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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

FreshBed Company B.V. 

 

Datum:       3 september 2020  

Locatie:       via Zoom video conference  

Aanwezig:      •  Barry van Doornewaard en Frits Prins (FreshBed);  
 

 Wim Zagt (JAN© Accountants en Belastingadviseurs namens 
FreshBed) 

 

 Myra Meijering (NPEX_  
  

    •  Mark  Olie  (Stichting  Obligatiehoudersbelangen,  voorzitter 

    van de vergadering) 

   2 beleggers 

 

1.  Opening 

De heer Olie opent de vergadering. 

2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Er  zijn  geen  binnengekomen  stukken.  Er  zijn  evenmin  mededelingen  van  de  kant  van  Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

3.  Vaststelling  concept‐notulen  van  de  vergadering  van  obligatiehouders  van  29  november 

2019 

De  concept‐notulen  van  bovengenoemde  vergadering  van  obligatiehouders  worden  zonder 

voorbehoud goedgekeurd1. 

 
1 De goedgekeurde notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. 
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4.   Toelichting jaarrekeningen 2019 en 

5.  Presentatie over het lopende boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen 

De  heer  van  Doornewaard  licht  agendapunten  4  en  5  toe  aan  de  hand  van  een  presentatie  (zie 

bijlage). De financiële afronding van de 2e tranche investering van SleepScore Ventures Fund wordt 

verwacht in 2 delen waarvan 1,2 miljoen euro in 2020 en 0,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 

2021. 

6.  Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

6.  Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering.  

 



CHANGING SLEEP
FOR THOSE WHO CHANGE THE WORLD



OBLIGATIEHOUDERSVERGADERING 3 SEPTEMBER 2020

VIERDE OBLIGATIEHOUDERS VERGADERING ONLINE

WELKOM

ACTIVITEITEN NA UITGIFTE OBLIGATIES

FINANCIEEL OVERZICHT 2019

TOEKOMST VERWACHTIGEN

AFSLUITING



UPDATE

• SleepScore Ventures Fund I, L.P. (SSV) uit Amerika het eerste Dedicated Fund t.b.v. producten voor 

slaapverbetering, is officieel (een kleine) aandeelhouder van FreshBed Company B.V.

https://www.sleepscore.ventures/

• Als nieuwe strategische investerings- en distributiepartner heeft dit de markt in de US voor ons 

geopend met de nodige consequenties.

• SSV heeft een minderheidsaandeel in FreshBed Company B.V. inclusief FreshBed B.V. en            

Pure Development 1 B.V.

• Zij hebben geen aandeel in Bröring Slaapcomfort B.V. 

• De samenwerking tussen SSV en Freshbed doet de waarde van ons bedrijf stijgen.

• Uitrol van de eerste levering aan Hotelketens en Winkelshowroom is, als gevolg van de Corona -

crisis vertraagd en staat nu gepland voor maart, april 2021. De voorbereiding van de productie is 

in volle gang en de uitlevering staat gepland voor eind dit jaar.

https://www.sleepscore.ventures/


PATENTEN

• FreshBed bezit meerdere internationale patenten 

waaronder ons systeem ter bestrijding van 

BedBugs. De meest efficiënte en subtiele methode 

voor bestrijding en preventie van BedBugs. Een 

veilige behandeling door verhitting en zonder 

gebruik te maken van chemicaliën.

• Voor de US zijn we met 95% zekerheid eigenaar 

van dit zelfde patent. Dit is een zeer waardevol 

middel voor hotels ter voorkoming van Lawsuits en 

negatieve PR.

• Deze patenten patent zijn een meerwaarde op de 

bestaande IP en verhogen de waarde van ons 

bedrijf.



BRÖRING SLAAPCOMFORT 

• 2019: Dit was een goed jaar met een gelijkwaardige omzet aan 2018.

• 2020: Tijdens de eerste maanden van de Corona-crisis hadden ook wij te maken met een tegenvallende 

omzet. Het groeiende bestedingspatroon van onze klanten heeft dit echter weer goed gemaakt en de 

omzet tot en met heden is hoger dan 2019. We kunnen natuurlijk niet voorspellen wat een eventuele 

tweede golf voor onze omzet zal betekenen maar de vooruitzichten zijn vooralsnog positief en we 

verwachten dat we een goed jaar zullen hebben.

• Onze online omzet stijgt gestaag.

• We hebben de logistieke afdeling afgestoten en geheel ondergebracht bij een gespecialiseerde logistieke 

partner. Dit levert ons besparing en positieve reacties van onze klanten op.

• We hebben het Bröring label uitgebreid wat ten goede komt aan marge en kwaliteit.

• Het nieuwe bonus-systeem voor de verkopers komt de verkopen zeker ten goede.



CORONA

De gevolgen van de Corona-crisis.

• Bröring Slaapcomfort: Als gevolg van de tegenvallende omzet in de eerste maanden 

van de crisis hebben we besloten om gebruik te maken van de beschikbare hulp van de 

overheid. Als gevolg hier van beschikten we over voldoende financiële middelen. 

Broring Slaapcomfort kent op dit moment dan ook geen cashflow problemen.

• FreshBed BV: Voornamelijk door stagnatie van uitleveringen van onze leveranciers 

hadden we te maken met uitstel van leveringen, en dus omzet. Dit zijn we nu aan het 

inlopen. Ook bij FreshBed hebben we gebruik gemaakt van alle beschikbare overheids -

hulpmiddelen. Qua liquiditeit is er momenteel dan ook geen probleem.



PRODUCTONTWIKKELING

• Er is in feite een geheel nieuw bed ontwikkeld;

• Een nieuwe unit die wereldwijd gebruikt kan worden, ongeacht voltage en 

aansluiting, aangesloten op wifi en app gestuurd.

• Een filtersysteem die de lucht zuivert en bacteriën en virussen filtert uit 

hotel en slaapkamer met een bewezen techniek.

• Handgemaakte matrassen en topmatrassen die voldoen aan de US 

brandveiligheidseisen met een voor betere luchtdoorlating.

• Uitbreiding samenwerking met designers t.b.v. vormgeving, zoals het 

verstelbare FreshBed en een mooi gebogen hoofdbord. 

• Bedbase en (top)matrassen met Amerikaanse maten.



FINANCIEEL OVERZICHT 2019

• De omzet bij FreshBed B.V. laat in 2019 een 

daling zien van 11%. 

• De brutowinst marge is toegenomen tot 54%.

• De toename van de Algemene kosten is toe te 

schrijven aan extra kosten voor administratieve 

diensten.

Winst- en verliesrekening FreshBed B.V., Pure Developement 1 B.V. en FreshBed Company B.V. 

Winst- en verliesrekening (x EUR 1.000) 2019 2018

Verkoop FreshBed 442                497                

Omzet 442                497                

Inkoopwaarde omzet -204               -308               

Kostprijs omzet -204               -308               

Brutowinst 238                189                

Brutowinst t.o.v. omzet 53,8% 38,0%

Overige bedrijfsopbrengsten 20                  16                  

Brutomarge 258                205                

Personeelskosten -126               -133               

Huisvestingskosten -26                 -18                 

Verkoopkosten -36                 -37                 

Autokosten -10                 -9                   

Kantoorkosten -10                 -8                   

Algemene kosten -60                 -14                 

Totaal overige bedrijfskosten -268               -219               

EBITDA -10                 -14                 

Afschrijving op MVA -1                   -1                   

Afschrijving op IMVA -29                 -29                 

Afschrijving op Goodwill -155               -155               

EBIT -195               -199               

Financiële baten 40                  20                  

Financiële lasten -173               -166               

EBT -328               -345               

Belastingen 34                  37                  

Netto resultaat -294               -308               



FINANCIEEL OVERZICHT 2019

Bröring Slaapcomfort B.V. is 

ontvoegd eind 2019.

Balans FreshBed B.V., Pure Developement 1 B.V. en FreshBed Company B.V. 

Balans (x EUR 1.000) 2019 2018

Vaste activa 1.916             3.576             

Vlottende activa 279                189                

Liquide Middelen 8                     6                     

Totaal activa 2.203             3.771             

Eigen Vermogen -1.097           -1.358           

Overige voorziening -                      2.237             

Langlopende schulden 2.932             2.502             

Kortlopende schulden 368                390                

Totaal passiva 2.203             3.771             



FRESHBED 2020 - 2021

• De prognose voor de bestaande verkoopkanalen, zoals de winkel, is dat de omzet van 

2020 gelijkwaardig zal zijn aan de omzet van 2019.

• De verkoop van onze geklimatiseerde bedden aan de Hotelketens en de Showrooms in 

Amerika zal eind 2020 een aanzienlijke omzet creëren.

• Plaatsing van de Showroombedden in maart, april 2021 zal in de 2 e helft van 2021 

zorgen voor de omzet die u indertijd heeft gemotiveerd om te investeren in ons bedrijf.



2020
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