Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van
R&R Mechatronics International B.V. ("uitgevende instelling")

Datum:

donderdag 3 oktober 2019 om 15.00

Locatie:

kantoor R&R Mechatronics, De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag

Aanwezig:

1.

•

13 beleggers (houders van in totaal 429 obligaties van € 1.000, 8,6 % van het
totaal uitstaande bedrag aan obligaties vertegenwoordigend)

•

Jan Buis en Maurice de Boer (R&R Mechatronics International)

•

Myra Meijering (NPEX)

•

Mark Olie (Stichting
vergadering)

Obligatiehoudersbelangen,

voorzitter

van

de

Opening

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigheden welkom op deze eerste vergadering
van obligatiehouders van de uitgevende instelling. Hij controleert welke van de aangemelde
obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2.

Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

Er zijn geen binnengekomen
Obligatiehoudersbelangen.
3.

stukken.

Er

zijn

evenmin

mededelingen

van

Stichting

Toelichting jaarrekening 2018

De heren Buis en de Boer lichten de jaarrekening over 2018 toe, mede aan de hand van een
presentatie (zie bijlage).
De heer Olie vraagt welke invloed wisselkoersverschillen hebben op de resultaten nu in de
jaarrekening staat vermeld dat valutarisico’s niet wordt afgedekt door middel van derivaten. De heer
Buis antwoordt dat zo’n 80‐85% van de verkopen vanuit Nederland plaatsvinden en wel in EUR. Zo’n
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15‐20% van de verkopen vinden plaats vanuit de Verenigde Staten en wel in USD. De daarmee
samenhangende kosten zijn voor v.w.b. de verkopen vanuit Nederland resp. de Verenigde Staten
voor het overgrote deel in EUR resp. in USD.
Voor 2020 verwacht de heer Buis dat de omzet voor de Lorrca zo’n 50% zal stijgen.
De heren Buis en de Boer nodigen de aanwezigen vervolgens uit voor een rondleiding bij de R&D
afdeling en demo‐ruimte.
4.

Presentatie over het lopende boekjaar 2019, trends en vooruitzichten

Aan de hand van bovengenoemde presentatie lichten de heren Buis en de Boer de huidige gang van
zaken en de vooruitzichten van de uitgevende instelling toe.
5.

Rondvraag

Een belegger vraagt zich af n.a.v. van de kasstroom in 2018 of de toekomstige kasstromen voldoende
zullen zijn om beide obligatieleningen t.z.t. te kunnen aflossen. De heer Buis verwacht dat dit het
geval zal zijn omdat hij verwacht dat de kosten zullen dalen en de omzet en brutowinst zullen stijgen.
Een belegger vraagt of de uitgevende instelling ook de uitgifte van aandelen overweegt. De heer Buis
antwoordt dat dit niet het geval is.
Een belegger vraagt of de uitgevende instelling ook medici in dienst heeft. De heer Buis antwoordt
dat dit niet het geval is maar dat men wel nauw samenwerkt met een aantal gerenommeerde medici,
m.n. op het gebied van sikkelcelziekte.
6.

Sluiting

De heer Olie sluit de vergadering en dankt de heren Buis en de Boer voor de presentatie en
rondleiding. Tot slot vraag de heer Buis wat de uitgevende instelling nog zou kunnen verbeteren. De
aanwezigen geven aan dat zij een regelmatige update (bijv. elk kwartaal of halfjaar) op prijs zouden
stellen.

Deze notulen zijn zonder voorbehoud of materiële wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van
obligatiehouders van de uitgevende instelling van 17 november 2020.
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