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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

FreshBed Company B.V. 

 

Datum:       29 november 2019 

Locatie:       Fletcher Hotel Amsterdam, Schepenbergweg 50, Amsterdam ZO 

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

 Wim Zagt (JAN© Accountants en Belastingadviseurs namens 
FreshBed) 
  

    •  Mark  Olie  (Stichting  Obligatiehoudersbelangen,  voorzitter 

    van de vergadering) 

   1 belegger 

 

1.  Opening 

De  heer  van  Doornewaard  heet  de  aanwezigen  welkom  op  deze  derde  vergadering  van 

obligatiehouders van FreshBed Company B.V. De heer Olie opent de vergadering. 

2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De  heer Olie meldt  dat  1  van  de  beleggers  die  zich  had  aangemeld  voor  deze  vergadering  alsnog 

verhinderd is. Daarnaast heeft hij vernomen dat de vertegenwoordiger van NPEX niet in staat is om 

de vergadering bij te wonen. 

3.  Vaststelling concept‐notulen van de vergadering van obligatiehouders van 24 oktober 2019 

De concept‐notulen van bovengenoemde vergadering van obligatiehouders worden in ongewijzigde 

vorm goedgekeurd1. 

   

 
1 De goedgekeurde notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. 
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4.   Toelichting jaarrekening 2018 

5.  Presentatie over het lopende boekjaar 2019, trends en ontwikkelingen 

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

bijlage).  

Gezien het feit dat de uitgevende instelling slechts enkelvoudige jaarrekeningen heeft gepubliceerd 

verzoekt de heer Olie de uitgevende instelling om z.s.m. een pro forma geconsolideerde jaarrekening 

2018 op te stellen en te publiceren. 

Ten aanzien van de jaarrekening 2018 van Freshbed B.V. vraagt de heer Olie of de lening van de heer 

J.A. van Doornewaard ter hoogte van EUR 460.000 is afgelost. De heer van Doornewaard antwoordt 

dat hij deze lening heeft overgenomen. De lening duurt voort en de uitgevende instelling heeft deze 

lening nog niet afgelost. 

Ten aanzien van de jaarrekening 2018 van Pure‐Development 1 B.V. vraagt de heer Olie of de lening 

van  de  heer  Guis  inmiddels  is  afgelost.  De  heer  van  Doornewaard  antwoordt  dat  deze  lening  zal 

worden afgelost na de kapitaalinjectie van SleepScore.  

De  heer  van  Doornewaard  meldt  tevens  dat  Pure‐Development  1  B.V.  een  Europees  octrooi  is 

verleend  ten  aanzien  van  een  door  hem  ontwikkelde  methode  om  matrassen  te  reinigen  (en 

bedwantsen te bestrijden)2. De heer Olie raadt hem aan om dit soort nieuws voortaan door middel 

van een persbericht met de beleggers te delen. 

6.  Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

6.  Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering.  

 

 
Deze notulen zijn zonder voorbehoud vastgesteld tijdens de vergadering van obligatiehouders van de 

uitgevende instelling van 3 september 2020. 

 

 
2 EP3099202 ‐ KIT FOR AIR TREATMENT OF UPHOLSTERED FURNITURE AND METHOD OF USING SUCH KIT 
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GOED NIEUWS!

• Afgelopen jaar is er als doel gesteld om de focussen te leggen op het vinden van een 

distributiepartner die mee investeert in onze groei.

• We hebben een getekend contract met SleepScore Ventures Fund I, L.P. (SSV) uit Amerika, het 

eerste Dedicated Fund over producten voor slaapverbetering.

• SleepScore Ventures is onze nieuwe strategische investerings - en distributiepartner.

• Deze samenwerking brengt ons het volgende:

• A: Financieel:

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

Pure Development 1 B.V.

• Echter, zij nemen geen aandeel in Bröring Slaapcomfort B.V. Dit is de reden dat er geen 

geconsolideerde jaarrekening meer is opgesteld.

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



• B: Commercieel:

• SSV is een zeer geschikte partner op het gebied van financiering in groei en het opzetten van 

distributie in de US en in Europa voor zowel Retail als Hospitality.

• Dankzij onze nieuwe partner zijn er gesprekken met een respectabele retailer in de US met als 

uitkomst een eerste levering van een FreshBed naar deze retailergroep.

• Daarnaast zijn er dank zij SSV gesprekken gaande over de levering in 2020  t.b.v. Hospitality.

• C: Slaap technisch:

• Uit onderzoek blijkt dat de drie grootste veroorzakers van te weinig slaap zijn:

• 1: Stress: Sleepscore heeft een unieke en zeer accurate App ontwikkeld die de slaap kan 

monitoren en verbetering van de slaap bewerkstelligt van gemiddeld 45 minuten per nacht.

• 2: Verkeerde temperatuur: Wetenschappelijk is aangetoond dat de juiste huidtempratuur de diepe 

slaap tot 50% kan verlengen. FreshBed maakt dit mogelijk door de controleerbare klimaatregeling 

van ons bed.

• 3: Kwaliteit van bed of matras: Ook dit is opgelost met een bed van FreshBed door de perfecte 

combinatie van ons stevige bed met daarop de kwaliteitsmatrassen die wij leveren.

• Hiermee kan deze samenwerking de drie grootste slaapverstoorders uit de wereld helpen.





PATENT

• FreshBed bezit het internationale patent op ons 

systeem ter bestrijding van BedBugs.

• Dit recent verleende patent is een meerwaarde 

op de bestaande IP.

• Ons systeem is de meest efficiënte en subtiele 

methode voor bestrijding en preventie van 

BedBugs en is een veilige behandeling door 

verhitting en zonder gebruik te maken van 

chemicaliën.



BRÖRING SLAAPCOMFORT 

• 2017: Dit was een sterk jaar in ons marktsegment.

• 2018: Begon met een zwakke interesse binnen de     

gehele Europese beddenmarkt. We zagen verbetering 

optreden in de loop van 2018.

• 2019: Dit resulteert in een stijgende omzet in 2019 

met de verwachting dit jaar dan ook hoger af te 

sluiten dan 2018.

• We hebben meer de focus op trend en eigen Bröring 

labels. FreshBed staat meer centraal en we zien in het 

luxe segment dat de klanten meestal kiezen voor 

innovatie en dus voor het FreshBed concept, boven 

andere luxe merken.



NIEUWE REFERENTIES FRESHBED

• BAWI-TEX, DISTRIBUTEUR IN

ZWITSERLAND

• SLEEP LIKE A BOSS, 

FRESHBED AMBASSADEUR IN LUXEMBURG

• PPSPA CONSULTANCY, FRESHBED AMBASSADEUR IN ENGELAND

• SLEEPSCORE VENTURES FUND I, L.P., USA.



BEURZEN FRESHBED

FreshBed, promotie in Hospitality branch:

• Heimtextiel, Frankfurt, 01/2019

Contacten als Bawi-Tex AG resulteren in winkel 

bevoorrading en de eerste omzet in Zwitserland.

• SomnexSleepshow London, 10/2018

SSV  uit de Verenigde Staten zijn speciaal voor 

FreshBed naar de beurs gekomen met de 

samenwerking als gevolg.

• Independent Hotel Show 05/2019



FRESHBED IN DE MEDIA

• Advertenties in het Parool en de Telegraaf

Louwman Exclusive Magazine

Art of Living 

• Mailingen, Facebook, Blog



PRODUCTONTWIKKELING

• Modulair bed met een 

aantrekkelijke aanvangsprijs

• Handgemaakte matrassen verder 

ontwikkeld voor betere 

luchtdoorlating en brandveiligheid

• Uitbreiding samenwerking met 

designers t.b.v. vormgeving, zoals 

het verstelbare FreshBed en een 

mooi gebogen hoofdbord 

• Ontwikkeling 115 volt versie voor 

buitenlandse markten



FINANCIEEL OVERZICHT 2018

• De omzet bij FreshBed B.V. laat in 2018 een 

stijging zien van 81%. 

• De omzet buitenland is verdubbeld en de omzet 

aan FreshBed Retail klanten, via Bröring 

Slaapcomfort, is in 2018 gestegen met 75% ten 

opzichte van 2017.

• De brutowinst marge is toegenomen tot 38%.

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

Winst- en verliesrekening (x EUR 1.000) 2018 2017

Verkoop FreshBed 497                274                

Omzet 497                274                

Inkoopwaarde omzet -308               -210               

Kostprijs omzet -308               -210               

Brutowinst 189                64                  

Brutowinst t.o.v. omzet 38,0% 23,4%

Overige bedrijfsopbrengsten 16                  14                  

Brutomarge 205                78                  

Personeelskosten -133               -304               

Huisvestingskosten -18                 -18                 

Verkoopkosten -37                 -216               

Autokosten -9                   -17                 

Kantoorkosten -8                   -12                 

Algemene kosten -14                 -35                 

Totaal overige bedrijfskosten -219               -602               

EBITDA -14                 -524               

Afschrijving op MVA -1                   -1                   

Afschrijving op IMVA -29                 -11                 

Afschrijving op Goodwill -155               -155               

EBIT -199               -691               

Financiële baten 20                  120                

Financiële lasten -166               -120               

EBT -345               -691               

Belastingen 37                  107                

Netto resultaat -308               -584               



FINANCIEEL OVERZICHT 2018

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

Balans (x EUR 1.000) 2018 2017

Vaste activa 3.576          3.470           

Vlottende activa 189             226              

Liquide Middelen 6                  13                

Totaal activa 3.771          3.709           

Eigen Vermogen -1.358         -879             

Overige voorziening 2.237          2.009           

Langlopende schulden 2.502          2.274           

Kortlopende schulden 390             305              

Totaal passiva 3.771          3.709           



TOEKOMST VERWACHTINGEN
• Strategie FreshBed:

• Tot stand brengen naamsbekendheid en opbouw

branding en referentielijst om omzetgroei te versnellen.

• In gesprek met strategische samenwerkings-partners op 

het gebied van distributie maar ook voor financiële 

samenwerking.

• De behaalde resultaten:

• Zwitserland, Engeland en België , nieuwe distributiepartners.

• USA, samenwerkingsverband met SSV om 

toe te treden tot de markt in de USA.

• Medical Wellness concept start in Mauritius. 

• Duitsland, Medical Wellness hotel plaatsing.



FRESHBED 2019 - 2020

• De prognose voor 2019 is dat de omzet van 2018 wordt geëvenaard.

• Dankzij onze nieuwe relaties in Zwitserland en de US zijn er showroom bedden 

verkocht.

• In 2020 zullen daar de eerste bestellingen uit komen.

• De nieuwe relatie in België gaat in de 2020 onze showroom bedden plaatsen.

• Sleepscore Ventures is samen met ons bezig om in 2020 bij de genoemde retailer de 

bedden geplaatst te krijgen in het eerste hotel en in diverse winkels.



• Consumentenmarkt en Bröring Slaapcomfort B.V.:

Uitbreiding FreshBed lijn in de winkel en de webshop

met matrassen van bekende matrassen fabrikanten, 

design modellen en een voordelige basisversie.

Opzetten strategische samenwerkingsverbanden beddenproducenten als 

Harrison Spinks.



AFSLUITING

SLAAPTREND
De trend slaapverbetering blijft groeien,           

wereldwijd en van jong tot oud. 

• We waren vroeg met het oppakken van deze trend wat ons

een duidelijke voorsprong heeft gegeven.

• We hebben wetenschappelijk bewezen technieken en 

gepatenteerde producten voor 

slaapverbetering.

• We hebben een unieke, 

sterke positie in de markt.

We zijn klaar voor de toekomst!



2019
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