Concept – 3 november 2020

Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van
Quest Photonic Devices B.V. ("uitgevende instelling")

Datum:

3 november 2020

Locatie:

via Zoom video conference

Aanwezig:

•

Richard Meester ‐ CEO van de uitgevende instelling

•

Mark Olie ‐ Stichting Obligatiehoudersbelangen



28 beleggers



Mark Bos ‐ NPEX

1.

Opening

De heer Olie heet de aanwezigen welkom en opent vervolgens de vergadering.
2.

Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn dan wel mededelingen van de kant
van Stichting Obligatiehoudersbelangen.
3.

Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 25 oktober 2019

De notulen van bovengenoemde vergadering worden zonder voorbehoud of wijzigingen vastgesteld.
De definitieve notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website.
4.

Toelichting jaarrekening 2019

Aan de hand van een presentatie1 licht de heer Meester de jaarrekening over het boekjaar
2019 toe.
De heer Olie vraagt wat de achtergrond is van de stijging van de personeelskosten met zo’n
EUR 400 duizend ten opzichte van 2018. De heer Meester geeft aan dat dit m.n. komt door
1

Deze presentatie is gepubliceerd op de website van NPEX.
1
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het aannemen van 2 medewerkers in de USA die een hoog salaris genieten. Voor wat betreft
2020 verwacht hij een verdere stijging van personeelskosten, m.n. van in Nederland
werkzaam personeel.
De heer Olie vraagt vervolgens om een toelichting op de posten “Cumulatieve
transactiekosten” met betrekking tot de eerste NPEX obligatielening en de “Cumulatieve
valutaomrekeningsverschillen” met betrekking tot de tweede NPEX obligatielening, zoals
vermeld op pag. 28 resp. 29 van de jaarrekening 2019. Daarnaast vraagt hij om uitleg met
betrekking tot de post “Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren” op pagina
45 van de jaarrekening 2019. De heer Meester geeft aan daar na afloop van de vergadering
op terug te komen2.
5.

Presentatie over het lopende boekjaar 2020 trends en ontwikkelingen

Aan de hand van bovengenoemde presentatie geeft de heer Meester een overzicht van de
gang van zaken in het lopende boekjaar.
De heer Meester geeft aan dat door de (gevolgen van de) lock‐down de pay‐per‐use omzet in
het 2e kwartaal van dit jaar zo goed als helemaal wegviel.
Naast het in de presentatie genoemde verleende Europese patent is er een patentaanvraag
ingediend in de USA, India en Japan.
De heer Olie vraagt hoe de nieuwbouw zal worden gefinancierd. De heer Meester antwoordt
dat de holdingvennootschap van de uitgevende instelling deze nieuwbouw zal financieren.
De heer Olie vraagt wat wordt bedoeld met “dividend certificates” onderaan op pag. 21 van
de presentatie. De heer Meester geeft aan dat hiermee wordt bedoeld
“dividenduitkeringen” welke zouden kunnen worden gedaan vanaf het moment dat de
obligaties zijn afgelost.
6.

Rondvraag

Een belegger vraagt of de operationele bottleneck niet op de een of andere manier kan
worden opgelost, bijv. door middel van het inschakelen van partners. De heer Meester geeft
aan dat dit lastig is.
2

Na afloop van de vergadering heeft de heer Meester aangegeven dat de post “Cumulatieve
valutaomrekeningsverschillen” met betrekking tot de tweede NPEX obligatielening, zoals
vermeld op pag. 29 van de jaarrekening 2019, eigenlijk ook “Cumulatieve transactiekosten”
had moeten luiden. Eigenlijk betreffen al deze kosten financieringskosten. In de jaarrekening
van 2020 zal e.e.a. worden gecorrigeerd. De post “Afboeking dubieuze vorderingen op
handelsdebiteuren” betreft 2 klanten in de USA ten aanzien waarvan de facturen ondanks
overleg en incassopogingen niet konden worden geïncasseerd.
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7.

Sluiting

De heer Olie sluit de vergadering en spreekt de hoop uit dat de volgende vergadering van
obligatiehouders weer kan plaatsvinden ten kantore van de uitgevende instelling.
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