Concept – 29 december 2020

Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van
Green Vison Holding B.V.
Datum:

23 december 2020, 10.00 ‐ 11.30 uur

Locatie:

Videoconference Zoom

Aanwezig:








57 beleggers
Marinus van Driel – CEO Green Vision Holding B.V.
Mark van der Plas – directie NPEX
Alan van Griethuysen ‐ directie NPEX
Myra Meijering ‐ NPEX
Mark Olie ‐ Stichting Obligatiehoudersbelangen ‐ voorzitter van de vergadering
Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen ‐ notulist van de vergadering

1.

Opening

De heer Olie opent deze buitengewone vergadering van obligatiehouders van Green Vision Holding
B.V. (“uitgevende instelling” of “HyGear”). Deze vergadering is bijeengeroepen vanwege de
aangekondigde overname van meer dan 50% van de aandelen in de uitgevende instelling aandelen
door het Canadese Xebec en de consequenties daarvan voor de uitstaande obligaties.

2.

Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

De heer Olie geeft aan dat er diverse vragen zijn binnenkomen van obligatiehouders naar aanleiding
van deze overname. Deze zullen in deze vergadering aan de orde komen.

3.

Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders van 27 oktober 2020

De notulen van de vergadering van obligatiehouders van 27 oktober 2020 worden zonder
wijziging vastgesteld.

4.

Toelichting van de overname van de uitgevende instelling door Xebec Adsorption Inc.
en de gevolgen voor de obligatieleningen van de uitgevende instelling en bespreking
van de procedure m.b.t. het opeisen van obligaties door individuele beleggers
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De heer Van Driel heeft de aanwezige beleggers welkom en start met de mededeling dat hij in deze
vergadering niet met nieuwe feiten zal komen gezien de publieke beursnotering.
Op 8 december 2020 is de overeenkomst getekend waarbij het Canadese Xebec Adsorption Inc.
(“Xebec”) alle aandelen in HyGear zal overnemen. Xebec is een beursgenoteerde onderneming met
een ondernemingswaarde van meer dan € 1 miljard. Men is nog niet actief op gebied van waterstof en
met de acquisitie van het complementaire HyGear kan men ook hierop actief zijn. Onder de
overeenkomst worden alle uitstaande aandelen van HyGear overgedragen aan Xebec Europe, een
volledige dochteronderneming van Xebec. De aandelen zijn gewaardeerd op een bedrag van € 82
miljoen, waarvan € 42 miljoen in cash zal worden betaald en het restant in aandelen Xebec tegen een
waardering van de gewogen gemiddelde handelskoers van de laatste 15 dagen voor 8 december 2020,
welke verhandelbaar zullen zijn aan de TSX Venture Exchange in Toronto, Canada. De verwachting is
dat de overname wordt afgerond op of rond 30 december 2020. Dit is nog onder voorbehoud van
goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke condities.
Bespreking obligaties
De heer Van Driel geeft aan dat de overname er niet toe leidt dat de uitgevende instelling de obligaties
nu gaat aflossen. De obligaties lopen wat Xebec en de uitgevende instelling betreft voorlopig gewoon
door. Hij realiseert zich evenwel dat op basis van de Trustaktes de obligaties kunnen worden opgeëist
door Stichting Obligatiehoudersbelangen nu meer dan 50% van de aandelen worden overdragen aan
een nieuwe eigenaar. Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen hiertoe overgaat zal de uitgevende
instelling de obligaties tegen nominale waarde aflossen en de tot dat moment verschuldigde rente
betalen.
Stichting Obligatiehoudersbelangen geeft aan dat zij geen gebruik zullen maken van de
bovengenoemde mogelijkheid van directe opeising. Deze optie heeft als oogmerk om de obligaties te
kunnen “veilig stellen” indien sprake is van een beduidend verslechterd perspectief voor
obligatiehouders door een overname. Op basis van de huidige informatie is dit hier niet van toepassing.
Xebec is een strategische, kapitaalkrachtige partij en het huidige HyGear management blijft op haar
positie. De kapitaalpositie van de uitgevende instelling wordt daarbij aanzienlijk versterkt. Verder is
het zo dat de huidige op de obligaties achtergestelde aandeelhoudersleningen in stand blijven. Tevens
hebben vele obligatiehouders aangegeven zich hierin te kunnen vinden en hebben zich slechts enkele
verontruste obligatiehouders gemeld. Obligatiehouders die van hun obligaties af willen kunnen deze
via de NPEX beurs te koop aanbieden. De verwachting is dat daar veel belangstelling voor zal zijn.
Een enkele obligatiehouder spreekt zijn ongerustheid uit over de eigenaarswisseling op basis van
eerdere ervaringen. Een andere obligatiehouder geeft aan dat hij het risicoprofiel juist duidelijk
verbeterd ziet. Enkele obligatiehouders vragen waarom de uitgevende instelling dit moment niet
gebruikt om af te lossen met een bonusrente. De heer Van Driel geeft aan dat dit conform de
voorwaarden nog niet mogelijk is bij alle obligaties en dat voor zowel Xebec als de uitgevende instelling
de obligaties niet in de weg zitten. Uiteraard kan Xebec zich aanzienlijk goedkoper financieren dan de
rente van de obligaties dus het is denkbaar dat de obligaties te zijner tijd vervroegd worden afgelost
met bonusrente conform de obligatievoorwaarden.
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De heer Olie sluit de bespreking ten aanzien van de voortzetting van de obligaties af.
Bespreking warrants
De heer Olie staat stil bij de warrants die om niet zijn uitgegeven bij de derde obligatielening van de
uitgevende instelling in 2019. In lijn met de bijbehorende in het betreffende prospectus opgenomen
voorwaarden inzake een meer dan 50% aandelenovername, heeft HyGear besloten om haar recht uit
te oefenen om de warrants te beëindigen waardoor de warranthouders hierop geen afspraken meer
kunnen doen. Enkele obligatiehouders geven aan dat zij dit teleurstellend vinden omdat de warrant
was meegeleverd met de betreffende obligaties. Hoewel de warrant gratis zijn verkregen wordt e.e.a.
wel ervaren als één aanbod. De heer Van Driel licht toe dat er geen sprake is van een recht voor de
warranthouders en dat een eventuele financiële compensatie voor warranthouders ten koste zou gaan
van aandeel‐ en certificaathouders. Juridisch is e.e.a. dus niet mogelijk maar het zou naar zijn mening
ook niet fair zijn want deze laatste groep beleggers heeft een ander risico gelopen waarvoor zij ook
moeten worden beloond.
5.

Rondvraag

Een obligatiehouder geeft aan dat hij van NPEX een actievere rol in deze had verwacht. De heer Van
Griethuysen geeft aan dat NPEX primair een beurs is die bedrijven en beleggers bij elkaar brengt en
waar bedrijven, die voldoen aan bepaalde acceptatiecriteria, hun effecten kunnen laten noteren.
Niettemin geeft hij aan het signaal mee te nemen.
6.

Sluiting

De heer Olie sluit de vergadering.
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