Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van
Green Vision Holding B.V. (HyGear)

Datum:

27 oktober 2020

Locatie:

via Zoom video conference

Aanwezig:

•

Marinus van Driel (CEO), Michael Slokker (CFO)
Control) en Roy van Oefelen (Business Development /
Investor Relations) ‐ HyGear

•

Alan van Griethuysen en Marc Bos ‐ NPEX

•

Mark Olie ‐ Stichting Obligatiehoudersbelangen



34 beleggers

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 ingekomen stukken of mededelingen van de kant van Stichting
Obligatiehoudersbelangen zijn.

3. Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders 23 mei 2019
De notulen van de vergadering van obligatiehouders van 23 mei 2019 worden zonder
wijziging vastgesteld.
4. Toelichting jaarrekening 2019
en
5. Presentatie over het lopende boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen
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Aan de hand van een presentatie1 vertelt de heer van Driel allereerst iets over de joint
venture Buse‐HyGear Ltd. in Engeland. Engeland is een interessante markt voor bulk‐ en
piekleveringen. Daarom is het handig om een lokale partner/vestiging te hebben. Daarna
licht hij de wijzigingen in het Management Team toe. Vervolgens licht hij de jaarrekening
2019 toe.
Een belegger vraagt of aan work‐in‐progress contracten ten grondslag liggen. De heer van
Driel geeft aan dat dat inderdaad het geval is. HyGear maakt geen installaties om op
voorraad te hebben. Dat laatste was wel voorzien in 2020 maar is door Covid‐19 on hold
gezet.
Een belegger vraagt wat de verhouding is tussen eigen installaties en verkochte installaties.
De heer van Driel geeft aan dat die verhouding momenteel ligt op ongeveer 30% ‐ 70%.
HyGear streeft ernaar om de verhouding richting 40% ‐ 60% te brengen.
De heer Olie vraagt naar de achtergrond van de verklaring die HyGear heeft afgegeven ten
aanzien van haar dochtermaatschappij HyGear Fuel Cell Systems B.V., zoals vermeld in
paragraaf 14.4 van de jaarrekening. De heer Slokker geeft aan daar na afloop van de
vergadering op terug te komen2.
Ten aanzien van de financieringsmogelijkheden die worden genoemd op pag. 21 van de
presentatie merkt de heer van Driel op dat door ESG3 ontwikkelingen banken en
institutionele partijen meer geïnteresseerd raken in (het financieren van) HyGear.
De heren Slokker en van Driel vermelden verder nog dat in verband met Covid‐19 afscheid is
genomen van tijdelijke medewerkers en dat de verkoopcyclus langer is geworden. Ten slotte
heeft HyGear te maken met de reisbeperkingen met betrekking tot het opstarten en
onderhoud van installaties.
6. Rondvraag
De heer Olie vraagt of het 3e lid van de Raad van Commissarissen al is benoemd. De heer van
Driel antwoordt dat er als gevolg van Covid‐19 op dit moment niet actief naar een 3e lid
wordt gezocht. Bovendien fungeren het bestuur van de Stichting Administratiekantoor en
OOSTNL als actieve toehoorder van het bestuur van HyGear,
Een belegger vraagt of HyGear vervroegde aflossing van enige obligatielening overweegt. De
heer van Driel geeft aan dat in het kader van de overige financieringen van HyGear het
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Deze presentatie is gepubliceerd op de NPEX website
https://www.npex.nl/effectenbeurs/hygear/documenten/
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De heer Slokker heeft aangegeven dat dit een interne garantie betreft. Het is geen 403‐
verklaring.
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Environmental, Social and Governance (duurzaamheid)
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onderwerp “vervroegde aflossing” wel eens door financiers ter sprake wordt gebracht maar
dat HyGear voorlopig geen aanleiding heeft om tot vervroegde aflossing over te gaan.
7. Sluiting
De heer Olie sluit de vergadering.

Deze notulen zijn zonder voorbehoud of wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van
obligatiehouders van de uitgevende instelling van 23 december 2020.
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