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U kunt geld uitlenen aan ons, Axxicon Moulds Eindhoven B.V. U leent ons een vast bedrag.
Voor iedere € 1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer
wij de lening terugbetalen. Dat is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U belegt dan
in ons. In totaal willen wij maximaal € 1.499.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 1,499 obligaties
aan.
Voor de obligaties is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.
Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en
verkocht via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger?
Dan kan de obligatie meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld
voor uw obligatie dan u heeft betaald.
De obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan
(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons?
Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de
rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening
terug te betalen of om de rente te betalen.
Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze
rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX
Bewaarbedrijf.
In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus
afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld
uitleent aan ons. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in
dit prospectus hoe dat moet.
Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden
verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.
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2. Risicofactoren
U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug.
Wij

spreken

af

wanneer

wij

de

lening

terugbetalen.

Wij

betalen

ook

rente.

Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen.
Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.
In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.
Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s:
1.

Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.2.

2.

Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.3.

2.1

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele
beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een
particuliere belegger of een professionele belegger bent.
Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor
personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.
Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van
verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft.
Of u al beleggingen heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze
obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.
Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook
een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.
Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze
obligaties beter niet kopen.
•

U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.

•

U heeft geen ervaring met beleggen.

•

U heeft geen verstand van wat wij doen.

•

U snapt niet hoe obligaties werken.

•

U wilt geen geld verliezen.

•

U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
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•

U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen
(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.

•

U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen.

•

U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen
(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

2.2

Risico’s van beleggen in onze obligaties

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij
ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om
risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties.
Risico´s die horen bij de obligaties
De obligaties zijn achtergesteld
Wij hebben ook geld geleend van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van
anderen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van
betaling), wordt een akkoord onder de faillissementswet gehomologeerd ten aanzien van ons, of
worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die
anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Het kan zijn
dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. Meer over
deze volgorde leest u in hoofdstuk 4.2.
Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet
zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die
de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet
kunt verkopen.
De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening
terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat
moment wil betalen voor uw obligaties.
Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder
geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.
Risico van vervroegde terugbetaling
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft
dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het
geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een
andere obligatie koopt.
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U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze
aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen
over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.
U krijgt geen winstuitkering
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening
terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgt alleen onze
aandeelhouder.
Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX
U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in onze obligaties via uw beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze
obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een
rekening bij een bank.
Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af?
Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij
NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen.
Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de
obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw
obligaties.
Risico als de samenwerking met NPEX stopt
Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.
Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en
verkocht via het handelsplatform van NPEX.
U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met
NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.
Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook
zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
Risico wanneer het platform van NPEX stopt
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het
handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het
handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de
obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u
wil kopen.
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Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de
beleggers
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze
obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele
belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen
neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een
individuele belegger. Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met een beslissing
die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting
Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met
het gezamenlijk belang van de beleggers.
U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of
juridische bijstand inschakelt
Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of
juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers.
Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd.
Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om
een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten
hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft
gekocht.
2.3

Risico’s die horen bij ons

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen
nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van
obligaties.
Risico’s die horen bij onze activiteiten
Wij gaan failliet
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan
of als een onderhands akkoord onder de faillissementswet wordt gehomologeerd ten aanzien van
ons, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het
zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.
Concurrentierisico
Wij verwachten dat er nieuwe partijen tot de voor ons relevante markten zullen toetreden. Dit
verwachten wij met name ten aanzien van de markt voor Point of Care tests door middel van
Micro Fluidica. De concurrentie zal dan groter worden. Het is mogelijk dat nieuwe toetreders of
bestaande marktpartijen hun diensten tegen lagere kosten kunnen aanbieden. Ook is het
mogelijk dat concurrenten succesvoller zijn dan wij. De ontwikkelingen bij concurrenten kan
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ertoe leiden dat door ons verwachte opbrengsten niet kunnen worden gerealiseerd. Dan hebben
wij minder omzet.
Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor
hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om
de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
Wij dragen onze intellectuele eigendomsrechten over
Wij ontwikkelen voor onze klanten intellectuele eigendomsrechten en maken ook gebruik van
intellectuele eigendomsrechten. Wij dragen onze intellectuele eigendomsrechten over aan
Ordesa B.V. Vervolgens maken wij gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Ordesa
B.V. Ordesa B.V. valt niet binnen onze groep en wij hebben daarmee geen controle als
aandeelhouder over Ordesa B.V. Als de samenwerking met Ordesa B.V. stopt, kunnen wij geen
gebruik meer maken van de intellectuele eigendomsrechten die wij gebruiken. Ook kunnen wij
geen intellectuele eigendomsrechten verkopen aan derden als wij dat zouden willen of als wij
failliet gaan.
Tegenpartijenrisico
Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven uit de groep, (zoals leveranciers
of afnemers) hun financiële verplichtingen niet, dan wel niet juist nakomen, waardoor de
opbrengsten minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, lopen wij het risico dat
een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan diens (financiële)
verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een
insolvabele tegenpartij.
Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen dan wel het niet juist
nakomen van deze financiële verplichtingen, kan tot gevolg hebben dat wij minder inkomsten
hebben. Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico dat wij geen nieuwe opdrachten kunnen krijgen
Onze omzet is voor een heel groot deel afhankelijk van nieuwe opdrachten. Indien wij geen of
minder nieuwe opdrachten kunnen verwerven en uitvoeren dan hebben wij minder omzet. Wij
zien hierbij voor ongeveer 50% van onze jaarlijkse omzet afhankelijk van ongeveer 5 klanten. Als
één van deze klanten besluit niet langer met ons samen te werken of als wij zulks besluiten, kan
dit een negatieve impact hebben op onze omzet. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben.
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Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico dat onze technologie niet of niet goed werkt
De technologie achter onze moulds - matrijzen of mallen - en applicaties is een van onze
belangrijkste producten. Werkt deze technologie niet meer of niet goed, dan hebben wij meer
kosten voor onderhoud, service en het vervangen van onderdelen.
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat
wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt
of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico dat productontwikkeling uitloopt
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en/of het verbeteren van bestaande
producten. Door deze productontwikkeling willen wij meer of betere mogelijkheden creëren voor
het aanbieden van toepassingen binnen de Micro Fluidica industrie.
Het is mogelijk dat deze productontwikkeling vertraging oploopt en wij pas later dan gepland
onze aanvullende toepassingen kunnen verkopen. Ook is het mogelijk dat bepaalde toepassingen
niet haalbaar of uitvoerbaar zijn. Als de door ons voorziene nieuwe toepassingen niet haalbaar
zijn of als wij pas later onze nieuwe toepassingen kunnen introduceren, dan zullen wij kosten
maken die niet kunnen worden terugverdiend en/of langer kosten voor productontwikkeling
hebben en (nog) geen nieuwe toepassingen verkopen.
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat
wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt
of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van uitstellen van opdrachten
De besluitvorming bij onze klanten neemt soms veel tijd in beslag. Hierdoor kan het voorkomen
dat wij projecten die we hadden begroot in een bepaald jaar, niet in dat jaar kunnen aanvangen.
Indien dit het geval is dan hebben wij in een bepaald jaar minder omzet.
Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor
hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om
de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
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Risico’s die te maken hebben met een te snelle organisatiegroei
Wij hebben de ambitie om met (een deel van) de opgehaalde gelden ons personeelsbestand verder
te laten groeien. Deze groei kan vergezeld gaan met groeipijn. Deze groei kan tot problemen
leiden. Denk hierbij aan druk op de cultuur binnen de organisatie en de kwaliteit die wij
nastreven. Hierdoor kan de klanttevredenheid afnemen. Ook zou er personeel kunnen
vertrekken. Een ander risico is dat de werkdruk zorgt voor ziekteverzuim onder het personeel.
Hierdoor zouden wij minder projecten kunnen realiseren.
Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen.
Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat
u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van tekort aan gekwalificeerd personeel
Wij zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden afhankelijk van ons personeel maar ook dat
van onze toeleveranciers. Hiervoor is technisch personeel nodig. Op dit moment is het lastig om
gekwalificeerd (technisch) personeel te vinden. De doorlooptijd van projecten kan onder druk
komen te staan als wij of toeleveranciers niet in staat zijn de projecten (tijdig) uit te voeren, door
gebrek aan personeel.
Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen.
Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat
u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van achterblijven markt
Wij willen ons meer gaan richten op de markt voor Point of Care tests door middel van Micro
Fluidica zoals toegelicht in hoofdstuk 7.3. Wij verwachten een groei van deze markt in de
komende jaren. Mogelijk ontwikkelt deze groei zich niet zoals wij verwachten.
Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen.
Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat
u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico van afhankelijkheid van distributeurs
Wij verkopen onze producten voor een deel via distributeurs. Het is mogelijk dat deze agenten
het contract met ons opzeggen. Dan valt dus een deel van onze netto omzet weg. Het kost ons tijd
om een nieuwe distributeur aan te stellen. Het kost ons dus ook tijd om het wegvallen van een
deel van de omzet op te vangen. Daarnaast moeten wij mogelijk tegen minder gunstige
voorwaarden contracteren met een nieuw distributeur.
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Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat
wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt
of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico’s die horen bij onze financiële situatie
Beperkt eigen vermogen
Het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt ten opzichte van het vreemd
vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende
resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de obligaties
zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van
aandelen.
Liquiditeitsrisico’s
Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens u onder de obligatielening. Deze
verplichtingen bestaan voornamelijk uit de betaling van de aflossing van de hoofdsom en de
rente. Deze betalingen zullen worden voldaan uit onze kasstroom. Aangezien de kasstroom ook
wordt gebruikt voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, kan het voorkomen dat
bij een plotse stijging van de overige kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij te weinig
liquide middelen hebben om aan onze verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de
obligatielening te voldoen. Een voornaam deel van de overige bedrijfskosten bestaat uit
huisvesting, machines en materialen, en verkoop- en personeelskosten.
Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook
een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan
het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen
rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Valutarisico
De contracten met onze klanten worden afgesloten in euro’s. In de toekomst kan het zijn dat het
een deel van zulke contracten worden afgesloten in buitenlandse valuta. Het kan dan voorkomen
dat wij in andere valuta moeten betalen. Meestal is dit de Amerikaanse Dollar. Dit kan een
valutarisico met zich meebrengen. Wij dekken deze valutarisico’s niet af. Het niet afdekken van
valutarisico’s of het afdekken daarvan tegen zeer hoge kosten, kan een negatieve invloed hebben
op zowel onze bedrijfsvoering als onze financiële resultaten.
Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat
wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt
of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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Risico’s die horen bij onze organisatie
Mogelijke belangenconflicten
Er is een risico dat de belangen van onze indirecte bestuurder conflicteren. Onze indirecte
bestuurder, Alfred Evers, is namelijk ook bestuurder van onze aandeelhouder. Daarnaast is hij
bestuurder van Ordesa B.V., de vennootschap die de intellectuele eigendomsrechten heeft waar
wij gebruik van maken. Ten slotte is Alfred Evers lid van de raad van commissarissen. Hij houdt
daarmee toezicht op onze bestuurder. Onze bestuurder wordt vertegenwoordigd door Alfred
Evers. Alfred Evers is daarmee onze indirect bestuurder en een lid van de raad van
commissarissen. Dit betekent dat er een kans bestaat dat er besluiten worden genomen die niet
direct in ons belang zijn. Ook kan het zijn dat het toezicht op onze bestuurder niet adequaat is.
Wij zijn afhankelijk van onze bestuursleden en specifieke medewerkers
Onze bestuurders, het management team en enkele medewerkers zijn van groot belang voor het
functioneren en opereren van onze onderneming. Het wegvallen van de heer Evers, onze
bestuurder en/of leden van het management team of een medewerker zou kunnen betekenen dat
er specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een
negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en financiële resultaten.
Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat
wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen.
Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat
u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Risico’s die horen bij overmachtssituaties
Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties
Wij en andere partijen waarmee wij samenwerken, kunnen getroffen worden door
overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, uitbraken van een - 12
- besmettelijke ziekte waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een coronavirus, pandemieën
of

andere

ernstige

bedreigingen

van

de

volksgezondheid,

oorlog

of

terrorisme.

Overmachtssituaties kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten. Zo zou het
kunnen dat wij hierdoor minder goed in staat zijn om onze diensten uit te oefenen. Ook kan het
zijn dat hierdoor nieuwe klanten uitblijven of weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op
onze omzet. Als onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is. Als onze winst lager
is dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan
het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen
rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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De belastingregels kunnen ongunstig veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een
rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen.
Of dat wij meer belasting moeten betalen, waardoor wij minder winst hebben.
Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor
hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om
de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u
krijgt minder of niets terugbetaald.
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3.

Met wie werken wij samen voor de obligaties?

3.1

Algemeen

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven:
•

NPEX

•

Stichting NPEX Bewaarbedrijf

•

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over
ons bedrijf geven.
3.2

Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt staan in
dit prospectus. Ons bestuur heeft op 30 september 2020 besloten om deze lening aan te gaan en
de obligaties uit te geven. Onze aandeelhouder is hiermee op 30 september 2020 akkoord gegaan.
Alle belangrijke informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/axxicon.
Hebben wij nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook
deze website van NPEX.
Onze officiële statutaire naam is Axxicon Moulds Eindhoven B.V. Wij gebruiken ook de
handelsnaam Axxicon. Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 17 november 1993 in Nederland. Onze
statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 20 april 2016. Wij hebben het volgende doel, zoals dat
staat in artikel 3 van onze statuten:
a.

het ontwerpen, fabriceren en doen fabriceren van en de handel in stempels, mallen,
matrijzen en andere gereedschappen, machines, apparaten en instrumenten; artikelen
geheel of gedeeltelijk vervaardigd van metaal en/of kunststoffen;

b. het bewerken van metaal en kunststoffen;
c.

het geven van technische adviezen, waaronder die op het terrein van industriële
vormgeving zijn begrepen;

d. het exploiteren en verhandelen van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime
procédés, handelsmerken en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten;
e.

het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

f.

het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het
zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en
het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en
ondernemingen;
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g.

het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen, het
aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;

h. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van
Groepsmaatschappijen en derden;
i.

het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen,
valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen,

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn.
Wij zijn statutair gevestigd in Eindhoven. Ons kantooradres is Ekkersrijt 7501 in (5692 HN) Son.
Ons telefoonnummer is +31 (0) 49 949 4450. Onze website is www.axxicon.com. Wij zijn
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 25 november 1993. Het
KvK-nummer is 17081660. Wilt u een kopie van onze inschrijving van het handelsregister? Laat
het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier
(LEI) code. Die code is 7245002UWZB10UWZJ094.
Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.
3.3

NPEX B.V.

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op
dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op het
handelsplatform van NPEX kopen en verkopen.
Als u de obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie
van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de
beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening
bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het
handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).
Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen
van beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten
de vergunning van NPEX ziet:
•

het ontvangen en doorgeven van orders

•

het plaatsen zonder plaatsingsgarantie

•

het uitvoeren van orders

•

het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit

•

het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten
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NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de
inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website
www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op
NPEX.
NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het
World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595
BR) Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in
Amsterdam. Het nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het
handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.
3.4

Stichting NPEX Bewaarbedrijf

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform
een geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om
beleggingen mee aan te kopen.
Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.
NPEX staat garant
NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX
Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten
kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting
NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX
Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen.
Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX
Bewaarbedrijf heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan
het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer
is 34320054. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten.
Dan sturen wij u die gratis toe.
De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
3.5

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.
Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze
17 van 89

- 18 -

obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.
De trustakte vindt u in de bijlage bij dit prospectus.
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers.
Stichting

Obligatiehoudersbelangen

handelt

dus

niet

in

ons

belang.

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen
voor andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben
gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook
verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte
administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.
Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties.
Hierover leest u meer in hoofdstuk 13.
Stichting

Obligatiehoudersbelangen

is

gevestigd

in

Amstelveen.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181
NE)

Amstelveen.

De

website

van

de

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

is

www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u
een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u
die gratis toe.
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4.

Informatie over de obligaties

4.1

Een overzicht van de obligaties

Euro

U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.

Prijs

De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1
obligatie.

Minimum

U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum

U kunt maximaal 1.499 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet
alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn.
Daarover leest u in hoofdstuk 5.

Totale lening

Wij zullen maximaal € 1.499.000 lenen van beleggers. Dat zijn
1.499 obligaties.

ISIN code

Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is
NLNP00100042. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats
van de naam van onze obligaties.

Kosten

U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de
volgende kosten:
1.

U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het
bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX.
Leent u ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30
kosten. Leent u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten.
Deze kosten zijn eenmalig.

2.

U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de
beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten.
Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u
ons € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze kosten
betaalt u iedere maand zolang u de obligaties op de
beleggingsrekening bij NPEX heeft. NPEX haalt deze
kosten af van de rente die u van ons krijgt op uw
geldrekening. Deze kosten kunnen veranderen. Verandert
NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website van NPEX.

Tot wanneer kunt u obligaties

U kunt tot en met dinsdag 22 december 2020 17:00 uur,

kopen?

obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze
datum kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen,
leest u in hoofdstuk 5.

Vanaf wanneer leent u het geld

U leent het geld uit op dinsdag 29 december 2020. Op die dag

uit?

krijgt u ook de obligaties. Behalve als wij die datum hebben
veranderd. Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U
krijgt een bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk
5 wanneer u bericht krijgt.
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Wanneer krijgt u het geld

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf

terug?

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 29 december 2020
de obligaties? Dan krijgt u op 29 december 2020 uw geld terug.
Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te
schrijven stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen als wij nog
niet genoeg inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij
kunnen er voor kiezen om wel alvast een deel van de obligaties
uit te geven waarvoor is ingeschreven. Let op: wij betalen alle
beleggers op hetzelfde moment terug. Dat doen wij 5 jaar nadat
wij de eerste obligaties hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in
en krijgt u later obligaties ? Dan is de looptijd van deze obligaties
dus korter dan 5 jaar.

Wat krijgt u terug van de

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus

lening?

€ 1.000 per obligatie terug.

Hoeveel rente krijgt u?

Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder
jaar dus € 80 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld
aan ons uitleent en de obligaties krijgt.

Wanneer betalen wij de rente?

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele
maand € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat u de
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 29 december 2020?
Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op
29 januari 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u
de rente op 28 februari 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Zo
krijgt u de rente iedere maand.
Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente
meer.

Waarom
rente?

betalen

wij

deze

Wij betalen 8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere
obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende
redenen:
1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.
Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen
groter is dan bij een obligatie die niet is achtergesteld.
U leest meer hierover in hoofdstuk 4.2.
2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar
wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt.
3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht of
hypotheek). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet
afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft om onze activa te
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verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken
hierover niets af.
Kunnen

wij

de

rente

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet

veranderen?

veranderen.

De obligaties zijn op naam

De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van
de obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk
dat wij afgeven.

Rang van de obligaties

De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent
dat niemand die onze obligaties heeft, onderling voorrang krijgt
als wij onze afspraken over de obligaties niet nakomen.

U krijgt geen zekerheden

U krijgt geen zekerheden (zoals een pandrecht of hypotheek).
Betalen wij niet? Dan heeft u niet het recht om bezittingen van
ons te verkopen of om inkomsten te incasseren om alsnog
betaald te krijgen.

Handel op NPEX

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van
NPEX aangevraagd. Als de obligaties tot de handel worden
toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht
via het handelsplatform van NPEX.

NPEX zal een verzameldepot

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een

aanhouden met de obligaties

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal
Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te
(1017 BS) Amsterdam.
NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot
met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel
obligaties iedere belegger heeft.

U heeft een beleggingsrekening

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat

en een geldrekening nodig

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening
nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt
u om geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen.
U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEXreglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.
Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl.
Meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting
NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de
geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert
het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de
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beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u
in dit overzicht bij ‘kosten’.
Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt
openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden.
Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties
niet kopen.
U

heeft

een

bankrekening

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese

nodig bij een bank in de

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening

Europese Unie

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen. NPEX en
Stichting NPEX Bewaarbedrijf gebruiken die bankrekening om
vast te stellen wie u bent. Dit werkt zo:
De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u
bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet
opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag
overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening van
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.

In het register staat hoeveel

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij

obligaties u heeft

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel
obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.

U krijgt overzichten van uw

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.

beleggingsrekening

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op
de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze
obligaties u heeft.

Stichting

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

handelt

in

het

Obligatiehoudersbelangen

gezamenlijke belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld
de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug?
Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen maatregelen
treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt
u als de bijlage bij dit prospectus.

U

gaat

akkoord

met

afspraken in de trustakte

de

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen.
Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij dit
prospectus.

Die

afspraken

gelden

ook

voor

u.

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het
volgende doen:
1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze
afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting
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Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een procedure
starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen.
2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de
afspraken in het prospectus veranderen.
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken
dat wij u later mogen betalen.
4.2

De obligaties zijn achtergesteld

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen
wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling), wordt een akkoord onder de
faillissementswet

gehomologeerd ten aanzien van ons,

of worden wij ontbonden?

En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn
betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Dit met uitzondering van betalingen onder de
obligatielening die wij op 25 november 2019 hebben uitgegeven. Deze obligatielening zal dezelfde
achtergestelde rang nemen als die obligatielening, zodat u samen met de beleggers in deze
obligatielening en de beleggers in de obligatielening die wij op 25 november 2019 hebben
uitgegeven recht heeft op terugbetaling. Hoe dit precies zit, leest u hierna.
Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen:
•

een rekening-courantkrediet van 700.000 euro van Coöperatieve Rabobank U.A. op
naam van Axxicon International B.V. en Axxicon Moulds Eindhoven B.V.;

•

een geldlening van 300.000 euro van Coöperatieve Rabobank U.A. op naam van
Axxicon International B.V. en Axxicon Moulds Eindhoven B.V.; en

•

de obligatielening die wij op 25 november 2019 hebben uitgegeven.

U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.16.
Wij moeten de leningen aan het einde van de looptijd van de leningen hebben afgelost. Wij
hebben afspraken gemaakt wij als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de
leningen als wij niet aan onze betalingsverlichtingen kunnen voldoen. Zo hebben wij met de
Coöperatieve Rabobank U.A. afgesproken dat zij als eerste recht hebben op terugbetaling van de
lening. Dit betekent dat de Coöperatieve Rabobank U.A. recht heeft op betaling van de rente en
terugbetaling van de leningen. Is er nog geld over en krijgen anderen geen geld van ons? Dan
heeft u samen met de andere beleggers in deze obligatielening en de beleggers in de
obligatielening die wij op 25 november 2019 hebben uitgegeven recht op terugbetaling van de
lening.
Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die
banken of anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld
zijn.
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4.3

Hoe betalen wij de rente en de lening?

Het terugbetalen van de lening
De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van
plan om de lening terug te betalen uit de door onze opgebouwde liquiditeit. Lukt dat niet? Dan
zullen wij op een andere manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten.
Het betalen van de rente
Voor de obligaties betalen wij 8,0% rente per jaar. Lenen wij € 1.499.000? Dan betalen wij dus
€ 119.920 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze vrije geldstroom (cash
flow). De betaling van de rente zal plaatsvinden vanuit onze vrije geldstroom.
4.4

Wij mogen de lening eerder terugbetalen

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen
wij niet eerder dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend.
Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder
terugbetaald te krijgen.
Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.
Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug.
Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment nog
van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen.
Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat werkt zo.
Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag.
Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag.
Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 1.000. Dat is € 20.
Wij betalen dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020.
4.5

Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen?

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening
terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting
Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen.
Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten
betalen.
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5.

Als u obligaties wilt kopen

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat
kunt doen.
5.1

U schrijft in en u betaalt

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1.

U schrijft u in via de website van NPEX: www.npex.nl/axxicon. Heeft u uw inschrijving
verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan
ons door.
NPEX moet de inschrijving uiterlijk op dinsdag 22 december 2020 om 17:00 uur hebben
ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze
datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld
doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen of als wij genoeg
inschrijvingen hebben om het minimumbedrag aan obligaties te verkopen. Wij kunnen ook
een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen
hebben als de inschrijfdatum stopt. Wij kunnen er dan ook voor kiezen om alvast een deel
van de obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum?
Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.

2.

U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag
(inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is
NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag
uiterlijk op dinsdag 22 december om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe
groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema,
verder uit.

Wij gebruiken het volgende tijdschema:
Dinsdag 22 december 2020 om 17:00 uur
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX
Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen.
Maandag 26 december 2020
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.
Dinsdag 29 december 2020
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
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1.

Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.

2.

De beleggers krijgen de obligaties.

3.

NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft.

4.

NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja,
hoeveel obligaties u heeft gekregen.

5.

De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons.

6.

Wij betalen vanaf nu rente.

7.

Als u wilt, mag u, als de aanbieding is gesloten en alle obligaties zijn uitgegeven, vanaf nu
de obligaties verkopen.

Het kan zijn dat wij niet alle obligaties in één keer uitgeven. Wij verlengen dan de
aanbiedingstermijn van de obligaties. In dat geval zijn de obligaties die al wél zijn uitgegeven nog
niet verhandelbaar. Dat kan als wij genoeg inschrijvingen hebben om voor het minimumbedrag
aan obligaties uit te geven en wij hebben besloten deze al uit te geven. Deze obligaties zijn pas
verhandelbaar als de aanbieding in zijn geheel is gesloten en de obligaties zijn uitgegeven.
Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven. Of dat u
geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden
aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden
daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een
deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties? Dan krijgt u al uw geld terug.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om
te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 29 december 2020.
Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen
na die nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf?
Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw
rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer
gebruiken.
5.2

Wij kunnen de aanbieding stoppen

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij
doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal
€ 750.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen.
Dat mogen wij besluiten.
Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX
(www.npex.nl/axxicon). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.
Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen terug
na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u
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heeft gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al een geldrekening
bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw
inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan
deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken.
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6.

Als u obligaties wilt verkopen

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX
Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen als de
aanbieding is gesloten en de obligaties zijn uitgegeven. U kunt de obligaties alleen aan een
belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de obligaties niet
overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.
Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?
Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:
U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen
dan bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon
die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan
de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt
u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.
Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u
kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat
zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.
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7.

Informatie over ons

7.1

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn Axxicon Moulds Eindhoven B.V., de vennootschap waarin u investeert. Wij zijn een
Nederlands hoogtechnologisch bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
productiemiddelen en processen voor met name Micro Fluidica toepassingen. Voorbeelden van
zulke toepassingen zijn Point of Care tests voor de medische/geneeskundige markt en de vee- en
diergeneeskunde.
Wij

ontwikkelen

en

produceren

uiterst

nauwkeurige

injection

moulding

tooling

(spuitgietgereedschap) en injection moulded products (spuitgietproducten). In het verleden
waren wij marktleider op het gebied van optische mediamatrijzen. Deze markt hebben wij sinds
2010 verlaten en sindsdien zijn wij actief in de Micro Fluidica industrie.
Wij kennen de volgende project- en productgroepen, waarvan de eerste groep onze voornaamste
is:
1.

Micro Fluidica & Polymer Optics (hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.4);

2. AIM test-moulds (hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.5); en
3. Ultra Precision Parts (hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.6).
7.2

Onze geschiedenis
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Onze voorloper is in 1947 opgericht als onderdeel van Nationaal Grondbezit. Na een
management buy-out door Bart van der Zijl tezamen met Gilde Venture Fund ontstond in 1989
de Axxicon Group, gespecialiseerd in bedrijven gericht op de ontwikkeling en productie van
injection

moulding

tooling

(spuitgietgereedschap)

en

injection

moulded

products

(spuitgietproducten). Gedurende de hoogtij van optische media zoals de CD en DVD was Axxicon
de marktleider op het gebied van optische mediamatrijzen.
In 1995 werden wij genoteerd aan de beurs in Amsterdam. In 2000 nam het beursgenoteerde
Zwitserse bedrijf Mikron Technology alle aandelen in ons over. Na de overname werden wij van
de Amsterdamse beurs gehaald. In januari van 2002 startte Alfred Evers bij ons als Managing
Director a.i. en een jaar later kwam hij in vaste dienst. In 2004 kocht het managementteam
samen met Gilde Participaties (een private equity investeerder) onze aandelen over van Mikron
Technology. In 2008 kocht Alfred Evers al onze aandelen. Deze overname werd gefinancierd met
een overnamefinanciering van Rabobank International.
In 2010 besluit Axxicon haar verworven competenties in de optische media industrie volledig in
te zetten op Micro Fluidica. Inmiddels is Micro Fluidica de productgroep geworden waar wij ons
met name op gaan focussen.
Wij gebruiken de slogan: “Shaping Your Ideas”
Axxicon is your global strategic partner for enabling production of polymer Microfluidics.
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“We meet the Gold Standard in Medical Technology from Product Development and Mould
Development to Mass Volume Production, by thinking beyond the challenges you didn’t know
you have and outperforming our peer group.
“With our outstanding team of ambitious and pride Axxicon employees;
we engineer your dreams…. so you can improve People, Planet & Profit.
7.3

Wat is Micro Fluidica?

Micro Fluidica is de wetenschap van het manipuleren en beheersen van vloeistoffen in het bereik
van microliters (10-6) tot picoliters (10-12) in netwerken van kanalen met afmetingen van
tientallen tot honderden micrometers. Micro Fluidica als wetenschap bestaat sinds de jaren
negentig en is sindsdien sterk gegroeid. Micro Fluidica wordt beschouwd als een essentieel
hulpmiddel voor biowetenschappen en biotechnologie. Micro Fluidica maakt zogenoemde
Point-of-Care testen mogelijk.

Point-of-care testen zijn diagnostische onderzoeken op het zorgpunt in plaats van in een medisch
laboratorium. Kort gezegd betekent dit dat een medische test wordt uitgevoerd bij de patiënt in
de buurt. Het resultaat van die test is vaak direct, of binnen korte tijd, na het afnemen van de test
bekend. Dit biedt een groot voordeel ten opzichte van de traditionele werkwijze waarbij
testmateriaal naar een laboratorium moet worden opgestuurd om daar geanalyseerd te worden.
Dit proces is namelijk tijdrovend, waardoor soms uren of dagen moet worden gewacht totdat de
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testresultaten bekend zijn. Door gebruik te maken van Point-of-care testen kan dus sneller een
diagnose worden gesteld, of kunnen zaken worden uitgesloten.
Hierboven heeft u kunnen lezen wat Micro Fluidica is en wat verschillende toepassingen daarvan
zijn. Nu u daar een beeld van heeft gekregen, beschrijven wij hieronder onze belangrijkste
productgroepen, beginnen met Micro Fluidica in hoofdstuk 7.4.
7.4

Onze productgroep: Micro Fluidica & Polymer Optics
In hoofdstuk 7.3 heeft u meer kunnen lezen over Micro
Fluidica. Wij zijn de enabling partner voor de massaproductie
van lab-on-a-disc & lab-on-a-chip consumables voor de Life
Science, Health Care en Bio Science industie. Toepassingen
zijn onder andere point-of-care testen en Organ On A Chip ten
behoeve van medicijnonderzoek in de Health Care.
Door onze samenwerking in de Flow Alliance ontstaat ‘the

House of Microfluidics’; een one stop shop waar wij klanten van prototyping tot high volume
production kunnen bedienen. U kunt meer lezen over de Flow Alliance in hoofdstuk 7.10 en 7.13.
De markt van Point of Care tests bevindt zich nu op het ‘plateau of productivity’ in de Gartner
Hype Cycle en dat merken wij aan de stijging van het aantal terugkerende klanten, het aantal
repeat orders en de toenemende ordergrote. Opdrachten van € 100.000 zijn geen uitzondering
meer. Over onze klanten en ordergroottes kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.7.
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7.5

Onze productgroep: AIM test-moulds
De Axxicon ISO Manufactured (AIM) test mould is een matrijs
die door ons is ontwikkeld als een flexibel test-mould systeem
waarmee

klanten

volledig

kunnen

voldoen

aan

de

internationaal geaccepteerde ISO standaarden die eveneens
gebruikt worden door CAMPUS® — de plastics database. Deze
matrijs wordt wereldwijd via onze agenten en tussenpersonen
verkocht

aan

testlaboratoria,

kunststof-fabrikanten

en

compounders (samenstellers van producten). De marktpartijen in de Benelux en geselecteerde
partijen in Duitsland worden rechtstreeks door ons bediend. Over onze agenten en
tussenpersonen kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.7.
7.6

Onze productgroep: Ultra Precision Parts
Wij produceren voor derden extreem
nauwkeurige

onderdelen

voor

machines. Deze onderdelen kunnen
wij produceren tot op één duizendste
millimeter (1µ) tolerantie en polijsten
tot één lichtbandbreedte.
Met deze productgroepen richten wij
ons op klanten in de Brainport-regio
(dit is Eindhoven en omstreken) en
op diverse industrieën in Duitsland.
7.7

Verkoop van producten

Wij verkopen onze producten in meer dan 50 landen in Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten
en Noord- en Zuid-Amerika. Dat ziet u in de kaart hieronder.
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Wij verkopen onze producten in die regio’s vaak (i) via onze eigen zogenoemde Sales
Representatives, (ii) door het gebruik van distributeurs en (iii) door ons te presenteren op
beurzen. Hoe dat zit, zie u hieronder:
•

Sales Representatives: Wij verkopen onze producten veelal persoonlijk via onze eigen
Sales Representatives, onze verkoopvertegenwoordigers, waarbij advisering en
begeleiding erg belangrijk zijn. Bij complexe vraagstukken is onze afdeling engineering
betrokken vanaf het offertestadium en worden er projectleiders ingezet bij de
uitvoering van de opdracht.

•

Distributeurs: Voor AIM test-moulds wordt ook gebruik gemaakt van distributeurs.
Voor onze relaties met distributeurs gebruiken wij een modelovereenkomst. De
belangrijkste afspraken zijn als volgt:
o

Wij spreken af dat de distributeur koopt en verkoopt in zijn eigen naam en
voor eigen rekening. De distributeur is niet bevoegd om ons te
vertegenwoordigen, of om zonder onze toestemming werkzaamheden uit te
besteden. Wij spreken ook af dat betalingen in euro plaatsvinden.

o

Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten met onze
distributeurs en de Nederlandse rechter is bevoegd, tenzij wij besluiten een
distributeur aan te klagen in het rechtsgebied waar die distributeur is
gevestigd, dan is die rechter bevoegd. Onze algemene voorwaarden zijn van
toepassing.

o

Wij spreken af dat onze aansprakelijkheid in beginsel niet verder gaat dan het
bedrag dat de distributeur voor onze producten heeft betaald en wij spreken
af dat onze aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. De
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distributeur vrijwaart ons voor schade veroorzaakt door of in samenhang met
gedraging van de distributeur.
•

Beurzen: Per productgroep presenteren wij ons, al dan niet virtueel, op de voor die
groep relevante beurzen, waaronder:
o

voor Micro Fluidica & Polymer Optics op AACC Washington,
MicroNanoConference NL, Compamed Duitsland, Next Generation Dx USA,
SLAS Spanje;

o

voor AIM test-moulds op Plastteknik Zweden, FIP Plastique Frankrijk,
Interplas UK, Kunststoffenbeurs NL, K-messe Duitsland, Fakuma Duitsland,
Interplastica Rusland, TO sales event USA, PlastIndia, NPE USA; en

o
7.8

voor Ultra Precision Parts op Precisiebeurs NL.

Productontwikkeling

Voor de productontwikkeling werken wij vaak samen met onze klanten. Wij hanteren een
gezamenlijk ontwikkelingstraject om tot productontwikkeling te komen om ervoor te zorgen dat
klanten een product ontvangen dat voor hen toepasbaar is én om te waarborgen dat de
ontwikkeling van nieuwe producten niet geheel voor onze rekening en risico komt.
Wij hebben bijvoorbeeld voor een Deense multinational een AIM test-mould ontwikkeld waarbij
de (stroom)analyse van proces van de matrijs niet meer met een simulatie via een softwarepakket
hoeft te gebeuren. Met de door ons ontwikkelde AIM test-mould verloopt dit analyseproces nu
door middel van sensoren en camerabeelden waardoor dit live vastgelegd kan worden.
Wij blijven de AIM test-mould door ontwikkelen voor aanpalende toepassingen zoals
flowanalyse, rapid prototyping en 2 componenten spuitgieten.
7.9

Onze belangrijkste productgroepen en klanten

Onze producten worden door klanten over de hele wereld en actief in verschillende
marktsectoren gebruikt. Wij maken voor onze klanten en markten een onderscheid in
productgroepen en regio’s. Over de productgroepen kunt u lezen in hoofdstuk 7.4, 7.5 en 7.6. Bij
benadering kan onze netto-omzet over 2019 per productgroep als volgt worden onderverdeeld:
Per productgroep

Percentage netto-omzet

(gegevens over 2019)
Micro Fluidica & Polymer Optics

32%

AIM test moulds

40%

Ultra Precision Parts

28%
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Per regio

Percentage netto-omzet

(gegevens over 2019)
Europa

71%

Amerika’s

11%

Azië

18%

Wij hebben op basis van het type klanten dat wij bedienen de volgende markten geïdentificeerd:
•

Point of Care tests voor de medische/geneeskundige markt;

•

Point of Care tests voor de vee- en diergeneeskunde; en

•

Testlaboratoria, kunststoffabrikanten en compounders.

In het onderstaande overzicht geven wij grafisch weer de omzetten van onze grootste klanten over
2018, 2019 en (voorlopig) 2020. Let op dat onze klanten top-20 jaarlijks wisselt. Over onze
omzetten kunt u meer lezen in hoofdstuk 10.
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Omzet 20 grootste klanten 2019
€ 800.000
€ 700.000
€ 600.000
€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Omzet 20 grootste klanten jan-sept 2020
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7.10 Onze strategie, focus en verwachte groei
Wij willen met het geld dat wij via deze obligatielening ophalen ons onderzoek en onze productie
plus de verkooporganisatie opschalen en daarmee onze groei versnellen. U kunt meer lezen over
onze investeringsdoelen in hoofdstuk 8. Met deze opschaling verwachten wij dat we meer omzet
zullen maken.
Wij hebben voor de drie door ons te onderscheiden productgroepen de volgende
verdienmodellen:
AIM test moulds en Ultra Precision Parts
Wij zijn OEM (Original Equipment Manufacturer) voor onze AIM test-moulds, onze Optical
Media matrijzen en de matrijzen voor Micro Fluidica en Polymer Optics. Wij hebben een eigen
afdeling onderzoek en ontwikkeling (R&D), Engineering, Productie, QA (kwaliteitsborging),
global sales en eigen Field Service.
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Ultra Precision Parts (UPP) en Optical Media (OM) zijn feitelijk Cash Cows. Wij hebben geen
plannen hier verder meer in te investeren, maar tegelijkertijd zijn de marges in deze
productgroepen nog substantieel. Daarnaast is het van de belang voor de productgroepen AIM
test moulds en Optical Media dat deze een grote installed base kennen die omzet genereerd door
reparatiewerkzaamheden en de verkoop van reserveonderdelen.
Micro Fluidica
Sinds 2010 zijn wij strategisch gefocused op Micro Fluidica. Wij richten ons daarbij met name op
de Life Science , Health Care en Bio Science industrie. Toepassingen zijn o.a. Point Of Care testen
en Organ On A Chip ten behoeve van medicijnonderzoek in de Health Care.
Vanaf 2010 hebben wij vanuit de vrije geldstroom (cash flow) maximaal geïnvesteerd in
onderzoek en ontwikkeling (R&D) teneinde de mogelijkheden op het gebied van Micro Fluïdica
verder aan te vullen met bijzondere mogelijkheden en bekwaamheden zoals het spuitgieten van
‘through holes’ & prisma’s (matrijstechnieken) en diverse bonding (hechting) processen.
Winstoptimalisatie is voor ons en onze aandeelhouders ondergeschikt aan het bereiken van een
leidende positie als enabling partner in de Micro Fluidica industrie.
Wij blijven investeren in deze productgroep. Voorbeelden daarvan zijn de aanschaf van een zeer
nauwkeurige Yasda freesmachine in 2016 en een Okuma Multus draai- freesbank plus een 2de
Yasda freesmachine in 2019 waardoor wij de doorlooptijd voor onze klanten verkleinen.
Door onze samenwerking in de Flow Alliance vanaf 2017, drie bedrijven die sterk complementair
zijn, ontstaat ‘the House of Micro Fluidics’; een one stop shop waar wij klanten van prototyping
tot high volume production kunnen bedienen.

Via de navolgende hyperlink komt u uit bij een promotievideo van de Flow Alliance en kunt u een
indruk krijgen van deze samenwerking. De eerste twee minuten van het filmpje gaan met name
over ons. Het pand dat u op 22-25 seconden ziet is niet ons pand maar het pand van Helvoet B.V.
https://www.youtube.com/watch?v=fXhQKdfYT9c&feature=youtu.be
In hoofdstuk 7.4 en 7.13 kunt u meer lezen over de Flow Alliance.
In 2018 werd Micro Fluidica de grootste product-marktcombinatie voor ons en wij zijn goed
toegerust om onze positie in de snelgroeiende markt van Micro Fluidica te versterken en wij
willen onze groei versnellen door het aannemen van collega’s voor met name Marketing & Sales,
Engineering en Project Management.
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Verwachte groei markt Micro Fluidica
De Point of Care en Point of Need markt groeit volgens marktonderzoekbureau Yole tot 2023
jaarlijks met een CAGR van 23% tot $ 13.2 miljard (zie graph “In-vitro Diagnostics: zoom on the
Point of Need market”

Bron: Yole-i-micronews_point of need Feb. 2018 sample.

COVID-19 Point of Care sneltest
In oktober van dit jaar hebben wij functionele discs voor een COVID-19 sneltest aan een van onze
Micro Fluidica klanten geleverd. Op dit moment zit deze Point of Care sneltest in het traject van
CE-certificering. Dit is een certificering die aangeeft dat het product voldoet aan eisen op het
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu binnen de Europese Economische Ruimte.
Aangezien wij een geautomatiseerde productielijn voor dit soort discs hebben, verwachten wij na
certificering 24/7 massaproductie te kunnen leveren van deze COVID-19 sneltest. Het is op dit
moment nog niet in te schatten wanneer deze producten op de markt komen. We verwachten dat
dit een significante positieve impact heeft op ons bedrijfsresultaat.
Productietool beursgenoteerde klant
In 2018 hebben wij een prototype productietool gemaakt voor een beursgenoteerde klant. Deze
eerste order had een waarde van meer dan € 250.000. Na uitgebreide tests is in 2019 een
volgende generatie productietools geleverd met een waarde van meer dan € 500.000. Op dit
moment zijn wij in gesprek over een blokorder met een waarde van ongeveer € 3.000.000,
waarvan € 1.000.000 inmiddels in 2020 geplaatst is en € 2.000.000 wellicht nog dit jaar
vergeven wordt zodat een en ander in 2021 uitgeleverd kan worden. Om verzekerd te zijn van
voldoende productiecapaciteit in de nabije toekomst is deze klant inmiddels informeel ook met
ons in gesprek voor de tweede opdracht van ongeveer € 3.000.000.
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Toename opdrachten Design For Manufacturing
Verder zien wij een toename van opdrachten om een Design For Manufacturing te leveren,
hetgeen de eerste fase is om tot een ‘proof of principale’ voor volumeproductie te komen. Als dit
succesvol is, dan is er een voorsprong op eventuele concurrenten zodra er opgeschaald wordt. Dit
levert een wezenlijke (betaalde) bijdrage.
Hierdoor is het percentage directe uren sinds de start van onze groeiversnelling bijna verdubbeld
van 40% naar 79% terwijl onze engineering capaciteit in die periode met 150 % gestegen is. Een
andere belangrijke indicator is de waarde van de uitstaande offertes voor Micro Fluidica. Medio
oktober

2019

was

deze

waarde

€ 1.931.220

en

dit

is

door

het

Horizon’24

groeiversnellingsprogramma gegroeid tot € 3.892.126 medio 2020; ruim een verdubbeling.
ISO certificering
Als onderdeel van ons Horizon’24 groeiversnellingsprogramma hebben wij conform
tijdsplanning en binnen budget dit jaar zowel het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat als
ISO 13485 Europese richtlijn MDR (Medische Hulpmiddelen) certificaat behaald.

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van de door ons gerealiseerde orders in Micro Fluidica
over de periode 2014 tot en met 2019 en een prognose voor het jaar 2020. Dit overzicht toont aan
dat we in de afgelopen jaren een groei doorlopen in de productgroep Micro Fluidica. Let op!: de
donkerblauwe lijn die u ziet is een trendlijn en is niet onze forecast.
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Het is onze ambitie in omzet te groeien tot € 21.233.000 in 2025 met een EBITDA van €
7.733.500 waarbij Micro Fluidica 80% van die omzet uitmaakt.
Let op!: De cijfers over 2020 zijn een prognose. Dat ziet u aan “FC”. Het kan zijn dat deze
prognose achteraf gezien onjuist blijkt te zijn en niet uit blijkt te komen. Het is ook niet zeker of
wij onze ambitie voor 2025 kunnen waarmaken. Het behalen van deze ambitie is namelijk
afhankelijk van verschillende factoren. Of de prognose en onze ambitie uitkomen is dus onzeker.
U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in onze
obligaties dus niet nemen op basis van deze prognose of onze ambitie.
7.11 Concurrentie
In de periode dat wij marktleider waren op het gebied van Optical Media hebben wij competenties
en technologieën aangeleerd welke noodzakelijk zijn voor de nu snel groeiende Micro Fluidica
markt. Hierdoor hebben wij een voorsprong op eventueel start-ups die zich op deze relatief
aantrekkelijke markt willen begeven. In de Micro Fluidica zijn wij behoorlijk uniek.
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Wij zien dat (veel) onafhankelijke bedrijven die gelijksoortige diensten als die van ons leveren,
worden overgenomen door ketenpartners/afnemers zoals bijvoorbeeld farmaceutische
bedrijven. Deze overgenomen bedrijven worden dan ingelijfd in het concern en gaan (doorgaans)
uitsluitend voor het concern produceren (in house). Wij vinden dat zulke partijen in beginsel niet
kunnen worden gezien als concurrentie. Dat vinden wij omdat wij onze diensten/producten aan
diverse bedrijven leveren die (al dan niet bewust) geen in house leverancier hebben of willen
hebben.
Het voormalige Scandinavian Micro Biodevices (SMB) is een speler in de Micro Fluidica markt
die na haar overname door Zoetis verder gaat als Zoetis Denmark. IDEX Health & Science /
thinXXS Microtechnology AG en Minifab (AUST) Pty Ltd zijn andere concurrenten in deze markt.
Wij zijn een van de weinige onafhankelijke (geen klein onderdeel van een groter concern)
aanbieders van Micro Fluidica producten
In het kader van de productgroep Ultra Precision Parts hebben wij meerdere concurrenten, zoals
de NTS Group van de familie Wintermans met een groepsomzet van 270.000.000 euro en 1.700
fte.
7.12 Hoe ziet ons bedrijf eruit?
U investeert in onze vennootschap, Axxicon Moulds Eindhoven B.V. Onze aandelen zijn volledig
in handen van de houdstermaatschappij Axxicon International B.V. De aandelen in Axxicon
International B.V. worden weer gehouden door Stichting Administratiekantoor Axxicon
International en zijn gecertificeerd. De certificaten van deze aandelen worden voor 50%
gehouden door Alfred Evers en voor 50% door Angeline van Gent.
Onze bestuurder is Axxicon International B.V. De Bestuurder van Axxicon International B.V. is
Alfred Evers. Alfred Evers is ook bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Axxicon
International. Daarnaast is Alfred Evers lid van onze raad van commissarissen. Over Alfred Evers
kunt u meer lezen in hoofdstuk 9.
Wij vormen samen met Axxicon International B.V. een fiscale eenheid voor de vpb en de btw. Dit
betekent dat voor de vennootschapsbelasting en de btw, wij niet zelfstandig belastingplichtig zijn,
maar dat onze fiscale eenheid dat is. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof wij zelf
zelfstandig belastingplichtig zouden zijn en wordt direct in onze balansposities opgenomen.
Op de volgende pagina ziet u hoe onze structuur er dus uit ziet:
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7.13 Onze samenwerkingsverbanden
Flow Alliance
Wij vormen samen met Micronit B.V. en Helvoet B.V. de ‘Flow Alliance’. Inmiddels heeft deze
alliantie zich als zeer nuttig bewezen. Klanten van de Flow Alliance waarderen het ‘one stop shop’
principe. De drie bedrijven zijn sterk complementair aan elkaar waardoor de hele bedrijfskolom
voor Micro Fluïdica producten, van idee tot massaproductie, aangeboden kan worden. Door
samen te werken met ‘open innovatie’ als belangrijk uitgangspunt ontstaat een steeds hechtere
samenwerking. Grafisch ziet dit er als volgt uit:
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Brainport Industries
Wij zijn ook lid van Brainport Industries. Brainport Industries is de innovatie en technische
kennisgroep van de industrie in Eindhoven voor de eerste-, tweede- en derdelijns High Tech
toeleveranciers in Nederland. Het doel van Brainport Industries is om haar leden ‘te verbinden’,
gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te
vergroten. Leden voeren samen projecten uit op het gebied van technologie, markt en mens om
zo de innovatiekracht van haar leden te versterken. U kunt meer lezen over Brainport Industries
op de website https://www.brainportindustries.com/nl.
7.14 Belangrijkste contracten
Wij hebben een paar belangrijke contracten afgesproken die van invloed zijn op onze
onderneming. Hieronder treft u de belangrijkste contracten.
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Huurovereenkomst

Ons langstlopende contract is het huurcontract voor ons bedrijfspand (zie bovenstaande
afbeelding). Dit bedrijfspandpand aan de Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son wordt gehuurd van
Sagax Industrial 16 B.V. De ingangsdatum van de huur is 1 juni 2018 en kent een termijn van 15
jaar met een aansluitende verlengingsperiode voor Axxicon van 5 jaar. De verhuurder kan dus
pas voor het eerst per 30 mei 2038 opzeggen. De opzegtermijn van deze huurovereenkomst
bedraagt 12 maanden.
Contracten met Ordesa B.V.
Wij vinden het belangrijk dat onze intellectuele eigendomsrechten en de intellectuele
eigendomsrechten die wij ontwikkelen voor onze klanten goed zijn beschermd. Daarom worden
al onze intellectuele eigendomsrechten ondergebracht bij Ordesa B.V. De aandelen van Ordesa
B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Ordesa. De aandelen in Ordesa B.V.
zijn gecertificeerd en worden gehouden door Alfred Evers. Hij is daarnaast ook bestuurder van
Ordesa B.V. en Stichting Administratiekantoor Ordesa. Ordesa B.V. is daarnaast eigenaar van
een voornamelijk deel van onze kantoorinrichting. Ook is Ordesa B.V. eigenaar van enkele
machines die wij gebruiken.
Wij zijn met Ordesa B.V. overeengekomen dat wij intellectuele eigendomsrechten die bij ons (nu
of in de toekomst) ontstaan doorlopend over zullen dragen aan Ordesa B.V. Wij hebben namelijk
met Ordesa B.V. afgesproken dat wij voor Ordesa B.V. intellectuele eigendomsrechten
ontwikkelen en bijhouden in opdracht van Ordesa B.V. Wij betalen hier op dit moment geen
vergoeding voor.
Ordesa B.V. stelt de ingebrachte goederen en intellectuele eigendomsrechten ter beschikking aan
ons. Wij betalen hier op dit moment geen vergoeding voor. Ordesa B.V. verleent ons hiervoor een
licentie om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast hebben wij met
Ordesa B.V. een lease overeenkomst afgesloten voor het gebruik van de materiële vaste activa
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zoals hierboven is beschreven. Wij betalen hier een vergoeding van € 5.648,26 (exclusief BTW)
per kwartaal voor.
Dit geeft ons het gebruiksrecht op basis waarvan wij gebruik kunnen (blijven) maken van de
goederen en rechten, terwijl risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. De licenties kunnen worden
beëindigd. Als de licentieovereenkomsten met Ordesa B.V. worden opgezegd, komen de licenties
te vervallen. Als dit gebeurt, mogen wij de rechten en goederen niet meer gebruiken en kunnen
wij de producten of diensten waarvoor de licentie geldt, niet meer leveren.
Wel hebben wij afgesproken met Ordesa B.V. dat wij voor een bedrag van € 195.000 alle
intellectuele eigendomsrechten van Ordesa B.V. kunnen kopen, tenzij, kort gezegd, wij bijna
failliet gaan of wij van plan zijn onze activiteiten te beëindigen.
7.15 Belangrijkste investeringen
Wij hebben op 25 november 2019 3.500 obligaties uitgegeven tegen een totale nominale waarde
van € 3.500.000. Met deze opbrengsten hebben wij verschillende investeringen gedaan. Wij
hebben daarvoor een Yasda PX30i freesmachine aangeschaft. Daarnaast hebben wij geïnvesteerd
in de uitbreiding in personeel en hebben we onze ISO certificering hiermee kunnen bekostigen.
Samen met rente en kosten voor de uitgifte van die obligaties, en rekening houdend een
omzetdaling als gevolg van COVID-19 zoals u in hoofdstuk 10 kunt lezen, hebben wij ondertussen
ongeveer € 2,2 miljoen van de opbrengst van de eerste obligatie-uitgifte besteed.
Een belangrijke investering die wij doen sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening is de
ontwikkeling van toepassingen voor Micro Fluidica & Polymer Optics. Het gaat in totaal om een
begroot bedrag van € 301.547 voor het boekjaar 2020. Het gaat met name om aanpassingen van
het gebouw, gereedschappen, software en hardware die benodigd zijn voor de ontwikkeling en
toepassing van Micro Fluidica & Polymer Optics. Meer over onze toekomstige investeringen en
hoe wij de opbrengsten van deze obligatie-uitgifte willen gebruiken leest u in hoofdstuk 8.1.
7.16 Hoe zijn wij gefinancierd?
Wij hebben financial leaseovereenkomsten en leningen. Dat betekent dat wij niet alleen rente en
aflossingen betalen voor de obligaties, maar ook voor deze andere leningen. Hieronder leest u
daarover meer.
Leaseovereenkomsten
Wij hebben veel van onze machines via een lease constructie in gebruik. Dit betekent dat wij deze
machines niet in eigendom hebben. Wij maken zowel gebruik van operational lease als van
financial lease. De machines die wij leasen zijn:
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Machine

Start lease

termijn

Freesmachine

2 november 2016

72 maanden

laser scanning microscoop

28 augustus 2018

80 maanden

spuitgietmachine

7 december 2017

60 maanden

gebouwbeheersysteem

16 augustus 2019

48 maanden

12 december 2018

84 maanden

multifunctioneel

draai-

en

freescentrum
Wij leasen deze machines via verschillende leasemaatschappijen te weten: De Lage Landen
Financial Services B.V., Rabo Lease B.V. en SG Equipment Finance Benelux B.V. Maandelijks
betalen wij in totaal een bedrag van € 18.892,83 aan lease voor de machines.
Lease van vervoersmiddelen
Een deel van onze medewerkers heeft auto’s in gebruik die wij in lease hebben. Deze
leaseovereenkomsten zijn voor een periode van vier jaar.
Geldleningen
Wij hebben daarnaast verschillende geldleningen. Het gaat om het volgende:
•

Rekening-courant Rabobank: Wij hebben, tezamen met Axxicon International B.V.,
een rekening-courantkrediet met de Coöperatieve Rabobank U.A. met een limiet van
€ 700.000. Per 30 september 2020 hadden wij een positief saldo op deze
rekening-courant.

Wij

mogen

als

enige

gebruik

maken

van

de

rekening-courantkrediet. Over het opgenomen bedrag betalen wij aan Rabobank een
rente van het 1-maands Euribortarief plus een opslag van 2,7%. Ook betalen wij
jaarlijks 0,7% provisie over het maximumbedrag dat wij kunnen opnemen onder het
rekening-courantkrediet. Wij hebben ook zekerheden gegeven. Het gaat, samengevat
weergegeven, om het volgende:
o

een pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraad;

o

een pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, machines,
inventaris, en overige roerende zaken;

o

een pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet
voortvloeiend uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het
bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan deze rechten/vorderingen
verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit
verzekeringsovereenkomsten;

o

de verplichting dat wij op eerste verzoek van Rabobank aanvullende zekerheden
verstrekken en nakoming van de pari passu;

o

nakoming van een non-dividendverklaring waarin, samengevat weergegeven, is
opgenomen dat wij, zonder schriftelijke toestemming van de Rabobank, geen
dividend zullen uitkeren zolang de Rabobank nog iets van ons te vorderen heeft;
en
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o

hoofdelijke aansprakelijkheid van ons en Axxicon International B.V. voor de
nakoming van de verplichtingen onder deze rekening-courant.

De algemene voorwaarden bedrijfsfinanciering en de algemene bankvoorwaarden
van de Rabobank zijn ook van toepassing.
•

Lening Rabobank: Wij hebben op 28 mei 2019 met de Coöperatieve Rabobank U.A.
een lening afgesloten. Wij lenen van de Rabobank een bedrag van € 300.000 voor
bedrijfsinvesteringen. Wij lossen deze lening af in 61 maanden door maandelijks een
bedrag van € 5.000 af te lossen. Wij hebben als gevolg van de COVID-19 pandemie
tijdelijk uitstel van aflossing gekregen. Het niet afgeloste deel per 1 januari 2021 is
€ 240.000. Wij betalen een rente van 3,30% per jaar. De rente staat vast voor een
periode van 5 jaar. Wij hebben verschillende zekerheden gegeven aan de Rabobank.
De zekerheden zoals hierboven beschreven bij de rekening-courant van de Rabobank
zijn ook van toepassing op deze lening.

•

Obligatielening NPEX: Wij hebben op 25 november 2019 een obligatielening verstrekt
ter grootte van € 3.500.000 ter financiering van de opschaling van ons onderzoek en
onze productie en de opschaling van de verkooporganisatie om daarmee onze groei te
versnellen. Dit hebben wij verder omschreven in het prospectus gedateerd 25 oktober
2019. Wij moeten deze obligatielening in één keer terugbetalen op 25 november 2024.
Wij betalen op deze obligatielening een rente van 7,5%. Wij hebben geen zekerheden
verstrekt onder deze obligatielening.

•

Bankrekening ING: Wij hebben ook een bankrekening met de ING. Dit is een debet
rekening. Dat betekent dat wij in principe niet rood mogen staan op deze
bankrekening.

7.17 Subsidies
Wij krijgen op dit moment een WBSO-subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). WBSO staat voor Wet Bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Deze regeling houdt in
dat wij minder loonheffing betalen over het salaris van onze medewerkers in Nederland. Voor
2019 ontvingen wij een subsidiebedrag van 117.592 euro en voor 2020 is een subsidiebedrag van
32.676 euro gepland.
Wij voldoen aan de voorwaarden van de WBSO-regeling. Het gaat om voorwaarden betreffende
ontwikkeling

van

technisch

nieuwe

(onderdelen

van)

fysieke

producten,

fysieke

productieprocessen of programmatuur. Deze subsidie vragen wij ieder jaar opnieuw aan. Wij zijn
verplicht om hiervoor een deugdelijke administratie bij te houden van alle activiteiten die wij als
research and development (R&D) beschouwen. De RVO kan hier een controle op uitvoeren. Ook
voor 2021 zullen wij weer een subsidiebedrag aanvragen. Het definitieve subsidie bedrag wordt
jaarlijks door de RVO vastgesteld op basis van de onderbouwde administratie.
48 van 89

- 49 -

7.18 Informatie over onze aandelen
Wij hebben een geplaatst aandelenkapitaal van 20.000 euro. Onze aandelen zijn volledig in
handen van de houdstermaatschappij Axxicon International B.V. De aandelen in Axxicon
International B.V. (voor een geplaatst kapitaal van 18.000 euro) worden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Axxicon International en zijn gecertificeerd. De bestuurder van de
Stichting is Alfred Evers. De certificaten van deze aandelen worden voor 50% gehouden door
Alfred Evers en voor 50% door Angeline van Gent.
7.19 Dividenden
Uit onze statuten volgt dat onze winst ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering
van aandeelhouders. Dit betekent dat onze aandeelhouder, Axxicon International B.V., kan
beschikken over de winst. Wij mogen slechts besluiten tot het uitkeren van de winst als dat
wettelijk en statutair is toegestaan.
Wij hadden per eind 2018 een vordering op onze aandeelhouder, Axxicon International B.V., van
€ 1.407.512. Wij hebben op 31 december 2019 een dividenduitkering gedaan ter hoogte van dit
bedrag. Deze dividenduitkering is verrekend met de vordering die wij hadden op Axxicon
International B.V. Deze vordering is daardoor gereduceerd tot € 27.358 na mutaties en rente op
die vordering. Doordat deze dividenduitkering is verrekend met de vordering, heeft er geen
betaling in geld plaatsgevonden en is er sprake geweest van een zogenoemde “non-cash”
uitkering.
Wij zullen tijdens de looptijd van deze obligatielening geen winst (dividend) uitkeren aan onze
aandeelhouders.
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8.

Waarom willen wij de obligaties verkopen?

8.1

Onze reden om obligaties te verkopen

Door het uitgeven van obligaties halen wij groeikapitaal op. Met dit groeikapitaal kunnen wij ons
onderzoek en onze productie plus de verkooporganisatie opschalen en daarmee onze groei
versnellen. Met dit groeikapitaal kunnen wij verder uitbouwen als toonaangevend Micro Fluidica
bedrijf.
Wij willen het geld van de obligaties gebruiken voor de volgende investeringen en uitbreidingen:
1. investeren in personeel;
2. investeren in nieuwe machines;
3. investeren in machinetoebehoren
4. investeren in marketingcommunicatie en marktbewerking.
De primaire kosten zullen personeelskosten zijn. Wij willen met name nieuwe medewerkers
aantrekken in marketing & sales, projectmanagement en engineering. Daarnaast willen wij onze
productiecapaciteit opschalen waartoe wij een tweede Yasda freesmachine hebben aangeschaft.
Deze hebben wij gekocht en zouden we vervolgens willen leasen, maar gelet op de COVID-19
pandemie is leasing momenteel niet mogelijk, waardoor wij extra kapitaal nodig hebben. Wij
verwachten dat onze infrastructuur en bestaande productiemiddelen ruim afdoende zijn om de
verwachte groei te ondersteunen.
Bestedingsdoel

Als wij € 750.000 lenen

Als wij € 1.499.000 lenen

Machines

€ 225.000

€ 267.500

Personeel

€ 340.000

€ 991.500

Machine toebehoren

€ 70.000

€ 125.000

Marketingcommunicatie en

€ 115.000

€ 115.000

€ 750.000

€ 1.499.000

marktbewerking

Wij kunnen ervoor kiezen om onze plannen gefaseerd uit te voeren en de gelden geleidelijk aan
te wenden. Ook als wij minder dan € 1.499.000 lenen.
8.2

Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties

Wij hebben een schatting van de onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager
zijn dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben:
1.

Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 5.000.

2. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 11.000.
3. Kosten voor de succes fee voor NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij
verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 44.970 (als wij 1.499 obligaties
verkopen) en minimaal € 22.500 (als wij 750 obligaties verkopen).
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4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.
Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 65.970 als wij 1.499 obligaties
verkopen. Het gaat om € 43.500 als wij 750 obligaties verkopen.
Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten:
1.

Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar.
Het bedrag hangt niet af van hoeveel obligaties wij verkopen.

2. Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500
per jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering.
Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere
werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in
hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage.

Al deze kosten zijn exclusief BTW.
8.3

Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties?

Onze aandeelhouders en diens belanghebbenden hebben belang bij onze groei en daarmee ook
belang bij het succes van deze aanbieding van obligaties. Onze aandeelhouder is Axxicon
International

B.V.

De

aandeelhouder

van

Axxicon

International

B.V.

is

Stichting

Administratiekantoor Axxicon International. De certificaathouders van de stichting zijn Alfred
Evers en Angeline van Gent.
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9.

Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste
personen in ons bedrijf:
•

onze bestuurder

•

ons management team

Wij hebben per 1 oktober 2020 38,3 fte aan personeel in dienst. Het kantooradres van ons bedrijf,
en daarmee van onze medewerkers, is Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son.
9.1

Onze bestuurder

Onze bestuurder en aandeelhouder is Axxicon International B.V. De bestuurder van Axxicon
International B.V. is Alfred Evers (onze CEO), en de aandeelhouder is Stichting
Administratiekantoor Axxicon International. Alfred Evers is tevens de bestuurder van deze
stichting.
Alfred Evers – CEO Axxicon International B.V.
Alfred Evers is 61 jaar en is onze indirecte bestuurder. Alfred is
namelijk de CEO van Axxicon International B.V. Alfred werkt al 18
jaar bij ons. Sinds juni 2016 is Alfred ook lid van onze raad van
commissarissen. Alfred heeft een bachelordiploma in Bedrijfskunde
en een Executive MBA, plus het Advanced Management Program
(AMP) INSEAD.
Er bestaan mogelijke belangenconflicten tussen ons en Alfred Evers.
Niet alleen is Alfred Evers onze indirecte bestuurder, maar hij is ook
de bestuurder van Ordesa B.V., de vennootschap waarin intellectuele eigendomsrechten worden
ondergebracht die wij ontwikkelen en gebruiken, zoals u in hoofdstuk 7.14 heeft kunnen lezen.
Mogelijk kunnen tussen Ordesa B.V. en ons tegenstrijdige belangen ontstaan, waardoor Alfred
Evers een belangenconflict kan hebben. Tot op heden heeft er nog geen belangenconflict gespeeld
tussen ons en Ordesa B.V.
Daarnaast is Alfred Evers zowel onze indirecte bestuurder als een lid van onze raad van
commissarissen. Onze raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van ons bestuur en
op de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Dit betekent dat Alfred Evers in persoon
in de hoedanigheid van lid van de raad van commissarissen toezicht houdt op het vervullen van
onze bestuurstaak door Axxicon International B.V., welke vennootschap wordt vertegenwoordigd
door Alfred Evers.
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9.2

Het management team

Schematisch ziet onze organisatie er als volgt uit:

Axxicon International B.V.

Bestuurder:
Alfred Evers

Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
Bestuurder:
Axxicon International B.V.

Raad van commissarissen

Gevolmachtigde:
André Sliedrecht (Managing Director)

Commissarissen:
Jan Buis (Voorzitter)
Alfred Evers (Lid)

Finance & IT

Human Resource Management

Gevolmachtigde:
Sonja van Oort
(Business Controller)

Gevolmachtigde:
Lonneke Geels
(Human Resource Manager a.i.)

Marketing & Sales

Engineering

Operations

Gevolmachtigde:
André Sliedrecht
(Managing Director)

Gevolmachtigde:
Dirk Verhoeven
(Technical Director)

Gevolmachtigde:
Thijs van der Meer
(Operations Director)

Sales

Engineering

Production

Field Service

Process Development

Logistics

Customer Support

Quality Assurance

Marketing & P.R.

Onze organisatie kent een managementlaag bestaande uit de volgende personen:
André Sliedrecht - Managing Director en hoofd Marketing & Sales
André is 58 jaar en onze Managing Director sinds september 2020.
André is ook onze Marketing & Sales Director. André heeft een
opleiding gevolgd aan de Rotterdam University of Applied Science,
richting bedrijfskundige informatica. Als Managing Director is
André verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Als
Marketing & Sales Director is André verantwoordelijk voor onze
sales, field service, customer support en marketing & PR.
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Dirk Verhoeven - Technical Director
Dirk is 45 jaar en bij ons in dienst sinds 2001. Sinds januari 2016 is hij
onze Technical Director. Dirk heeft een bachelordiploma in Mechanical
Engineering en een bachelordiploma in Quality Management. Als hoofd
Operations is Dirk verantwoordelijk voor onze engineering, Quality
Assurance (QA), process development, production, en logistics.

Thijs van der Meer - Operations Director
Thijs is 52 jaar en is ons in april 2020 komen versterken als Operations
Director. Thijs heeft een bachelordiploma in Mechanical Engineering
plus een bachelordiploma in Technische Bedrijfskunde, daarbij is hij
Black Belt Lean/Six Sigma gecertificeerd.

Sonja van Oort - Hoofd Finance & IT
Sonja is 51 jaar en in augustus 2019 toegetreden tot ons bedrijf. Sonja is
onze business controller en verantwoordelijk voor onze financiën en IT.
Sonja heeft een bachelordiploma in Economics, SPD Bedrijfskunde,
MBA van de Fontys Hogeschool.
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Lonneke Geels - Hoofd Human Resources (interim)
Lonneke is 49 jaar en heeft zes jaar als Human Resources Manager bij
ons gewerkt. Zij heeft zich als interim HRM professional en
gediplomeerd coach gevestigd. Zij is sinds september 2017 interim HR
business partner en coach. Lonneke heeft een diploma in Human
Resources Management met de specialisatie Verandermanagement van
de Post HBO Persoonlijke Coaching Alba-academie.

Dirk Verhoeven, André Sliedrecht, Thijs van der Meer en Sonja van Oort zijn tevens gezamenlijk
bevoegd om ons te vertegenwoordigen. Dit doen zij hoofdzakelijk voor alles wat te maken heeft
met benodigde exportlicenties.
9.3

Onze raad van commissarissen

Wij hebben een raad van commissarissen. Deze raad bestaat uit Alfred Evers en de heer Jan Buis.
Jan Buis is de voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft een doorslaggevende stem.
Jan Buis - Voorzitter van de raad van commissarissen
Jan Buis is 56 jaar en voorzitter van onze raad van commissarissen sinds
juni 2016. Jan heeft ook een Executive MBA plus het Advanced
Management Program (AMP) INSEAD. Naast zijn functie bij ons is Jan
CEO van RR Mechatronics, een snelgroeiend medisch-technologisch
bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van
bloedanalyse-instrumenten voor laboratoria en dat genoteerd is aan de
NPEX-effectenbeurs.

Alfred Evers - Lid van de raad van commissarissen
Alfred Evers is lid van de raad van commissarissen. Over hem heeft u hierboven onder
hoofdstuk 9.1 kunnen lezen.
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10.

Onze financiële informatie

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels
Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2019 is het laatste jaar
waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 29 mei 2020 door de
algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 3 juni 2020 is de jaarrekening
gepubliceerd. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Onze accountant is Mister Finance B.V. Het adres van onze accountant is Poort van Veghel 4942
te (5466 SB) Veghel. De accountant is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants. De cijfers over de periode januari tot en met september 2020 zijn niet door de
accountant gecontroleerd of samengesteld, het zijn interne cijfers. Het boekjaar van 2020 is
namelijk nog niet afgelopen.
De jaarrekeningen en andere stukken vindt u op de website van NPEX (www.npex.nl/axxicon).
10.2 Belangrijke financiële informatie
Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2018 en 2019. De
jaarrekeningen en de samenstellingsverklaringen over 2018 en 2019 horen ook bij dit prospectus.
U leest hier meer over in hoofdstuk 16. Onze cijfers zien op onszelf en op de bedrijven uit onze
groep (het zijn geconsolideerde cijfers).
Winst- en verliesrekening
Hieronder volgt een uiteenzetting van de winst-en verliesrekening over het jaar 2019 met daarbij
2018 als vergelijkend jaar.

Bedragen in €

2019

2018

Netto-omzet

5.306.423

5.805.056

Inkoopwaarde van de omzet

-1.571.419

-1.772.349

Brutowinst

3.735.004

4.032.707

-

485.645

Brutomarge

3.735.004

4.518.352

Personeelskosten

2.627.434

2.563.004

Overige bedrijfskosten

1.158.684

1.501.514

Afschrijvingen vaste activa

145.647

72.889

Som der bedrijfslasten

3.931.765

4.137.407

Overige bedrijfsopbrengsten
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Bedrijfsresultaat

-196.761

380.945

Financiële baten en lasten

-161.873

31.514

Resultaat vóór belastingen

-358.634

412.459

55.590

-63.646

-303.044

348.813

Belastingen
Netto resultaat na belastingen

Hierna volgt een toelichting op de winst-en verliesrekening.
Netto-omzet
De opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen en diensten
worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van
de goederen zijn overgedragen aan de koper. De kostprijs van deze goederen is toegerekend aan
dezelfde periode. De netto-omzet is met ongeveer 9% gedaald over 2019 ten opzichte van een jaar
eerder. Dit komt vooral doordat er een grote brand is geweest bij een toeleverancier van één van
onze grootste eindklanten op het gebied van UPP.
Onderhanden projecten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de
winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage
of Completion-methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat
(nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden er geen resultaten
toegerekend. De netto omzet betreffen de in het boekjaar gefactureerde termijnen. De
projectkosten worden geactiveerd onder de onderhanden projecten en komen via de mutatie
onderhanden projecten in de winst- en verliesrekening. Zodra het resultaat wel op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar
rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde
van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat
deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct
op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden
toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel
aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
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Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten
overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening
verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kosten. De voorziening voor het verlies maakt deel uit
van de post onderhanden projecten.
Inkoopwaarde van omzet
De inkoopwaarde van de omzet bestaat uit de inkoop van artikelen en bewerking door derden die
benodigd zijn voor de netto-omzet. De afname van de inkoopwaarde van de omzet in 2019 ten
opzichte van 2018 komt enerzijds door de iets lagere omzet in 2019 en anderzijds doordat wij een
margeverbetering van 1% hebben gerealiseerd.
Brutowinst
De brutowinst is het resultaat van de netto-omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. De
brutowinst is met ongeveer 7% afgenomen over 2019 ten opzichte van 2018.
Overige bedrijfsopbrengsten
In 2018 hadden wij een incidentele bate als gevolg van een “sale en lease back” van ons pand aan
de Ekkersrijt 7501 te Son. Wij hebben in 2018 de koopoptie van ons pand ingeroepen en het pand
gekocht. Dit pand hebben wij direct doorverkocht met winst. Nu huren wij het pand van Sagax
Industrial 16 B.V. U kunt meer lezen over onze huurovereenkomst in hoofdstuk 7.14.
Brutomarge
De brutomarge is met ongeveer 17% afgenomen over 2019 ten opzichte van 2018. Dit komt mede
doordat wij in 2018 een incidentele bate hebben gehad, zoals u hierboven heeft kunnen lezen.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
Wij

hebben

alle

pensioenregelingen

verwerkt

volgens

de

verplichtingen-aan-de-

pensioenuitvoerder-benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn alle niet personeelsgebonden kosten die niet rechtstreeks aan de
netto-omzet kunnen worden toegerekend. De afname in 2019 wordt grotendeels verklaard door
lagere huisvestingskosten door de vrijval van grootonderhoud. In 2018 heeft er een dotatie aan
de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden welke in 2019 niet benodigd bleek, waardoor
deze heeft kunnen vrijvallen.
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Afschrijvingen vaste activa
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Som der bedrijfslasten
De som der bedrijfslasten is de optelsom van de overige bedrijfslasten, de overige bedrijfskosten
en de afschrijvingen vaste activa. Deze post is met ongeveer 5% afgenomen over 2019 ten opzichte
van 2018. Dit komt door dat wij minder kosten hebben gemaakt.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gedaald over 2019 ten opzichte van 2018. De winstgevendheid laat
daarmee in 2018 en 2019 een dalende trend zien van € 380.945 euro in 2018 naar -/- € 196.761
euro in 2019. Dit komt met name door de incidentele bate in 2018, zoals vermeld onder de overige
bedrijfsopbrengsten.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen interest en de gemaakte
kosten voor het uitgeven van een obligatielening. De stijging in 2019 wordt met name veroorzaakt
door de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de uitgifte van de obligatielening.
Belastingen
Dit bedrag betreft de belasting die wij moeten betalen over het door ons gerealiseerde resultaat.
Dit is gedaald van € 63.646 euro in 2018 naar -/- € 55.590 in 2019.
Netto resultaat
Het netto resultaat is het bedrag wat resteert van de omzet na aftrek van alle kosten en de
vennootschapsbelasting en is gedaald van € 348.813 in 2018 naar -/- € 303.044 euro in 2019.
Balans
Hieronder volgt een uiteenzetting van de balans per 31 december 2019, met 31 december 2018
als vergelijking.
ACTIVA

Bedragen in €

31-12-2019

31-12-2018

810.029

533.464

1.282.089

400.681

1.601.918

1.656.805

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden en onderhanden
werk
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Onderhanden projecten

-

39.164

Vorderingen

1.561.625

2.886.438

Liquide middelen

2.031.452

356.910

7.287.113

5.873.462

31-12-2019

31-12-2018

2.258.814

3.969.370

25.000

212.978

Langlopende schulden

3.934.451

150.739

Kortlopende schulden

1.068.848

1.540.375

7.287.113

5.873.462

TOTAAL
PASSIVA

Bedragen in €
Eigen vermogen
Voorzieningen

TOTAAL
Hieronder lichten wij de balans per post toe:
Vaste activa

Onder vaste activa maken wij onderscheid naar immateriële en materiële vaste activa. De
immateriële vaste activa betreft kosten van ontwikkeling van onze productgroepen (voornamelijk
Micro Fluidica & Polymer Optics). De materiële vaste activa betreft diverse investeringen
gerelateerd aan het pand (inventaris, veiligheid, toegangscontrole, verbouwing, etc.) en het
machinepark (machines overgenomen uit lease, elektra voorzieningen machines, hoogwerkers,
luchtbehandelingskasten etc.).
Zowel de immateriële vaste activa als de materiële vaste activa zijn toegenomen op 31 december
2019 ten opzichte van 31 december 2018. Wij hebben dus meer geïnvesteerd in immateriële vaste
activa en materiële vaste activa dan wij hebben afgeschreven.
Vlottende activa
De vlottende activa betreffen voorraden en onderhanden werk, bestaande uit grond- en
hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen. De voorraden zijn met
name gerelateerd aan de historische voorraad van “recordable matrijzen”. Onderhanden
projecten zijn langlopende projecten of jaar overschrijdende projecten.
Daarnaast bestaan de vlottende activa uit vorderingen waaronder handelsdebiteuren (1.185.220
euro per 31 december 2019), belastingen premies sociale verzekeringen en overige vorderingen
en overlopende activa.
De vlottende activa zijn in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018. Dit is het gevolg van de afname
op de rekening-courant positie met Axxicon International B.V. Dit betreft een verrekening van
de intercompany verhouding.
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Eigen vermogen
Ons eigen vermogen bestaat uit geplaatst aandelenkapitaal (€ 20.000 per 31 december 2019),
wettelijke en statutaire reserves inzake geactiveerde ontwikkelingskosten (€ 810.029 per 31
december 2019), en overige reserves (1.428.785 euro per 31 december 2019). In 2019 was ons
netto resultaat -/- € 303.044. Dit verlies is onttrokken aan ons eigen vermogen. Zoals u daarnaast
in hoofdstuk 7.19 heeft kunnen lezen, hebben wij een dividenduitkering gedaan ter grootte van
€ 1.407.512, welke dividenduitkering is verrekend met een vordering op Axxicon International
B.V. Dit bedrag is onttrokken aan ons eigen vermogen, waarbij er door de verrekening geen cash
bedragen zijn uitgekeerd.
Voorzieningen
In 2019 hebben wij een garantievoorziening van € 25.000,- euro opgenomen. Deze voorziening
wordt aangehouden voor eventuele garantieverplichtingen. Sinds 2017 heeft er geen onttrekking
of dotatie hoeven plaats te vinden.
Langlopende schulden
Langlopende schulden zijn schulden die niet binnen 1 jaar terugbetaald hoeven worden en
bestaat uit schulden aan kredietinstellingen en één obligatielening. U kunt in hoofdstuk 7.16
meer lezen over deze financieringen. Deze post is vooral toegenomen doordat wij in 2019
obligaties hebben uitgegeven met een nominale waarde van € 3.500.000.
Kortlopende schulden
Schulden zijn kortlopend als deze binnen 1 jaar moeten worden terugbetaald. Onze kortlopende
schulden

betreffen

schulden

aan

kredietinstellingen,

schulden

aan

leveranciers

en

handelskredieten, belastingen en premies sociale verzekeringen, en overige schulden en
overlopende passiva. Deze post is afgenomen op 31 december 2019 ten opzichte van 31 december
2018. Dit komt doordat wij per 31 december 2019 een positief saldo hadden op onze rekeningcourant bij de Rabobank en dus geen gebruik maakten van het rekening-courant krediet.
10.3 Tussentijdse cijfers over de periode januari 2020 tot en met september 2020
Hieronder volgt een uiteenzetting van de winst-en verliesrekening over januari 2020 tot en met
september 2020 met daarbij januari 2019 tot en met september 2019 als vergelijkende periode.
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Onze winst- en verliesrekening

Bedragen in €

januari 2020 tot en met januari 2019 tot en met
september 2020

september 2019

Netto-omzet

3.684.234

3.531.835

Inkoopwaarde van de omzet

-1.031.679

-988.625

Brutowinst

2.652.555

2.543.210

20.275

5.345

2.672.830

2.548.555

-2.423.369

-2.004.151

-1.146.149

-843.990

-268.130

-66.502

-1.164.818

-366.088

-208.876

-10.405

-1.373.694

-376.493

Overige bedrijfsopbrengsten
Brutomarge
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen vaste activa
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

vóór

belastingen
Belastingen
Netto

resultaat

na

-1.373.694

-376.493

belastingen
Hierna volgt een toelichting op de winst-en verliesrekening.
Netto-omzet
De netto omzet is in de periode januari tot en met september 2020 licht gestegen ten opzichte
van dezelfde periode in 2019. De productgroep Axxicon Iso Manufactured (AIM) vertoont
ondanks COVID-19 een positieve afwijking op de netto-omzet. Dit komt met name door het op
de markt brengen van varianten op het AIM matrijs systeem en de toenemende vraag naar eco
friendly cq bio-plastics.
Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet over de periode januari 2020 tot en met september 2020 zijn
procentueel gelijk gebleven ten opzichte van deze kosten in dezelfde periode in 2019.
Brutowinst
De brutowinst is in de periode januari tot en met september 2020 licht gestegen ten opzichte van
dezelfde periode in 2019. Dit komt doordat de netto-omzet is gestegen en de inkoopwaarde van
de omzet procentueel gezien gelijk is gebleven.
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Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit een ontvangen subsidiebedrag.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn in 2020 gestegen. Een van onze bestedingsdoelen uit de obligatielening
van 2019 is om te investeren in personeel. Wij hebben daarom in lijn met dit beleid geïnvesteerd
in personeel zoals u ook heeft kunnen lezen in hoofdstuk 7.15. Daardoor zijn de personeelskosten
toegenomen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn in 2020 gestegen. Dit is lijn met het groeiplan. Er zijn met name
extra kosten gemaakt in verband met de aanpassingen van het bedrijfspand en de nieuwe
machines. Daarnaast zijn de advieskosten toegenomen. Deze advieskosten zijn met name betaald
aan externe adviseurs als voorbereiding op en de kosten voor de uitvoering van audits t.b.v. de
certificeringen ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO 13485 Europese richtlijn MDR (Medische
Hulpmiddelen). In september 2020 hebben wij beide certificaten mogen behalen.
Afschrijving vaste activa
De afschrijving op vaste activa is toegenomen. De afschrijving op vaste activa is toegenomen als
gevolg van de investeringen zoals de vermeld staan onder hoofdstuk 7.15.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gedaald van -/- € 366.088 over januari 2019 tot en met september 2019
naar -/- € 1.164.818 over januari 2020 tot en met september 2020. Wij hebben dit hierboven
toegelicht onder het kopje “personeelskosten” en “overige bedrijfskosten”.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn toegenomen tot ongeveer -/- € 210.000 over januari 2020 tot
en met september 2020. Dit komt door de betaalde rentevergoeding op de verstrekte
obligatielening per eind 2019.
Resultaat vóór belastingen
Het resultaat vóór belastingen is gedaald van -/- € 376.493 naar -/- € 1.373.694. Wij hebben dit
hierboven toegelicht onder het kopje “personeelskosten” en “overige bedrijfskosten”.
Belastingen
De belastingen bedragen € 0.
Netto resultaat na belastingen
Het netto resultaat na belastingen is gedaald van -/- € 376.493 naar -/- € 1.373.694. Wij hebben
dit hierboven toegelicht onder het kopje “personeelskosten” en “overige bedrijfskosten”.
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Balans
Hieronder volgt een uiteenzetting van de balans per 30 september 2020, met 30 september 2019
als vergelijking.
ACTIVA

Bedragen in €

30-09-2020

30-09-2019

768.997

720.699

1.277.385

449.526

1.550.256

1.618.830

Onderhanden projecten

-111.107

-45.407

Vorderingen

733.648

2.138.584

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

en

onderhanden werk

Liquide middelen
TOTAAL

1.558.808
5.777.987

4.882.232

30-09-2020

30-09-2019

885.120

3.581.494

25.000

25.000

Langlopende schulden

4.000.647

367.505

Kortlopende schulden

867.220

908.233

5.777.987

4.882.232

PASSIVA

Bedragen in €
Eigen vermogen
Voorzieningen

TOTAAL
Hieronder lichten wij de balans per post toe:
Vaste activa

Wij hebben in 2020 tot en met september 77.198 euro besteedt aan gereedschappen,
gebouwaanpassingen en software voor de nieuwe freesmachine Yasda PX30i. Deze nieuwe Yasda
hebben we eind december 2019 aangeschaft voor een bedrag van 635.000 euro. Deze machine
maakt het mogelijke dat Micro Fluidica producten met een zeer hoge mate van precisie, zowel
bemand maar ook onbemand in hogere volumes geproduceerd kunnen worden. Deze nieuwe
machine kwam eind 2019 op de markt en sloot precies aan bij onze wensen. Indien we deze
machine niet in december 2019 zouden hebben aangeschaft, zouden we voor een aankoop van
een vergelijkbare machine 8 maanden hebben moeten wachten. Vandaar dat wij in december
hebben besloten om deze machine in eerste instantie met eigen middelen te financieren. Als
gevolg van de COVID-19 pandemie is het vervolgens in lease geven van deze machine in 2020
64 van 89

- 65 -

echter niet haalbaar gebleken. Hierdoor is de totale investering in één keer als liquiditeitbeslag
gekomen in plaats van dat deze in 60 maanden beslag zou leggen op de liquiditeit. In hoofdstuk
7.15 leest u meer over onze belangrijkste investeringen.
Vlottende activa
De vlottende activa betreffen voorraden en onderhanden werk, bestaande uit grond- en
hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen. De voorraden zijn met
name gerelateerd aan de historische voorraad van “recordable matrijzen”. Onderhanden
projecten zijn langlopende projecten of jaar overschrijdende projecten.
Daarnaast bestaan de vlottende activa uit vorderingen waaronder handelsdebiteuren,
belastingen premies sociale verzekeringen en overige vorderingen en overlopende activa. De
vlottende activa zijn per 30 september 2020 afgenomen ten opzichte van 30 september 2019. Dit
is het gevolg van de afname op de rekening courant positie met Axxicon International B.V. Dit
betreft een verrekening van de intercompany verhouding.
Eigen vermogen
Ons eigen vermogen bestaat uit het geplaatst aandelenkapitaal, wettelijke en statutaire reserves
inzake geactiveerde ontwikkelingskosten en overige reserves. Zie verder de toelichting op het
eigen vermogen in het onderdeel balans per 31 december 2019, met 31 december 2018 als
vergelijking.
Voorzieningen
Er is een garantievoorziening van € 25.000,- euro opgenomen. Deze voorziening wordt
aangehouden voor eventuele garantieverplichtingen. Sinds 2017 heeft er geen onttrekking of
dotatie hoeven plaats te vinden.
Langlopende schulden
Langlopende schulden zijn schulden die niet binnen 1 jaar terugbetaald hoeven worden en
bestaat uit schulden aan kredietinstellingen en één obligatielening. U kunt in hoofdstuk 7.16
meer lezen over deze financieringen. Deze post is vooral toegenomen doordat wij in 2019
obligaties hebben uitgegeven met een nominale waarde van € 3.500.000.
Kortlopende schulden
Schulden zijn kortlopend als deze binnen 1 jaar moeten worden terugbetaald. Onze kortlopende
schulden

betreffen

schulden

aan

kredietinstellingen,

schulden

aan

leveranciers

en

handelskredieten, belastingen en premies sociale verzekeringen, en overige schulden en
overlopende passiva. Deze post is afgenomen op 30 september 2020 ten opzichte van 30
december 2019.
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10.4 Recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit
Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij in staat zijn om op langere termijn aan onze
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door
ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit:
Eigen vermogen
_________________
Balanstotaal
In het eerste jaar van uitvoering van Horizon’24 is de Corona crisis uitgebroken en deze heeft
voor Axxicon als impact dat de markt voor Point of Care tests (POC) afgezwakt is vanwege minder
patiëntbezoeken bij

huisartsen en vertraging in ontwikkelprojecten i.v.m. moeizamere

communicatie nu er nauwelijks of geen ‘face to face’ overleg mogelijk is.
Dit alles levert een vertraging van 12 maanden op in de beoogde ontwikkeling en daarmee
behoefte aan een additionele kapitaalinjectie. Voorgesteld wordt om in dat kader een
kapitaalinjectie van 1.499.000 euro te realiseren en wel door middel van het uitgeven van
achtergestelde obligaties met een looptijd van 5 jaar en een rentevoet van 8,0%; te plaatsen via
de NPEX effectenbeurs.
Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit in 2018, 2019, en 2020 (januari tot en
met september).

Bedragen in €

2018

2019

30 september 2020

Eigen vermogen

3.969.370

2.258.814

885.120

Balanstotaal

5.873.462

7.287.113

5.777.987

Solvabiliteit

67,58 %

31,00 %

15,32 %

10.5 Rechtszaken
Op dit moment is één rechtszaak aanhanging. De rechtbank heeft in eerste aanleg op ons verzoek
de arbeidsovereenkomst met een oud-medewerker ontbonden. De rechtbank heeft daarbij
geoordeeld dat wij een beëindigingsvergoeding van ongeveer € 110.000 moeten betalen. Wij
hebben hiertegen hoger beroep ingesteld. Wij zullen hiervoor een voorziening treffen in het
boekjaar 2020.
10.6 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de publicatie van onze
laatste financiële overzichten
Wij hebben op 3 juni 2020 onze jaarrekeningen van boekjaar 2019 gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel. Sinds deze datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in
onze vooruitzichten.
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Behoudens de continuïteitsveronderstelling, zoals deze in de toelichting op de jaarrekening
opgenomen is en welke wij hierna aanhalen, zijn ons geen gegevens bekend waarvan
redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor onze
vooruitzichten.
Continuïteitsveronderstelling:
“Ook Axxicon Moulds Eindhoven B.V. is vanaf maart 2020 geconfronteerd met de gevolgen van
de Corona crisis. Ook voor Axxicon Moulds Eindhoven is een onzekerheid ontstaan omtrent de
duurzame

voortzetting

van

de

bedrijfsactiviteiten.

Als

gevolg

van

de

genomen

overheidsmaatregelen in Nederland om het virus te bestrijden (maar ook daarbuiten) zal de order
intake en omzet naar verwachting in het 2e en 3e kwartaal van 2020 lager uitvallen dan
aanvankelijk voor 2020 was begroot. De medewerkers werken indien mogelijk zo veel mogelijk
vanuit huis. Voor de medewerkers in de productie geldt dat thuiswerken uiteraard niet mogelijk
is. Er zijn bij Axxicon geen gevallen van Corona infectie waargenomen. Ten tijde van het
uitbrengen van dit rapport wordt een omzetdaling voor geheel 2020 verwacht van 21% van de
begrote omzet. Deze omzetdaling is door de directie gezien de situatie zo goed mogelijk ingeschat
maar blijft onzeker en is gezien de huidige onzekerheid niet volledig in te schatten. Vooralsnog
ligt de daadwerkelijke orderintake lager, maar is deze daling nog niet substantieel te noemen. De
EBITDA YTD 2020 ligt in lijn met die over dezelfde periode in 2019. Ondanks de verwachte
omzetdaling ligt het verwachte resultaat voor 2020 op lijn met het begrote resultaat van 2020.
Dit komt met name door dat de invulling van vacatures enkele maanden is uitgesteld en er
kritisch naar de bedrijfskosten is gekeken. Ondanks dalende omzet en een bijstelling van de
prognose is de verwachting dat voldoende middelen binnen de onderneming aanwezig zijn om
deze periode door te komen.
In 2019 heeft Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een financiering aangetrokken van € 3.500.000.
Deze financiering was initieel bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de MFL markt. Door de
Corona crisis zullen deze middelen nu ook gedeeltelijk op een andere wijze worden ingezet om
een duurzame voortzetting van de onderneming te garanderen. Deze bedragen zijn niet
geoormerkt en mogen voor diverse doelen worden ingezet. Naast de aanwezige financiering en
(per 31 december 2019) positieve werkkapitaal heeft Axxicon Moulds Eindhoven B.V. ook gebruik
gemaakt van diverse overheidsregelingen om de Corona crisis gevolgen te beperken. Zo heeft
Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een aanvraag ingediend voor de Noodverordening
Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW). Deze aanvraag is inmiddels toegekend waarbij een
bedrag van € 99.000 per maand aan voorschot wordt uitgekeerd (80%) voor het 2e kwartaal..
Hierbij is in de aanvraag voor het 2e kwartaal rekening gehouden met een omzetdaling ten
opzichte van de referentie periode in 2019 van 74%. De onderneming zal ook gebruik maken van
het tweede steunpakket (NOW II), waarbij de verwachte omzetdaling wel (veel) lager zal zijn.”
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10.7 Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in
onze handelspositie
Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2019 geëindigd. Na het einde van de laatste
verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van
betekenis geweest in de financiële positie of handelspositie van ons of de groep anders dan reeds
omschreven.
Wel hebben wij, zoals hierboven toegelicht gebruik gemaakt van verschillende steunmaatregelen
van de overheid als gevolg van de COVID-19 pandemie. Wij verwachten dat wij geen gebruik
hoeven te maken van NOW 3.0, het derde pakket in de tegemoetkoming in de arbeidskosten.
Zoals toegelicht hebben wij gebruik gemaakt van NOW 1.0. Wij verwachten dat wij ongeveer
€ 85.000 teveel hebben ontvangen en dat we dit moeten terugbetalen. Daarnaast hebben wij een
aanvraag ingediend voor een omzetdaling van 20% onder NOW 2.0. Echter na realisatie van de
maanden juli t/m oktober blijkt dat de minimale daling van 20% niet bereikt zal worden. Vandaar
dat we de NOW 2.0 zullen terugbetalen. Hier is rekening mee gehouden in winst- en
verliesrekening tot op heden en ook in de liquiditeitsplanning.
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11.

Informatie over de belastingen

11.1

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het
algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande
informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont,
dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie. Wilt u investeren in onze
obligaties? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen
zijn van het kopen van onze obligaties.
Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met
terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden. Hebt u
obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn wij niet
verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het prospectus
gepubliceerd is. Dat is in dit geval 2020. Voor toekomstige wijzigingen verwijzen wij u naar de
website van de Belastingdienst.
Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen.
11.2 Belastingen voor als u particulier bent
Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting.
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting
is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd:
•

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen
wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een
onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.

•

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk
belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties
zijn geen aandelen en vallen daarom niet in box 2.

•

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.

Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af.
Hieronder leest u wanneer box 1 geldt
Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in
een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige
werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt u
voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt.
Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft
geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan
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telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld
gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan haalt u dit
verlies af van uw inkomsten voor box 1.
De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van
belang of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. De AOW leeftijd in 2020 is 66 jaar en 4 maanden.
Schijf

Belastbaar inkomen

Tot AOW-leeftijd

1

t/m € 68.507

37,35%

2

Meer dan € 68.507

49,50%

Schijf

Belastbaar inkomen in €

Percentage

vanaf

AOW-leeftijd

(geboren vóór 1 januari 1946)
1

t/m € 35.375

19,45%

2

Vanaf € 35.376 t/m € 68.507

37,35%

3

Meer dan € 68.507

49,50%

Schijf

Belastbaar inkomen in €

Percentage

vanaf

AOW-leeftijd

(geboren na 1 januari 1946)
1

t/m € 34.712

19,45%

2

Vanaf € 34.713 t/m € 68.507

37,35%

3

Meer dan € 68.507

49,50%

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt
In box 3 betaalt u belasting over het forfaitaire inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde
grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1
januari van dat jaar.
Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 30.846. Dit betekent dat u geen belasting
betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 30.846. Zijn uw
bezittingen minus uw schulden meer dan € 30.846? Dan betaalt u over het meerdere belasting.
In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2020 voor u geldt.
Voor wie geldt de vrijstelling?

Het bedrag van de vrijstelling

U bent volwassen en alleenstaand:

€ 30.846

U

bent

volwassen

en

gehuwd

of

€ 61.692 gezamenlijke vrijstelling

samenwonend (fiscale partner)
In 2020 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende
fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven
zijn opgebouwd:
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Schijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en

Percentage 0,06%

Percentage 5,33%

beleggen
1

t/m € 72.797

67%

33%

2

Vanaf € 72.798 t/m € 1.005.572

21%

79%

3

Vanaf € 1.005.572

0%

100%

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt?
Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan moet
die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de
obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief
dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft.
Wordt er bronbelasting ingehouden?
Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen
belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties.
11.3 Belastingen voor rechtspersonen
U

bent

een

rechtspersoon

en

moet

vennootschapsbelasting

betalen.

U

betaalt

vennootschapsbelasting over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente
en verkoopwinsten gerealiseerd bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt
geldt ook als winst. Een eventueel geleden verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2020
over de eerste € 200.000 van de winst 16,5% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 200.000?
Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.
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12

Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?

Wij, Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven, zijn verantwoordelijk voor de informatie in
dit prospectus. Wij verklaren, voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan
vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen.
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13

Vergaderingen voor beleggers

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in
de bijlage bij dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de
trustakte.
Wanneer is er een vergadering voor beleggers?
Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren.
In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het
met ons gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet
gebeuren als wij niet op tijd de rente hebben betaald.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen
gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.
Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers
hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van
alle obligaties.
Hoe weet ik dat er een vergadering is?
Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via
e-mail een bericht over de vergadering.
Wat wordt er besproken op een vergadering?
Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden
gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom
altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken.
Wie mag op de vergadering komen?
Iedereen

die

onze

obligaties

heeft,

mag

op

de

vergadering

komen.

Komt u op de vergadering? Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan.
Andere personen mogen alleen op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen
dat goed vindt.
Wat mag ik doen op een vergadering?
U mag op een vergadering het volgende doen:
•

u mag spreken (het woord voeren).

•

u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt
verloopt.
73 van 89

- 74 -

Is er een verslag van iedere vergadering?
Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen).
Dit verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX.
Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.
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14

Heeft u een klacht?

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen:
npex@axxicon.com. U kunt ook een brief sturen naar:
Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
t.a.v. de directie
Postbus 1717
5602BS EINDHOVEN
Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van
het geschil.
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15

Welk recht geldt?

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het
Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.
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16

Informatie die ook bij het prospectus hoort

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan
een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst:
•

onze akte van oprichting en statuten;

•

ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel;

•

onze jaarrekening met accountantsverslag over de jaren 2018 en 2019; en

•

de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX:
www.npex.nl/axxicon. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.
In dit prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites
maakt geen onderdeel uit van dit prospectus.
In dit prospectus hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct
weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde
gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie
onjuist of misleidend zou kunnen zijn.
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Bijlage

TRUSTAKTE

Partijen:
1.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Eindhoven, Nederland en
kantoorhoudende aan de Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son, ingeschreven in het register van
de Kamer van Koophandel onder nummer 17081660 ("Axxicon"),

en
2.

Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met
statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester
Haspelslaan 17 (1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 53177770 (“Stichting Obligatiehoudersbelangen”),

Partijen nemen het volgende in overweging:
A.

Axxicon

geeft

voor

maximaal

€ 1.499.000

obligaties

uit.

De lening bestaat uit maximaal 1.499 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per
stuk. Deze lening wordt uitgegeven op de datum die staat in het prospectus en wordt
terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals
staat in het prospectus.
B.

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers
ten opzichte van Axxicon. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond
van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.

C.

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de
beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de
gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht.

D.

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit
prospectus. De beleggers hebben zich met het prospectus gebonden aan deze trustakte.
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Axxicon en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar
af:
1.

Eigenschappen van de obligaties
De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.

2.

Axxicon heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de
parallelle schuld

2.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op
betaling door Axxicon van alle bedragen die Axxicon moet betalen aan de beleggers op
grond van de afspraken in het prospectus.

2.2

De schuld die Axxicon heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale
schuld die Axxicon aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en
de

rente

die

Axxicon

aan

de

beleggers

moet

betalen.

De vergoeding die Axxicon aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar
werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Axxicon rente of betaalt
Axxicon de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld aan de beleggers
omlaag. De totale schuld die Axxicon heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat
dan ook automatisch met dat bedrag omlaag.
2.3

Is Axxicon ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door
de beleggers? Dan is Axxicon ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen
dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Axxicon ook opeisbaar.

3.

Axxicon moet eerst betalen aan de beleggers

3.1

Axxicon zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. Zij mag
alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:
(i)

als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,

(ii)

wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.
Dit kan alleen als Axxicon de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.

Dan moet Axxicon aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de
beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Axxicon aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers.
3.2

Betaalt Axxicon aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting
Obligatiehoudersbelangen

Axxicon

om

rechtstreeks

aan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de
beleggers hierover zo snel mogelijk informeren.
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4.

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen

4.1

Axxicon

moet

de

beleggers

rente

betalen

en

de

lening

terugbetalen.

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Axxicon, die Stichting
Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt Stichting
Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld is gelijk
aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Axxicon. Dat
geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die
niet hoeft terug te betalen aan Axxicon.
4.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk
doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de
informatie die zij van Axxicon heeft gekregen over de beleggers.

4.3

Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze
trustakte. Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij
ontvangt als bedoeld in artikel 4.1.

4.4

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een
bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een Arating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die
op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers.

4.5

Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een
bankrekening als bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor
een deel teniet? Dan wordt de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten
opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting
Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.
Gaat

het

geld

op

de

bankrekening

helemaal

teniet?

Dan

heeft

Stichting

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent
dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen.
Dit geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet
van Stichting Obligatiehoudersbelangen.
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5.

Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop

5.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en
bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers.

5.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven
over haar taken en werkzaamheden.

5.3

Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst
van de stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als
naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming
in alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal
opnieuw over dit onderwerp worden gestemd.

6.

Axxicon moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren

6.1

Axxicon moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de
beleggers. Welke informatie Axxicon moet geven, staat in het prospectus.

6.2

Axxicon mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan
aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te
geven aan de beleggers, behalve als dit volgens haar in het gezamenlijke belang is van de
beleggers.

7.

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers

7.1

Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet
informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.

7.2

Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een
vergadering de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen
dat mondeling of schriftelijk tijdens de vergadering.

8.

De afspraken over de obligaties kunnen veranderen

8.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Axxicon de afspraken over de obligaties
veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt:
1.

Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor
de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook
de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.
8.2

Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties
veranderen

zonder

de

vergadering

van

de

beleggers

vooraf

te

raadplegen.
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Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van
betaling van Axxicon.
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren
over de veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een
vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.
8.3

De beleggers mogen niet zelf met Axxicon de afspraken over de obligaties wijzigen.

9.

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Axxicon de
afspraken niet nakomt

9.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de
obligaties

en

de

afspraken

in

deze

trustakte

eisen

van

Axxicon.

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen
Axxicon. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam
of in opdracht van de beleggers.
9.2

De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Axxicon of tegen de
bestuurders van Axxicon, als Axxicon de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij
onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Axxicon of tegen
de bestuurders van Axxicon te starten.

9.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de
beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een
vergadering van crediteuren als Axxicon failliet gaat.

9.4

Komt

Axxicon

de

betalingsverplichtingen

niet

na?

Dan

mag

Stichting

Obligatiehoudersbelangen aan Axxicon één keer een uitstel van betaling van de rente geven
voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel van
betaling gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover
informeren.
9.5

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Axxicon ook uitstel van betaling voor langer
dan 2 maanden verlenen. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden, maar
alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1.

Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor
het voorgenomen uitstel; en
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2.

Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook
de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.

10.

Als Axxicon de betalingsverplichtingen niet nakomt

10.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Axxicon in
verzuim is. Axxicon is in verzuim als het volgende geldt:
1.

Axxicon

heeft

de

lening

niet

of

niet

op

tijd

terugbetaald.

Of Axxicon heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de
obligaties of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen,
2.

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Axxicon hiervoor schriftelijk in gebreke
gesteld, en

3.

Axxicon is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken
nagekomen.

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van
de

volgende

situaties.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

hoeft

dan

geen

ingebrekestelling te sturen:
1.

Als het faillissement van Axxicon is aangevraagd of als Axxicon failliet gaat. Of als
Axxicon (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder
is aangesteld, of als Axxicon wordt ontbonden.

2.

Als Axxicon een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning
niet heeft. Of als Axxicon die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden
van de vergunning voldoet.

3.

Als Axxicon zich niet aan de wet houdt.

4.

Als Axxicon in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening
aan te gaan.

5.

Als Axxicon een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als
Axxicon de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet.

6.

Als Axxicon afspraken over een andere lening niet nakomt.

7.

Als Axxicon (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt.
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8.

Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Axxicon worden
overgedragen aan een derde.

9.

Als Axxicon geld leent aan een derde. Of als Axxicon afspreekt dat zij voor een derde
gaat betalen (garant stellen). Of als Axxicon zekerheid geeft aan een derde. Met een
derde wordt niet een groepsmaatschappij bedoeld.

10.

Als

Axxicon

de

activiteiten

van

haar

bedrijf

verandert.

Het moet dan gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting
Obligatiehoudersbelangen belangrijk is voor het bedrijf.
10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een
situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2.
11.

Wanneer wordt de vergadering gehouden?

11.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een
vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier
maanden nadat zij de jaarrekening van Axxicon heeft gekregen. Axxicon moet Stichting
Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar
verstrekken.

11.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als beleggers die
gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom schriftelijk
verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen
niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen?
Dan mogen de beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf doen.

11.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Axxicon hier
schriftelijk

om

verzoekt

en

daarbij

een

agenda

meestuurt.

Als

Stichting

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke
verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag Axxicon dit zelf doen.
11.4

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze
trustakte staat. De vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis
die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering als bedoeld
in artikel 11.1.

11.5

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit
volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Axxicon is.
84 van 89

- 85 -

12.

Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen?

12.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een email naar de beleggers.

12.2

De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de
vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden
gestemd. Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden
gestemd.

12.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de
vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van
Stichting Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers.
Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen.

13.

Hoe wordt de vergadering gehouden?

13.1

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Axxicon of op een andere locatie die
Stichting

Obligatiehoudersbelangen

heeft

gekozen.

Ook

kan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke
locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.
13.2

De

vergadering

wordt

voorgezeten

door

een

bestuurder

van

Stichting

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen
aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter.
13.3

De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen
door de voorzitter.

13.4

De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Axxicon
geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst.

13.5

De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting
Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de
toegang tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover
verantwoording te hoeven afleggen aan de vergadering.

13.6

De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.

14.

Wie mogen er stemmen in de vergadering?

14.1

De beleggers mogen stemmen in de vergadering.
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14.2

Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk
of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.

14.3

Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de
aanwezige beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.
De vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.

15.

Volmacht

15.1

Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten
vertegenwoordigen door een ander persoon.

15.2

Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door
een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter
van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de
vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als
Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.

15.3

Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen
kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

16.

Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische
bijstand

16.1

Axxicon betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:
▪

het bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van
de jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen
ieder jaar een rekening sturen.

▪

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag
waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop volgende jaren zal zij Axxicon dit
bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.

▪

een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor
alle overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het
veranderen van de trustakte of het organiseren en voorzitten van alle andere
vergaderingen.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

zal

Axxicon

deze

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft
verricht.
▪

de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in
geval een vergadering niet op het kantoor van Axxicon plaatsvindt.
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16.2

Axxicon zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de
datum van de rekening betalen.

16.3

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Axxicon te
onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting
Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.

16.4

Is het nodig om Axxicon te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in te
schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan zal
Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting
Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen. In die vergadering
zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen betalen. Ook zullen de
beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.
De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische
bijstand gebonden, als minimaal 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor
het besluit stemden en minimaal 50% van alle beleggers op die vergadering aanwezig is.
Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te
schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de
beleggers.

16.5

Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt,
zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen.

17.

Wanneer

stoppen

de

werkzaamheden

van

Stichting

Obligatiehoudersbelangen?
17.1

Als Axxicon alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers
helemaal

is

nagekomen,

stoppen

de

werkzaamheden

van

Stichting

haar

werkzaamheden

eerder

stoppen?

Obligatiehoudersbelangen.
17.2

Wil

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden
heeft overgedragen aan een vervanger.
Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
▪

De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,
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▪

De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten
beschikken, en

▪

De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Axxicon. "Onafhankelijk"
betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect)
aandelen hebben van Axxicon. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van
Axxicon.

Of

van

een

bedrijf

dat

bij

Axxicon

hoort

(waaronder

een

groepsmaatschappij).
17.3

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?
Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden
van tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de
naam en kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging
doorgaan. Deze vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op
meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en
als tijdens deze vergadering meer dan 66% van de aanwezige beleggers tegen de vervanging
stemmen.

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de
vergadering een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt:
1.

Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven
obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven
waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed
uitvoert,

2.

Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige beleggers voor vervanging
van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden
binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en

3.

De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van
artikel 17.2.

17.5

Axxicon zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting
Obligatiehoudersbelangen. Axxicon zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.

18.

De trustakte kan veranderen
Stichting Obligatiehoudersbelangen en Axxicon mogen deze trustakte veranderen. Elke
verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de
gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen
voorleggen aan de vergadering.
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De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor
deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering
aanwezig was.
19.

Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk?

19.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Axxicon en de
beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van Stichting
Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor
indirecte schade of gevolgschade.

19.2

De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de
vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden
volgens deze trustakte heeft gekregen.

20.

Welk recht geldt?
Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht.

21.

Welke rechter is bevoegd?
Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de
Rechtbank Amsterdam.
Opgesteld en ondertekend in tweevoud:

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen
M.C. Olie

S.G. van de Vusse

Voorzitter

Penningmeester

Namens Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
Naam
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