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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Axxicon Moulding Eindhoven B.V. (“Axxicon”) 

 
 
Datum:  20 november 2020, 11.00 -12.30 uur 

Locatie:  via Zoom videoconference 

Aanwezig: 

• Alfred Evers – CEO Axxicon 

• Sonja van Oort – Business Controller Axxicon 

• 16 beleggers 

• Mark van der Plas, directie NPEX 

• Alan van Griethuysen, directie NPEX 

• Mark Olie, Stichting Obligatiehoudersbelangen 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en 

notulist van de vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent deze 1e obligatiehoudervergadering van Axxicon.  
 
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
Er is voor de vergadering één vraag van een obligatiehouder binnengekomen over toelichting op de 
dividenduitkering in de jaarrekening 2019. De gevraagde toelichting is opgenomen in de presentatie 
van Axxicon.  
 
3.  Toelichting jaarrekening 2019 
 
De heer Evers heet de aanwezigen van harte welkom namens Axxicon. Hij geeft het woord aan 
mevrouw Van Oort voor toelichting op de cijfers van 2019 aan de hand van een presentatie1. 
 
Financieel verslag 2019 
Mevrouw Van Oort licht de jaarrekening 2019 toe. Ze staat stil bij de belangrijkste mutaties in de balans 
zoals de aanschaf van de Yasda freesmachine, de verrekening van de rekening-courant met Axxicon 
International via een dividenduitkering en de toename van de langlopende schulden door de 
obligatielening.  
 

 
1 Deze presentatie zal worden gepubliceerd op de NPEX website. 
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In de winst- en verliesrekening is het resultaat voor belastingen van 2019 ten opzichte van 2018 
gedaald van € 413.000 naar minus € 359.000. De netto omzet is hierbij gedaald met € 500.000 naar € 
5,3 miljoen. De verschillen zijn terug te voeren op een daling van de AIM en UPP omzet, een incidentele 
bate in 2018 van € 485.000 en de financieringslasten ten gevolge van de emissie. 
 
4. Ontwikkelingen 2020 en toelichting impact COVID-19 
 
Ontwikkelingen 2020 
De heer Evers schetst de ontwikkelingen in 2020 door middel van een gedetailleerde presentatie 
(beschikbaar via NPEX-website) over het programma Horizon ‘24. Hij start met de trendgroei van Micro 
Fluidica die ook in 2020 een exponentiële groei in de orderintake laat zien. Deze positieve ontwikkeling 
kenschetst volgens de heer Evers treffend de huidige fase van de onderneming. Hij verbijzondert dit 
met een voorbeeld bij een beursgenoteerde klant die stapsgewijs grote orders plaatst bij Axxicon. 
 
De belangrijke gebeurtenissen in 2020 zijn het verkrijgen van de ISO-certificaten 9001 en 13485. Het 
laatste is van belang voor de medische markt. Op 1 september 2020 is André Sliedrecht aangetreden 
als Managing Director. De heer Sliedrecht brengt veel ervaring en expertise mee op gebied van 
Marketing & Sales. 
 
Ten aanzien van COVID-19 merkt Axxicon dat de Point-of-Care tests zijn afgenomen en dat sommige 
klanten hun investeringen uitstellen. Via NOW 1 is een compensatie ontvangen die netto circa € 
210.000 zal gaan bedragen. Voor NOPW 2 en 3 komt Axxicon niet in aanmerking omdat de omzet 
slechts beperkt is gedaald. 
 
Aan de business kant is Axxicon actief op de COVID-19 sneltest en zijn de eerste functionele COVID-19 
sneltest-discs uitgeleverd, waarvoor nu certificatie is aangevraagd. Axxicon heeft een 
geautomatiseerde productielijn voor dit soort discs in huis. Deze ontwikkeling ziet er hoopvol uit en 
kan tot nieuwe omzet leiden. 
 
Versterkingen n.a.v. NPEX obligatielening in 2019 
De heer Evers zet uiteen hoe Axxicon de NPEX obligatielening gebruikt heeft om de organisatie meer 
body en transparantie te geven. Een doorzichtige bedrijfsstructuur is feitelijk voorwaardelijk om 
aantrekkelijk te zijn als strategische partner voor grote (buitenlandse) bedrijven. Bij de 
vereenvoudiging zijn meerdere B.V.’s beëindigd zodat de organisatie nu de eenvoudige structuur heeft 
van Axxicon International B.V. als moedermaatschappij en Axxicon (Moulding Eindhoven B.V.) als 
dochtermaatschappij. Hierbij is de interne rekening-courant-verhouding tussen moeder- en 
dochtermaatschappij boekhoudkundig opgeheven via een non-cash dividenduitkering. De heer Evers 
heeft hierover overleg gevoerd met de Stichting Obligatiehoudersbelangen. De stichting heeft 
geconstateerd dat deze dividenduitkering past binnen de solvabiliteitsafspraken in het prospectus en 
dat deze uitkering aan de orde is geweest bij de Rabobank en dat er geen signalen zijn dat deze bezwaar 
hiertegen heeft geuit. De stichting heeft derhalve ook geen bezwaar tegen deze uitkering en heeft de 
heer Evers verzocht dit onderdeel ook in deze vergadering toe te lichten om te vernemen of er 
eventuele bezwaren van individuele obligatiehouders zijn. Met de toelichting van de heer Evers zijn er 
geen bezwaren van de aanwezige obligatiehouders waarmee op de vergadering is vastgesteld dat de 
obligatiehouders zich kunnen vinden in de gedane non-cash dividenduitkering. Ten slotte merkt de 
heer Evers op dat de merk- en domeinnamen weer eigendom zijn geworden van Axxicon. 
 
2e obligatielening 
Als laatste onderdeel van de vergadering wordt melding gedaan van de 2e obligatielening van Axxicon 
waarvoor de inschrijving op 20 november 2020 is gestart. Met deze additionele kapitaalinjectie voor 
het programma Horizon ’24 beoogt Axxicon € 1.499.000 op te halen. Het betreft een achtergestelde 5-
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jarige obligatie met een rentecoupon van 8%.  
 
Een belegger vraagt in hoeverre er een concentratierisico is door de grote, beursgenoteerde klant of 
door de belangrijke leverancier Yasda. De heer Evers geeft aan dat er alternatieven zijn voor Yasda en 
dat voor de grote klant, nu ze meer gaan afnemen, juist het belang van een lange relatie met Axxicon 
groter wordt.  
 
Een andere belegger vraagt in hoeverre is gekeken hoe deze nieuwe obligatielening zich verhoudt tot 
c.q. of deze passend is met de huidige obligatielening. De heer Van der Pas licht namens NPEX toe dat 
deze emissie door twee onafhankelijke partijen geaudit is op de financiële haalbaarheid en past binnen 
de strikte financieringsnormen van NPEX. De nieuwe lening is net als de huidige lening achtergesteld 
en beiden zijn gelijkwaardig. De heer Evers geeft aan dat gezien de goede ontwikkelingen in 2020 
Axxicon overwogen heeft om een lagere rentecoupon te bieden maar in verband met Corona is 
besloten om toch 8% aan te houden. 
 
5. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
6. Sluiting 
 
De heer Van de Vusse sluit de vergadering. Hij dankt de heer Evers en mevrouw Van Oort voor de 
uitgebreide en gedetailleerde presentatie die in deze 1e obligatiehoudervergadering veel inzicht geeft 
in het bedrijf en daarmee een goede basis vormt voor de komende jaren. De heer Evers dankt alle 
aanwezigen voor hun belangstelling en hoopt iedereen volgend jaar te kunnen verwelkomen in 
Eindhoven.  

 


