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L.S.,  
 
Op  28  januari  2021  is  door middel  van  een  persbericht  de  overname  van Quest  Photonic 
Devices  B.V.  (“uitgevende  instelling”)  door  Olympus  Corporation  Japan  (“Olympus)  
aangekondigd.  Dit  persbericht  is  op  de  NPEX  website  gepubliceerd.  Tijdens  een  video 
conference op 1 februari 2021 heeft de heer Meester, CEO van de uitgevende instelling, aan 
de hand van een presentatie een toelichting gegeven op deze overname. Deze presentatie is 
op de NPEX website gepubliceerd. In deze presentatie wordt ook aandacht geschonken aan 
de  gevolgen  van  de  overname  op  de  3  uitstaande  obligatieleningen  van  de  uitgevende 
instelling. Het is de wens van de uitgevende instelling en Olympus om de 3 obligatieleningen 
vervroegd af te lossen.  
 
Op grond van de betreffende trustaktes heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen het recht 
om  de  obligatieleningen  en  nog  verschuldigde  rente  direct  op  te  eisen.  Daarnaast  is  zij 
verplicht een vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen. Hierbij nodig ik u dan ook uit 
voor deze buitengewone vergadering van obligatiehouders.  
 
Gezien de informatie over de overname die Stichting Obligatiehoudersbelangen tot op heden 
van de uitgevende instelling heeft ontvangen is zij niet van plan om de 3 obligatieleningen en 
nog verschuldigde rente direct op te eisen.  
 
Op grond van het prospectus van de 1e obligatielening van 12 april 2017 heeft de uitgevende 
instelling het recht om de obligaties vervroegd af te lossen tegen een vergoeding ter hoogte 
van 3%  van de nominale waarde  van de obligaties. De uitgevende  instelling  dient  dat  ten 
minste 4 weken van tevoren aan te kondigen door middel van een bericht op de NPEX website. 
 
Op grond van het prospectus van de 2e obligatielening van 26 februari 2019 en het prospectus 
van de 3e obligatielening van 10 februari 2020 heeft de uitgevende instelling op dit moment 
niet het recht om de obligaties vervroegd af te lossen. De uitgevende instelling heeft Stichting 
Obligatiehoudersbelangen niettemin een voorstel gedaan tot vervroegde aflossing van de 
2e en 3e obligatielening. Het voorstel houdt  in dat de uitgevende  instelling bereid  is een 
vergoeding te betalen ter hoogte van 5% van de nominale waarde van de obligaties van de 
2e  obligatielening  resp.  6%  van  de  nominale  waarde  van  de  obligaties  van  de  3e 
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obligatielening.  Voor  alle  duidelijkheid:  dit  voorstel  is  alleen  gericht  aan  houders  van 
obligaties van de 2e en 3e obligatielening van de uitgevende instelling ! 
 
Indien het voorstel wordt aangenomen zal de uitgevende instelling in de week van 15 februari 
2021 het bericht inzake vervroegde aflossing van alle obligatieleningen publiceren op de NPEX 
website. Dat zou dan betekenen dat de obligaties van alle obligatieleningen in de week van 15 
maart  2021  zullen  worden  afgelost.  Indien  het  voorstel  niet  wordt  aangenomen  zal  de 
uitgevende instelling in de week van 15 februari 2021 het bericht inzake vervroegde aflossing 
van de 1e obligatielening publiceren op de NPEX website. De 2e en 3e obligatielening zullen 
dan  in  beginsel  (vervroegd)  worden  afgelost  zodra  dat  mogelijk  is,  overeenkomstig  het 
prospectus  van  de  2e  obligatielening  van  26  februari  2019  en  het  prospectus  van  de  3e 
obligatielening van 10 februari 2020. 
 
Deze buitengewone vergadering van obligatiehouders vindt plaats op woensdag 10 februari 
2021 om 10.00 uur via Zoom video conference. Gelieve onderstaande  link /  inloggegevens 
gebruiken om in de vergadering te komen vanaf 09.50 uur. U wordt eerst in de “wachtkamer” 
geplaatst.  
 
De agenda van deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 
3. Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders van 3 november 2020 
4. Toelichting  van  het  voorstel  van  de  uitgevende  instelling  inzake  de  vervroegde 

aflossing van de 2e en 3e obligatielening 
5. Toelichting op stemming per e‐mail 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

Ik verzoek u om tijdens de vergadering uw microfoon uit te zetten om achtergrondgeluiden 
zoveel mogelijk te voorkomen. Als u wilt spreken zet u uw microfoon aan. Er wordt een 
geluidsopname gemaakt van deze vergadering ten behoeve van het opstellen van de 
notulen.  

Link om in te loggen: 

https://us02web.zoom.us/j/87143421549?pwd=cHlmd3pHcUluSStvNnB3MGxOdEZ3dz09 
 
Meeting ID: 871 4342 1549 
 
Passcode: 114042 

 
U kunt ook telefonisch inbellen via één van de volgende nummers: 
 
        +31 20 241 0288  
        +31 20 794 0854  
        +31 20 794 6519  
        +31 20 794 6520  
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        +31 20 794 7345  

Voor meer informatie over hoe u de vergadering via Zoom kunt bijwonen zie:  

https://support.zoom.us/hc/en‐us/articles/206175806‐Top‐Questions#h_bd83fa44‐e32f‐
47b6‐8fd6‐0e2d1eb6077b  

Om praktische  redenen  zal  de  stemming  over  dit  voorstel  per  e‐mail  plaatsvinden.  Alleen 
houders van obligaties van de 2e en 3e obligatielening van de uitgevende instelling mogen hun 
stem uitbrengen over dit voorstel.  
 
U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 om 15.00 uw stem uitbrengen. Dit doet u door 
deze e‐mail  te beantwoorden met de mededeling  “Voor”,  “Tegen” of  “Ik onthoud mij  van 
stemming” én onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer. Stemmen die niet aan het 
voorgaande voldoen zullen niet in aanmerking worden genomen.  
 
Het resultaat van de stemming zal zo snel mogelijk daarna worden bekend gemaakt. 
 
Ten  slotte,  deze  vergadering  is  alleen  toegankelijk  voor  personen die  op  10  februari  2021 
obligatiehouder  van  de  uitgevende  instelling  zijn.  Door  de  vergadering  aldus  bij  te wonen 
bevestigt u obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn. 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
Mark Olie 


