Prospectus voor de achtergestelde obligaties van
I Love Sushi Beheer B.V.
18 december 2020

U kunt geld uitlenen aan ons, I Love Sushi Beheer 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. Wij willen €
1.750.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 1.750 obligaties aan.
Voor de obligatie 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 en hebben
die voorrang? 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:

2.1

1.

Risico's van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.22.1.

2.

Risico's waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.32.2.
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 welke
beleggingen u al 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.

−

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).
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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.
2.2.1

Risico's die horen bij de obligaties

De obligaties zijn achtergesteld
Wij zullen gelden lenen 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) 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 of niet
tegen de gewenste prijs (zie hierna).
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.
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 over dat geld (in vergelijking met deze obligaties) minder rente krijgt.
Bijvoorbeeld als u een andere obligatie koopt.
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 waarmee u het niet 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 krijgen alleen onze
aandeelhouders.
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2.2.2

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 de 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 buiten de beleggersrekening bij NPEX.
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. Of dat u uw obligaties alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.
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. Of dat u uw obligaties
alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.
2.2.3

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.
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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.
2.3.1

Risico’s die horen bij onze activiteiten

Onze organisatie maakt een snelle groei door
Onze franchiseonderneming heeft een snelle groei doorgemaakt in de periode 2017 tot heden. Deze
snelle groei zal zich verder realiseren met behulp van de obligatielening. Met de obligatielening willen
wij onder andere meer vestigingen openen en gekwalificeerd personeel aantrekken. Een snelle groei
van een organisatie kan vergezeld gaan met groeipijn. Deze groei kan tot problemen leiden. Denk
hierbij aan het achterblijven van het aantal personeelsleden om de administratie voor alle
franchisenemers te doen. Hierdoor zou de klanttevredenheid van de franchisenemers kunnen afnemen.
Dit kan ervoor zorgen dat wij minder nieuwe franchisenemers kunnen vinden om de vestigingen van I
Love Sushi te exploiteren of dat huidige franchisenemers een lager bedrag aan franchise fee willen
betalen.
Vanwege de verwachte groei in Nederland, maar ook in het buitenland, zal meer gekwalificeerd
personeel worden aangetrokken. Door het aantrekken van gekwalificeerd personeel zal de nauwe
betrokkenheid van onze belangrijke medewerkers bij de franchisenemers (onbedoeld) kunnen
afnemen. De nauwe betrokkenheid van deze belangrijke medewerkers is een belangrijke succesfactor.
Een afname van deze nauwe betrokkenheid kan een negatieve invloed hebben op het succes van de
formule of het aantrekken van nieuwe franchisenemers.
Een lager aantal franchisenemers of een lagere franchise fee, zorgt ervoor dat wij een lagere kasstroom
hebben dan begroot. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Het kan dus zijn dat u
geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt. Ook kan het zijn dat wij
daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de winst die wij maken tijdens
de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. Of u krijgt dan minder of niets terugbetaald.
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Wij zijn afhankelijk van onze distributiepartner
Voor de distributie van de producten van onze franchisenemers werken wij samen met Thuisbezorgd.nl,
onze distributiepartner. Mocht de samenwerking met Thuisbezorgd.nl onverhoopt eindigen, dan kunnen
wij niet langer onze producten via Thuisbezorgd.nl laten bezorgen. Wij verliezen hierdoor een belangrijk
afzetkanaal voor bezorging. Alternatieve platformen (zoals Deliveroo of Uber Eats) kunnen hiervoor
wellicht een oplossing bieden, maar dergelijke platformen zijn doorgaans kleiner en hebben geen
landelijke dekking. Dit kan ervoor zorgen dat onze franchisenemers minder (bezorg)bestellingen
krijgen. Hierdoor zal hun omzet lager zijn. Ook kan een samenwerking met andere kanalen resulteren
in afspraken die minder gunstig zijn voor ons en/of onze franchisenemers.
Als de omzet van onze franchisenemers lager is, dan zal ook onze franchise fee lager zijn. Dit zorgt
ervoor dat wij een lagere kasstroom hebben. Als de afspraken met alternatieve platformen minder
gunstig voor ons zijn, dan kan dit betekenen dat wij meer kosten hebben. Dit zorgt ervoor dat wij een
lagere kasstroom hebben. Een lagere kasstroom betekent dat wij minder geld hebben om u rente te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt.
Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de
winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. U krijgt dan dus minder of niets terugbetaald.
Onze reputatie is erg belangrijk
De ervaringen van de klanten van onze franchisenemers zijn belangrijk voor ons. Bij positieve
ervaringen krijgen wij positieve reviews op verschillende digitale platformen (social media,
Thuisbezorgd.nl of Google). Doordat recensies worden geplaatst op die verschillende platformen,
kunnen berichten een grote doelgroep bereiken. Hebben klanten van franchisenemers negatieve
ervaringen (bijvoorbeeld doordat iemand ziek is geworden van de gerechten)? En krijgen wij daardoor
slechte reviews? Dan kan dit onze reputatie schaden. Dit geldt zowel bij de consumenten die producten
kopen bij onze franchisenemers als voor potentiële (nieuwe) franchisenemers. Dit kan ervoor zorgen
dat onze franchisenemers klanten verliezen of dat potentiële (nieuwe) franchisenemers niet langer
geïnteresseerd zijn vanwege de opgelopen reputatieschade.
Loopt onze reputatie schade op? Dan zullen onze franchisenemers minder producten verkopen. Het
gevolg hiervan is dat zij minder omzet hebben. Een lagere omzet zorgt ervoor dat wij een lagere
franchise fee ontvangen. Dit betekent dat wij een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij
minder geld om u rente te betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt
of dat u minder rente krijgt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening
uiteindelijk terug uit de winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn
dat wij daardoor te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Of u krijgt minder of niets
terugbetaald.
Ook kan schade aan onze reputatie ervoor zorgen dat wij geen nieuwe franchisenemers kunnen vinden.
Dit betekent dat wij niet kunnen groeien zoals verwacht. Dit zal een negatieve invloed hebben op de
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kasstromen die wij hebben begroot. Een lagere kasstroom dan verwacht, kan ervoor zorgen dat wij
minder geld hebben om u rente te betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment
rente krijgt of dat u minder rente krijgt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij
betalen de lening uiteindelijk terug uit de winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening.
Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. U krijgt dan dus
minder of niets terugbetaald.
Onze franchisenemers zijn afhankelijk van onze IT-infrastructuur
Onze franchisenemers zijn voor hun omzet (gedeeltelijk) afhankelijk van bestellingen via
Thuisbezorgd.nl of onze website. Als er storingen zijn bij Thuisbezorgd.nl of op onze website, dan
kunnen er minder producten worden verkocht door onze franchisenemers. Dit kan ervoor zorgen dat zij
een lagere omzet hebben. Wij krijgen een franchise fee die gebaseerd is op de omzet van onze
franchisenemers. Als de omzet van onze franchisenemers lager is, dan zal ook onze franchise fee lager
zijn.
Dit zorgt ervoor dat wij een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt.
Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de
winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. Of u krijgt dan minder of niets terugbetaald.
Anderen doen het beter
Wij zijn actief in de afhaal- en bezorgmarkt voor sushi. Op deze markten zijn ook andere ondernemingen
actief. Doen anderen dit beter dan wij waardoor onze franchisenemers minder klanten hebben? Dan
kan dit leiden tot een lagere omzet bij onze franchisenemers. Als de omzet van onze franchisenemers
lager is, dan zal ook onze franchise fee lager zijn.
Dit zorgt ervoor dat wij een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt.
Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de
winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. U krijgt dan dus minder of niets terugbetaald.
Wij zijn afhankelijk van onze leveranciers
Onze franchisenemers werken samen met bepaalde, door ons geselecteerde, leveranciers. Deze
leveranciers kunnen de kwaliteit leveren waar wij voor staan. Voor het verkopen van de producten zijn
onze franchisenemers dus afhankelijk van deze leveranciers. Als één van onze leveranciers wegvalt,
dan zullen wij op zoek moeten naar andere leveranciers. Dat kost tijd.
Het verlies van (één van onze) leveranciers kan ervoor zorgen dat onze franchisenemers hogere prijzen
moeten betalen voor producten. Deze situatie kan voortduren als er geen goedkopere leverancier kan
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worden gevonden die dezelfde kwaliteit kan leveren. In dat geval zullen deze hogere inkoopprijzen
moeten worden doorberekend in de prijzen van de producten. Dit bemoeilijkt de concurrentiepositie van
onze franchisenemers en zou negatieve invloed kunnen hebben op hun omzet.
Ook kan het wegvallen van (één van onze) leveranciers ervoor zorgen dat de kwaliteit van de producten
vermindert. Als de kwaliteit vermindert, dan hebben wij een verhoogd reputatierisico (zie hiervoor). Ook
kan dit de concurrentiepositie van onze franchisenemers onder druk zetten. Dit zou een negatieve
invloed kunnen hebben op hun omzet.
Als de omzet van onze franchisenemers lager is, dan zal ook onze franchise fee lager zijn. Dit zorgt
ervoor dat wij een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen.
Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt. Ook kan
het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de winst die
wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Wij hebben bepaalde afspraken met onze leveranciers voor centrale inkoop. Bij het wegvallen van (één
van onze) leveranciers, verliezen wij ook deze (voor ons gunstige) afspraken. In dat geval zullen wij
hogere kosten dan wel een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te
betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt.
Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de
winst die wij maken tijdens de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig
geld hebben om de lening terug te betalen. U krijgt dan dus minder of niets terugbetaald.
Marktrisico
Op dit moment is sushi trending en wordt sushi door de markt als gezonde voeding gezien. Deze trend
kan (in de toekomst) aan populariteit verliezen. Bijvoorbeeld als er andere gezonde gerechten op de
markt komen die aan populariteit winnen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat onze franchisenemers
minder bestellingen krijgen. Het gevolg hiervan is dat zij minder omzet hebben. Een lagere omzet zorgt
ervoor dat wij een lagere franchise fee ontvangen. Dit betekent dat wij een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later
moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder winst hebben.
Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de winst die wij maken tijdens de looptijd van de
obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig geld hebben om de lening terug te betalen.
Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
Er kunnen zich overmachtssituaties voordoen
Wij en andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals onze franchisenemers en leveranciers)
kunnen getroffen worden door overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: overvallen, brand, overstromingen of
pandemieën. Overmachtssituaties kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten. Zo zou
het kunnen dat wij hierdoor minder goed in staat zijn om onze franchisenemers te ondersteunen of
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nieuwe vestigingen te kunnen openen. Ook kan het zijn dat hierdoor nieuwe klanten uitblijven of
weggaan. Of dat onze leveranciers niet (tijdig) kunnen leveren. Dit kan een negatieve impact hebben
op onze omzet. Als onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze kasstroom lager is. Een lagere
kasstroom kan ervoor zorgen dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Het kan dus zijn dat u
geen of pas op een later moment rente krijgt of dat u minder rente krijgt. Ook kan het zijn dat wij
daardoor minder winst hebben. Wij betalen de lening uiteindelijk terug uit de winst die wij maken tijdens
de looptijd van de obligatielening. Het kan dus zijn dat wij daardoor te weinig geld hebben om de lening
terug te betalen. U krijgt dan dus minder of niets terugbetaald.
2.3.2

Risico's die horen bij ons bestuur

Wij zijn afhankelijk van onze bestuurders en bepaalde werknemers
Onze bestuurder, de heer Yuen, en belangrijke medewerkers (zie hoofdstuk 9.2) zijn van groot belang
voor het functioneren en opereren van onze onderneming. Het wegvallen van onze bestuurder en/of
andere belangrijke medewerkers zou kunnen betekenen dat er specifieke kennis en ervaring verloren
gaat. Wij proberen onze afhankelijkheid van onze bestuurder en belangrijke medewerkers te mitigeren
door het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Het neemt echter tijd in beslag nemen voordat het
gekwalificeerd personeel 'up to speed' zal zijn.
Het wegvallen van onze bestuurder of andere belangrijke medewerkers 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 dan minder of niets terugbetaald.
2.3.3

Risico's die horen bij onze financiële situatie

Wij gaan failliet
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan,
hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Als wij failliet gaan, dan
zal dit ook een negatieve invloed hebben op de entiteiten die zich hoofdelijk medeschuldenaar hebben
gesteld. Het kan dus zo zijn dat ook deze entiteiten onvoldoende middelen hebben om de rente te
betalen of om de lening af te lossen. Als wij en/of de entiteiten die hoofdelijk medeschuldenaar zijn,
failliet gaan, dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen rente krijgt.
Wij betalen de rente op de obligatielening uit onze kasstroom
Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen richting u onder de obligatielening. Deze verplichtingen
bestaan voornamelijk uit de betaling van de aflossing van de hoofdsom en de rente. Deze
rentebetalingsverplichtingen 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
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plotse stijging van de overige kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij (tijdelijk) te weinig liquide
middelen hebben om aan onze verplichtingen richting de obligatiehouders onder de obligatielening te
voldoen. Het kan dus zijn dat u geen of pas op een later moment rente krijgt of minder rente krijgt.
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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

I Love Sushi Beheer 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 16 september 2020 besloten om deze lening aan te gaan en de
obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee op 16 september 2020 akkoord gegaan.
Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/ilovesushi. Hebben wij nieuwe
informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website van NPEX.
Onze officiële (statutaire) naam is I Love Sushi Beheer B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 5 januari 2017
in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2.2 van onze statuten:
"Het doel van de vennootschap is:
a.

het verlenen van adviezen en diensten met betrekking tot management, ondersteuning
aan derden, de verhuur van de bedrijfsnaam "I love Sushi", het trainen en opleiden van
horecapersoneel en het franchisen van sushiconcepten alsmede het uitvoeren voor
derden van marketingdoeleinden en administraties;

b.

het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van
bestuur over andere vennootschappen en (horeca)ondernemingen;

c.

het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
vennootschappen en ondernemingen;

d.

het verkrijgen, verhuren, beheren en vervreemden van registergoederen, roerende
zaken (horeca inventarissen) en vermogensrechten;

e.

het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook
voor schulden van derden;

en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn."
Wij zijn statutair gevestigd in Bussum. Ons kantooradres is Monnickskamp 8a te (1273 JS) Huizen. Ons
telefoonnummer is 06-10263286. Onze website is www.ilovesushi.nl. Wij zijn ingeschreven in het
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handelsregister van de Kamer van Koophandel op 5 januari 2017. Het nummer is 67738605. Wilt u een
kopie van onze inschrijving in 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 7245008YH3MEHOBYZO13.
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. Wij hebben toelating tot de handel op het
handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan 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

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.
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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 obligaties? Dan gaat u ook
akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. De trustakte vindt u in Bijlage 1 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.
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Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 NE)
Amstelveen.

De

website

van

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

is

www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer is 53177770.
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4

INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.
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 1.750 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle
obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er te veel inschrijvingen zijn. Daarover
leest u in hoofdstuk 5.1.

Totale lening

Wij zullen € 1.750.000 lenen van beleggers. Dat zijn 1.750 obligaties.

ISIN code

Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is
NLNP00100059. 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

U kunt tot en met 4 februari 2021, 17:00 uur, obligaties kopen. Op die

obligaties kopen?

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij veranderen.
Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 5.1.
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Vanaf wanneer leent u het

U leent het geld uit op 11 februari 2021. Op die dag krijgt u ook de

geld uit?

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 5.1 wanneer u bericht krijgt.

Wanneer krijgt u het geld

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

terug?

dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 11 februari 2021 de obligaties? Dan
krijgt u op 11 februari 2026 uw geld terug.
Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven
stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding stopt.
Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op
de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor 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 de 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 € 1.000 per

lening?

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

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele maand

rente?

per obligatie € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat u de
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 11 februari 2021? Dan krijgt u
een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 11 maart 2021 of
maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 11 april 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 betalen wij deze

Wij betalen 8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere leningen.

rente?

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
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obligatie die niet is achtergesteld. U leest meer hierover in paragraaf
4.2.
2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar wachten totdat
u het geld van de lening terugkrijgt.
Kunnen wij de rente

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

veranderen?
Bedrijven uit onze groep

Bedrijven uit onze groep zijn hoofdelijk medeschuldenaar bij de

moeten betalen als wij dat

obligatielening. Dat betekent dat zij – ieder voor zich – moeten betalen

niet doen

als wij dat niet doen. Het gaat om I Love Investments B.V., I Love Sushi
Property B.V., I Love Sushi Property II B.V. en AGF Administratie- en
Advieskantoor B.V. De afspraken hierover vindt u in de overeenkomst
van hoofdelijke medeschuldenaarstelling. Die vindt u in Bijlage 2 bij dit
prospectus.

De obligaties zijn op

De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van de

naam

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, voorrang krijgt als wij onze afspraken
over de obligaties niet nakomen.

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

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een

verzameldepot

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer

aanhouden met de

B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te (1017 BS) Amsterdam.

obligaties

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

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat hoeveel

beleggingsrekening en

obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening nodig bij

een geldrekening nodig
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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 NPEX-reglement, 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 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 Unie om

nodig bij een bank in de

een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting

Europese Unie

NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen. Die bankrekening gebruiken
NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 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

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

hoeveel obligaties u heeft

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

U krijgt overzichten van

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening. Op die

uw beleggingsrekening

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 gezamenlijke belang

Obligatiehoudersbelangen

van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of betalen
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wij de lening niet terug? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen
maatregelen treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte
vindt u als Bijlage 1 bij dit prospectus.
U gaat akkoord met de

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Die

afspraken in de trustakte

afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als Bijlage 1 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
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) of worden wij ontbonden? 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. Hoe dit precies zit, leest u hierna.
Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen:
1.

Een geldlening van € 200.000 via Capital Circle. Op 30 november 2020 was de hoogte van de
lening € 44.440,40.

2.

Een geldlening van € 250.000 via Capital Circle. Op 30 november 2020 was de hoogte van de
lening € 145.830,85.

3.

Een geldlening van € 250.000 via Capital Circle. Op 30 november 2020 was de hoogte van de
lening € 206.388,75.

Wij hebben naast voornoemde leningen ook een financial lease overeenkomst met Hiltermann Lease
met betrekking tot een auto. De totale hoogte van de financial lease overeenkomst bedraagt per 30
november 2020 € 13.599. De overeenkomst eindigt per augustus 2022.
U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.5.
Wij moeten de leningen aan het einde van de looptijd volledig hebben afgelost. Wij hebben afgesproken
wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening (inclusief rente). Dit zal de
volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven:
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1.

de leningen die via Capital Circle zijn aangetrokken en de financial leaseovereenkomst met
Hiltermann Lease;

2.

deze obligatielening.

Deze volgorde betekent dus dat eerst de beleggers die ons via Capital Circle leningen hebben verstrekt
en Hiltermann Lease recht hebben op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Zijn deze
leningen terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over is, u - samen met de beleggers in deze
obligatielening – recht heeft op betaling van de rente en 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. Lenen
wij in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan deze
obligatielening.
4.3

Hoe betalen wij de rente en de lening

4.3.1

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 opgebouwde reserves. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere
manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten.
4.3.2

Het betalen van de rente

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 1.750.000? Dan betalen wij dus € 140.000
per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze cash flow.
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.
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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 in via de website van NPEX: www.npex.nl/ilovesushi. Heeft u uw inschrijving
verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons
door.
NPEX moet uw inschrijving uiterlijk op 4 februari 2021 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. Wij kunnen ook een latere datum kiezen.
Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij
kunnen ervoor kiezen om dan 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 uiterlijk op 4 februari 2021 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:
Donderdag 4 februari 2021 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 8 februari 2021
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.
Donderdag 11 februari 2021
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
1.

Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.
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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 vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in te
schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als de
inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige 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 11 februari
2021. 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 € 500.000
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/ilovesushi). 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 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

6.1

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. 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.
6.2

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

Wat doen wij?

7.1.1

Introductie

Wij specialiseren ons in een sushi bezorg- en afhaalconcept
(I Love Sushi) dat wij door middel van franchise uitrollen over heel
Nederland. Onze missie is het op de markt brengen van een
traditioneel Japans concept in een westers jasje voor de
Nederlandse (en op termijn de Europese) thuismarkt.
Wij verzorgen het hele voortraject voor de franchisenemer. Denk
hierbij aan het vestigingsonderzoek, huur van panden, verbouwing,
marketing etc. Wij stellen een volledig uitgeruste vestiging (turn-key)
aan de franchisenemer beschikbaar. De franchisenemers kunnen
daardoor meteen aan de slag met hun kernactiviteiten. Wij hanteren
relatief

lage

entree

fees.

Dat

zijn

de

vergoedingen

die

franchisenemers aan ons betalen om te starten met een I Love Sushi
vestiging. Door deze relatief lage entree fees is het voor een
(potentiële) franchisenemer aantrekkelijk om met I Love Sushi te
starten.
Ook gedurende de samenwerking met de franchisenemer bieden wij
ondersteuning aan (denk aan trainingen, advisering en marketing).
Bij I Love Sushi staat kwaliteit en de prijs/kwaliteitverhouding
centraal. Wij willen een kwalitatief zeer goed product leveren tegen
een lagere prijs dan onze concurrentie. Onze franchisenemers
hebben een hoge productkennis en zijn in staat de kwaliteit te leveren
waar I Love Sushi voor staat. Dit is dan ook een belangrijk vereiste
voor nieuwe franchisenemers.
Het is onze visie om met het I Love Sushi concept marktleider te
worden in het bezorgen en afhalen van sushi. Qua prijsniveau willen
wij toegankelijk zijn voor een breed publiek zonder concessies te
doen aan de kwaliteit van onze producten. Ons doel is dat iedere
nieuw geopende vestiging minimaal de eerste positie in de sushi
afhaal- en bezorgmarkt in de regio moet veroveren binnen een jaar
na opening. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de omzet, maar
ook de populariteit van de bezorgformule per regio/locatie op
Thuisbezorgd.nl. In het buitenland streven we er naar om binnen het
jaar de tweede positie te verkrijgen.
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Ons initiële doel was om een primaire positionering te verkrijgen in de Randstad. Dit is inmiddels gelukt.
Er is nagenoeg volledige dekking in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Dit betekent dat in alle
conglomeraties met ongeveer 50.000 inwoners een vestiging is geopend. Afhankelijk van het
inwoneraantal in grote steden kunnen er meer vestigingen per stad zijn geopend. In Amsterdam hebben
wij op dit moment bijvoorbeeld 4 vestigingen. Iedere vestiging bedient een bezorggebied van ongeveer
50.000 inwoners. Vanwege de vrijwel volledige dekking in de Randstad, ligt onze focus nu op landelijke
dekking. Wij willen een landelijke dekking realiseren met ongeveer 100 I Love Sushi vestigingen. De
landelijke dekking geeft bekendheid voor de consument en voor franchisenemers. Een landelijke
dekking heeft aldus een wervende werking. Ook zorgt een landelijke dekking voor verdere
schaalvergroting. Schaalvergroting leidt tot lagere inkoopkosten voor de franchisenemers door de
centrale inkoop. Lagere inkoopkosten voor de franchisenemers brengen grotere marges met zich. In
de stap naar landelijke dekking zullen eerst meerdere vestigingen worden geopend in Noord-Brabant
en Limburg. Gevolgd door vestigingen in dichtbevolktere gebieden in de overige Nederlandse
provincies.
Naast de Nederlandse markt, willen wij het concept op termijn ook uitrollen op buitenlandse markten.
Wij zullen naar verwachting in 2021 starten met het uitrollen van I Love Sushi naar België. Later zal dit
gevolgd worden door Duitsland en Frankrijk (in 2022) en op langere termijn (drie tot vijf jaar) de rest
van Europa.
7.1.2

Onze geschiedenis

Onze bestuurder, de heer Gordon Yuen, is samen met zijn moeder, mevrouw Amy Wong, de
initiatiefnemer van het concept I Love Sushi. Mevrouw Wong heeft een achtergrond in de horeca. In
het verleden was zij eigenaresse van diverse exclusieve (en gerenommeerde) Chinese
specialiteitenrestaurants. De heer Yuen is ook betrokken geweest bij de horecazaken van zijn ouders
(mevrouw Wong en de heer H-L Yuen).
Sinds 2012 zijn mevrouw Wong en de heer Yuen gestart met het bedenken van diverse concepten. In
die periode hebben zij verschillende (afhaal- en) bezorgconcepten opgericht (en uiteindelijk weer
verkocht). Destijds zijn mevrouw Wong en de heer Yuen ook gestart met I Love Sushi in Hoorn.
Uiteindelijk hebben zij in 2016 besloten het sushi bezorg- en afhaalconcept dat zij in Hoorn hadden
gelanceerd, landelijk uit te rollen door middel van een franchiseformule. Inmiddels is I Love Sushi
uitgegroeid naar 47 vestigingen verspreid over Nederland.
7.1.3

Onze diensten en producten

Franchise
Door middel van franchise rollen wij het I Love Sushi concept uit over Nederland (en op termijn ook het
buitenland). Deze franchiseformule stelt ons in staat om samen te werken met lokale ondernemers en
snel in te spelen op veranderend consumentengedrag. Het voordeel voor onze franchisenemers is dat
zij met een relatief laag bedrag kunnen starten met een eigen onderneming. Bovendien kunnen wij
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schaalgrootte verzorgen, bijstand verlenen bij het opstarten van de onderneming en de franchisenemer
adviseren waar nodig.
De samenwerking tussen ons als franchisegever en onze franchisenemers is van het grootste belang.
Wij bouwen samen met onze franchisenemers aan de vier fundamenten die aan een succesvol
businessmodel ten grondslag liggen: ondernemerschap, franchiseformule, locatie en organisatie. In de
samenwerking richten wij ons op de franchiseformule, locatie en organisatie. Onze franchisenemers
brengen het ondernemerschap in. Om een succesvol franchise samenwerkingsverband te realiseren,
moet aan alle vier de fundamenten worden voldaan. Als één van de fundamenten minder sterk is, dan
bestaat gevaar van instorting. De fundamenten kunnen elkaar namelijk niet compenseren.1
Ons proces start bij het selecteren van de juiste franchisenemer. De werving en selectie van een
franchisenemer is een zorgvuldig proces. Wij komen in contact met potentiële, nieuwe franchisenemers
via verschillende wegen. Zo worden door bestaande franchisenemers potentiële franchisenemers uit
hun netwerk (denk hierbij aan oud-collega's) aan ons voorgesteld. Ook worden wij benaderd door
mensen uit het netwerk van mevrouw Wong. Zij heeft een groot netwerk vanwege haar jarenlange
ervaring bij diverse (gerenommeerde) Aziatische restaurants. In het bijzonder leeft er veel interesse
voor onze franchiseformule bij de Chinese jongeren waarvan hun ouders (voorheen) een Chinees
restaurant exploiteerden. De Chinese keuken is een keuken die veel van eigenaren (en werknemers)
vergt. Jongeren vinden het niet altijd meer aantrekkelijk om deze keuken van hun ouders over te nemen
en zijn op zoek naar een alternatief. Dit alternatief kan I Love Sushi bieden. Vanwege de connecties
van mevrouw Wong (met veelal de ouders van de jongeren) en het inmiddels bekende merk I Love
Sushi is er een grote interesse bij deze doelgroep verspreid over Nederland. Een groot bijkomend
voordeel is dat deze doelgroep doorgaans al ervaring heeft in de Aziatische keuken. Ook hebben zij
vaak ervaring met het exploiteren van een onderneming.
Zodra wij in contact komen met een potentiële franchisenemer toetsen wij of de franchisenemer aan
onze vereisten voldoet. De potentiële franchisenemer moet ten minste twee jaar ervaring hebben met
het bereiden van sushi en gerelateerde gerechten. Bovendien moet de potentiële franchisenemer in
staat zijn om de entree fee te voldoen.
Als de franchisenemer voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten, dan kunnen wij besluiten om met
deze franchisenemer samen te werken. In dat geval zullen wij de werkzaamheden met betrekking tot
de nieuw te openen vestiging aanvangen. De eerste stap daarbij is het zoeken van een geschikte locatie
voor een nieuwe vestiging. Vaak zal een bepaalde locatie al op het oog zijn, omdat onze bestuurder
continue op zoek is naar nieuwe, strategisch gelegen locaties. Bovendien wordt hij ook benaderd door
makelaars wanneer er geschikte panden op de markt komen. Het kan zijn dat deze locatie dicht bij de
woonplaats van de franchisenemer ligt, maar daar wordt niet op geselecteerd. Uiteindelijk is
doorslaggevend dat een strategische locatie wordt gekozen (en aldus niet per definitie de woonplaats

1

Rabobank Cijfers & Trends, thema-update: Franchise, februari 2012, te raadplegen via:
https://www.franchise.nl/Portals/0/thema_update_franchise__29428142_1.pdf.
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van de franchisenemer). I Love Sushi Property B.V. zal een huurovereenkomst aangaan met de
verhuurder. Voor het aangaan van de huurovereenkomst wordt altijd gewaarborgd dat de aanpassingen
die wij willen doorvoeren vanwege ons concept (I Love Sushi) zijn toegestaan en dat (indien nodig) de
relevante vergunningen aanwezig zijn of worden verkregen.
Zodra wij de huurovereenkomst zijn aangegaan, kunnen wij
het pand verbouwen tot een I Love Sushi vestiging. Zo
richten wij de keuken op een zeer efficiënte manier in
(waarbij de keukenapparatuur doorgaans wordt geleased,
zie hierover meer in paragraaf 7.5) qua routing en lay-out
van de vestiging.
De franchisenemer krijgt, voordat hij start met de vestiging,
een training op onze locatie in Hoorn. Dit is de enige locatie
die in ons beheer is. De chef van onze locatie in Hoorn zal,
samen met twee andere koks, een training verzorgen aan de
franchisenemer.

Hierbij

wordt

niet

alleen

aandacht

geschonken aan het bereiden van sushi (tot nu toe hebben
veel franchisenemers ervaring met het bereiden van sushi),
maar ook aan het aannemen van bestellingen, gastvrijheid,
een calamiteitenplan (in geval van brand, overval of andere
calamiteit) en gebruikmaking van het kassasysteem.
Ook krijgt onze franchisenemer onze handboeken. Wij hebben samen met de European Franchise
consultants en Bureau de Wit twee handboeken ontwikkeld: het I Love Sushi Franchise Handboek en
het I Love Sushi Hygiëne Handboek. Hierin staan alle procedures, voorschriften en maatregelen die
toepassing vinden bij het exploiteren van een I Love Sushi vestiging. Met deze handboeken zorgen wij
ervoor dat onze standaarden in iedere vestiging gelijk zijn en iedere franchisenemer dezelfde
procedures hanteert. Dit straalt eenheid uit naar buiten en zorgt voor een gelijke behandeling van iedere
franchisenemer. Daarnaast waarborgt dit de kwaliteit en hygiëne binnen het I Love Sushi concept.
Nadat de franchisenemer de noodzakelijke training(en) heeft doorlopen, kan de vestiging worden
geopend. Na opening van een vestiging wordt de franchisenemer doorlopend door ons ondersteund.
Hiertegenover staat een franchisevergoeding van 10% van de netto omzet van de franchisenemer. Zie
paragraaf 7.3.1 voor een volledig overzicht van de vergoedingen die franchisenemers aan ons
verschuldigd zijn.
Onze ondersteuning bestaat onder andere uit het ontzorgen van de administratie. Ook geven wij, indien
nodig, adviezen aan onze franchisenemer (over onder andere verkoopbevordering, public relations,
reclame, personeelsbeleid en -bezetting). Daarnaast verzorgen wij trainingen en opleidingen ten
behoeve van onze franchisenemers of werknemers. De administratie van de franchisenemers wordt
verzorgd door (de aan ons gelieerde entiteit) AGF Administratie- en Advieskantoor. De voordelen
30/100

hiervan zijn dat er een dagelijks bijgewerkte administratie van de vestigingen is, dat een maandelijkse
analyse kan worden gemaakt waarbij de verschillende vestigingen worden vergeleken en wij de
beschikking hebben over (real time) informatie. Ook is er voor ons een beter inzicht in de cashflow en
(het beheer van) kosten. Dit stelt ons in staat om, waar nodig, bij te sturen.
Om de kwaliteit van de vestigingen te waarborgen, hebben wij ook een operationeel manager in dienst.
Deze manager geeft de franchisenemer ondersteuning waar nodig. Omdat reputatie voor ons belangrijk
is, controleert hij ook of alle procedures op de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.
Er is door ons een systeem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat iedere vestiging meerdere malen per jaar
wordt bezocht. Dit gebeurt door onze operationeel manager en door onze directeur. De reden hiervoor
is dat wij nauw betrokken zijn bij onze franchisenemers en dat wij hechten aan een persoonlijke
samenwerking.
Omdat het I Love Sushi concept staat of valt met kwaliteit is het noodzakelijk om controlemaatregelen
te hanteren. Als wij signaleren dat een bepaalde vestiging veel negatieve reviews ontvangt, dan kunnen
wij er ook voor kiezen om een zogenaamde 'mystery guest' in te schakelen. Zonder dat de vestiging
hiervan op de hoogte is, zal de 'mystery guest' een bestelling plaatsen en een rapport schrijven over
de service en kwaliteit van de producten. Aan de hand van dit rapport kunnen wij de vestiging adviseren
over verbeterpunten.
I Love Sushi
Producten
I Love Sushi is gebaseerd op een traditioneel concept met een westers jasje voor de Nederlandse (en
op termijn ook de Europese) thuismarkt. De klanten van onze franchisenemers kunnen sushi en
gerelateerde producten (sushi, sashimi en poké bowls) afhalen of laten bezorgen.
De menukaart van I Love Sushi is in de basis voor iedere
franchisenemer

gelijk.

Daarnaast

is

er

voor

iedere

franchisenemer de mogelijkheid om een gedeelte van de kaart
naar eigen inzicht invulling te geven. Hierdoor geven wij de
franchisenemer vrijheid voor eigen ontwikkeling van producten
en kan zo goed mogelijk worden aangesloten bij de wensen
van de klanten in desbetreffend gebied.
Bij gerechten is het van uiterst belang dat er goede kwaliteit
wordt geleverd. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen,
werken

onze

franchisenemers

samen

met

door

ons

geselecteerde leveranciers die uitstekende kwaliteit kunnen
bieden op het gebied van vis, verse en droge producten en
oosterse ingrediënten. Met betrekking tot leveranciers op het
gebied van vis en verse en droge producten werken wij met
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één leverancier. Er is dus sprake van 'single sourcing'. Daardoor is er een bepaalde mate van
afhankelijkheid (zie hierover het risico "Wij zijn afhankelijk van onze leveranciers" in hoofdstuk 2.3). Met
betrekking tot leveranciers op het gebied van Oosterse ingrediënten werken wij met twee leveranciers
('double sourcing'). Hierdoor bestaat inwisselbaarheid en aldus minder afhankelijkheid van één
specifieke leverancier.
Doordat al onze franchisenemers bij dezelfde groothandels dienen in te kopen, ontstaat
schaalvoordeel. Dat betekent dat producten goedkoper kunnen worden ingekocht en er aldus meer
marge kan worden behaald. Bovendien zorgt dit ervoor dat de prijzen van onze producten tussen de
10% en 15% lager zijn dan de prijzen van onze concurrentie.
Het prijsbeleid van I Love Sushi is een gedifferentieerd beleid dat gerelateerd is aan de gemiddelde
besteding van consumenten. Wij streven ernaar dat onze franchisenemers een gemiddelde besteding
van € 12,50 (overdag) en € 25 (avond) per afhaalbestelling realiseren. Voor thuisbezorgen geldt een
gemiddelde besteding van € 30 per bestelling.
Wij zijn continue bezig met de verdere ontwikkeling van onze producten, zodat deze volledig aansluiten
op onze doelgroep. Zo zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van producten met vervangers
voor rijst en soja.
Ook willen wij onze onderneming verder verduurzamen. Op dit moment
maken de I Love Sushi vestigingen gebruik van elektrische bezorg fietsen
en/of elektrische scooters. Wij verbouwen onze vestigingen zo veel mogelijk
duurzaam. Hierbij wordt rekening gehouden met beperking van de CO2
uitstoot. Ook wordt in de I Love Sushi vestigingen zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van duurzame vis, waaronder bij voorkeur lijn gevangen tonijn. Ook
hebben wij een groot vegetarisch aanbod. In de I Love Sushi vestigingen
wordt gebruik gemaakt van een frituur. Onze frituur wordt voor slechts 5% van
ons assortiment gebruikt. Daarbij zijn de keukens voorzien van een zeer
professioneel koolstoffilter afzuigsysteem.
Om ons duurzaamheidsconcept verder te ontwikkelen, voeren wij op dit moment in samenwerking met
The Rock Group uit Amsterdam een roadmap uit. Een onderdeel van deze roadmap is onze bijdrage
aan circulaire economie. Daarmee bedoelen wij het verminderen van afval en het gebruik maken van
duurzame verpakkingen. Ook zijn wij aan het onderzoeken hoe wij ons inkoopbeleid verder actief
kunnen verduurzamen. Wij willen ons inzetten voor een eerlijke en gezonde maatschappij. Dat betekent
dat wij kansen creëren voor beginnende ondernemers (ook personen die voorheen statushouders
waren) en dat wij een gezond(er) eetpatroon onder consumenten willen stimuleren.
Diensten
I Love Sushi verzorgt verschillende diensten (hieronder nader toegelicht). De belangrijkste twee
diensten zijn op dit moment afhalen en bezorgen. Met onze expansiestrategie willen wij ook meer
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nadruk gaan leggen op (office) catering en bezorging tijdens lunchtijd. Vanwege de huidige situatie met
de coronamaatregelen zal dit vooralsnog worden uitgesteld tot het moment dat mensen weer samen
kunnen komen en niet meer (hoofdzakelijk) vanuit huis werken.
i.

Afhalen

Onze vestigingen kennen ruime openingstijden. De openingstijden zijn verschillend per vestiging.
Doorgaans gaan de vestigingen open tussen 12:00 en 14:00 uur en zijn de vestigingen geopend tot
ongeveer 21:00 of 22:00 uur. Onze franchisenemers dienen zich ook te houden aan onze
openingstijden. Onze ruime openingstijden zorgen ervoor dat gedurende de dag gerechten kunnen
worden afgehaald. De I Love Sushi vestigingen worden geëxploiteerd op strategisch gevestigde
locaties. Strategisch gevestigd betekent dat een locatie is gevestigd op een in het oog springende
locatie en gedurende de dag veel aanloop ('traffic’) heeft. Om ervoor te zorgen dat het langslopende
publiek ook daadwerkelijk onze vestiging bezoekt, zorgen wij ervoor dat de vestiging een wervende
uitstraling heeft. Bijvoorbeeld door middel van een bord dat buiten wordt geplaatst waarop duidelijk
zichtbaar is welke aanbiedingen en acties er op dat moment gelden.
ii.

Bezorgservice

Vanaf 16:00 uur tot sluitingstijd (afhankelijk van de vestiging zal dit 21:00 of 22:00 uur zijn) worden de
gerechten thuis bezorgd. Bestellen is mogelijk via de website van I Love Sushi of via Thuisbezorgd.nl.
Als de franchisenemer wil bezorgen tijdens lunchtijd, dan kan hiervoor worden gekozen (in overleg met
ons).
iii.

(Office) catering

Het is aan de franchisenemer om te besluiten over de service van (office) catering. Wij adviseren onze
franchisenemers hierover op het moment dat zij een aantal maanden open zijn. Dan zijn de
medewerkers inmiddels volledig ingewerkt en is er wellicht al een bepaalde mate van
naamsbekendheid gerealiseerd.
Doelgroep
De doelgroep van onze franchisenemers is de (particuliere) consument. Daarbij gaat het om
huishoudens in de leeftijdscategorie tussen de 18 jaar en 59 jaar.
De verzorgingsgebieden van de afzonderlijke vestigingen zijn gebieden die minimaal 50.000 inwoners
omvatten binnen een straal van 6 kilometer. In de situatie waarin twee of meer locaties van I Love Sushi
in één stad zijn gevestigd, zorgen wij ervoor dat iedere vestiging een bereik heeft van ten minste 50.000
en dat de postcodegebieden elkaar niet overlappen. In kleinere plaatsen bedient een I Love Sushi
vestiging de regio (dus ook de omliggende plaatsen).
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De doelgroep van I Love Sushi wordt op verschillende manieren
benaderd. Wij verzorgen het marketingbeleid voor I Love Sushi,
waaronder de structuur, positionering en acties (landelijk en lokaal).
Om ons hierin te begeleiden, hebben wij een marketingbureau
ingeschakeld. Er zijn diverse publicitaire artikelen verschenen in
lokale kranten en online platformen. Bovendien hebben wij een
promotieteam dat bij opening van een nieuwe vestiging en daarna
met enige regelmaat flyert op drukke locaties in de stad. Daarnaast
beschikken wij over een website die door de spreiding van de
vestigingen een landelijk bereik heeft. Via deze website worden
(potentiële) klanten op de hoogte gehouden van acties (bijvoorbeeld
de maandelijkse promotionele aanbiedingen). Ook zijn wij bezig met
de ontwikkeling van bepaalde loyalty acties voor de bestaande
klanten van onze franchisenemers.
Een belangrijk kanaal voor onze franchisenemers om potentiële klanten te benaderen is social media.
De franchisenemer is verantwoordelijk voor de uitingen op social media en wordt daarin ondersteund
door het door ons ingeschakelde marketingbureau. Het marketingbureau verzorgt een Business
Strategy Roadmap voor de individuele franchisenemer waar zaken in naar voren komen zoals:
doelstellingen, doelgroep, kanaalkeuze en het verhaal over de onderneming. Daarbij wordt een plan
gemaakt om het verhaal over de onderneming te publiceren. Denk hierbij aan een content kalender,
diversiteit van berichten en een duidelijk overzicht. Ook na het opstellen van een Business Strategy
Roadmap blijft het marketingbureau (al dan niet vanaf de zijlijn) betrokken bij de social media uitingen
van de franchisenemer.
De franchisenemers betalen ons een vergoeding voor onze ondersteuning bij de marketing. Deze
vergoeding bedraagt 2% per jaar (berekend over de door de franchisenemer gerealiseerde netto
maandomzet).
I Love Sushi vestigingen
Op dit moment zijn wij uitsluitend actief in Nederland. De kaart op de volgende pagina geeft globaal
weer in welke steden wij zijn gevestigd. Op onze website www.ilovesushi.nl is een volledig (en up-todate) overzicht te vinden van al onze vestigingen.
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Ons doel is om eind 2022 in Nederland door middel van ongeveer 100 vestigingen van I Love Sushi
landelijke dekking te realiseren. Op dit moment zijn er 47 vestigingen. Wij hebben 16 locaties waarvoor
vergunningen zijn aangevraagd of waarbij het wachten is op de aanvang van de werkzaamheden door
de aannemer. De verwachting is dat deze 16 locaties voor eind juni 2021 kunnen worden geopend.
Onze aannemer kan vier locaties per maand (ver)bouwen. De gemiddelde investering voor het
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(ver)bouwen van een vestiging bedraagt ongeveer € 50.000. Wij verwachten dan ook een investering
van ongeveer € 1.550.000 in 2021 en € 850.000 in 2022 om de landelijke dekking te realiseren.
Wij hebben een expansiestrategie die wij beheerst uitvoeren. Op termijn willen wij uitbreiden naar België
(in 2021). Daar zal worden gestart met een vestiging die als pilot draait. België is (qua afstand, taal en
cultuur) een veilige en overzichtelijke keuze. Als deze pilotvestiging een succes blijkt, dan zullen meer
vestigingen in België volgen. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding van het
personeelsbestand. Onder andere door het aannemen van een extra operationeel manager. Deze
manager zal de vestigingen in het zuiden van Nederland, waaronder ook de Belgische
(pilot)vestiging(en) managen.
In 2022 willen wij ook starten in Duitsland en Frankrijk. In Duitsland zijn wij voornemens te starten in
het Ruhrgebied. Hierbij zullen we de lessons learned vanuit onze expansie in België meenemen. De
rest van Europa zal op langere termijn volgen (over drie tot vijf jaar).
De meeste vestigingen worden op dit moment gehuurd door I Love Sushi Property B.V. De
franchisenemer is onderhuurder van deze vestigingen. De huurovereenkomsten maken zoals gezegd
onderdeel uit van de franchiseovereenkomst. Op dit moment heeft I Love Sushi Property B.V. één pand
in eigendom (hiervoor is een hypothecaire lening aangetrokken, zie ook paragraaf 7.5).
Ons doel is om in de nabije toekomst meer panden aan te kopen. Dit zijn panden op strategische
locaties, die doorgaans al worden gehuurd en waarbij het pand kan worden overgenomen van de
verhuurder. Voor de aankoop van deze panden is I Love Sushi Property II B.V. opgericht. Deze panden
zullen worden gefinancierd door middel van een hypothecaire financiering en een gedeelte van de
opbrengst van deze obligatielening. Afhankelijk van de financier (en de door de financier gestelde
vereisten over de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) verwachten wij dat de verhouding
tussen hypothecaire financiering en de opbrengst van deze obligatielening ongeveer: 70% à 80%
(hypothecaire financiering) en 30% à 20% (obligatielening) zal zijn. In een aantal huurovereenkomsten
zijn koopopties opgenomen die zullen verlopen in 2021 en in 2022. Het is daarom wenselijk om de
panden voor het verlopen van deze koopopties aan te kopen. Door aankoop van de panden wordt onze
rentabiliteit beter. Wij kunnen deze panden dan verhuren aan onze franchisenemers.
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7.2

Op welke markten zijn wij actief?

7.2.1

Markten

Wij zijn actief op de markt voor franchise, waarbij onze formule zich richt op een Japans concept voor
de Nederlandse (en op termijn Europese) thuismarkt (food). Hierna wordt eerst ingegaan op de markt
voor franchise. Daarna wordt ingegaan op de productmarkt waarop onze franchisenemers zich
begeven, de markt voor afhalen en bezorging (van Japanse concepten). De markt waarop onze
franchisenemers zich begeven is relevant, omdat een gedeelte van onze inkomsten afhankelijk zijn van
de omzet van onze franchisenemers.
Franchise
Over de afgelopen jaren is de totale franchisemarkt in Nederland gegroeid. Het aantal
franchiseformules in 2017 bedroeg 824. Dit aantal is in 2018 opgelopen naar 836 (+1,1%) en in 2019
naar 921 (+10,1%).
Met betrekking tot de detailhandel food (waar I Love Sushi onder valt) steeg het aantal
franchiseformules van 94 in 2017 naar 96 in 2018 (+2%) en 108 in 2019 (+12,5%). Ook het aantal
vestigingen van de franchiseformules in de detailhandel food steeg. In 2017 waren er in totaal 7.480
vestigingen. Dit aantal is in 2018 gegroeid naar 7.923 (+5,9%) en in 2019 naar 8.119 (+2,5%). De totale
omzet van de franchisevestigingen in de detailhandel food was in 2017 € 15 miljard. In 2018 steeg deze
omzet naar € 15,7 miljard (+4,7%) en in 2019 naar € 17,1 miljard (+8,9%).2 Wij bevinden ons dus op
een (snel) groeiende markt. De omzet van de 'food' branche bedraagt zo’n 45% van de totale omzet
van alle franchisevestigingen in Nederland in alle sectoren.3 Bovendien bevinden wij ons in een
significante branche als het gaat om franchiseformules.
Wij behoren tot de snelste franchise groeiers in de branche 'food' over 2020:

Bron: De Nationale Franchisegids4

2

Nederlandse Franchise Vereniging, NFV Franchise Statistiek 2019, te raadplegen via:
https://www.nfv.nl/userfiles/Afbeelding%20statistiek%202019-2.png.
3
De Nationale Franchisegids, https://denationalefranchisegids.nl/franchisenieuws/franchise-in-cijfers-food/.
4
De Nationale Franchisegids, Franchise in Cijfers Food, te raadplegen via:
https://denationalefranchisegids.nl/franchisenieuws/franchise-in-cijfers-food/.
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Foodmarkt
De verwachting is dat de totale foodmarkt blijft stijgen. Het FSIN voorspelde afgelopen jaar een groei
tot 2025 van 23%. Naar verwachting stijgt de Nederlandse foodmarkt van een jaaromzet van € 61
miljard in 2018 naar een omzet van boven de € 80 miljard in 2030. 5
Door COVID-19 heeft een verschuiving plaatsgevonden van 'out-of-home', bijvoorbeeld restaurants
(ook wel Foodservice) naar 'at-home', bijvoorbeeld afhalen of bezorging (ook wel Foodretail). De 'athome' concepten hebben ongeveer 11% marktaandeel gewonnen ten opzichte van de 'out-of-home'
concepten. Met andere woorden: door COVID-19 heeft (onder andere) bezorging en afhaal van
maaltijden een enorme sprong gemaakt, terwijl bijvoorbeeld restaurants minder in trek zijn. De
verwachting is dat vanaf het tweede kwartaal in 2021 de 'out-of-home' concepten weer zullen groeien
en een gedeelte van de verloren omzet (en aldus het marktaandeel) kunnen terugwinnen. 6 Ondanks
de groei van de 'out-of-home' concepten, zullen de 'at-home' concepten nog steeds een belangrijk
aandeel hebben op de markt.
Op de volgende pagina wordt weergegeven hoe het marktaandeel van de 'out-of-home' en 'at-home' er
(naar verwachting) uit zal zien.7

5

FoodService Instituut (Radboud Bergevoet), "In 2030 ziet de foodwereld er zo uit", te raadplegen via:
https://fsin.nl/actueel/blog/in-2030-ziet-de-foodwereld-er-zo-uit
6
FoodService Instituut, te raadplegen via: https://fsin.nl/actueel/nieuws/629/fsin-cijferupdate-2020-en-prognose-voor-2021.
7
FoodService Instituut, FSIN-analyse, September 2020.
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Het aantal afhaal- en bezorgrestaurants is de laatste jaren sterk toegenomen. Volgens cijfers van
Datlinq, een partij die gegevens over aanbieders van eten en drinken bijhoudt, telt Nederland er
inmiddels ruim 3.716.8 In 2016 waren dit nog ruim 2300 vestigingen.9 De markt voor afhaal- en
bezorgrestaurants is dus gegroeid met ruim 60% sinds 2016.
Naast onze website maken wij voor bezorging gebruik van het platform van Thuisbezorgd.nl. Dit
platform heeft in Nederland ongeveer 95% van de online bestelmarkt in handen.10 De cijfers die wij
gebruiken om de bezorgmarkt inzichtelijk te maken, zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op de cijfers
van Thuisbezorgd.nl.
De omzet van de Nederlandse markt voor bezorgmaaltijden is hard gegroeid. De omzet steeg van €
472 miljoen in 2014 naar € 1,9 miljard eind 2019.11 Via Thuisbezorgd.nl zijn in 2019 ongeveer 38 miljoen
maaltijden bezorgd. Dat was een groei van 17% ten opzichte van 2018 waarin ruim 32,5 miljoen
maaltijden zijn bezorgd.12 De cijfers van 2020 laten (opnieuw) een significante groei zien. In de eerste
drie kwartalen van 2020 werden 35,4 miljoen maaltijden bezorgd ten opzichte van 27,9 miljoen in de
eerste drie kwartalen van 2019.13 Ook dit jaar wordt (over de eerste drie kwartalen) aldus weer een

8

Datlinq, Data Outlet X zoekcriteria: afhaal/bezorg only.
Misset Horeca, "87 procent meer afhaal- en bezorgrestaurants sinds 2010", te raadplegen via:
https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2016/01/87-procent-meer-afhaal-en-bezorgrestaurants-sinds-2010-101229284
10
Parool, "Thuisbezorgd leverde in 2019 38 miljoen maaltijden aan de deur", 14 januari 2020, te raadplegen via:
https://www.foodclicks.nl/nieuws/thuisbezorging-gaat-in-aantallen-uit-eten-voorbij/.
11
ABN Amro, Headlines | Bezorgplatform boert beter dan maaltijdbezorger, 25 januari 2019.
12
Publicatie resultaten 2020 Takeaway.com van 13 februari 2020, te raadplegen via:
https://www.justeattakeaway.com/investors/results-and-reports/.
13
Publicatie Just Eat Takeaway.com Q3 cijfers van 14 oktober 2020, te raadplegen via:
https://www.justeattakeaway.com/investors/results-and-reports/.
9
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groei gesignaleerd van 27%. De bezorgmarkt is het snelst groeiende segment binnen de foodmarkt. 14
Deze markt blijft naar verwachting nog lange tijd een groeimarkt. De verwachting is dat de markt de
komende 6 tot 10 jaar zal verdubbelen. 15 COVID-19 heeft een versnelling ingezet op de trend dat
consumenten steeds meer thuis genieten van maaltijden. 16
Op basis van de cijfers van Datlinq zijn er in Nederland 340 afhaal- en bezorgvestigingen met een
Japanse keuken.17 In de cijfers van Datlinq zijn 37 vestigingen van I Love Sushi meegenomen. Dat
betekent kort gezegd dat I Love Sushi op het moment van publicatie van deze cijfers (inmiddels zijn er
in totaal 47 I Love Sushi vestigingen), ongeveer 10,9% van de totale markt met betrekking tot afhaal en
bezorging van Japanse concepten in handen heeft. 292 van de 340 afhaal- en bezorgvestigingen met
een Japanse keuken maken gebruik van het platform Thuisbezorgd.nl. Dit betekent dat er op
Thuisbezorgd.nl veel concurrentie bestaat voor I Love Sushi vestigingen.
In 2018 heeft ABN Amro een onderzoek gepubliceerd waarin wordt weergegeven welke keukens
worden gekozen bij bezorgmaaltijden. In het eerste halfjaar van 2018 werd voor een bedrag van € 105,6
miljoen aan Japanse gerechten besteld. Hiermee stond sushi destijds op nummer vier (achter pizza,
grill en fastfood).
Zie hieronder ook een weergave van de verschillende keukens (over het eerste half jaar van 2018). 18

14

FoodService Instituut, FSIN Dossier Delivery 2019, te raadplegen via:
https://fsin.nl/dossierdelivery#:~:text=De%20maaltijdbezorging%20in%20de%20buitenhuishoudelijke,miljard%20(%2B11%2C4
%25).
15
FoodService Instustuut (Radboud Bergevoet), "In 2030 ziet de foodwereld er zo uit", te raadplegen via:
https://fsin.nl/actueel/blog/in-2030-ziet-de-foodwereld-er-zo-uit en FoodService Instituut (Jan-Willem Grievink), "Een vooruitblik
naar 2025", te raadplegen via https://fsin.nl/actueel/nieuws/588/een-vooruitblik-naar-2025.
16
Datlinq, "Explosieve groei thuisbezorgen en online boodschappen", te raadplegen via: https://datlinq.com/explosieve-groeithuisbezorging-en-online-boodschappen/ en Datlinq, "Verschuiving eet- en drinkgewoontes Nederland", te raadplegen via:
https://datlinq.com/verschuiving-eet-en-drink-gewoontes-nederland/.
17
Datlinq – afhaal en bezorgen - japans
18
ABN Amro, Headlines | Bezorgplatform boert beter dan maaltijdbezorger.
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7.2.2

Concurrenten

Er zijn verschillende spelers op de markt die door middel van franchise hun concept met betrekking tot
sushi en andere Japanse gerechten op de markt brengen. Voorbeelden van onze grootste concurrenten
zijn: Mr. Sushi (34 vestigingen), SushiPoint (31 vestigingen) en Shabu Shabu (11 vestigingen).
Ten opzichte van onze concurrentie hebben wij diverse voordelen. Wij hebben een groot netwerk van
potentiële franchisenemers die ook bereid zijn te verhuizen (indien nodig). Hierdoor kunnen wij vraag
naar en aanbod van nieuwe vestigingen goed op elkaar afstemmen. Wij hanteren een zeer
concurrerende entree fee, waardoor het voor potentiële franchisenemers eenvoudiger (en
aantrekkelijker) is te starten met ons concept. Bovendien bevinden onze vestigingen zich op
sleutellocaties en hebben onze vestigingen een dominante positie in de postcode bezorggebieden.
Hierdoor wordt zowel offline als online omzet gegenereerd. Ook zijn onze producten lager geprijsd dan
de producten van de concurrentie. Onze productprijzen liggen ongeveer 15% lager dan die van onze
concurrentie. Uiteraard verliezen wij daarbij de kwaliteit van de producten niet uit het oog. Door ons
grotere schaalvoordeel kunnen wij lagere prijzen bieden en hebben onze franchisenemers meer marge.
Ook dit is aantrekkelijk voor onze franchisenemers.
Onze franchisenemers bevinden zich (zoals hierboven omschreven) op de markt voor het bezorgen en
afhalen van gerechten. Zij hebben in zekere zin concurrentie van andere bezorg- en afhaalrestaurants.
Voorbeelden van concurrenten op die markt zijn: McDonalds, Burger King, Domino's, New York Pizza,
Febo en Kwalitaria. Deze concurrentie is relatief: de personen die gerechten afhalen dan wel laten
bezorgen, hebben vaak zin in een bepaald gerecht. Bovendien zullen zij doorgaans niet meerdere
malen per week hetzelfde gerecht bestellen. De feitelijke concurrentie van onze franchisenemers ligt
dan ook bij andere afhaal- en bezorgrestaurants met Japanse gerechten. Denk aan Sushi Point, Mr.
Sushi, Shabu Shabu en (vele) lokale aanbieders. Ook de winkels van Albert Heijn (AH XL) en Jumbo
(foodmarkt) bieden tegenwoordig Japanse gerechten zoals sushi aan. Sommige vestigingen
beschikken bijvoorbeeld over sushichefs die ter plaatse verse sushi bereiden voor klanten. Ook deze
winkels behoren tot de concurrenten van I Love Sushi. Ten opzichte van deze concurrenten
onderscheidt I Love Sushi zich door een sterk gepositioneerd merk, prijs/kwaliteit verhouding van haar
producten en gemotiveerde franchisenemers.
Toename van de landelijke concurrentie (door de populariteit van Japanse gerechten) is een uitdaging.
Niettemin verwachten wij dat wij door ons concept, onze prijs/kwaliteit verhouding en onze snel
groeiende organisatie (en daarmee een steeds sterker gepositioneerd merk en dominantie in postcode
bezorggebieden), ook in de toekomst een goede positie in de markt te kunnen behouden. Zoals hiervoor
omschreven, verwachten wij niet dat na de (gedeeltelijke) lockdown een totale verschuiving zal
plaatvinden van bezorgen/afhalen naar restaurants.
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7.3

Belangrijkste contracten

In het kader van onze bedrijfsvoering sluiten wij verschillende contracten. De twee belangrijkste soorten
contracten zijn de contracten met onze franchisenemers en de huurovereenkomsten voor de panden
waarin vestigingen van I Love Sushi worden geëxploiteerd. Hoewel de huurovereenkomsten worden
gesloten door I Love Sushi Property B.V. vinden wij het belangrijk om ook deze overeenkomsten
hieronder toe te lichten. Deze overeenkomsten zijn namelijk belangrijk voor het uitrollen van ons
franchiseconcept.
7.3.1

Franchise

Op dit moment hebben wij 47 franchiseovereenkomsten gesloten met franchisenemers. Doorgaans is
de looptijd van deze overeenkomsten 10 jaar. Ons model franchiseovereenkomst is inmiddels
aangepast naar aanleiding van (en aldus compliant met) komende (nieuwe) wetgeving: de Wet
Franchise. Het doel van de wet is om de positie van de franchisenemer te versterken. Deze wet treedt
in werking op 1 januari 2021. Vanaf die datum zullen nieuw af te sluiten franchiseovereenkomsten
moeten voldoen aan de wettelijke vereisten. Het gaat daarbij om vereisten ten aanzien van goodwillvergoeding, non-concurrentie en tussentijdse wijziging van de franchiseovereenkomst of -formule. Voor
bestaande franchiseovereenkomsten geldt ten aanzien van deze vereisten een overgangsperiode van
twee jaar.
Door middel van onze franchiseovereenkomst wordt het recht van franchise voor de exploitatie van I
Love Sushi vanuit de bedrijfsruimte (zoals omschreven in de overeenkomst) verstrekt aan de
franchisenemer. De franchisenemers krijgen toestemming om het merk I Love Sushi te gebruiken (denk
aan de huisstijl). De overeenkomst bevat een bepaling van exclusiviteit met betrekking tot een bepaald
(bezorg) postcodegebied. Als een huurovereenkomst wordt gesloten voor de bedrijfsruimte (zie
hieronder), dan maakt deze huurovereenkomst deel uit van de franchiseovereenkomst. Als er geen
sprake is van een huurovereenkomst, omdat het pand ons eigendom is, dan wordt een
huurovereenkomst gesloten met de franchisenemer. Ook bevat de franchiseovereenkomst bepalingen
over onder andere inkoop, levering, kwaliteit, de handboeken, boekhouding, kassasystemen,
verzekeringen, geheimhouding en de controle door ons als franchisegever. Met betrekking tot de
geldelijke vergoeding is afgesproken dat franchisenemers de volgende vergoedingen dienen te betalen:
•

Een entree fee;

•

Een franchise fee van 10% van de gerealiseerde netto omzet;

•

Een automatiseringsvergoeding van 5% over het deel van de omzet die wordt gerealiseerd via
de website www.ilovesushi.nl;

•

Een marketingvergoeding van 2% per jaar (berekend over de door de franchisenemer
gerealiseerde netto maandomzet).
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7.3.2

Huurovereenkomsten

Zoals toegelicht in paragraaf 7.1.3, worden de meeste panden waarin I Love Sushi vestigingen zijn
gevestigd op dit moment door ons gehuurd (en onderverhuurd aan onze franchisenemers). Het betreft
huur van bedrijfsruimte, waarbij de bedrijfsruimte doorgaans casco wordt verhuurd. De
huurovereenkomsten zijn meestal gebaseerd op het model dat door de Raad voor Onroerende Zaken
(ROZ) is vastgesteld. De algemene bepalingen rondom het gehuurde bedrijfspand zijn dan ook vrijwel
gelijk aan elkaar. Vanwege de verschillende locaties van de vestigingen en ook verschillende huurders
van de bedrijfsruimtes zijn de specifieke afspraken over het bedrijfspand (bijvoorbeeld de huurprijs) niet
gelijk aan elkaar. Ook de looptijd is niet vastgesteld in het ROZ model. Sommige huurovereenkomsten
bevatten een koopoptie. Wij kunnen het pand van de verhuurder dan (binnen een bepaalde periode)
overnemen.
De afspraken die wij met onze verhuurders maken, zijn onderdeel van de franchiseovereenkomst met
onze franchisenemers. Dit betekent dat (in het geval van onderhuur) voor onze franchisenemers
dezelfde afspraken gelden als de afspraken tussen ons en onze verhuurder.
7.3.3

Thuisbezorgd.nl

Wij hebben een strategische samenwerking met Thuisbezorgd.nl om de producten die onze
franchisenemers verkopen, te distribueren (bezorgplatform). Wij hebben een bewuste keuze gemaakt
voor Thuisbezorgd.nl vanwege landelijke dekking. Alternatieve bezorgplatformen zoals Deliveroo of
Uber Eats zijn kleiner dan Thuisbezorgd.nl en bieden bovendien geen landelijke dekking. Met
Thuisbezorgd.nl hebben wij afzet-, omzet- en marketing gerelateerde afspraken.
7.4

Belangrijke investeringen

Naast onze gewone bedrijfsactiviteiten (het investeren in de opening van 13 nieuwe vestingen) hebben
wij geen belangrijke investeringen gedaan sinds 1 januari 2020.
7.5

Wij hebben leningen

Wij hebben leningen afgesloten. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de obligaties en
deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij rente en aflossing betalen voor de afgesloten
leningen. Hieronder leest u meer over deze leningen. Deze informatie is gebaseerd op de stand per 30
september 2020. Sinds die tijd zijn er geen leningen bijgekomen.
7.5.1

Capital Circle

Wij hebben drie leningen aangetrokken bij Capital Circle. Het totaalbedrag van de leningen was op 30
november 2020 € 396.660. Het gaat om de volgende leningen:
1.

Een geldlening van € 200.000. Deze lening hebben wij op 15 juni 2018 ontvangen. Op 30
november 2020 was de hoogte van de lening € 44.440,40. Wij lossen deze lening af in 3 jaar.
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Voor de lening betalen wij 8% rente per jaar. De rente staat vast. Het bedrag van de
maandelijkse aflossing is € 5.555,70.
2.

Een geldlening van € 250.000. Deze lening hebben wij op 15 september 2019 ontvangen. Op
30 november 2020 was de hoogte van de lening € 145.830,85. Wij lossen deze lening af in 3
jaar. Voor de lening betalen wij 8% rente per jaar. De rente staat vast. Het bedrag van de
maandelijkse aflossing is € 6.944,61.

3.

Een geldlening van € 250.000. Deze lening hebben wij op 15 maart 2020 ontvangen. Op 30
november 2020 was de hoogte van de lening € 206,388,75. Wij lossen deze lening af in 3 jaar.
De eerste twee maanden van de looptijd zijn wij vrijgesteld van terugbetaling. Voor de lening
betalen wij 8% rente per jaar. De rente staat vast. Het bedrag van de maandelijkse aflossing is
€ 6.944,61.

Voor de leningen die via Capital Circle zijn aangegaan, hebben wij zekerheden afgegeven. Wij hebben
voor de leningen een pandrecht gegeven op machines, voorraden, vorderingen op debiteuren en
bedrijfsinventaris. Ook hebben we een pandrecht verstrekt op de overlijdensrisicoverzekering van de
heer Yuen.
7.5.2

Financial lease overeenkomst

Wij hebben een financial lease overeenkomst gesloten met Hiltermann Lease B.V. met betrekking tot
een auto. De hoogte van de oorspronkelijke financial lease verplichting is € 37.842. Op 30 november
2020 bedroeg de hoogte van de financial lease € 13.599. De overeenkomst eindigt per augustus 2022.
7.6

Wij hebben intellectuele eigendomsrechten

Ons merk I Love Sushi is belangrijk om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor
Nederland, maar ook de Benelux en Europa vanwege onze expansiestrategie. Daarom hebben wij ons
merk geregistreerd. Hieronder leest u welke registraties wij hebben.
Het merk (naam van) I Love Sushi is geregistreerd bij de European Union Intellectual Property Office
(EUIPO). Het registratienummer van onze registratie is 004150025. De registratie geldt in de Europese
Unie en is geldig tot 20 november 2024.
Het merk (logo van) I Love Sushi is geregistreerd in het Benelux Office Intellectual Property (BIOP
Merkenregister). Het merkregistratienummer van onze registratie is 1010525. De registratie geldt in de
Benelux en is geldig tot 8 februari 2027.
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7.7

Hoe ziet ons bedrijf eruit?

7.7.1

Huidige structuur

U investeert in onze vennootschap, I Love Sushi Beheer B.V. Onze aandelen zijn volledig in handen
van I Love Investments B.V. De aandelen in I Love Investments B.V. worden volledig gehouden door
de heer Y.L Yuen.
I Love Investments B.V. houdt ook alle aandelen in de volgende vennootschappen: I Love Sushi
Property B.V., I Love Sushi Property II B.V. en AGF Administratie- en Advieskantoor B.V.
De heer Y.L. Yuen is direct bestuurder van de volgende groepsentiteiten: I Love Investments B.V., I
Love Sushi Beheer B.V., I Love Property B.V. en AGF Administratie- en Advieskantoor B.V. Hij is
indirect (via I Love Investments B.V.) bestuurder van I Love Sushi Property II B.V.
Schematisch weergegeven ziet onze structuur er als volgt uit:

Over de activiteiten van onze onderneming leest u meer in paragraaf 7.1. Hieronder geven wij een korte
beschrijving van de andere ondernemingen die tot de groep van I Love Investments B.V. horen.
I Love Investments B.V.
Deze vennootschap is opgericht op 29 juli 2019 en heeft sindsdien geen activiteiten ontplooid. Sinds
de herstructurering op 16 december 2020 is deze entiteit de holdingmaatschappij van de groep waartoe
I Love Sushi Beheer B.V. behoort.
I Love Sushi Property B.V.
Deze entiteit is opgericht op 2 januari 2017. I Love Sushi Property B.V. is de vennootschap die
huurovereenkomsten aangaat met betrekking tot de panden waarin een I Love Sushi vestiging komt.
Zoals omschreven in paragraaf 7.1.3 worden deze panden onderverhuurd aan de franchisenemers. I
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Love Sushi Property B.V. heeft één pand in Enschede in eigendom. Dit pand wordt dus rechtstreeks
verhuurd aan een I Love Sushi vestiging.
I Love Sushi Property II B.V.
Zoals wij hebben uitgelegd in paragraaf 7.1.3, zijn wij voornemens om in de toekomst panden aan te
kopen die zich voor ons op een strategische locatie bevinden. De aan te kopen panden zullen in de
toekomst worden ondergebracht in deze vennootschap.
AGF Administratie- en Advieskantoor B.V.
Deze vennootschap is opgericht op 30 mei 2018. AGF Administratie- en Advieskantoor B.V. is een
administratiekantoor. Dit administratiekantoor ondersteunt enerzijds I Love Sushi Beheer B.V., I Love
Sushi Property B.V. en I Love Investments B.V. en anderzijds de franchisenemers met het voeren van
hun administratie.
Alle entiteiten die hiervoor zijn genoemd, hebben zich hoofdelijk verbonden aan de obligatielening. Zie
hiervoor ook de overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling in (zie Bijlage 2). Dit betekent
dat alle entiteiten, ieder voor zich, een eigen verbintenis hebben om de verplichtingen onder deze
obligatielening na te komen.
I Love Sushi Beheer 2 B.V.
In de hiervoor weergegeven structuur is één entiteit zichtbaar die verbonden is met een stippellijn. Deze
entiteit is vooralsnog niet opgericht. Deze zal op termijn worden opgericht en tot de groep van I Love
Investments B.V. gaan behoren. Hierna zullen wij een korte toelichting geven op deze op te richten
entiteit.
Zoals wij hebben uitgelegd in paragraaf 7.1.3, zijn wij voornemens om onze activiteiten in de toekomst
uit te breiden naar het buitenland (waaronder België, Duitsland en Frankrijk). De activiteiten die in het
buitenland zullen worden ontplooid, zullen worden ondergebracht in deze vennootschap.
Bij het oprichten van voornoemde entiteit zal ook deze entiteit zich binden aan de obligatielening. Dit
wordt gerealiseerd door middel van een toetredingsakte bij de overeenkomst van hoofdelijke
medeschuldenaarstelling (zie Bijlage 2).
7.8

Informatie over onze aandelen

Wij hebben een geplaatst aandelenkapitaal van € 1. Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 100
aandelen met een nominale waarde van € 0,01. Alle aandelen worden gehouden door I Love
Investments B.V. De heer Y.L. Yuen houdt alle aandelen in I Love Investments B.V. en is daardoor de
uiteindelijke aandeelhouder van alle entiteiten binnen onze groep.
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7.9

Dividend voor onze aandeelhouders

Uit onze statuten volgt dat de algemene vergadering van aandeelhouders in beginsel bevoegd is tot
bestemming van de winst. Bijvoorbeeld tot het uitkeren van de winst aan de aandeelhouder (dividend).
Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan het besluit tot winstuitkering. Tot op heden is een
terughoudend dividendbeleid gehanteerd. Het merendeel van de winst is aangewend ten behoeve van
expansie.
Wij zullen tijdens de looptijd van de obligaties geen winst (dividend) uitkeren aan onze aandeelhouder,
I Love Investments B.V.
Onze aandeelhouder kan onder voorwaarden winst (dividend) uitkeren aan onze uiteindelijke
aandeelhouder, de heer Y.L. Yuen. Na ieder kalenderjaar bepaalt I Love Investments B.V of zij winst
heeft gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek van belastingen. Heeft I Love Investments B.V. winst
gemaakt? Dan mag zij een deel van die winst (dividend) aan onze uiteindelijke aandeelhouder betalen.
Maar alleen als de solvabiliteit van I Love Investments B.V. na uitkering van het dividend minimaal 35%
is. Met solvabiliteit bedoelen wij in hoeverre I Love Investments B.V. haar vreemd vermogen (schulden)
kan betalen met ons eigen vermogen (bezittingen).
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen. Dat ziet er
zo uit:
Eigen vermogen
_________________
Totaal vermogen

Heeft I Love Investments B.V. geen winst gemaakt? Of is haar solvabiliteit na uitkering van het dividend
onder 35%? Dan krijgt onze indirecte aandeelhouder niets. Heeft I Love Investments B.V. verlies
gemaakt? Dan krijgt onze indirecte aandeelhouder natuurlijk ook niets. Onze indirect aandeelhouder
heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn.
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8

WAAROM WILLEN WIJ DE OBLIGATIES VERKOPEN?

8.1

Onze reden om obligaties te verkopen

Wij willen € 1.750.000 lenen van beleggers. Met dit geld willen wij onze groei en innovatie financieren.
U leest hierover meer in hoofdstuk 7.1.3.
Wat wij precies willen doen met het geld van de obligaties, zullen wij hieronder toelichten.
Met de obligatielening willen wij nieuwe vestigingen openen. Voor 31 december 2021 willen wij
ongeveer 25 nieuwe vestigingen openen. De gemiddelde investering per vestiging bedraagt € 50.000.
Als wij het volledige bedrag van de obligatielening van € 1.750.000 ophalen, dan verwachten wij hieraan
ongeveer € 1.040.000 te zullen besteden.
Ook willen wij onze organisatie aanpassen op de groei die wij doormaken. Hiervoor moeten wij
investeren in personeel, de organisatie, het hoofdkantoor en marketing. Wij willen onder andere een
nationale reclamecampagne lanceren via zowel social media kanalen als reclamezuilen langs de weg
en in steden. Hierdoor kunnen we I Love Sushi als dominant merk positioneren in de markt. Als wij het
volledige bedrag van de obligatielening van € 1.750.000 ophalen, dan verwachten wij hieraan ongeveer
€ 250.000 te zullen besteden.
Zoals in hoofdstuk 7.1.3 is beschreven, willen wij ook bedrijfspanden aankopen op strategische locaties
in Nederland. Op dit moment hebben wij ongeveer vijf panden op de shortlist. Het investeringsbedrag
voor deze vijf panden bedraagt ongeveer € 2 miljoen. Hiervan willen wij 75% financieren via een
bancaire financiering. Dat betekent dat wij ongeveer 25% van dit bedrag zelf financieren. Dit doen wij
met behulp van de obligatielening. Als wij het volledige bedrag van de obligatielening van € 1.750.000
ophalen, dan verwachten wij hieraan ongeveer € 420.000 te zullen besteden.
Tot slot willen wij ook meer aandacht voor ons duurzaamheidsconcept. Dit vergt nadere uitwerking en
implementatie binnen de organisatie. Als wij het volledige bedrag van de obligatielening van €
1.750.000 ophalen, dan verwachten wij hieraan ongeveer € 40.000 te zullen besteden.
Indien niet het volledige bedrag wordt opgehaald dan ligt de prioriteit bij het openen van nieuwe
vestigingen en vervolgens de investering in de organisatie. Aankopen strategische bedrijfspanden en
het uitrollen van het duurzaamheidsconcept volgen daarna.
Hier willen wij het geld

Als wij € 500.000

Als wij € 1.000.000

Als wij € 1.750.000

aan besteden:

ophalen, dan willen

ophalen, dan willen

ophalen, dan willen

wij dat zo besteden:

wij dat zo besteden:

wij dat zo besteden:

€ 300.000

€ 600.000

Openen nieuwe

€ 1.040.000

vestigingen
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Aanpassen organisatie

€ 70.000

€ 140.000

€ 250.000

€ 120.000

€ 240.000

€ 420.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 40.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.750.000

op groei

Aankopen strategische
locaties

Uitwerken en
implementeren
duurzaamheidsconcept
Totaal

8.2

Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties

Wij hebben een schatting van 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 € 10.000.

2.

Kosten voor financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 40.000.

3.

Kosten voor juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 21.000.

4.

Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij verkopen.
Het gaat om een bedrag van maximaal € 52.500 (als wij 1.750 obligaties verkopen) en minimaal
€ 15.000 (als wij 500 obligaties verkopen).

5.

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 € 123.500 als wij 1.750 obligaties verkopen. Het gaat om € 86.000
als wij 500 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.

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 bijlage 1 bij dit prospectus. Al deze kosten zijn exclusief BTW.
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8.3

Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties?

Onze aandeelhouder heeft belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze
aanbieding van obligaties. Wij gebruiken de opbrengst namelijk om verder te kunnen groeien en winst
te kunnen maken. De winst komt (uiteindelijk) ten goede aan onze aandeelhouder.
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9

WIE ZIJN DE BELANGRIJKSTE MENSEN IN ONS BEDRIJF?

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Zo ziet onze organisatiestructuur eruit:

Op 30 november 2020 hadden wij 4 medewerkers in dienst (4 FTE). Bij het administratiekantoor zijn 5
werknemers in dienst (4 FTE). Ook hebben wij twee ZZP'ers ingehuurd voor het administratiekantoor
(de heer Van Dijk) en de marketing (de heer Smit). De heer Van Dijk verricht één dag per week
werkzaamheden voor AGF Administratiekantoor en Advies B.V. Daarnaast heeft de heer Van Dijk onze
samenstellingsverklaring over 2019 afgegeven (zie hierover hoofdstuk 10.1). Alle hiervoor genoemde
personen zijn werkzaam aan de Monnickskamp 8a in Huizen.
De belangrijkste leidinggevende personen in ons bedrijf zijn de Algemeen Directeur en de personen
van het management team. Hierna zullen wij kort uitleggen wie deze personen zijn. Wij hebben geen
Raad van Advies of Raad van Commissarissen.
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9.1

Algemeen Directeur

De heer Y.L. (Gordon) Yuen is onze statutaire bestuurder en Algemeen Directeur. Hij is de
medeoprichter van I Love Sushi en is dus al vanaf het moment van oprichting bij ons betrokken. Voordat
hij in 2017 gestart is met I Love Sushi heeft de heer Yuen ervaring opgedaan in de restaurants van zijn
ouders. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan bij het selecteren van strategisch gelegen panden die
passen bij activiteiten van een onderneming (in samenwerking met Inter Vastgoed Nederland). Ook
heeft de heer Yuen samen met mevrouw Wong diverse (afhaal- en) bezorgrestaurants opgericht en
verkocht. De heer Yuen heeft ongeveer 11 jaar ervaring in de exploitatie van (afhaal- en
bezorg)restaurants. De heer Yuen houdt zich binnen onze organisatie in het bijzonder bezig met het
zoeken van strategische locaties en marketing.
De heer Yuen is naast bestuurder ook uiteindelijk aandeelhouder van de groep. Hij heeft daarmee
belangen als bestuurder en aandeelhouder. Deze belangen hoeven niet altijd gelijk te zijn. Het kan
voorkomen dat door deze dubbele rol er een belangenconflict ontstaat. Hierdoor zou het kunnen zijn
dat hij als bestuurder beslissingen neemt die gunstig zijn voor de aandeelhouder, maar minder gunstig
voor I Love Sushi.
Onze bestuurder heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn.
9.2

Belangrijke medewerkers in onze onderneming

Naast onze bestuurder zijn de volgende personen belangrijke medewerkers ('key persons') voor onze
onderneming:
Mevrouw C.S. (Amy) Wong – Directeur Finance, Administratie & Operations
Mevrouw Wong is medeoprichter van I Love Sushi. Zij is dus al vanaf het moment van oprichting bij
ons betrokken. Mevrouw Wong is Directeur Finance, Administratie & Operations. Zij is bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor de operationele aspecten die verband houden met de franchise (denk aan het de
inrichting van de vestiging en het bonnensysteem). Mevrouw Wong heeft ongeveer 41 jaar ervaring in
de restaurantbranche. Voordat mevrouw Wong is gestart met onze onderneming was zij eigenaar van
diverse Chinees-Indische, sushi en teppanyaki restaurants. Hiervoor heeft zij samen met de heer Y.L.
Yuen diverse (afhaal- en) bezorgrestaurants opgericht en verkocht.
De heer H-L (Hee-Loy) Yuen – Adviseur, woordvoerder, contracten, vergunningen & marketing
De heer H-L Yuen is als extern adviseur bij ons betrokken. Hij houdt zich bezig met woordvoering,
contracten en vergunningen. De heer H-L Yuen heeft ongeveer 38 jaar ervaring met de exploitatie van
restaurants. Voordat de heer Yuen betrokken raakte bij onze onderneming was hij eigenaar van diverse
Chinees-Indische, sushi en teppanyaki restaurants. Ook heeft hij drie jaar ervaring opgedaan met
vastgoedinvesteringsprojecten (in samenwerking met Inter Vastgoed Nederland). Daarnaast heeft de
heer H-L Yuen ervaring opgedaan in diverse executive functies in internationale handel en adviesrollen
met betrekking tot oosterse restaurants.
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Mevrouw Y.F. (Jade) Yuen – Hoofd Accounting & Administratie
Mevrouw Yuen is verantwoordelijk voor onze administratie, maar ook de administratie van
franchisenemers (die door AGF Administratie- en Advieskantoor B.V. worden ontzorgd). Voordat
mevrouw Yuen betrokken raakte bij onze onderneming was zij betrokken bij de exploitatie van een
(afhaal- en) bezorgrestaurant. Mevrouw Yuen heeft een accountancy achtergrond en ruim drie jaren
praktijkervaring opgedaan bij diverse accountancy kantoren.
De hiervoor genoemde belangrijke medewerkers hebben geen andere functies die voor ons relevant
zijn. Er zijn geen (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze personen.
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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 21 juli 2020 door de algemene
vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 24 juli 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. De
jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Onze accountant is Van Dijk Adviesgroep. Het adres van onze accountant is 2e Hogeweg 81b in Zeist.
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2019. De
jaarrekening over 2018 is samengesteld door AGF Administratie- en Advieskantoor. AGF Administratieen Advieskantoor heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2018. Het
adres van AGF Administratie- en Advieskantoor is Leeuweriklaan 121 in Bussum.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de vergelijkingscijfers (jaar 2018) in de jaarrekening over
2019 niet volledig overeen komen met de vastgestelde en gedeponeerde jaarrekening over 2018. De
reden daarvan is dat Van Dijk Adviesgroep bij het samenstellen van de jaarrekening over 2019 is
uitgegaan van gegevens uit onze administratie en niet van gegevens uit onze vastgestelde jaarrekening
over 2018. Dit heeft Van Dijk Adviesgroep gedaan om als onafhankelijk administratiekantoor een eigen
audit te doen op de cijfers uit onze administratie. Hierdoor zijn een aantal verschillen ontstaan. Met
betrekking tot de balans en winst- en verliesrekening over het jaar 2018 dienen obligatiehouders uit te
gaan van de cijfers uit de vastgestelde en gedeponeerde jaarrekening over 2018 en niet van de
vergelijkingscijfers (jaar 2018) in de jaarrekening over het jaar 2019. In deze paragraaf worden de
correcte cijfers weergegeven.
De cijfers over de periode januari tot en met november 2020 zijn niet door de accountant samengesteld.
Het zijn interne cijfers.
De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/ilovesushi.
10.2

Belangrijke financiële informatie

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie van ons over 2018 en 2019. De
jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.
10.2.1 Winst- en verliesrekening over de jaren 2018 en 2019
Winst- en verliesrekening

01-01-2018 t/m 31-12-2018

01-01-2019 t/m 31-12-2019

Kerncijfers in euro
Netto omzet
Kostprijs van de omzet

813.651

1.265.253

0

3.489
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Brutomarge

813.651

1.261.764

-121.637

-208.739

-67.614

-179.902

-229.239

-352.266

-22.067

-13.286

0

0

Buitengewone baten

354

5.598

Buitengewone lasten

0

-9.768

373.448

503.401

83.337

118.141

290.111

385.260

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
Resultaat uit deelnemingen

Winst voor belasting

Belasting

Winst na belasting
Netto-omzet

Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. De nettoomzet is gestegen van € 813.651 in 2018 naar € 1.265.253 in 2019. Deze stijging heeft meerdere
oorzaken. Wij hebben in 2019 nieuwe vestigingen geopend waardoor meer franchisecontracten zijn
gesloten en onze inkomsten zijn toegenomen. Daarnaast is de markt sterk gegroeid waardoor
franchisenemers meer omzet hebben gemaakt waardoor onze inkomsten ook zijn toegenomen.
Kostprijs van de omzet
Doordat we gebruik maken van franchisenemers is de inkoopwaarde van de omzet voor onszelf
minimaal. De inkoopkosten van de omzet in 2019 komen voort uit het tijdelijk overnemen van één
franchisevestiging. De franchisenemer van deze vestiging was uitgevallen door ziekte. Gedurende de
periode dat wij een nieuwe franchisenemer hebben gezocht, hebben wij zelf deze vestiging tijdelijk
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overgenomen. Daarnaast bestaan onze inkoopkosten uit kosten voor de werving van de
franchisenemers en leasekosten voor de inventaris en verbouwing van de vestigingen.
Brutomarge
Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. Het
bruto-omzetresultaat bedroeg in 2019 € 1.261.764. In 2018 was dat nog € 813.651. De omzet steeg
dus met 55%. Deze verbetering van de brutomarge is vooral het gevolg van de uitbreiding van het
aantal vestigingen en daarmee het aantal franchisenemers.
Kosten
Onze kosten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen en overige bedrijfskosten.
Onze personeelskosten zijn in 2019 gestegen, doordat er in 2019 een extra werknemer in dienst is
gekomen. In 2018 waren dit 4 werknemers en in 2019 is dit aantal gegroeid naar 5 werknemers. De
personeelskosten bedroegen in 2019 € 208.739. In 2018 waren deze nog € 121.637.
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op goodwill, transport en vervoersmiddelen, inventaris
en verbouwingen. Wij schrijven af op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voor de
goodwill en verbouwingen is het percentage 10% en voor de inventaris en vervoersmiddelen is dat
percentage 20%. In 2018 en 2019 hebben wij extra afgeschreven op de verbouwingen. In 2019 hebben
wij € 179.902 afgeschreven. In 2018 was dat € 67.614.
De overige bedrijfskosten bestaan uit auto- en transportkosten, huisvestingskosten, verkoopkosten,
beperkt aftrekbare kosten en overige kosten. Deze kosten zijn gestegen van € 229.239 in 2018 naar €
352.266 in 2019. Deze sterke stijging is vooral het gevolg van hogere verkoopkosten, in 2018 zijn er
bijna geen verkoopkosten gemaakt terwijl in 2019 is gestart met reclame, relatiegeschenken en
drukwerk. Daarnaast nemen we een deel van de huisvestingskosten van de franchisenemers op ons.
Door uitbreiding van het aantal vestigingen zijn deze kosten gestegen. Ook hebben wij meer uitgegeven
aan advieskosten vanwege onze (voorgenomen) uitbreiding.
Financiële baten en lasten
Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. In 2018 leidde dit tot
financiële lasten van € 22.067. Door het aflossen van schulden bedroegen onze rentelasten in 2019 €
13.286.
Buitengewone baten en lasten
De buitengewone baten bestaan uit nagekomen baten uit voorgaande jaren. In 2018 was dit € 354, in
2019 is dit gestegen naar € 5.598. De buitengewone lasten bestaan uit nagekomen lasten uit
voorgaande jaren. In 2018 was dit € 0, in 2019 is dit gestegen naar € 9.768.

56/100

Winst voor belasting
Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de
financiële baten en lasten, en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. In 2018 was de
winst voor belasting € 373.448. In 2019 was de winst voor belastingen € 503.401.
Belastingen
In 2018 is winst behaald en waren wij € 83.337 vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2019 is winst
behaald en waren wij € 118.141 vennootschapsbelasting verschuldigd.
Resultaat na belastingen
Onze winst na belasting was in 2018 € 369.750. In 2019 was dit € 385.260.
10.2.2 Balans over de jaren 2018 en 2019
Balans

31-12-2018

31-12-2019

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

4.415

5.965

Materiële vaste activa

356.031

535.286

Financiële vaste activa

240.733

455.727

Totaal vaste activa

601.179

996.978

178.929

318.300

59.439

191.646

Totaal vlottende activa

238.368

509.946

Totaal activa

839.547

1.506.924

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Immateriële vaste activa
Onze immateriële vaste activa geven de boekhoudkundige waarde weer van onze goodwill. De
aanschafwaarde van de goodwill is € 6.965, hierop wordt elk jaar afgeschreven (zie de toelichting
kosten onder de winst- en verliesrekening). Per eind 2018 hadden wij voor € 4.415 aan immateriële
vaste activa op de balans staan. Eind 2019 is de immateriële vaste activa € 5.965
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Materiële vaste activa
Onze materiële vaste activa zijn transport- en vervoersmiddelen, bedrijfsinventaris en verbouwingen.
Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van in totaal € 782.930 schrijven wij af. Daarnaast hebben wij
voor € 358.657 in nieuwe bedrijfsinventaris en verbouwingen geïnvesteerd.
Financiële vaste activa
Onze financiële vaste activa bestaan uit onze deelneming in AGF Administratie- en Advieskantoor B.V
en langlopende vorderingen. De deelneming is gedurende 2019 voor 70% aangekocht en het belang
is voor het einde van het jaar 2019 uitgebreid naar 100%. Veruit het grootste deel van de langlopende
vorderingen zijn vorderingen op franchisenemers en groepsmaatschappijen. Door nieuwe
franchisenemers en de aankoop van de deelneming zijn de financiële vaste activa gestegen van €
240.733 in 2018 naar € 455.727 in 2019.
Vorderingen
Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op groepsmaatschappijen en overige
vorderingen. Veruit het grootste deel van onze vorderingen zijn handelsdebiteuren. Dat is geld dat wij
van de franchisenemers tegoed hebben. Onze vorderingen zijn gestegen van € 178.929 in 2018 naar
€ 318.300 in 2019. Dat komt doordat er meer vestigingen geopend zijn. Daardoor hebben wij meer geld
tegoed van de franchisenemers. De balanspost vorderingen is een momentopname.
Liquide middelen
Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Eind 2019 hadden wij
€ 191.646 aan liquide middelen, eind 2018 was dat € 59.439. De balanspost liquide middelen is een
momentopname.
Balans

31-12-2018

31-12-2019

Passiva
Eigen vermogen
Gestort aandelenkapitaal

1

1

Winstreserve

454.062

808.473

Totaal eigen vermogen

454.063

808.474

Langlopende schulden

190.543

351.335

Kortlopende schulden

194.941

347.115

Vreemd vermogen
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Totaal vreemd vermogen

385.484

698.450

Totaal passiva

839.547

1.506.924

Eigen vermogen
Ons eigen vermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal en onze winstreserves. In 2019 is ons eigen
vermogen gestegen tot € 808.474 ten opzichte van € 454.063 in 2018. Dat komt doordat wij in 2019
meer winst hebben gemaakt op onze gewone bedrijfsvoering.
Langlopende schulden
Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit de 3
leningen van Capital Circle die wij in 2018 en 2019 hebben aangetrokken. Ook bestaat deze balanspost
uit financial leaseverplichtingen voor een auto. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk 7.5.
De toename van deze balanspost (€ 190.543 in 2018 naar € 351.335 in 2019) kan worden verklaard
door het aantrekken van nieuwe leningen bij Capital Circle in 2019.
Kortlopende schulden
Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering.
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren en
onze af te dragen belasting.
Het totaal van onze kortlopende schulden is gestegen van € 194.941 in 2018 naar € 347.115 in 2019.
Dat komt vooral doordat er meer kortlopende leningen aan nieuwe franchisenemers uitgegeven zijn
door het openen van nieuwe vestigingen.
10.3

Tussentijdse cijfers over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 november 2020

10.3.1 Winst- en verliesrekening
Hierna volgt een uiteenzetting van de winst- en verliesrekening over 1 januari 2020 tot en met 30
november 2020 met daarbij 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019 als vergelijkend jaar.
Winst- en verliesrekening

01-01-2019 t/m 30-11-2019

01-01-2020 t/m 30-11-2020

Kerncijfers in euro
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

1.131.615

2.468.626

3.699

90.550

1.127.916

2.378.076
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Personeelskosten

-190.626

-264.992

Afschrijvingen

-164.910

-147.430

Overige bedrijfskosten

-305.614

-629.254

-12.692

-36.534

Buitengewone baten

1.300

0

Buitengewone lasten

-7.568

-23.196

447.806

1.276.670

94.951

302.168

352.855

974.503

Financiële baten en lasten

Winst voor belasting

Belasting

Winst na belasting
Netto-omzet

Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. De nettoomzet is gestegen van € 1.131.615 tussen 1 januari en 30 november 2019 naar € 2.468.626 in dezelfde
periode. Deze stijging heeft meerdere oorzaken. Wij hebben in 2020 13 nieuwe vestigingen geopend
waardoor meer franchisecontracten zijn gesloten en onze inkomsten zijn toegenomen. Daarnaast is de
markt sterk gegroeid waardoor franchisenemers meer omzet hebben gemaakt waardoor onze
inkomsten ook zijn toegenomen.
Kostprijs van de omzet
Doordat wij als franchisegever geen directe verkoop hebben, maar een dienstverlenende organisatie
zijn, is de inkoopwaarde van de omzet voor onszelf minimaal. Incidenteel boeken wij renovaties of
reparaties van reeds bestaande vestigingen in de inkoopwaarde van de omzet en sinds 2020 worden
ook de leasekosten van de inventaris en kassasystemen in de inkoopwaarde van de omzet geboekt.
De toename van € 86.851 is voornamelijk ontstaan in kwartaal 4 van 2020, waarbij aan het einde van
het jaar nog wordt onderzocht welk deel wij eventueel kunnen activeren op de balans als verbouwing,
waardoor de inkoopkosten afnemen.
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Brutowinst
Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. Het
bruto-omzetresultaat bedroeg tot en met november dit jaar € 2.378.076. In dezelfde periode in 2019
was dat nog € 1.127.916. De marge steeg dus met 111%. Deze verbetering van de brutomarge is vooral
het gevolg van de uitbreiding van het aantal vestigingen en daarmee het aantal franchisenemers.
Kosten
Onze kosten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen en overige bedrijfskosten.
Onze personeelskosten zijn dit jaar gestegen, doordat er 2 extra werknemers in dienst zijn gekomen
en 1 werknemer van één werkdag naar drie werkdagen per week is gegaan (2,2 FTE). In 2019 waren
dit 5 werknemers en in 2020 is dit aantal gegroeid naar 8 werknemers. De personeelskosten bedroegen
tussen 1 januari en 30 november 2019 € 190.626. In dezelfde periode in 2020 zijn deze gestegen naar
€ 264.992.
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op goodwill, transport en vervoersmiddelen, inventaris
en verbouwingen. Wij schrijven af op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voor de
goodwill en verbouwingen is het percentage 10% en voor de inventaris en vervoersmiddelen is dat
percentage 20%. Op de verbouwingen hebben wij in 2018 en 2019 meer afgeschreven, dus hebben
wij dit in 2020 gecorrigeerd naar 10%. In dit jaar hebben wij € 147.430 afgeschreven. In dezelfde periode
in 2019 was dat € 164.910.
De overige bedrijfskosten bestaan uit auto- en transportkosten, huisvestingskosten, verkoopkosten,
beperkt aftrekbare kosten en overige kosten. Deze kosten zijn tot en met november 2020 gestegen van
€ 305.614 in dezelfde periode in 2019 naar € 629.254 in 2020. Deze sterke stijging is vooral het gevolg
van hogere verkoopkosten. In 2020 is onze marketing sterk uitgebreid. Ook is meer geld besteed aan
relatiegeschenken en drukwerk. Daarnaast financieren we de verbouwingskosten van nieuwe
vestigingen en de renovatiekosten van bestaande vestigingen van de franchisenemers. Door
uitbreiding van het aantal vestigingen zijn deze kosten gestegen. Ook hebben wij meer uitgegeven aan
advieskosten vanwege onze (voorgenomen) uitbreiding, de reorganisatie en het aantrekken van deze
obligatielening.
Financiële baten en lasten
Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. In 2019 leidde dit tot 30
november tot financiële lasten van € 12.692. In 2020 zijn de financiële lasten voor dezelfde periode €
36.534. De stijging van de financiële lasten komt doordat in februari van 2020 een extra lening is
aangetrokken.
Buitengewone baten en lasten
De buitengewone baten bestaan uit nagekomen baten uit voorgaande jaren. Tussen januari en 30
november 2019 was dit € 1.300, in 2020 is dit voor dezelfde periode gedaald naar € 0. De buitengewone
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lasten bestaan uit nagekomen lasten uit voorgaande jaren. Tussen januari en 30 november 2019 was
dit € 7.568, in 2020 is dit voor dezelfde periode gestegen naar € 23.196.
Winst voor belasting
Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de
financiële baten en lasten, en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. In 2020 tot 30
november was de winst voor belasting € 1.276.670. In 2019 was de winst voor belastingen voor
dezelfde periode € 447.806.
Belastingen
In 2019 is winst behaald voor de periode tot 30 november, daarover zijn wij € 94.951
vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2020 is dit voor dezelfde periode € 302.168
Resultaat na belastingen
Onze winst na belasting was in 2019 tussen 1 januari en 30 november € 352.855. In 2020 was dit voor
dezelfde periode € 974.503.
10.3.2 Balans
Hierna volgt een uiteenzetting van de balans op 30 november 2020 met daarbij 30 november 2019 als
vergelijkend jaar. Eerst volgt de activazijde. Daarna volgt de passivazijde.
Balans

30-11-2019

30-11-2020

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

6.007

100.640

Materiële vaste activa

528.507

915.849

Financiële vaste activa

445.871

1.028.601

Totaal vaste activa

980.385

2.045.090

427.487

515.767

97.667

476.991

525.154

992.758

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
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Totaal activa

1.505.539

3.037.848

Immateriële vaste activa
Onze immateriële vaste activa geven de boekhoudkundige waarde weer van onze goodwill. De
aanschafwaarde van de goodwill is € 6.965, hierop wordt elk jaar afgeschreven (zie de toelichting
kosten onder de winst- en verliesrekening). Op 30 november 2019 hadden wij voor € 6.007 aan
immateriële vaste activa op de balans staan. Eind 2020 is de immateriële vaste activa toegenomen met
€ 94.633. Deze stijging komt door de aanstaande overname van een huurcontract per 1 februari 2021
en betaling sleutelgeld voor een nieuw te openen vestiging op het Cornelis Troostplein te Amsterdam
(€ 67.500). Daarnaast is de franchisenemer voor de locatie Lelystad uitgekocht wat volledig als goodwill
is geboekt (€ 30.000).
Materiële vaste activa
Onze materiële vaste activa zijn transport- en vervoersmiddelen, bedrijfsinventaris en verbouwingen.
Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van in totaal € 782.930 schrijven wij af. Daarnaast hebben wij
voor € 527.993 in nieuwe bedrijfsinventaris en verbouwingen geïnvesteerd. Door het openen van
nieuwe vestigingen en de verbouwingen daarvan zijn onze materiële vaste activa gestegen.
Financiële vaste activa
Onze financiële vaste activa bestaan uit onze deelneming in AGF Administratie- en Advieskantoor B.V
en langlopende vorderingen. Veruit het grootste deel van de langlopende vorderingen zijn vorderingen
op franchisenemers en groepsmaatschappijen welke zien op uitgestelde entree fees en
verbouwingskosten. Door nieuwe franchisenemers en de aankoop van de deelneming zijn de financiële
vaste activa gestegen van € 445.871 op 30 november 2019 naar € 1.028.601 op 30 november in 2020.
Vorderingen
Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op groepsmaatschappijen en overige
vorderingen. Veruit het grootste deel van onze vorderingen zijn handelsdebiteuren. Dat is geld dat wij
van de franchisenemers tegoed hebben. Onze vorderingen zijn gestegen van € 427.487 op 30
november 2019 naar € 515.767 op 30 november 2020. Dat komt doordat er meer vestigingen geopend
zijn. Daardoor hebben wij meer geld tegoed van de franchisenemers. De balanspost vorderingen is een
momentopname.
Liquide middelen
Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Dit jaar hebben wij op
30 november € 476.991 aan liquide middelen, op 30 november 2019 was dat € 97.667. De balanspost
liquide middelen is een momentopname.
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Balans

30-11-2019

30-11-2020

Passiva
Eigen vermogen
Gestort aandelenkapitaal

1

1

Winstreserve

806.917

1.782.976

Totaal eigen vermogen

806.918

1.782.977

Langlopende schulden

364.463

410.259

Kortlopende schulden

334.158

844.613

Totaal vreemd vermogen

698.621

1.254.872

1.505.539

3.037.849

Vreemd vermogen

Totaal passiva
Eigen vermogen

Ons eigen vermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal en onze winstreserves. Op 30 november 2020
is ons eigen vermogen gestegen tot € 1.782.977 ten opzichte van € 806.918 op 30 november 2019.
Dat komt doordat wij in 2020 meer winst hebben gemaakt op onze gewone bedrijfsvoering.
Langlopende schulden
Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit de 3
leningen van Capital Circle die wij in 2018, 2019 en 2020 hebben aangetrokken. Ook bestaat deze
balanspost uit financial leaseverplichtingen voor een auto. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk
7.5.
De toename van deze balanspost (€ 364.463 op 30 november 2019 naar € 410.259 op 30 november
2020) kan worden verklaard door het aantrekken van nieuwe leningen bij Capital Circle in 2020.
Kortlopende schulden
Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering.
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren en
onze af te dragen belasting.
Het totaal van onze kortlopende schulden is gestegen van € 334.158 op 30 november 2019 naar €
844.613 op 30 november 2020. Dat komt vooral doordat er meer kortlopende schulden aan nieuwe
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franchisenemers zijn door het openen van nieuwe vestigingen en de nog te betalen
vennootschapsbelasting.
10.4

Prognose

Hieronder zullen wij een overzicht geven van een verwacht scenario voor de jaren 2020 en 2021.
Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, maar
het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier
dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen
op basis van deze prognoses
Let op: op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers.
Bij het opstellen van onze prognose hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Die
uitgangspunten zullen wij hierna toelichten.
Wij hebben onze prognoses gebaseerd op ons verkoopplan en het uitbreidingsplan. Deze plannen zijn
gebaseerd op een groeiende afhaal- en bezorgmarkt en op onze plannen om meer vestigingen te
openen. Tot op heden hebben wij 47 operationele vestigingen. Onze ambitie is om 76 vestigingen
geopend te hebben in 2021 en uiteindelijk door te groeien tot 100 vestigingen. De prognose ziet op het
jaar 2021. In onze prognose zijn wij dus uitgegaan van 76 geopende vestigingen.
Doordat wij een percentage van de omzet van de franchisenemers als franchise fee ontvangen,
verwachten wij dat door het openen van meer vestigingen (en dus een groei van het aantal
franchisenemers) de omzet zal stijgen. Ook zal de groeiende markt naar verwachting zorgen voor meer
bestellingen bij onze franchisenemers. Dit heeft als gevolg dat onze franchisenemers een hogere omzet
genereren. Aangezien de franchise fee afhankelijk is van de omzet, verwachten wij dus meer inkomsten
uit de franchise fees.
Wij verwachten dat ook cashflow substantieel zal stijgen. Eén van de redenen hiervoor is dat onze
vaste kosten relatief laag zijn. Ook zullen wij nieuwe vestigingen openen waardoor meer omzet
gegenereerd zal worden. Daarnaast hebben wij onze eigen website vernieuwd, waarvan steeds meer
nieuwe klanten gebruik maken. Voor bestellingen op onze eigen website hoeft de franchisenemer geen
fee aan Thuisbezorgd.nl te betalen. Wij brengen voor bestellingen via onze website een lagere fee dan
die van Thuisbezorgd.nl in rekening. Doordat de bestellingen via onze eigen website toenemen,
verwachten wij dat onze inkomsten toe zullen nemen. Het is onze ambitie om het gebruik van onze
website verder te stimuleren.
Bij deze prognoses gaan wij ervan uit dat wij voor € 1.750.000 aan obligaties verkopen. Tijdens het
opstellen van de prognose was de verwachting dat wij de obligatielening in november 2020 zouden
uitgeven. Daardoor was de verwachting dat wij op 31 december 2020 een groot gedeelte van de
obligatielening zouden hebben ontvangen. Uiteindelijk is de datum van aanvang van de aanbieding van
deze obligatielening 18 december 2020. De prognose houdt geen rekening met de afwijkende datum
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van de aanbieding van deze obligatielening. Dit reflecteert in de cijfers met name op de liquide
middelen, waardoor die cijfers enigszins optimistisch lijken.
10.4.1 Winst- en verliesrekening voor de prognose van 2020 en 2021
Winst- en verliesrekening
Kerncijfers in euro

01-01-2019 t/m 3112-2019

01-01-2020 t/m 3112-2020

01-01-2021
31-12-2021

Prognose

Prognose

Netto omzet

1.265.253

2.668.744

5.088.495

Inkoopwaarde van de omzet

3.489

98.782

170.972

Brutomarge

1.261.764

2.569.962

4.917.523

Personeelskosten

-208.739

-289.082

-599.866

Afschrijvingen

-179.902

-160.833

-552.258

Overige bedrijfskosten

-352.266

-686.459

-1.192.131

Financiële baten en lasten

-13.286

-39.855

-177.314

Buitengewone baten

5.598

0

0

Buitengewone lasten

-9.768

-25.305

0

Winst voor belasting

503.401

1.392.731

2.395.954

Belasting

118.141

329.766

574.488

Winst na belasting

385.260

1.063.094

1.821.465

t/m

Netto-omzet
Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Volgens
onze prognose groeit de omzet van € 1.265.253 in 2019 naar € 2.668.744 in 2020 en € 5.088.495 in
2021. Wij hebben in 2020 13 nieuwe vestigingen geopend en zullen ook in 2021 nieuwe vestigingen
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openen, waardoor meer franchisecontracten zijn en worden gesloten en onze inkomsten zullen
toenemen. Daarnaast groeit de markt sterk waardoor franchisenemers meer omzet maken waardoor
onze inkomsten ook toenemen.
Kostprijs van de omzet
Doordat we gebruik maken van franchisenemers is de inkoopwaarde van de omzet voor onszelf
minimaal. Onze inkoopkosten bestaan uit kosten voor de werving van de franchisenemers, leasekosten
voor de inventaris van de vestigingen en kosten voor de verbouwing van vestigingen. Door uitbreiding
van het aantal vestigingen zal de inkoopwaarde van de omzet jaarlijks toenemen. Wij verwachten dat
de kosten voor 2020 € 98.782 zijn en voor 2021 € 170.972.
Brutomarge
Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. Wij
verwachten dat het bruto-omzetresultaat in 2020 € 2.569.962 bedraagt en in 2021 € 4.917.523. Wij
verwachten dus dat de marge sterk zal stijgen. Deze verbetering van de brutomarge is vooral het gevolg
van de uitbreiding van het aantal vestigingen en daarmee het aantal franchisenemers.
Kosten
Onze kosten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen en overige bedrijfskosten.
Wij verwachten dat de personeelskosten gaan stijgen doordat we door de uitbreiding van onze
onderneming extra werknemers aan moeten nemen. Hierdoor verwachten wij een stijging van de
personeelskosten naar € 289.082 in 2020 en € 599.866 in 2021.
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op goodwill, transport en vervoersmiddelen, inventaris
en verbouwingen. Wij schrijven af op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voor de
goodwill en verbouwingen is het percentage 10% en voor de inventaris en vervoersmiddelen is dat
percentage 20%. Wij verwachten in 2020 € 160.833 af te schrijven, in 2021 verwachten wij dat dit €
552.258 is.
De overige bedrijfskosten bestaan uit auto- en transportkosten, huisvestingskosten, verkoopkosten,
beperkt aftrekbare kosten en overige kosten. Wij verwachten dat deze in 2020 € 686.459 zullen zijn en
in 2021 € 1.192.131. Deze sterke stijging is vooral het gevolg van hogere verkoopkosten. In 2020 is
onze marketing sterk uitgebreid. Ook is meer geld besteed aan relatiegeschenken en drukwerk. Het
voornemen bestaat om in 2021 ook extra geld uit te geven aan relatiegeschenken en drukwerk.
Daarnaast nemen we een deel van de huisvestingskosten van de franchisenemers op ons. Door
uitbreiding van het aantal vestigingen zullen deze kosten stijgen.
Financiële baten en lasten
Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. In 2020 zijn de verwachtte
financiële lasten € 39.855. In 2021 verwachten wij financiële lasten van € 177.314. De stijging van de
financiële lasten komt doordat wij de obligatielening uitgeven en daarover rente moeten betalen.
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Buitengewone baten en lasten
De buitengewone baten bestaan uit nagekomen baten uit voorgaande jaren. Wij verwachten dat er
geen nagekomen baten zullen zijn in 2020 en 2021. De buitengewone lasten bestaan uit nagekomen
lasten uit voorgaande jaren. Wij verwachten in 2020 € 25.305 buitengewone lasten en in 2021 geen
buitengewone lasten.
Winst voor belasting
Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de
financiële baten en lasten en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. Wij verwachten
daarom een winst van € 1.392.731 in 2020 en van € 2.395.954 in 2021.
Belastingen
Wij zullen over de winst vennootschapsbelasting moeten betalen. Wij verwachten dat de belasting voor
2020 € 329.766 is en € 574.488 voor 2021.
Resultaat na belastingen
Wij verwachten dat onze winst na belasting dan in 2020 € 1.063.094 zal zijn en in 2021 € 1.821.465.
10.4.2 Balans voor de prognose van 2020 en 2021
Balans

31-12-2019

Activa

31-12-2020

31-12-2021

Prognose

Prognose

Vaste activa
Immateriële vaste activa

5.965

100.590

100.090

Materiële vaste activa

535.286

1.015.849

2.818.011

Financiële vaste activa

455.727

1.028.601

1.670.955

Totaal vaste activa

996.978

2.145.040

4.589.056

Vorderingen

318.300

615.767

1.012.405

Liquide middelen

191.646

1.865.632

712.580

Totaal vlottende activa

509.946

2.481.399

1.724.985

1.506.924

4.626.439

6.314.041

Vlottende activa

Totaal activa
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Immateriële vaste activa
Onze immateriële vaste activa geven de boekhoudkundige waarde weer van onze goodwill. De
aanschafwaarde van de goodwill is € 6.965, hierop wordt elk jaar afgeschreven (zie de toelichting
kosten onder de winst- en verliesrekening). Wij verwachten dat de immateriële vaste activa op 31
december 2020 € 100.590 is en op 31 december 2021 € 100.090.
Materiële vaste activa
Onze materiële vaste activa zijn transport- en vervoersmiddelen, bedrijfsinventaris en verbouwingen.
Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van in totaal € 782.930 schrijven wij af. Daarnaast zullen wij in
nieuwe bedrijfsinventaris en verbouwingen investeren. Wij verwachten daarom dat de materiele vaste
activa eind 2020 € 1.015.849 zijn en € 2.818.011 eind 2021.
Financiële vaste activa
Onze financiële vaste activa bestaan uit onze deelneming in AGF Administratie- en Advieskantoor B.V
en langlopende vorderingen. Veruit het grootste deel van de langlopende vorderingen zijn vorderingen
op franchisenemers, groepsmaatschappijen en verbouwingskosten. Door toetreding van nieuwe
franchisenemers en de aankoop van de deelneming verwachten wij dat de financiële vaste activa zullen
stijgen naar € 1.028.601 eind 2020 en naar € 1.670.955 eind 2021.
Vorderingen
Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op groepsmaatschappijen en overige
vorderingen. Veruit het grootste deel van onze vorderingen zijn handelsdebiteuren. Dat is geld dat wij
van de franchisenemers tegoed hebben. Wij verwachten dat de vorderingen zullen stijgen naar €
615.767 eind 2020 en € 1.012.405 eind 2021. Dat komt doordat er meer vestigingen geopend zijn.
Daardoor hebben wij meer geld tegoed van de franchisenemers.
Liquide middelen
Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Wij verwachten op 31
december 2020 € 1.865.632 liquide middelen te hebben en € 712.580 op 31 december 2021. De reden
dat de liquide middelen eind december 2020 aanzienlijk hoger zijn, is dat een (gedeelte van) de
obligatielening dan naar verwachting is opgehaald. Zie hierover onze opmerking bij onze toelichting
over de uitgangspunten bij deze prognose. De uit hoofde van de obligatielening opgehaalde gelden
worden aangewend voor de uitbreiding van de I Love Sushi vestigingen. Daardoor zal het bedrag eind
2021 aanzienlijk lager zijn.
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Balans

31-12-2019

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

Prognose

Prognose

Eigen vermogen
Gestort aandelenkapitaal

1

1

1

Winstreserve

808.473

1.871.567

3.693.032

Totaal eigen vermogen

808.474

1.871.568

3.693.033

Langlopende schulden

351.335

1.860.259

1.674.506

Kortlopende schulden

347.115

894.613

946.502

Totaal vreemd vermogen

698.450

2.754.872

2.621.008

1.506.924

4.626.439

6.314.041

Vreemd vermogen

Totaal passiva
Eigen vermogen

Ons eigen vermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal en onze winstreserves. Wij verwachten dat ons
eigen vermogen zal stijgen naar € 1.871.568 eind 2020 en naar € 3.693.033 eind 2021. Dat komt
doordat wij meer winst verwachten in 2020 en 2021.
Langlopende schulden
Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit de 3
leningen van Capital Circle en de obligatielening. Ook bestaat deze balanspost uit financial
leaseverplichtingen voor een auto. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk 7.5.
Wij verwachten dat de langlopende schulden eind 2020 € 1.860.259 zullen zijn en € 1.674.506 eind
2021.
Kortlopende schulden
Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering.
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren en
onze af te dragen belasting.
Wij verwachten dat de kortlopende schulden eind 2020 € 894.613 zullen zijn en € 946.502 eind 2021.
Dat komt vooral doordat er meer kortlopende leningen aan nieuwe franchisenemers uitgegeven zullen
worden door het openen van nieuwe vestigingen.
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10.5

Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij 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

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 30 november 2020 die voor ons bijzonder van belang
zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.
Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit op 31 december 2018, 31 december 2019, 30
november 2019 en 30 november 2020,
31-12-2018
Totaal eigen

31-12-2019

30-11-2019

30-11-2020

€ 454.063

€ 808.474

€ 806.918

€ 1.782.977

€ 839.547

€ 1.506.924

€ 1.505.539

€ 3.037.849

54,1%

53,7%

53,6%

58,7%

vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit

10.6

Rechtszaken

In de afgelopen 12 maanden heeft er één rechtszaak plaatsgevonden. Dit betrof een zaak over de huur
van winkelruimte om een I Love Sushi vestiging te exploiteren. De wederpartij stelde dat er geen sprake
was van een huurovereenkomst, terwijl er naar de mening van I Love Sushi wel degelijk sprake was
van een huurovereenkomst. Dit geschil is in het voordeel van I Love Sushi beslist, waarbij de wederpartij
is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis van de rechtbank is hoger beroep ingesteld. Indien
het gerechtshof het vonnis in eerste aanleg zal vernietigen, bestaat – kort gezegd – het risico dat wij
het gehuurde zullen moeten teruggeven aan de wederpartij. Ook bestaat het risico dat I Love Sushi zal
worden veroordeeld in de proceskosten en eventuele overige kosten, bijvoorbeeld de nakosten.
Naast deze procedure zijn er in de laatste 12 maanden geen rechtszaken, overheidsingrepen of
arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden
kunnen zijn of kunnen worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in
een recent verleden hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit.
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10.7

De vooruitzichten zijn niet materieel slechter sinds publicatie van onze laatste financiële
overzichten

Wij hebben op 24 juli 2020 onze laatste financiële overzichten bekend gemaakt. Sinds deze datum zijn
er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. Er zijn ons geen gegevens
bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor
onze vooruitzichten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat COVID-19 geen negatieve wijziging van
betekenis is in onze vooruitzichten. De markt voor afhalen en bezorgen is enorm gegroeid sinds de
uitbraak van COVID-19 en de (gedeeltelijke) lockdown (zie hierover ook hoofdstuk 7.2). Zoals
beschreven in hoofdstuk 7.2 is de verwachting dat vanaf het tweede kwartaal in 2021 de 'out-of-home'
concepten (bijvoorbeeld restaurants) weer zullen groeien en een gedeelte van de verloren omzet (en
aldus het marktaandeel) kunnen terugwinnen. Ondanks de groei van de 'out-of-home' concepten, zullen
de 'at-home' concepten (bezorgen en afhalen) nog steeds een belangrijk aandeel hebben op de markt.
10.8

Er zijn geen materiële 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 deze laatste
verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van
betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep van bedrijven waar wij bij horen. Voor de
volledigheid wordt opgemerkt dat COVID-19 een (positieve) wijziging van betekenis is in onze financiële
prestaties. De omzet van ILS is sinds COVID-19 gestegen met 25% tot 50%. Dit heeft ermee te maken
dat de markt voor afhalen en bezorging enorm is gegroeid sinds de uitbraak van COVID-19 en de
(gedeeltelijke) lockdown (zie hierover ook hoofdstuk 7.2).
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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
gevolgen anders voor u. 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. Heeft 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 2021. 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.
11.2.1 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. U telt die winst op bij
uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld gekregen dan het geld dat u

73/100

ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. U haalt 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 2021 is 66 jaar en 4 maanden.
Hieronder ziet u hoe de verschillende schijven in box 1 zijn opgebouwd en de tarieven over 2021:
Schijf

Belastbaar inkomen

Tarief tot AOW-leeftijd

1

tot en met € 68.507

37,10%

2

meer dan € 68.507

49,50%

Schijf

Belastbaar inkomen

Tarief vanaf AOW-Leeftijd (geboren
voor 1 januari 1946)

1

tot en met € 35.375

19,20%

2

tussen € 35.375 en € 68.507

37,10%

3

meer dan € 68.507

49,50%

Schijf

Belastbaar inkomen

Tarief vanaf AOW-Leeftijd (geboren
na 1 januari 1946)

1

tot en met € 34.712

19,20%

2

tussen € 34.712 en € 68.507

37,10%

3

meer dan € 68.507

49,50%

11.2.2 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 € 50.000. Dit betekent dat u geen belasting betaalt
in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 50.000. Zijn uw bezittingen minus uw
schulden meer dan € 50.000? Dan betaalt u over het meerdere belasting. Bent u gehuwd of
samenwonend (fiscaal partner) dan geldt de algemene vrijstelling dubbel. Deze is dan € 100.000.
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In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2021 voor u gelden.
Voor wie geldt de vrijstelling?

Het bedrag van de vrijstelling

U bent volwassen en alleenstaand

€ 50.000

(zonder een fiscaal partner)
U bent volwassen en gehuwd of samenwonend
(fiscaal partner)

€ 100.000 (gezamenlijke vrijstelling)

In 2021 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 in 2021 zijn
opgebouwd:
Schijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en

Percentage 0,03%

Percentage 5,69%

beleggen
1

tot en met € 50.000

67%

33%

2

tussen € 50.000 en € 950.000

21%

79%

3

Meer dan € 950.000

0%

100%

11.2.3 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.
11.2.4 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 2021 over de eerste € 245.000 van de winst 15% aan
belasting. Heeft u meer winst dan € 245.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting. Vanaf
2021 wordt soms bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit is alleen wanneer betalingen
worden gedaan aan een bedrijf dat dezelfde aandeelhouder heeft als het bedrijf dat de rente betaald.
Wij houden dus geen belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties.
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WIE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS?

Wij, I Love Sushi Beheer B.V., 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 bijlage
1 bij dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.
13.1.1

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.
13.1.2 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.
13.1.3 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.
13.1.4 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.
13.1.5 Wat mag ik doen op een vergadering?
U mag op een vergadering het volgende doen:
•

u mag spreken (het woord voeren); en

•

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.
13.1.6 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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HEEFT U EEN KLACHT?

Heeft u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen:
NPEX@ilovesushi.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
I Love Sushi
Monnickskamp 8a
1273 JS Huizen
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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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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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;

−

ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel;

−

onze jaarrekeningen over 2018 en 2019;

−

de jaarrekeningen over 2018 en 2019 van I Love Property B.V.

−

de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX:
www.npex.nl/ilovesushi. 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 1

TRUSTAKTE

Partijen:

1.

I Love Sushi Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de
Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67738605 ("ILS").
en

2.

Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel
in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 (1181
NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen");

Partijen nemen het volgende in overweging:

1. ILS geeft voor maximaal € 1.750.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal
1.750 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt
uitgegeven op de datum die staat in het prospectus en terugbetaald op de datum die
staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in het prospectus.

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de
beleggers ten opzichte van ILS. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen
op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte
staan.
Een belangrijke taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren van
de vergadering van beleggers.

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen
van de beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt
daarnaast ook de gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere
bedrijven hebben gekocht.
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4. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage
bij dit prospectus. De beleggers hebben zich met de inschrijving gebonden aan het
prospectus en daarmee met deze trustakte.

ILS en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:
1.

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

2.

ILS heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld

2.1

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

2.2

De schuld die ILS heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld
die ILS aan de beleggers heeft. De totale schuld is het uitstaande bedrag van de lening en de
rente die ILS aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die ILS aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet
mee. Betaalt ILS rente of betaalt ILS de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale
schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die ILS heeft aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag.

2.3

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

3.

ILS moet eerst betalen aan de beleggers

3.1

ILS

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:
a. als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,
b. wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt. Dit kan
alleen als ILS de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.
Dan moet ILS aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de beleggers
betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van ILS aan Stichting Obligatiehoudersbelangen
gelden als een betaling aan de beleggers.
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3.2

Betaalt

ILS

aan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen?

Of

verzoekt

Stichting

Obligatiehoudersbelangen ILS om rechtstreeks aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te
betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk
informeren.

4.

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen

4.1

ILS moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting
Obligatiehoudersbelangen

hiervoor

een

bedrag

van

ILS,

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 ILS. Dat geldt alleen
voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug
te betalen aan ILS.
4.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen
aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij
van ILS 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 A-rating
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.

ILS moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren

6.1

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

6.2

ILS 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 ILS de afspraken over de obligaties veranderen.
De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt:
a. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor
de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en
b. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook
de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.
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8.2

Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties veranderen
zonder de vergadering van de beleggers vooraf te raadplegen. Er is bijvoorbeeld spoed bij een
reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van betaling van ILS.
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 ILS de afspraken over de obligaties wijzigen.

9.

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als ILS de afspraken niet
nakomt

9.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de
obligaties

en

de

afspraken

in

deze

trustakte

eisen

van

ILS.

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen ILS.
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 ILS of tegen de
bestuurders van ILS, als ILS de afspraken niet nakomt.

9.3

De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure
tegen ILS of tegen de bestuurders van ILS te starten.

9.4

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

9.5

Komt ILS de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen aan
ILS 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.
9.6

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan ILS 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:
i.

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

ii.

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

85/100

10.

Als ILS de verplichtingen niet nakomt

10.1

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

ILS heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of ILS 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 ILS hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld; en

3.

ILS is haar verplichtingen niet alsnog nagekomen binnen 14 dagen na de
ingebrekestelling.

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 ILS haar faillissement heeft aangevraagd of als ILS failliet is verklaard. Of als ILS
surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als ILS
een besluit tot ontbinding heeft genomen

2.

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

3.

Als ILS zich niet aan de wet houdt.

4.

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

5.

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

6.

Als ILS afspraken over een andere lening niet nakomt.

7.

Als

ILS

(mogelijk)

verkeerde

of

misleidende

informatie

aan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt.
8.

Als de heer Y.L Yuen niet langer direct of indirect meer dan 50% van de geplaatste en
gestorte aandelen in het kapitaal van ILS houdt. Of niet langer direct of indirect
overwegende zeggenschap heeft over ILS.

9.

Als ILS geld leent aan een derde. Of als ILS afspreekt dat zij voor een derde gaat betalen
(garant stellen). Of als ILS zekerheid geeft aan een derde, behalve financiële
ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Met een derde bedoelen
wij niet onze groepsvennootschappen.

10.

Als ILS 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.
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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 ILS heeft gekregen. ILS 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 ILS 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 ILS 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 ILS is.

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.
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13.

Hoe wordt de vergadering gehouden?

13.1

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ILS 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 ILS 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.

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 ook 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
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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

ILS betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:
1.

een 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 daaropvolgende volgende
jaren zal zij ILS dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.

2.

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

3.

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

16.2

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

16.3

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ILS te onderzoeken
of

juridische

bijstand

(zoals

een

advocaat)

inschakelen?

Dan

kan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.
16.4

Is het nodig om ILS 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

vooruitbetalen.

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 stemgerechtigde beleggers op die vergadering aanwezig
is.
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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 ILS alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers helemaal is
nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

17.2

Wil

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

haar

werkzaamheden

eerder

stoppen?

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,

•

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

•

De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van ILS. "Onafhankelijk" betekent dat
de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben
van ILS. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van ILS. Of van een bedrijf dat bij
ILS 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
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3.

De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel
18.2.

17.5

ILS

zal

meewerken

aan

de

overdracht

aan

een

vervanger

voor

Stichting

Obligatiehoudersbelangen. ILS zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.

18.

De trustakte kan veranderen

18.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen en ILS 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.

18.2

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 ILS 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.
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Opgesteld en ondertekend in tweevoud:

____________________

____________________

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen
Mr. M.C. Olie LL.M.

Mr. S.G. van de Vusse MBV

Voorzitter

Penningmeester

____________________
Namens I Love Sushi Beheer B.V.
De heer Y.L. Yuen
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BIJLAGE 2

OVEREENKOMST VAN HOODFELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING

PARTIJEN:
1.

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met
statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester
Haspelslaan 172 (1181 NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 53177770 (de Schuldeiser);

2.

I LOVE SUSHI BEHEER B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de
Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67738605 (de Schuldenaar); en

3.

DE GROEPSMAATSCHAPPIJPEN zoals opgesomd in Bijlage 1 (De Oorspronkelijke
Hoofdelijke Medeschuldenaren) als oorspronkelijke hoofdelijke medeschuldenaren (de
Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaren),

De partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk tevens als Partij.
OVERWEGINGEN:
A.

De Schuldenaar geeft voor maximaal € 1.500.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal
1.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt uitgegeven
op de datum die staat in het prospectus behorende bij de aanbieding van de obligaties en
terugbetaald op de datum die staat in dat prospectus, of een eerdere of latere datum zoals
staat in dat prospectus.

B.

De Schuldeiser behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers ten opzichte van de
Schuldenaar. Daarvoor krijgt de Schuldeiser op grond van een privatieve last de
bevoegdheden en taken die staan vermeld in de trustakte van 18 december 2020 tussen de
Schuldeiser en de Schuldenaar (de Trustakte)

C.

De Schuldeiser heeft uit hoofde van de Trustakte een eigen, exclusief vorderingsrecht jegens
de Schuldenaar tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn (betalings-) verplichtingen jegens
beleggers in de obligaties (de Parallelle Vordering) en tevens naar eigen goeddunken - doch
te allen tijde met inachtneming van de belangen van de beleggers - over de rechten van die
beleggers kan beschikken. De Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig met de
corresponderende gezamenlijke vorderingen van de beleggers onder de obligatielening
opeisbaar.

D.

Ingeval de Schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit hoofde
van de Parallelle Vordering kan voldoen, verbindt iedere Oorspronkelijke Hoofdelijke
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Medeschuldenaar en iedere vennootschap die een Hoofdelijke Medeschuldenaar wordt in
overeenstemming met Artikel 7 van deze overeenkomst (een Toetredende Hoofdelijke
Medeschuldenaar en een Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar of een Toetredende
Hoofdelijke Schuldenaar hierna ook te noemen, een Hoofdelijke Medeschuldenaar) zich in
deze overeenkomst tot nakoming van deze betalingsverplichtingen van de Schuldenaar jegens
de Schuldeiser.
PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1.

Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van borgtocht)
om op eerste schriftelijk verzoek van de Schuldeiser, waarin deze aangeeft dat de Schuldenaar
niet aan diens betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit hoofde van de Parallelle
Vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen op de daarin
gestelde wijze aan de Schuldeiser te voldoen.

2.

Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich tegenover de Schuldeiser om deze
schadeloos te stellen voor het verlies dat door de Schuldeiser wordt geleden, in het geval dat
de verplichtingen uit hoofde van de Parallelle Vordering geheel niet of gedeeltelijk niet
afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. Het bedrag van dit
verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop de Schuldeiser, op basis van de Parallelle
Vordering, jegens de Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad.

3.

Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van alle
rechten en weren die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of
rechtspraak in verband met deze overeenkomst en/of enig door hem ten behoeve van de
Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht, aan hem zullen worden toegekend.

4.

De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke Medeschuldenaar
worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door de Schuldeiser van enig recht
jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar, het verlenen van
kwijtschelding jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door
het verlenen van uitstel van betaling door de Schuldeiser aan een andere Hoofdelijke
Medeschuldenaar of de Schuldenaar.

5.

Een Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de
Schuldenaar onder de Parallelle Vordering, ook in de volgende situaties:
a.

als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd;

b.

als de voorwaarden van de obligatielening zoals opgenomen in het prospectus worden
gewijzigd of aangevuld;
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c.

als de verplichtingen van de Schuldenaar onder de obligatielening (en daarmee ook onder
de Parallelle Vordering) met toestemming van de Schuldeiser worden overgedragen aan
een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar; of

d.

als de Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de
obligatielening (daaronder begrepen de Parallelle Vordering) overdraagt op een ander, of
met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd.

6.

Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover
nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden dat
het bedrag waarvoor een Hoofdelijke Medeschuldenaar onder deze overeenkomst hoger
wordt.

7.

Een vennootschap die behoort tot dezelfde groep (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk
Wetboek) als de Schuldenaar en geen Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar is, zal
een Hoofdelijke Medeschuldenaar worden als:
a.

zij is opgericht in Nederland; en

b.

de Schuldenaar en de toetredende groepsmaatschappij de Schuldeiser een volledig
ingevuld en ondertekende Toetredingsovereenkomst substantieel in de vorm van het
model opgenomen in Bijlage 2 (Model Toetredingsovereenkomst) hebben toegestuurd.

8.

Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder
recht tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens een andere Hoofdelijke
Medeschuldenaar of de Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder
de ontbindende voorwaarde dat de Schuldeiser een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan
alle Hoofdelijke Medeschuldenaars waaruit blijkt dat alle verplichtingen van de Schuldenaar
jegens de Schuldeiser onder de Parallelle Vordering onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn
voldaan.

9.

Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

10.

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de
Rechtbank Amsterdam.
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BIJLAGE 1

1.

OORSPRONKELIJKE HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAREN

I LOVE INVESTMENTS B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, met statutaire zetel in Huizen, Nederland en kantoorhoudende aan de
Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 75470748;

2.

I LOVE SUSHI PROPERTY B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland en kantoorhoudende aan de
Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67689558;

3.

I LOVE SUSHI PROPERTY II B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Huizen, Nederland en
kantoorhoudende aan de Monnickskamp 8a (1273 JS) in Huizen, ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel onder nummer 81177313;
en

4.

AGF ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bussum, Nederland
en kantoorhoudende aan de Leeuweriklaan 121 (1403 CN) in Bussum, ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71766456.
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BIJLAGE 2

MODEL TOETREDINGSOVEREENKOMST

Aan:

Stichting Obligatiehoudersbelangen als de Schuldeiser

Van:

[Groepsmaatschappij] en I Love Sushi Beheer B.V.

Datum:

[●]

Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling
gedateerd [●] december 2020 (de "Overeenkomst")

1.

Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Toetredingsovereenkomst. Begrippen
gedefinieerd

in

de

Overeenkomst

hebbend

dezelfde

betekenis

in

deze

Toetredingsovereenkomst, tenzij anders in deze Toetredingsovereenkomst gedefinieerd.
2.

[Groepsmaatschappij] komt hierbij overeen een Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar te
worden en verklaart zich hierbij gebonden aan de bepalingen van de Overeenkomst als
Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar ingevolge Artikel 7 van de Overeenkomst.
[Groepsmaatschappij] is een vennootschap geldig opgericht onder Nederlands recht van en is
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd onder nummer
[●]

3.

[Groepsmaatschappij] administratieve gegevens zijn als volgt:
Adres:
Faxnummer:
Contactpersoon:

4.

Deze Toetredingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
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I LOVE SUSHI BEHEER B.V.

Door

: [●]

Functie

: [●]

[GROEPSMAATSCHAPPIJ]

Door

: [●]

Functie

: [●]
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP 18 DECEMBER 2020 DOOR:
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Door

: Mr. M.C. Olie LL.M

Door

: Mr. S.G. van de Vusse MBV

Functie

: Voorzitter

Functie

: Penningmeester

I LOVE SUSHI BEHEER B.V.

Door

: De heer Y.L. Yuen

Functie

: Bestuurder

I LOVE SUSHI INVESTMENTS B.V.

Door

: De heer Y.L. Yuen

Functie

: Bestuurder

I LOVE SUSHI PROPERTY B.V.

Door

: De heer Y.L. Yuen

Functie

: Bestuurder
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I LOVE SUSHI PROPERTY II B.V.

Door

: IL Investments B.V.

Functie

: Bestuurder

Door

: De heer Y.L. Yuen

Functie

: Bestuurder

AGF ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR
B.V.

Door

: De heer Y.L. Yuen

Functie

: Bestuurder
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