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

 
Datum:  1 december 2020, 15.00 - 16.00 uur 

Locatie:  Videoconference Zoom 

Aanwezig: 

• 5  beleggers aanwezig  

• Jeroen Jansen  – CEO Informed Group 

• Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter notulist van de                                                                                       

vergadering 

1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 2e obligatiehoudervergadering van Informed IT Holding B.V. Er zijn 
voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen. Hij 
bespreekt een actiepunt uit de vorige vergadering dat in de komende jaarrekeningen de kosten 
uitbesteed werk explicieter naar voren zouden moeten komen. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat dit 
inderdaad is gebeurd. Hij stelt hierbij de notulen van de 1e obligatiehoudervergadering vast.  
 
2. Presentatie Informed Group 
 
De heer Jansen neemt het woord. In de vorige vergadering heeft hij de activiteiten en positionering 
van Informed Group uitgebreid besproken als basis voor de vervolg vergaderingen. In deze 
vergadering licht hij de cijfers en ontwikkelingen aan de hand van een presentatie (beschikbaar via 
NPEX website) toe.   
 
Financieel verslag 2019 
De omzetprognose 2019-2021 na de obligatie-emissie was 

• € 3,1 miljoen voor 2019 

• € 6,2 miljoen voor 2020 

• € 8,8 miljoen voor 2021 
 
Bovenstaande omzetprognose voor 2019 is nagenoeg gerealiseerd met € 3,02 miljoen. De organisatie 
heeft ten opzichte van 2018 organisatorisch en financieel een grote stap voorwaarts gemaakt. Niet 
alleen steeg de omzet van € 2,5 miljoen naar € 3,02 miljoen, ook het resultaat voor belastingen 
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verbeterde van minus € 619.000 naar plus 169.000. Dit is mede te danken aan het kunnen activeren 
van een deel van de personeelskosten die gericht waren op ontwikkeling IP. Op de balans is de post 
immateriële activa dan ook duidelijk gestegen van € 771.864 naar € 1.561.609. 
Het jaar 2019 is te bestempelen als een jaar dat conform plan is verlopen. 
  
Ontwikkelingen 2020 
Het jaar 2020 is te kenschetsen als Goed & Slecht geeft de heer Jansen aan. 
Vanwege COVID-19 is het omzetdoel van € 6,2 miljoen onhaalbaar gebleken en is de forecast nu € 2,9 
miljoen. Iets lager dan in 2019. De business line Consulting is nauwelijks geraakt door de crisis en zal 
op circa € 2,2 miljoen uitkomen. De eerste helft van het jaar ging het minder goed, de tweede helft 
gaat het zeer goed.  
Voor 2020 was de ambitie om de business line Business Solutions te laten groeien naar € 3 miljoen 
maar deze blijft steken op € 500k. Informed Group wilde met nieuwe producten de markt op gaan 
maar de sales werd zeer bemoeilijkt. 5 klanten waar lange termijn oplossingen zijn geoffreerd, hebben 
het besluit tot nader orde hierover uitgesteld. Alleen bestaande contracten zijn doorgelopen maar 
groei is niet mogelijk gebleken. Voor de businessline Academy was in 2020 slechts € 250k begroot 
waarvan € 150k zal worden gerealiseerd.  
 
De marge over 2020 is vergelijkbaar met 2019 en dat betekent niettemin een positief bedrijfsresultaat.  
 
Ontwikkelingen 2021 
Voor 2021 verwacht de heer Jansen een herstel van de groei en geeft een omzetprognose af van € 4 
miljoen met een resultaatsverwachting van € 280k. Voor 2022 e.v. verwacht hij weer op de 
oorspronkelijke omzetprognose 2020 e.v. te komen. Feitelijk is de opbouw van Business Solutions en 
daarmee van Informed Group nu vertraagd met 1,5 jaar.  
 
Voor 2021 worden 2 nieuwe klanten verwacht. Op de vraag hoeveel klanten Informed Group heeft, 
geeft hij aan dit er 7 zijn uit de sectoren overheid, pharma/life science en energie engineering. Elke 
klant heeft dus een groot aandeel in de omzet, zoals de gemeente Amsterdam al circa € 1 miljoen. 
 
Het plan achter de obligatie emissie is geweest, het investeren in de businessline Business Solutions 
om de organisatie te verbreden naast Consulting, welke laatste wordt gezien als de motor. In 2021 
moet blijken of dit plan op gang gaat komen. Voor Informed Group is dit extra spannend omdat men 
ook moet afwachten of de ontwikkelde business solutions aansluiten bij de marktbehoefte. Dit is het 
grootste bedrijfsrisico geeft de heer Jansen aan. De tak Consulting is stabiel met alle consultants op 
projecten tot gegarandeerd medio 2021 en moet de rente en de in 2023 geplande aflossing zelfstandig 
kunnen dragen. Maar die uitkomst alleen zou onbevredigend zijn uiteraard. 
 
In september zal weer een klasje Young Professionals starten indien de marge > 3% is. Het aantal 
medewerkers gaat worden uitgebreid van 28 naar 35. Tenslotte verzekert de heer Jansen dat de 
liquiditeit goed op orde is en altijd ter grootte van tenminste 3 maanden aan alle kosten.  

 
3. Rondvraag en sluiting 
 
De vergadering dankt de heer Jansen Group voor de open communicatie en wenst hem alle succes bij 
de opbouw van de Business Solutions in komend jaar. De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  


