
 

 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
www.obligatiehoudersbelangen.org  

           E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org 
 

 
 

 
   

 Notulen van de Vergadering van  
Obligatiehouders van Be Informed Holding B.V. 

 
Datum: 25 november 2020, 11.00 – 12.00 uur 

Locatie: Via Zoom, videoconference 

Aanwezig: 

• 4 beleggers  

• René Louter  – CEO Be Informed 

• Chris Erbrink – CFO Be Informed 

• Guus Romeijn - COO Be Informed 

• Alan van Griethuysen, Directie NPEX 

• Myra van Meijering, NPEX 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de 
vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de obligatiehoudervergadering van Be Informed. Gezien de formele 
aflosdatum van de obligatielening op 21 juli 2021 zou dit de laatste obligatiehouder vergadering 
kunnen worden. Deze vergadering zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over geven. 
 
2. Bespreking jaarcijfers Be Informed 
 
De heer Erbrink licht de jaarcijfers toe. Hij laat de historische ontwikkeling zien van 2017-2020. De 
EBITDA heeft zich in die jaren ontwikkeld van € 1,2 miljoen negatief naar € 60.000 positief in 2019. Het 
bedrijfsresultaat over boekjaar 2019-2020 bedraagt € 37.140 en het financieel resultaat (na aftrek 
financieringslasten) € 153.592 negatief. Voor 2020 is een positieve EBITDA gebudgetteerd van  
€ 718.000. 
 
3. Ontwikkelingen 2020 
 
De outlook voor 2020 is positief. Door Corona is ook bij Be Informed de omzet onder druk gekomen en 
zal het aantal licentieverkopen uitkomen op 1.065 in plaats van de verwachte 1.770.  
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De recurring omzet is lager uitgevallen maar de initiële omzet (o.a consultancy) weer juist een stuk 
hoger. Daarnaast is € 156.000 ontvangen vanuit het NOW 1 steunpakket. 
 
Het bijzondere doet zich voor dat de outlook voor 2020 nu zelfs positiever is dan het budget met een 
EBITDA van € 752.000 en een financieel resultaat van € 687.000. De samenstelling van de omzet en 
opbrengsten is anders geworden dan gepland maar onder aan de streep pakt dit iets beter uit. 
 
De heer Louter geeft aan de recurring omzet in de eerste maanden van 2021 gaat stijgen van € 1,7 
miljoen naar circa € 2,8 miljoen gezien de pijplijn aan contracten. Hiermee gaat de omzet samenstelling 
weer meer richting de gewenste doorlopende inkomsten.  
 
Op een vraag uit de vergadering schetst de heer Erbrink de huidige aandeelhouders verdeling. Met 
Reggeborgh (40%), Dutch Pride (20%) en directie (10%) fungeert het vorig jaar aangekondigde 
eensgezinde blok van aandeelhouders goed hetgeen in de Corona crisisperiode van waarde is. 
 
4. Aflossing van de lening in 2021 
 
De heer Erbrink laat de cashflowprognose zien voor de komende maanden en geeft hierbij aan dat 
men de obligatielening conform afspraak wil aflossen op 21 juli 2021. Een belegger vraagt of hij de 
cashflow prognose tot en met juli 2021 mag zien. De heer Erbrink pakt deze prognose erbij. De 
prognose laat zien dat er in juli € 300.000 ruimte is ná aftrek van de € 605.000 obligatielening. Hiermee 
is duidelijk dat verwacht kan worden dat er voldoende ruimte aan middelen is. 
 
De heer Van Griethuysen vraagt of het besluit om af te lossen feitelijk is genomen. De heer Louter 
bevestigt dat dit is gebeurd in de recente aandeelhoudersvergadering en dat de aandeelhouders zelf 
hebben aangegeven de aflossing te ondersteunen. De heer Van Griethuysen geeft aan dat nu dit 
formeel is besloten, dit zo snel mogelijk bericht dient te worden naar alle obligatiehouders. Hij gaat 
hierover met het management in overleg na de vergadering. Hij vervolgt met het feliciteren van het 
management dat zij na de moeilijke jaren 2016-2018 nu in staat zijn om gewoon conform afgesproken 
schema af te lossen. Een belegger sluit hierbij aan en geeft het management hiervoor een compliment 
in deze moeilijke tijden. De overige beleggers sluiten hierbij aan. 
 
3. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Louter dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en alle obligatiehouders voor hun 
support. De voorzitter vat het besprokene kort samen, wenst het management alle succes met de 
volgende fase en sluit de vergadering. 


