Belangrijkste informatie over de belegging

Achtergestelde obligaties
van Speedbooks Software B.V.

Dit document is opgesteld op 30-sep-2020

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te
begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De Achtergestelde obligaties worden aangeboden door Speedbooks Software B.V.
De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de Achtergestelde obligaties.
De uitgevende instelling is sinds 2010 bezig met de ontwikkeling en verkoop van
financiële rapportagesoftware en heeft daarvoor haar eigen financiële
rapportagesoftware ontwikkeld. Dit is de Speedbooks rapportagesoftware en wordt
aangeboden in een offline desktopapplicatie en een online webapplicatie. De
rapportagesoftware verwerkt de cijfers van de klant in overzichtelijke dashboards en
overzichtelijke rapportages zodat de klant precies kan zien hoe elk onderdeel van de
organisatie presteert.
De website van de aanbieder is www.speedbooks.nl
De website van de aanbieding is www.npex.nl/speedbooks

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de achtergestelde obligaties is
afhankelijk van de winst die Speedbooks Software B.V. maakt. De kans bestaat dat de
winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk
minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De
belangrijkste redenen waardoor Speedbooks Software B.V. mogelijk niet in staat is het
aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
-

Wij gaan failliet: Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben
om te betalen. Als wij failliet gaan, hebben wij geen geld om de lening terug te
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-

-

betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening
terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.
Wij kunnen onvoldoende groeien: Op dit moment zijn wij voor onze omzet en
winst vooral afhankelijk van onze offline variant van Speedbooks. Met een deel
van de opbrengst van deze obligatie-uitgifte gaan wij investeren in Speedbooks
Online. Hierdoor verwachten wij te gaan groeien. Wij denken vooral dat de
verkoop van Speedbooks Online dan gaat groeien. Hierdoor is de verwachting
dat onze omzet toeneemt. Wij verwachten dat hierdoor ook onze winst gaat
stijgen. Hierdoor verwachten wij dat wij minder afhankelijk worden van onze
offline variant van Speedbooks. Het risico bestaat echter dat wij onvoldoende
groeien met Speedbooks Online. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Hierdoor blijft onze omzet achter bij de verwachting die wij hebben. Als onze
omzet lager is dan verwacht, kan het ook zijn dat onze winst lager is dan
verwacht. Ook kan het zijn dat wij dan geen winst maken, bijvoorbeeld als we
wel meer kosten hebben gemaakt. Als onze winst lager is dan wij verwachten,
dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te
betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt
minder of niets terugbetaald.
Wij hebben de afschrijvingstermijn veranderd: Wij hebben in het boekjaar 2019
de afschrijvingstermijn voor ontwikkelingskosten gewijzigd van 10 naar 15 jaar.
Dit hebben wij gedaan omdat wij inschatten dat de economische levensduur van
onze software 15 jaar is. De post ontwikkelingskosten in immateriële vaste activa
maakt ongeveer 75% uit van ons balanstotaal. Het zou kunnen dat later blijkt
dat de economische levensduur minder is dan verwacht. Dit zou mogelijk kunnen
betekenen dat wij extra moeten afschrijven op ontwikkelingskosten. Dit zou een
materiële impact kunnen hebben op de balans. Hierdoor zou het kunnen dat ons
eigen vermogen lager is dan verwacht.

De achtergestelde obligaties zijn verhandelbaar op NPEX. Desondanks kan het zijn dat
er op bepaald moment geen koper is voor uw achtergestelde obligaties als u tussentijds
van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste
moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw
achtergestelde obligaties voor een lagere prijs moet verkopen.
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De achtergestelde obligaties worden aangeboden aan particuliere en
professionele beleggers in Nederland.
De achtergestelde obligaties zijn geschikt voor beleggers die niet al hun geld in
deze achtergestelde obligaties beleggen en die over de kennis en ervaring
beschikken om zelf een afweging te maken of zij in deze achtergestelde
obligaties willen beleggen of niet.
De achtergestelde obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die
- geen risico willen lopen; of
- geen ervaring hebben met beleggen; of
- geen verstand hebben van wat wij doen; of
- geen geld willen verliezen; of
- geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; of
- minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te
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kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld
verliezen door de obligaties; of
- geen geld kunnen missen voor minimaal 5 jaar; of
- de rente van de obligaties nodig hebben om de belangrijkste dingen
te kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding).

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een achtergestelde obligaties
De nominale waarde van de achtergestelde obligaties is € 1.000.
De intrinsieke waarde van de achtergestelde obligaties is € 1.000.
De prijs van de achtergestelde obligaties is € 1.000.
Deelname is mogelijk vanaf € 1.000.
De datum van uitgifte van de achtergestelde obligaties is 19-nov-2020.
De looptijd van de achtergestelde obligaties is 5 jaar.

De rente op de achtergestelde obligaties is 8,5% per jaar. De obligaties kennen geen
bonusrente.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 11.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u 1% emissiekosten. of Bovenop uw inleg betaalt u dit aan
emissiekosten voor de achtergestelde obligaties. De emissiekosten maakt u over
samen met het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Daarnaast betaalt u kosten
om de obligaties aan te houden op de NPEX-rekening. Dat zijn servicekosten. Het gaat
om 0,05% van het bedrag dat u uitleent.
Bij verkoop van uw achtergestelde obligaties betaalt u kosten. Het gaat om
transactiekosten. Die kosten kunnen veranderen. De actuele kosten staan op de
website van NPEX. Het gaat op dit moment om 0,5% aan kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt 0 euro gebruikt om kosten af te dekken. 1.500.000
euro wordt geïnvesteerd in
-Marketing: Wij willen groeien met Speedbooks Online. Wij willen daarom
investeren in marketing.
-Ontwikkeling software: Nog niet alle functionaliteiten van onze offline variant
van Speedbooks zijn beschikbaar in Speedbooks Online. Op termijn is het de
bedoeling dat dit wel het geval is. Daarom willen wij hier nog in investeren.
-Versterking werkkapitaal: Wij willen onze werkkapitaalpositie versterken.
Hiermee willen wij ruimte creëren op onze rekening-courant met ABN AMRO
Bank N.V.
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Uw inleg behoort tot het vermogen van Speedbooks Software B.V.
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 10.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het
rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Nadere informatie over de aanbieder
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
opgericht op 26-feb-2009 en gevestigd in Alphen aan den Rijn onder het KvKnummer 27338329. Het adres van de uitgevende instelling is Abe Lenstra boulevard
50-9, 8448 JB Heerenveen. De website van de uitgevende instelling is
www.speedbooks.nl.
Contactpersoon:
Speedbooks Software B.V.
T.a.v.: De Directie
Abe Lenstra boulevard 50-9
8448 JB Heerenveen
info@speedbooks.com
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Paulusma Holding B.V. en Mikes Holding
B.V. De bestuurder van Paulusma Holding B.V. is Lume Paulusma en de bestuurder van
Mikes Holding B.V. is Konstantijn Mikes.
De aandeelhouders van de uitgevende instelling zijn Paulusma Holding B.V. en Mikes
Holding B.V. De bestuurder van Paulusma Holding B.V. is Lume Paulusma en de
bestuurder van Mikes Holding B.V. is Konstantijn Mikes.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: De uitgevende
instelling is sinds 2010 bezig met de ontwikkeling en verkoop van financiële
rapportagesoftware en heeft daarvoor haar eigen financiële rapportagesoftware
ontwikkeld. Dit is de Speedbooks rapportagesoftware en wordt aangeboden in een
offline desktopapplicatie en een online webapplicatie. De rapportagesoftware verwerkt
de cijfers van de klant in overzichtelijke dashboards en overzichtelijke rapportages
zodat de klant precies kan zien hoe elk onderdeel van de organisatie presteert.

Nadere informatie over de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
opgericht op 26-feb-2009 en gevestigd in Alphen aan den Rijn onder het KvKnummer 27338329. Het adres van de uitgevende instelling is Abe Lenstra boulevard
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50-9, 8448 JB Heerenveen. De website van de uitgevende instelling is
www.speedbooks.nl.
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Paulusma Holding B.V. en Mikes Holding
B.V. De bestuurder van Paulusma Holding B.V. is Lume Paulusma en de bestuurder van
Mikes Holding B.V. is Konstantijn Mikes.

De aandeelhouders van de uitgevende instelling zijn Paulusma Holding B.V. en Mikes
Holding B.V. De bestuurder van Paulusma Holding B.V. is Lume Paulusma en de
bestuurder van Mikes Holding B.V. is Konstantijn Mikes.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Speedbooks Software B.V.
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten:
- Speedbooks: de offline desktopapplicatie;
- Speedbooks Online: de online webapplicatie; en
- daaraan verwante producten waaronder begrepen een mobiele applicatie.
De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of
personen.
De uitgevende instelling is zelf de moedervennootschap van een groep bedrijven. Daar
hoort bij dat de uitgevende instelling als aandeelhouder mogelijk geld uitleent binnen
de groep. Daarnaast gaat het om:
een combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V. aan Speedbooks Software
B.V. en Paulusma Holding B.V. voor het financieren van werkkapitaal, met een
maximale kredietlimiet per 30 juni 2020 van € 595.000 en die per 1 oktober
2020 maximaal €545.000 is, waarvan per 30 juni 2020 € 584.161 is gebruikt;
en
een hoofdelijke verplichting voor de lening van ABN AMRO Bank N.V. met een
hoofdsom van € 201.000 en een looptijd van 4 jaar vanaf 1 januari 2018
verstrekt aan Paulusma Holding B.V. en waarvoor Speedbooks Software B.V.
hoofdelijk aansprakelijk is, afgesloten op 21 september 2017, met een
restantsom per 30 juni 2020 van € 92.114.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
De uitgevende instelling is sinds 2010 bezig met de ontwikkeling en verkoop van
financiële rapportagesoftware en heeft daarvoor haar eigen financiële
rapportagesoftware ontwikkeld. Dit is de Speedbooks rapportagesoftware en wordt
aangeboden in een offline desktopapplicatie en een online webapplicatie. De
rapportagesoftware verwerkt de cijfers van de klant in overzichtelijke dashboards en
overzichtelijke rapportages zodat de klant precies kan zien hoe elk onderdeel van de
organisatie presteert.

Nadere informatie over de risico’s
Dit zijn de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers anders
dan de risico’s omschreven eerder in dit document.
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Er zijn verschillende risico’s voor de uitgevende instelling en het risico bestaat dat die
risico’s zich verwezenlijken omdat er zich een situatie als daarin omschreven zich voor
kan doen. Dit betekent dat het gaat om risico’s voor de uitgevende instelling en de
beleggers.
Risico’s die horen bij onze financiële situatie
Onze verwachtingen zijn te ambitieus
Wij hebben prognoses gemaakt. In deze prognoses hebben wij ingeschat hoe wij
verwachten dat onze financiën zich ontwikkelen de komende jaren. Om tot deze
prognoses te komen hebben wij aannames gedaan. Het zou kunnen dat deze
aannames achteraf gezien onjuist blijken te zijn. Ook is geen rekening gehouden met
onvoorziene gebeurtenissen. Zoals veranderingen in marktomstandigheden, wet en
regelgeving, overheidsbeleid of verslaggevingsstandaarden. Of de prognoses uitkomen
is dus onzeker. Het zou dus kunnen dat onze prognoses niet uit blijken te komen. Het
zou daardoor kunnen dat onze uiteindelijke financiële resultaten lager zijn dan onze
prognoses. Hierdoor zou het kunnen dat wij minder winst maken dan wij hebben
verwacht.
Als onze winst lager is dan wij verwachten, dan zou het kunnen dat wij minder of
onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of
minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risicio’s die horen bij onze activiteiten
Wij worden meer afhankelijk van ons onlineproduct
Wij merken dat de behoefte van klanten in de softwaremarkt verschuift van de
aanschaf van licenties naar software als abonnementsdienst (software as a service of
“SaaS”). Dit betekent dat wij ook verwachten dat wij in de toekomst afhankelijker
worden van Speedbooks Online voor het genereren van omzet en winst. Wij bieden dit
product nog niet heel lang aan. Het product is namelijk nog relatief nieuw. Het zou
kunnen dat uiteindelijk blijkt dat dit product minder omzet genereert dan gedacht. Ook
kan het zijn dat de winstgevendheid toch lager blijkt dan gedacht. Bijvoorbeeld omdat
we nog extra kosten moeten maken of omdat de prijs te hoog blijkt te zijn. Omdat wij
in de toekomst verwachten meer afhankelijk te gaan zijn van Speedbooks Online, zou
het kunnen dat in de toekomst onze omzet lager is dan verwacht. Hierdoor zou het ook
kunnen dat onze winst lager is dan verwacht.
Als onze winst lager is dan wij verwachten of als wij niet meer winstgevend zijn, dan
zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook
kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus
zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets
terugbetaald.
Onze marketing slaat niet aan
Met deze obligatie uitgifte gaan wij investeren. Wij gaan onder andere investeren in
marketing van Speedbooks Online. Het zou kunnen dat onze marketingstrategie niet
aanslaat. Hierdoor maken wij wel kosten, zonder dat dit direct extra omzet oplevert.
Het risico bestaat dat wij daardoor minder omzet maken dan verwacht. Ook zou het
kunnen dat wij hierdoor meer kosten moeten maken aan nieuwe marketing. Daardoor
zou het kunnen dat wij minder winst maken.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
-

Concurrenten doen het beter
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In de markt waarin wij actief zijn, zijn ook concurrenten actief. Het kan zijn dat
concurrenten beter in staat zijn om producten aan (potentiële) klanten te leveren dan
wij kunnen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij betere software hebben of maken
of doordat zij een lager tarief rekenen. Ook kan het zijn dat concurrenten een betere
reputatie hebben dan wij of dat zij groter zijn dan wij. Hierdoor zou het kunnen dat
(potentiële) klanten eerder voor onze concurrenten kiezen. Als (potentiële) klanten
voor concurrenten van ons kiezen, kan dit een negatieve impact hebben op onze
omzet. Als onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Andere partijen kunnen soortgelijke software maken
Onze dienstverlening is gebaseerd op software. De software is niet beschermd. De
software zou in de toekomst door een andere partij nagemaakt kunnen worden. Dit
betekent dat een andere partij vergelijkbare software als onze software heeft. Het zou
kunnen dat die andere partij de software ook gaat gebruiken, of verkopen. Als een
andere partij eigen software vergelijkbaar met onze software gaat gebruiken of
aanbieden, kan dit een negatieve impact hebben op onze omzet. Als onze omzet lager
is, kan het zijn dat ook onze winst lager is.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Wij kunnen ontwikkelingen niet bijhouden
De markt waarin wij actief zijn, is steeds aan het vernieuwen. De laatste ontwikkeling
die wij zien is de ontwikkeling van standaardisaties zoals Standard Business Reporting
(“SBR”) en het gebruik van kunstmatige intelligentie in software. Het zou kunnen dat
wij onvoldoende in staat zijn om op deze ontwikkelingen in te springen. Als wij
onvoldoende in staat zijn om op deze ontwikkelingen in te springen, dan zou het
kunnen dat klanten niet meer met ons willen samenwerken. Ook zou het kunnen dat
het dan voor ons lastiger is om nieuwe klanten aan ons te binden. Als wij minder
klanten hebben, zou dit een negatieve impact kunnen hebben op onze omzet. Als onze
omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is.
Als onze winst lager is dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Wij worden getroffen door storingen
Wij leveren Speedbooks Online als abonnementsdienst (software as a service of
“SaaS”). Deze software draait op systemen van derden. Wij maken hiervoor gebruik
van één vaste hosting en housing partner. Het zou kunnen dat deze systemen het niet
of niet goed meer doen. Dit heeft tot gevolg dat onze software niet goed werkt. Ook
kan het zijn dat onze software niet goed blijkt te zijn en zou het kunnen dat onze
software gevoelig is voor hackers. Onze software werkt dan niet zoals de klant van ons
mag verwachten. Als onze software niet werkt zoals de klant van ons mag verwachten,
zou het kunnen dat wij extra kosten moeten maken om onze software of systemen te
repareren. Daarnaast zou het kunnen dat klanten ons aansprakelijk stellen als onze
software niet goed werkt of als onze software fouten bevat. Ook zou het kunnen dat
klanten niet langer gebruik willen maken van onze diensten of dat nieuwe klanten
wegblijven. Als klanten niet langer gebruik willen maken van onze diensten of als
nieuwe klanten wegblijven, kan dit een negatieve impact hebben op onze omzet. Als
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onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is. Als wij daarnaast extra
kosten moeten maken, heeft dit ook een negatieve impact op onze winst.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
-

Wij moeten kosten maken om onze software in het buitenland uit te
rollen
Wij willen onze software uiteindelijk in meerdere landen aanbieden. Wij hebben als
doelstelling om in 2022 onze software ook in België, Duitsland en de Verenigde Staten
van Amerika aan te bieden. Het zou kunnen dat in deze landen andere eisen gelden
voor bijvoorbeeld het opstellen van jaarrekeningen dan in Nederland. Dit betekent dat
we onze software daarop moeten aanpassen. Ook zou het kunnen dat wij andere
aanpassingen aan de software moeten doorvoeren. Het zou kunnen dat deze
aanpassingen extra investeringen vragen. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben
op de winst.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico’s die horen bij ons bestuur
Wij zijn afhankelijk van het management
Wij zijn afhankelijk van onze indirecte bestuurders Lume Paulusma en Konstantijn
Mikes. Zij bepalen de visie en strategie van de onderneming. Zij zijn daarmee van
groot belang voor het functioneren en opereren van onze onderneming. Lume
Paulusma is (als indirect bestuurder via Paulusma Holding B.V.) bevoegd om ons
zelfstandig te vertegenwoordigen. Konstantijn Mikes is dat niet. Daarnaast heeft Lume
Paulusma (via Paulusma Holding B.V.) een vetorecht voor verschillende besluiten in de
algemene vergadering van aandeelhouders. Dit betekent dat Lume Paulusma de
overwegende zeggenschap heeft in onze onderneming. Als zij, en in het bijzonder
Lume Paulusma, uiteindelijk niet meer aan ons verbonden zijn, zou het kunnen dat dit
een negatieve invloed heeft op het functioneren en opereren van de onderneming. Dit
zou een negatieve impact kunnen hebben op onze omzet. Als onze omzet lager is, kan
het zijn dat ook onze winst lager is.
Als onze winst lager is, dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico’s die horen bij overmachtssituaties
Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties
Wij en andere partijen waarmee wij samenwerken, kunnen getroffen worden door
overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, uitbraken
van een besmettelijke ziekte waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een
coronavirus, pandemieën of andere ernstige bedreigingen van de volksgezondheid,
oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen een negatieve invloed hebben op
onze activiteiten. Zo zou het kunnen dat wij hierdoor minder goed in staat zijn om onze
diensten uit te oefenen. Ook kan het zijn dat hierdoor nieuwe klanten uitblijven of
weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op onze omzet. Als onze omzet lager
is, kan het zijn dat ook onze winst lager is.
Als onze winst lager is dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening
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terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico’s die horen bij de obligaties
De obligaties zijn achtergesteld
Wij hebben ook geld geleend van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen
van anderen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan
(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld
van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij
de lening en de rente betalen. Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening
terug te betalen of om de rente te betalen.
Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar
het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet
zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het
kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.
De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de
lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die
iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties.
Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan
dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil
kopen.
Risico van vervroegde terugbetaling
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven.
U heeft dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente
gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente
krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt.
U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen
in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt
dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar
u het niet mee eens bent.
U krijgt geen winstuitkering
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van
de lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend).
Dat krijgen alleen onze aandeelhouders.
Risico’s die horen bij de samenwerking met NPEX
U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in onze obligaties via uw beleggingsrekening bij NPEX. U kunt
deze obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX.
Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank.
Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog
niet af? Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een
beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen.
Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van
de obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug
voor uw obligaties.
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Risico als de samenwerking met NPEX stopt
Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.
Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden
gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX.
U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de
samenwerking met NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het
handelsplatform van NPEX.
Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het
kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
Risico wanneer het platform van NPEX stopt
NPEX heeft een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor het
exploiteren van het handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties
niet meer op het handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om
iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand
kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang
van de beleggers
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers
in deze obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in
het individuele belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting
Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de
beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als
een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van
de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting
Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet
overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.
-

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een
deskundige of juridische bijstand inschakelt
Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te
onderzoeken of juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor
rekening van de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd.
Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit
neemt om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u
meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het
bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt 1.500.000 euro.
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle achtergestelde obligaties wordt
ingeschreven. De minimale opbrengst is 500.000 euro.
De opbrengst wordt gebruikt voor
-Marketing: Wij willen groeien met Speedbooks Online. Wij willen daarom
650.000 euro investeren in marketing.
-Ontwikkeling software: Nog niet alle functionaliteiten van onze offline variant
van Speedbooks zijn beschikbaar in Speedbooks Online. Op termijn is het de
bedoeling dat dit wel het geval is. Daarom willen wij hier nog 250.000 euro in
investeren.
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-Versterking werkkapitaal: Wij willen onze werkkapitaalpositie versterken door
hier 600.000 euro in te investeren. Hiermee willen wij ruimte creëren op onze
rekening-courant met ABN AMRO Bank N.V.
Van de opbrengst wordt 0 euro gebruikt voor kosten .
De opbrengst is wel voldoende voor hierboven genoemde kosten.
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel
andere kosten.
Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger
of lager zijn dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben:
1.
2.
3.

4.
5.

Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000.
Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 16.500.
Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel
obligaties wij verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 45.000 (als
wij 1.500 obligaties verkopen) en minimaal € 15.000 (als wij 500 obligaties
verkopen).
Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.
Kosten voor het corporate finance advies aan Credion. Deze kosten bedragen 1
% over het geplaatste kapitaal en bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal €
15.000.

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 91.500 als wij
1.500 obligaties verkopen. Het gaat om € 51.500 als wij 500 obligaties verkopen.
Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende
kosten:
1.
2.

Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per
jaar.
Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van €
1.500 per jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de
jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief
van € 225 voor andere werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting
Obligatiehoudersbelangen leest u in hoofdstuk 3.5 van het prospecuts en in de
trustakte. Die vindt u in de bijlage daarbij.

Al deze kosten zijn exclusief BTW.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.
De rente bedraagt 8,5% per jaar.

De belegger ontvangt de rente maandelijks.
Wij betalen 8,5 % rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus € 85 aan
rente. De belegger krijgt rente vanaf de dag dat hij of zij geld aan ons uitleent en de
obligaties krijgt. Wij betalen de rente iedere maand. De belegger krijgt dus voor iedere
hele maand € 7,09 aan rente per maand.
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De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De aanbieder/uitgevende instelling is actief sinds 26 februari 2009. De volgende
financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is 30 juni 2020.
Het eigen vermogen bedraagt € 1.140.387 en bestaat uit:
− Aandelenkapitaal
− Agioreserve
− Wettelijke reserve
− Overige reserves
− Resultaat boekjaar
Het vreemd vermogen bedraagt € 1.100.767 en bestaat uit:
− Onderhandse leningen
− Schulden aan groepsmaatschappijen
− Schulden aan kredietinstellingen
− Aflossingsverplichtingen
− Schulden aan leveranciers en handelskredieten
− Te betalen belastingen en premies sociale verz.
− Overlopende passiva

€
€
€
€
€

24.000
1.200.125
1.778.564
1.985.069
122.767

€
€
€
€
€
€
€

164.736
0
584.161
89.677
147.742
75.266
39.185

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 51/49. Na de uitgifte van de
achtergestelde obligaties is deze verhouding 30/70.

Het werkkapitaal bedraagt minus € 652.239 en bestaat uit:
− Vorderingen
€ 272.796
− Liquide middelen
€ 10.996
− Minus kortlopende schulden € 936.031
Het bedrag aan uitstaande leningen is € 847.560,15. Dit betreft 3 leningen en een
combinatiefaciliteit die de aanbieder/uitgevende instelling op de data zoals hieronder
weergegeven afgelost moet hebben.
- Eencombinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V. aan Speedbooks Software
B.V. en Paulusma Holding B.V. voor het financieren van werkkapitaal, met een
maximale kredietlimiet per 30 juni 2020 van € 595.000 en die per 1 oktober
2020 maximaal €545.000 is, waarvan per 30 juni 2020 € 584.161 is gebruikt;
- een achtergestelde lening van een ons bevriende partij, die geen leningen
verstrekt in de dagelijkse gang van zaken, aan Speedbooks Software B.V. met
een hoofdsom van € 200.000, afgesloten op 20 december 2017 met een
looptijd tot 1 december 2020 en een restantsom per 30 juni 2020 van
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€ 35.875,85;
- een lening van een ons bevriende partij, die geen leningen verstrekt in de
dagelijkse gang van zaken, aan Speedbooks Software B.V. met een hoofdsom
van € 100.000, afgesloten op 17 augustus 2017 met een looptijd tot 1
december 2020 en een restantsom per 30 juni 2020 van € 18.336,19; en
- een lening van een ons bevriende partij, die geen leningen verstrekt in de
dagelijkse gang van zaken, aan Speedbooks Software B.V. met een hoofdsom
van € 240.000 op 1 januari 2020 en een looptijd tot 31 december 2022, met
een restantsom per 30 juni 2020 van € 209.187,11.
Daarnaast heeft de aanbieder/uitgevende instelling een hoofdelijke verplichting voor de
lening van ABN AMRO Bank N.V. met een hoofdsom van € 201.000 en een looptijd van
4 jaar vanaf 1 januari 2018 verstrekt aan Paulusma Holding B.V. en waarvoor
Speedbooks Software B.V. hoofdelijk aansprakelijk is, afgesloten op 21 september
2017, met een restantsom per 30 juni 2020 van € 92.114.
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en wel garanties verleend voor een
bedrag van zie hierna.
Wij hebben verschillende zekerheden aan ABN AMRO Bank N.V. verstrekt. Het gaat
om:
o een pandrecht op onze voorraden;
o een pandrecht op onze bedrijfsinventaris;
o een pandrecht op onze vorderingen; en
o een pandrecht op onze goederen volgens de algemene
bankvoorwaarden.
De algemene voorwaarden van ABN AMRO Bank N.V. met daarin de algemene
bankvoorwaarden en de voorwaarden cliëntrelatie zijn op deze combinatiefaciliteit van
toepassing. Ook zijn de algemene bepalingen voor kredietverlening van toepassing. Wij
en Paulusma Holding B.V. zijn hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen onder de
combinatiefaciliteit. Dit betekent dat zowel wij als Paulusma Holding B.V. voor alle
verplichtingen onder de combinatiefaciliteit aansprakelijk zijn. Vorderingen die hieruit
ontstaan zijn ook verpand.
Ook hebben wij een hoofdelijke verplichting voor de lening van ABN AMRO Bank N.V.
met een hoofdsom van € 201.000 en een looptijd van 4 jaar vanaf 1 januari 2018
verstrekt aan Paulusma Holding B.V. en waarvoor Speedbooks Software B.V. hoofdelijk
aansprakelijk is, afgesloten op 21 september 2017, met een restantsom per 30 juni
2020 van € 92.114.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020
ne het einde van de periode is gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven
en is de meest recent beschikbare informatie.
De
De
De
De

omzet voor deze periode bedraagt € 1.029.092
operationele kosten over deze periode bedragen € 886.532
overige kosten over deze periode bedragen € 19.793
netto winst over deze periode bedraagt € 122.767

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de achtergestelde obligaties.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 1.500.000.
Het bedrag aan eigen vermogen dat in aandelen/participaties: daarnaast] wordt
ingebracht, is € 0 en bestaat uit:
Niet van toepassing
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Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € 0.
Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding eigen
vermogen/vreemd vermogen 30/70.
Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties bedraagt het werkkapitaal € 847.761 en
bestaat uit:
− Vorderingen
€ 272.796
− Liquide middelen
€ 1.510.996
− Minus kortlopende schulden € 936.031

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 30-sep-2020 en eindigt op 12-nov-2020.
Wij kunnen de aanbiedingsperiode veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum
kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle
obligaties te verkopen of als wij genoeg inschrijvingen hebben om het minimumbedrag
aan obligaties te verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij
doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. Wij
kunnen er dan ook voor kiezen om alvast een deel van de obligaties uit te geven
waarvoor is ingeschreven.
De uitgiftedatum van de achtergestelde obligaties is 19-nov-2020.
Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1.

U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van
NPEX: www.npex.nl/speedbooks. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan
kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons
door.
NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op donderdag 12 november 2020 om
17:00 uur hebben ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor
deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo kunnen wij een
eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg
inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen of als wij genoeg
inschrijvingen hebben om het minimumbedrag aan obligaties te verkopen. Wij
kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet
genoeg inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. Wij kunnen er dan
ook voor kiezen om alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is
ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de
website van NPEX.

2.

U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele
bedrag (inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf
betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk donderdag 12 november om 17:00 uur
hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties
krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit.

Wij gebruiken het volgende tijdschema:
Donderdag 12 november 2020 om 17:00 uur
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De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en Stichting
NPEX Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen.
Maandag 16 november 2020
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben
geaccepteerd.
Donderdag 19 november 2020
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.
De beleggers krijgen de obligaties.
NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger
recht heeft.
NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft
gekregen en zo ja, hoeveel obligaties u heeft gekregen.
De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons.
Wij betalen vanaf nu rente.
Als u wilt, mag u, als de aanbieding is gesloten en alle obligaties zijn
uitgegeven, vanaf nu de obligaties verkopen.

Het kan zijn dat wij niet alle obligaties in één keer uitgeven. Wij verlengen dan de
aanbiedingstermijn van de obligaties. In dat geval zijn de obligaties die al wél zijn
uitgegeven nog niet verhandelbaar. Dat kan als wij genoeg inschrijvingen hebben om
voor het minimumbedrag aan obligaties uit te geven en wij hebben besloten deze al uit
te geven. Deze obligaties zijn pas verhandelbaar als de aanbieding in zijn geheel is
gesloten en de obligaties zijn uitgegeven.
Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft
aangegeven. Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties
willen kopen dan er worden aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw
betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen betalingen
aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen
obligaties? Dan krijgt u al uw geld terug.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft
gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na
19 november 2020. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd.
Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe datum terug. Heeft u al een
geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf
het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX
Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken.
Wij kunnen de aanbieding stoppen
Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat
kunnen wij doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen.
Wij willen minimaal € 500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan
zullen wij de aanbieding stoppen. Dat mogen wij besluiten.
Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX
(www.npex.nl/speedbooks). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.
Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5
dagen terug na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de
bankrekening die u heeft gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente
betaald. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft
Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw
rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u
het weer gebruiken.
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Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie hierboven.

16

