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Vervroegde aflossing obligaties Quest Photonic Devices B.V.
Refererend aan het persbericht van 28 januari en 8 februari 2021, waarbij de overname van Quest
Photonic Devices B.V. werd aangekondigd, worden in dit persbericht de verdere details gegeven
over de eerder aangekondigde vervroegde aflossing van de obligaties.
Quest obligaties genoteerd op NPEX
Quest en Stichting Obligatiehoudersbelangen hebben gesprekken gevoerd waarvan de uitkomst 8
februari 2021 aan de obligatiehouders is voorgelegd. Op 10 februari 2021 vond een buitengewone
vergadering voor obligatiehouders plaats, waar een voorstel werd toegelicht. Na de vergadering heeft
Quest het voorstel gewijzigd en is dit gewijzigde voorstel op 15 februari aangenomen. In deze
publicatie zullen de details worden toegelicht.

Obligatie 1.
Zoals in het eerdere persbericht van 28 januari aangekondigd zal voor Obligatie 1 (ISIN code: NL
0012730717) gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Op 25 februari
2021 zal de laatste rentebetaling zijn en zal de obligatie (€ 1.000,- + € 30,- vervroegde bonus) plus de
pro-rata resterende rente tot 25 februari, worden overgemaakt aan NPEX, waarna NPEX binnen 5
werkdagen de beleggers zal vergoeden.
Obligatie 2 en 3
M.b.t. obligatie 2 (ISIN code: NL0013400385) en 3 (ISIN code: NL0014277469) is op 15 februari d.m.v.
stemming via email het gewijzigde voorstel voor vervroegde aflossing met een vergoeding voor elke
obligatie van 8% aan bonus aangenomen. Dit betekent dat de rente van de obligaties zal lopen tot 25
februari 2021 waarna voor beide obligaties een bedrag van € 1.000,- nominaal en € 80,- vervroegde
aflossing en de te betalen pro-rata resterende rente tot 25 februari 2021 aan NPEX zal worden
overgemaakt, waarna NPEX binnen 5 werkdagen de gelden zal overmaken aan de beleggers op basis
van hun inschrijvingen.
Na betaling van de obligaties zullen de obligaties uit de notering worden gehaald en zullen deze niet
meer verhandelbaar zijn.
Wij willen als Quest nogmaals alle beleggers bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben
gesteld en het hebben mogelijk gemaakt om onze visie te verwezenlijken.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht van Quest kan toekomstgerichte verklaringen bevatten waaronder, maar niet beperkt
tot die met betrekking tot Quest's financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen,
partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven. De Onderneming waarschuwt dat
dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden en dat
de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico's en onzekerheden omvatten, zonder beperking,
het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van
het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en
rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of
boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te
identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.
Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van
de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn
uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op
zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, die moeten worden genomen vanaf
de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.
Voorwetenschap
Dit persbericht heeft betrekking tot de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of zou hebben
gekwalificeerd, als koersgevoelige informatie in de zin van Artikel 7(1) van de Verordening (EU)
Nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).
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