulen van bovengenoemde vergadering worden zonder voorbehoud vastgesteld. 

4. Bespreking en stemming over verzoek tot akkoord met voorwaarden Triodos Bank 
 
De directie van de uitgevende instelling geeft een presentatie over stand van zaken2. Naar 

aanleiding van deze presentatie hebben de aanwezige obligatiehouders alsmede de heer van 

de Vusse de volgende vragen waarop de directie de volgende antwoorden geeft: 

Vraag: bij welke B.V. zijn de medewerkers in dienst ? 

Antwoord: de medewerkers zijn in dienst van de Slim Opgewekt B.V., de vennootschap 

waarvoor faillissement is aangevraagd. Aan 20 medewerkers wordt een nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangeboden door de uitgevende instelling. 

Vraag: is het akkoord van de obligatiehouders een voorwaarde voor de voorgenomen 

financiering door Triodos Bank ? 

Antwoord: het investment committee van Triodos Bank is akkoord met de voorgenomen 

financiering. Na een akkoord van de obligatiehouders zal Triodos Bank een concept-

financieringsovereenkomst voorleggen aan de uitgevende instelling. Hierin kunnen 

aanvullende voorwaarden worden gesteld.  

Vraag: zijn er recente cijfers ? 

Antwoord: er zijn cijfers over het 1e halfjaar van 2020. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd 

op de NPEX website. 

Vraag: zijn er prognoses ? 

Antwoord: er zijn 3 scenario’s opgesteld door de directie: laag, base en hoog. Deze worden 

kort toegelicht: 

- De omzetprognose voor 2020 komt uit op € 4,5 mln 

- In het lage scenario wordt er volgend jaar ca. € 5 mln omzet gerealiseerd en is tot 2023 

 
1 Dit agendapunt stond niet in de uitnodiging voor deze vergadering maar is door de voorzitter van de vergadering 
toegevoegd. 
2 Deze presentatie zal worden gepubliceerd op de NPEX website. 
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de tijd nodig om tot rentebetaling voor de obligatiehouders te komen.   

- In het Base scenario wordt er volgend jaar ca. € 5,4 mln omzet gerealiseerd en is tot 

2022 de tijd nodig om tot rentebetaling voor de obligatiehouders te komen.   

- In het Hoog scenario wordt er volgend jaar ca. € 6,1 mln omzet gerealiseerd en is tot 

eind 2021 de tijd nodig om tot rentebetaling voor de obligatiehouders te komen.   

Vraag: door de voorgenomen financiering lopen de obligatiehouders meer risico’s dan 

voorheen. Is de uitgevende instelling bereid de obligatiehouders daarvoor te belonen  

? 

Antwoord: nee. 

Vraag: heeft Triodos Bank geëist dat het management van de Uitgevende instelling wordt 

versterkt ? 

Antwoord: nee. De prioriteit is: het stabiliseren van de organisatie. De directie staat op zich 

open voor mensen met relevante ervaring maar er is op dit moment geen financiële ruimte 

om deze aan te nemen of in te huren. 

Vraag: zou het geen idee zijn om een raad van commissarissen in te stellen ?  

Antwoord: de directie van de uitgevende instelling staat hiervoor open. 

Vraag: op welke terreinen zijn bovengenoemde 20 medewerkers actief ? 

Antwoord: m.n. verkoop en projectrealisatie. 

Vraag: wat is er gebeurd met de werkvoorraad van Slim Opgewekt B.V. ? 

Antwoord: er ligt momenteel een bod van de uitgevende instelling bij de curator om deze 

werkvoorraad over te nemen. 

Vraag: wat gebeurt er als de obligatiehouders niet akkoord gaan met de voorwaarden van de 

voorgenomen financiering door Triodos Bank ? 

Antwoord: in dat geval zal de uitgevende instelling faillissement aanvragen. 

Vraag: waarom heeft de uitgevende instelling niet gevraagd om extra financiering door middel 

van de uitgifte van aandelen of obligaties ? 

Antwoord: dit heeft de uitgevende instelling impliciet al gedaan tijdens de vorige vergadering 

van obligatiehouders. Er hebben zich echter geen geïnteresseerde partijen gemeld. 
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Vraag: heeft Triodos Bank van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook organisatorisch haar 

grip op het bedrijf te versterken ? 

Antwoord: nee. 

Vraag: heeft de uitgevende instelling een financieel adviseur ? 

Antwoord: ja, de heer Wout van der Heiden RA. 

De directie van de uitgevende instelling verlaat daarna tijdelijk de vergadering. De heer van de 

Vusse en de aanwezige obligatiehouders hebben overleg over m.n. de wenselijkheid van het 

instellen van een raad van commissarissen. Daarnaast merkt een obligatiehouder op dat hij 

de indruk heeft dat het bedrijfsmodel van de uitgevende instelling nogal is veranderd ten 

opzichte van het moment waarop de obligaties zijn uitgegeven. Dit geeft hem weinig 

vertrouwen. 

De heer van de Vusse nodigt de directie van de uitgevende instelling uit om opnieuw de 

vergadering bij te wonen. Hij geeft aan dat de obligatiehouders aandringen op het instellen 

van een raad van commissarissen. Goede corporate governance is essentieel voor de komende 

jaren en de directie zal veel baat hebben bij mensen met de juiste ervaring.  De directie van 

de uitgevende instelling geeft (nogmaals) aan daarvoor open te staan en dit te willen gaan 

uitwerken. De heer van de Vusse stelt voor dat hij en een aantal geïnteresseerde 

obligatiehouders daartoe met de uitgevende instelling in gesprek zullen gaan. 

De ter vergadering aanwezige obligatiehouders brengen vervolgens hun stem uit. De heer van 

de Vusse geeft aan dat in totaal (d.w.z. samen met de via e-mail uitgebrachte stemmen)  

houders van 1665 obligaties hebben gestemd. Daarvan hebben 1629 vóór gestemd en 36 

tegen. Dit betekent dat een meerderheid akkoord gaat met de voorwaarden van de 

voorgenomen financiering door Triodos Bank, zoals toegelicht in het bericht van de 

uitgevende instelling van 1 augustus 2020. 

5. Sluiting 
 
De heer van de Vusse deelt mede dat een persbericht zal worden gepubliceerd met 
betrekking tot de uitkomst van de stemming over het voorstel en sluit de vergadering.  


