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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Bouman Industries B.V. ("uitgevende instelling") 

 

Datum:       8 november 2019 

Locatie:       kantoor Bouman Industries, Van den Broekeweg 15, 7602 PG Almelo 

Aanwezig:      •  Wilco van Wijck en Lex van der Sommen (Bouman Industries) 
 

    •  Alan van Griethuysen (NPEX) 

    •  Mark  Olie  (Stichting  Obligatiehoudersbelangen,  voorzitter 

    van de vergadering) 

 4 beleggers die  in  totaal 1258 obligaties houden, 25,2% van 

beide obligatieleningen vertegenwoordigend 

 

1.  Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

3.  Goedkeuring  van  de  concept‐notulen  van  de  vergadering  van  obligatiehouders  van  24 

oktober 2018 

De  concept‐notulen  van  deze  vergadering  worden  zonder  wijziging  goedgekeurd.  De  definitieve 

notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. Wel vraagt de heer Olie naar de stand van 

zaken  omtrent  de  nieuwe  fabriekshal.  De  heer  van  Wijck  meldt  dat  de  vergunning  inmiddels  is 

verleend. Voor de bouw van de hal zal hoogstwaarschijnlijk een hypothecaire lening van ong. EUR 1 ‐ 

1,5 miljoen nodig zijn. 
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4.   Toelichting jaarrekening 2018 

De heren van Wijck en van der  Sommen  lichten de  jaarrekening 2018  toe. De EBITDA bedraagt  in 

2018  ong.  EUR  2,5  miljoen.  De  hogere  afschrijvingskosten  zien  op  de  afschrijving  op 

ontwikkelingskosten  en  de  DMG  210  FD  machine  die  als  gevolg  van  nieuwe  accounting‐regels 

geactiveerd moest worden. 

Een belegger vraagt waardoor de post “Vorderingen” is gedaald. De heer van Wijck geeft aan dat dit 

is  veroorzaakt  door  de  afronding  van  een  aantal  projecten  ten  aanzien  waarvan  de  vorderingen 

uitgerekend eind 2017 erg hoog waren. 

Een andere belegger vraagt of de uitgevende  instelling te maken heeft met kosteninflatie. De heer 

van  Wijck  antwoordt  dat  de  prijzen  van  grondstoffen  zijn  gekoppeld  aan  wereldmarktprijzen. 

Loonkosten stijgen wel aanzienlijk, mede als gevolg van de CAO‐Metalektro. 

5.  Presentatie over het lopende boekjaar 2019, trends en ontwikkelingen 

De heren van Wijck en van der Sommen geven een presentatie (zie bijlage). De heer van Wijck geeft 

aan dat hij voor 2019 een iets hogere omzet verwacht. 

Een belegger vraagt hoe de klantenportefeuille eruit ziet. De heer van Wijck geeft aan dat de top 20 

klanten goed is voor 80‐90% van de omzet. De drie grootste klanten zorgen elk voor ong. 10% van de 

omzet.  Hij  geeft  ook  aan  dat  de  uitgevende  instelling  streeft  naar  diversificatie  in  klantsectoren  / 

industrieën. 

Een belegger vraagt waar de heer van Wijck ’s nachts wakker van ligt. Hij antwoordt dat werkkapitaal 

en het aantrekken en behouden van goed personeel zijn grootste zorgen zijn. 

Ten slotte meldt hij dat de vooruitzichten voor 2020 gunstig zijn. 

6.  Rondvraag 

Een belegger vraagt wat de onderneming doet met robotisering. De heer van Wijck antwoordt dat er 

geen gebruik wordt gemaakt van robots in het productieproces. 

7.  Sluiting 

De heer Olie verzoekt de uitgevende  instelling de  jaarrekening van de komende boekjaren tijdig  te 

publiceren. Hij sluit daarna de vergadering. Na afloop leidt de heer van Wijck de aanwezigen rond in 

de productiehal waar o.a. de indrukwekkende DMG 210 FD machine staat opgesteld. 
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Trends & Ontwikkelingen 2019 >
• Algemeen 

• LE 2019 in lijn met 2018

• Positieve ontwikkeling orderportefeuille in de breedte

• Plannen nieuwbouw Almelo vorderen gestaag

• Specifiek per BU
• Machining

• 210 FD volop met delen voor ASML EUV

• Thales projecten 2019 en >

• Systems & Produktie
• Siccadania blijft achter

• Kuipers nieuwe systeemklant

• Uitbreiding Thales activiteiten



Trends & Ontwikkelingen 2019 >

• Specifiek per BU

• Proces Technologie & Engineering
• Verdere stap in CO2 proces

• Naast mineralisatie, nu Liquefaction stap

• Ontwikkeling 

• CTST
• Nieuwe ontwikkeling CMF en LHC (innovatie liquid-solid scheiding)

• Leveringen in food industrie



Projects Thales

New Assemblyhall



SMART ELR Coolplates





SMART ELR Profile



Structures Flycatcher 
including re-engineering





Reservoir STIR



Mirador



Topframe





https://www.youtube.com/watch?v=0lZ-q03ypYY

https://www.youtube.com/watch?v=0lZ-q03ypYY


Dank voor uw aandacht
AOB
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