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U kunt geld uitlenen aan ons, Carver B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere € 1.000 geven wij 1 

converteerbare obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Dat 

is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 7 %. U belegt dan in ons. In totaal willen wij maximaal € 

1.500.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 1.500 obligaties aan. 

 

De obligatie is converteerbaar. Dit betekent dat u onder voorwaarden de keuze hebt om niet het door u 

uitgeleende bedrag terug te ontvangen maar om hiervoor certificaten van aandelen in ons te ontvangen. De 

voorwaarden van de conversieoptie leest u in dit prospectus. 

 

Voor de converteerbare obligatie is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd. In 

het geval van een conversie is het mogelijk dat wij voor de certificaten die wij dan gaan uitgeven ook toelating 

tot de handel op het handelsplatform van NPEX aanvragen. Dit is echter niet zeker. Als de obligaties tot de 

handel worden toegelaten, dan kunnen de obligaties en/of de certificaten worden gekocht en verkocht via het 

handelsplatform van NPEX. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? Dan kan de obligatie meer geld 

waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie dan u heeft betaald. 

 

De obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van 

betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons?  

Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. 

Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de 

rente te betalen. 

 

Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze rekening houdt u 

de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties, de conversieoptie, de certificaten en over ons. Ook staan 

in dit prospectus afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in dit prospectus 

hoe dat moet.  

 

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden verkocht of geleverd 

in andere landen dan Nederland.  
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1. Risicofactoren 

 

Let op: een converteerbare obligatie is een complex product. Mogelijk zijn sommige 

voorwaarden en risico’s moeilijk te begrijpen. Raadpleeg daarom ook het essentiële-

informatiedocument (EID), dat u kunt vinden op www.npex.nl/carver. Begrijpt u iets niet? Vraag 

dan advies aan uw financieel adviseur of leen ons geen geld. 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug. Wij 

spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen rente voor de lening. Deze lening heet 

een obligatie. 

 

Wij betalen de lening niet terug als u er voor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid om 

de obligatie om te ruilen voor certificaten. Wij spreken af wanneer u gebruik kunt maken van de 

mogelijkheid om de obligatie om te ruilen voor certificaten. De voorwaarden die gelden voor het 

omruilen van de obligatie voor certificaten spreken wij ook af.  

 

Als u ervoor kiest om obligaties te kopen dan belegt u in ons. Ook andere beleggers kunnen in 

ons beleggen. Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.  

Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.2. 

2. Risico’s van beleggen in certificaten, U leest hierover bij 2.3. 

3. Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX, U leest hierover bij 2.4. 

4. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.5. 

 

2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger of een professionele belegger bent.  

 

Let op! Aan de converteerbare obligaties zijn risico’s verbonden. Deze converteerbare obligaties 

zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de converteerbare obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt 

namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En 

hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. 

Wilt u beleggen in onze converteerbare obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur. 
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Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze converteerbare obligaties te beleggen. Het is 

belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende 

beleggingen. 

 

Voor wie zijn onze converteerbare obligaties niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen.  

 

- U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U heeft geen verstand van wat wij doen. 

- U snapt niet hoe converteerbare obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 

- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. 

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 

2.2 Risico’s van beleggen in onze converteerbare obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om 

risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

 

De converteerbare obligaties zijn achtergesteld 

Wij kunnen in de toekomst geld lenen van anderen. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel 

van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog 

geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de 

lening en de rente betalen. Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen 

of om de rente te betalen. Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 4.2. 

 

Niemand wil uw converteerbare obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de converteerbare obligaties verkopen? Dan mag dat. 

Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw converteerbare obligaties wil kopen. Het is 

ook niet zeker dat er iemand is die de converteerbare obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt 

hebben. Het kan dus zijn dat u uw converteerbare obligaties niet kunt verkopen. 
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De prijs van uw converteerbare obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw converteerbare obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij 

u de lening terugbetalen? Maar wilt u uw converteerbare obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs 

die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw converteerbare obligaties.  

 

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder 

geld voor uw converteerbare obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw converteerbare 

obligaties wil kopen. 

 
U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een converteerbare obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet 

stemmen in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt 

dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet 

mee eens bent. 

 

Als u ervoor kiest om de lening om te ruilen voor certificaten dan ontvangt u nog te creëren 

certificaten van aandelen-C in ons. Deze certificaten zijn stemrechtloos, maar verder wel gelijk 

aan de huidige aandelen-A. Ook als u certificaten van aandelen-C in ons hebt kunt u dus niet 

beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens 

bent. In hoofdstuk 2.3 leest u meer over de risico’s van beleggen in onze certificaten. 

 

U krijgt geen winstuitkering (dividend) 

U koopt een converteerbare obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld 

van de lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat 

krijgen alleen onze aandeelhouders. 

 

Indien u ervoor kiest om de lening om te ruilen voor certificaten dan ontvangt u nog te creëren 

certificaten van aandelen-C in ons. U ontvangt na het omruilen van de lening geen rente meer en 

u ontvangt het door u uitgeleende bedrag niet terug. U krijgt dan certificaten van aandelen-C in 

ons. In hoofdstuk 2.3 leest u meer over de risico’s van beleggen in certificaten in aandelen-C in 

ons. In hoofdstuk 4.6 leest u meer over de voorwaarden om uw lening om te ruilen voor 

certificaten in ons. 

 

Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U krijgt 

dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het 

geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een 

andere obligatie koopt.  
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Als wij de lening eerder terugbetalen, kunt u ervoor kiezen om onder voorwaarden uw 

converteerbare obligaties om te zetten in certificaten van aandelen-C in ons. U krijgt uw geld dan 

niet terug. Daarover kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.6. 

 

2.3 Risico’s van beleggen in onze certificaten van aandelen-C (die u na een keuze 

voor omzetting (conversie) ontvangt) 

 

In hoofdstuk 4.6 kunt u meer lezen over de voorwaarden voor het omruilen van converteerbare 

obligaties in certificaten van aandelen-C in ons. Hieronder leest u over de risico’s die bij de 

certificaten van aandelen-C horen (als u ervoor kiest om uw converteerbare obligaties te ruilen). 

Op het moment dat de certificaten in aandelen-C zullen worden uitgegeven dan zal er een 

informatiedocument beschikbaar worden gesteld waarin wij de voorwaarden van de certificaten 

van aandelen-C en de risico’s die daaraan zijn verbonden omschrijven. 

 

De prijs van uw certificaten kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld een certificaat waard is, staat niet vast. Als u ervoor kiest om uw obligatie(s) in te 

ruilen voor certificaten dan kunt u dat doen tegen een op dat moment vastgestelde waarde van 

deze certificaten. In hoofdstuk 4.6 kunt u meer lezen over de voorwaarden voor het omruilen van 

obligaties in certificaten in ons.  

 

Wilt u certificaten verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen 

voor uw certificaten Het kan zijn dat die prijs lager is dan het bedrag dat u wilt ontvangen.  

 

Het kan ook zijn dat niemand uw certificaten wil kopen. Het is niet zeker dat er altijd iemand is 

die uw certificaten wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de certificaten wil kopen 

voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw certificaten niet kunt verkopen. 

 

Geen verkoop op NPEX beperkte verhandelbaarheid 

Het is mogelijk dat er voor de certificaten van aandelen-C geen aanvraag tot toelating tot de 

handel op het handelsplatform van NPEX of een ander handelsplatform wordt gevraagd. Het kan 

dus zijn dat de certificaten van aandelen-C niet worden toegelaten tot de handel op het 

handelsplatform van NPEX en ook niet tot een ander handelsplatform Het kan dan moeilijker 

zijn om iemand te vinden die de obligaties of certificaten van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u 

niemand kunt vinden die de certificaten van u wil kopen. 

 

U krijgt mogelijk geen winstuitkering (dividend) 

Een certificaat van aandelen-C geeft winstrechten. U ontvangt alleen dividend als wij winst 

maken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij besluiten om geen gemaakte winst uit te 



 

- 8 - 

 

 

keren als dividend aan onze aandeelhouders en certificaathouders. Wanneer wij besluiten geen 

dividend uit te keren, krijgt u niets betaald. 

 

Wij hebben naast de gewone aandelen ook een cumulatief preferent aandeel uitgegeven. Dit is 

het cumulatief preferente aandeel B. Dit aandeel geeft de houder van dat aandeel B het recht om 

een dividenduitkering te ontvangen (tot 5% van de nominale waarde en het gestorte agio in een 

jaar) voordat de aandeelhouders A en certificaathouders van aandelen C dividend uitgekeerd 

krijgen. Daarover kunt u meer lezen in hoofdstuk 7.17. Het kan zijn dat de aandeelhouder B wel 

dividend krijgt uitgekeerd en certificaathouders niets of minder. Ook kan het zijn dat wij 

besluiten om het aandeel-B in te kopen en of terugbetalingen te doen op de agiostorting op dit 

aandeel-B. Hierdoor kan het zijn dat onze andere aandeelhouders en certificaathouders geen of 

minder dividend krijgen uitgekeerd. 

 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U krijgt certificaten van aandelen C. Aan deze certificaten en aan de aandelen C zijn geen 

stemrechten verbonden. Wij hebben ook aandelen A. Aan de aandelen A zijn wel stemrechten 

verbonden. U mag als houder van de certificaten van aandelen-C niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen 

over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. In 

hoofdstuk 4.6 kunt u meer lezen over de conversie mogelijkheid en de voorwaarden voor de 

certificaten. 

 

U kunt verwateren 

Het kan zijn dat wij na de uitgifte van de aandelen-C en de certificaten van aandelen-C nieuwe 

aandelen-C of aandelen-A gaan uitgeven. Indien wij dat doen en u geen gebruik maakt van een 

eventueel recht om ook nieuwe certificaten in aandelen-C te verkrijgen dan kan het zijn dat u na 

de uitgifte van de nieuwe aandelen-A of aandelen-C een kleiner belang hebt in ons. Dit heet 

verwateren. Als u verwatert dan heeft u een procentueel lager winstaandeel. U ontvangt dan 

procentueel minder dividend wanneer wij winst maken. 

 

Onze aandeelhouders kunnen besluiten om hun aandelen te verkopen 

Onze aandeelhouders kunnen het besluit nemen om hun aandelen-A te verkopen aan een andere 

partij (derde). Er kan dan een bod komen op de door onze aandeelhouders gehouden aandelen-

A. De nog op te richten stichting Administratiekantoor Carver zal geen invloed krijgen op een 

beslissing tot verkoop van de aandelen-A. Onze aandeelhouders van de aandelen-A kunnen in de 

situatie van een verkoop van de door hen gehouden aandelen-A, de overige aandeelhouders en 

ook de stichting Administratiekantoor Carver verplichten ook de aandelen-C te verkopen en over 

te dragen. Dit heet een “drag along”. Er zal namelijk een dergelijke bepaling worden opgenomen 

in de nog te sluiten overeenkomst tussen de stichting Administratiekantoor Carver en onze 

andere aandeelhouders.  
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2.4 Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

In hoofdstuk 4.6 kunt u meer lezen over de voorwaarden voor het omruilen van converteerbare 

obligaties in certificaten van aandelen-C in ons. Hieronder leest u over de risico’s die horen bij de 

samenwerking met NPEX. De certificaten van aandelen-C worden pas later uitgegeven. Pas op 

het moment van uitgifte van de certificaten van aandelen-C kunnen wij toelating tot de handel op 

het handelsplatform van NPEX aanvragen. De hieronder omschreven risico’s ten aanzien van de 

samenwerking met NPEX doen zich ten aanzien van de certificaten van aandelen-C pas voor na 

de uitgifte daarvan en de toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX. Let op: wij 

kunnen er voor kiezen om voor de certificaten van aandelen-C geen toelating tot de handel op het 

handelsplatform van NPEX aan te vragen. 

 

U kunt uw converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C niet overmaken 

naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C (voor 

zover deze genoteerd worden) via het handelsplatform van NPEX. De converteerbare obligaties 

of certificaten van aandelen-C staan dan op uw beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze 

converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C niet overmaken naar een andere 

rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank. Wilt u niet meer 

beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? Dan kunt u de converteerbare obligaties of 

certificaten van aandelen-C (voor zover deze genoteerd worden) alleen verkopen aan iemand 

anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar 

het kan zijn dat u niemand vindt die uw converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C 

wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de converteerbare obligaties of certificaten 

van aandelen-C wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw 

converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C niet kunt verkopen. 

 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd voor de 

converteerbare obligaties. Voor de certificaten van aandelen-C kunnen wij in de toekomst ook 

toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aanvragen. Let op: wij kunnen 

besluiten om voor de certificaten van aandelen-C geen toelating tot het handelsplatform van 

NPEX aan te vragen. 

Als de converteerbare obligaties en de certificaten van aandelen-C tot de handel worden 

toegelaten, kunnen de converteerbare obligaties en certificaten van aandelen-C worden gekocht 

en verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

 

U kunt de converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-C aan andere beleggers bij NPEX 

verkopen. Stopt de samenwerking met NPEX? Dan kunt u de converteerbare obligaties of 

certificaten van aandelen-C niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan dan 
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moeilijker zijn om iemand te vinden die de converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-

C van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de converteerbare obligaties 

of certificaten van aandelen-C van u wil kopen. 

 

Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de converteerbare obligaties of de 

certificaten van aandelen-C niet meer op het handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan 

moeilijker zijn om iemand te vinden die de converteerbare obligaties of certificaten van aandelen-

C van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de converteerbare obligaties 

of certificaten van aandelen-C van u wil kopen. 

 

Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

converteerbare obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in 

het individuele belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

beslissingen neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang 

zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met 

een beslissing die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat 

Stichting Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet 

overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of 

juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 

juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. 

Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd.  

 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om 

een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten 

hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft 

gekocht. 
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2.5 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze converteerbare obligaties of de 

certificaten van aandelen-C niet kunnen nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om 

te besluiten over deze aanbieding van converteerbare obligaties. 

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

 

Wij gaan failliet 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn 

dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

 

Ons product heeft een fout 

Wij maken technisch hoogwaardige voertuigen. Deze voertuigen zijn door instanties als de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer gekeurd. Het voertuig is nog niet lang in gebruik en de kwaliteit 

moet dus nog uit de praktijk blijken. Het is dus mogelijk dat er een fout in het voertuig zit. Om 

die fout bij alle Carvers op te lossen kan het zijn dat wij alle klanten moeten vragen bij de garage 

te komen. Dit kan tot hoge kosten leiden. Ook zijn wij mogelijk aansprakelijk voor schade door 

gebreken in ons product.  

 

Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Vertraging in de productie 

Wij zijn voor de productie van bepaalde onderdelen van de Carver en de Carver Cargo afhankelijk 

van een groot aantal leveranciers van onderdelen. Deze onderdelen worden in verschillende 

landen ingekocht waaronder in China en Zuid-Korea. Wij zijn dus afhankelijk van onze 

leverancier(s) voor het kunnen produceren van de voertuigen.  

Daarnaast hebben wij tot nu toe nog geen ervaring met het produceren van grote aantallen van 

de voertuigen tegelijkertijd. Er is dus een risico dat wij vertraging oplopen in de productie 

waardoor wij niet tijdig kunnen leveren aan onze klanten. Klanten kunnen hierdoor mogelijk hun 

orders afzeggen.  

 

Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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Wij zijn afhankelijk van één producent 

Voor de productie van de Carver, zijn wij afhankelijk van één producent die in Zuid-Korea is 

gevestigd. Dit kan mogelijk leiden tot hogere (productie)kosten of tot productieproblemen als de 

leverancier (al dan niet tijdelijk) wegvalt. Dit kan ertoe leiden dat wij minder winst maken. Als 

wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben 

wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt 

minder of niets terugbetaald. 

 

Patentrisico’s 

De techniek die wij gebruiken hebben wij beschermd door middel van patenten. Onder andere 

door deze bescherming is ons voertuig uniek. Omdat er veel interesse bestaat voor ons type 

voertuigen, kan het zijn dat andere fabrikanten om onze patenten heen ontwikkelen. Hierdoor 

kan concurrentie in de toekomst toenemen en kan dat betekenen dat onze groei minder hard 

gaat. 

 

Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald 

 

Liquiditeitsrisico’s 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens u onder de obligatielening. Deze 

verplichtingen bestaan voornamelijk uit de betaling van de aflossing van de hoofdsom en de 

rente. Deze betalingen zullen worden voldaan uit onze kasstroom. Aangezien de kasstroom ook 

wordt gebruikt voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, kan het voorkomen dat 

bij een plotse stijging van de overige kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij te weinig 

liquide middelen hebben om aan onze verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de 

obligatielening te voldoen. Een voornaam deel van de overige bedrijfskosten bestaat uit 

huisvesting, machines en materialen, en verkoop- en personeelskosten.  

 

Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Kostenrisico’s 

Een groot deel van onze kosten zijn vaste kosten, waaronder de kosten voor lonen, huisvesting, 

materialen en machines. Het vaste karakter van deze kosten brengt het risico met zich mee dat 

een vermindering van de omzet ertoe zou kunnen leiden dat wij minder winst maken. Als wij 
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minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben 

wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening 

terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 

of niets terugbetaald. 

 

Economische risico’s 

In ons bedrijfsplan gaan wij uit van een snelle groei van het aantal verkochte voertuigen in de 

komende jaren. Onze markt is gevoelig voor de economische ontwikkelingen. Dit houdt in dat bij 

een economische neergang minder voertuigen worden verkocht. Een krimp van de mondiale 

economie of een crisis heeft voor ons waarschijnlijk negatieve gevolgen. Dit zou voor ons ook 

kunnen betekenen dat we minder hard zullen groeien. Een lagere groei in de verkopen leidt tot 

lagere kasstromen. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt 

of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Valutarisico 

In sommige gevallen factureren wij geheel of gedeeltelijk in buitenlandse valuta. Dat doen wij 

bijvoorbeeld aan onze Zuid-Koreaanse partner waaraan wij in Amerikaans dollar factureren. De 

winst die wij in buitenlandse valuta maken na het betalen van de kosten in die valuta, willen wij 

weer in euro’s ontvangen.  

Daarnaast factureren onze leveranciers ons in buitenlandse valuta. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 

onze Chinese leveranciers van onderdelen. Wij moeten onze leveranciers dus in buitenlandse 

valuta betalen terwijl wij een groot deel van onze omzet verwachten in euro te zullen maken. Het 

kan dus zijn dat wij deze buitenlandse valuta moeten inkopen. 

 

De koers of waarde van de buitenlandse valuta ten opzichte van de euro kan omhoog of omlaag 

gaan. Het kan daarom voorkomen dat de waarde van de betreffende buitenlandse valuta lager is 

dan verwacht. Als wij onze producten in buitenlandse valuta verkopen dan is het bedrag dat wij 

dan ontvangen in euro’s lager dan wij hebben verwacht.  

Hat kan ook voorkomen dat de waarden van de buitenlandse valuta hoger is dan verwacht. Als 

wij dan goederen moeten inkopen in andere valuta dan zijn onze kosten hoger. 

 

Dus zowel een stijging als een daling van buitenlandse valuta kan een negatief effect hebben op 

onze inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben, zou het kunnen dat wij minder of 

onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben 

om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald. 

  



 

- 14 - 

 

 

Commercieel risico  

Onze markt is een nieuwe markt. Onze markt zit tussen de markt van elektrische fietsen en 

scooters en de markt van elektrische auto’s in. De omvang van deze markt is moeilijk vast te 

stellen. De markt moet zich dus nog bewijzen. Het kan zijn dat deze nieuwe markt kleiner is dan 

gedacht. Of dat we meer tijd en dus meer kosten nodig zullen hebben om de markt te ontwikkelen. 

In een kleinere markt kan het zijn dat wij dus minder voertuigen verkopen.  

 

Een lagere groei in de verkopen leidt tot lagere kasstromen. Daardoor hebben wij minder geld 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

 

Wij zijn een jonge onderneming 

Wij zijn een onderneming in een vroege fase van ons bestaan. Hierdoor hebben wij nog maar één 

jaar een positief netto resultaat behaald. Hierover leest u in hoofdstuk 10. Verkopen wij te weinig 

Carvers? Dan hebben wij een lagere kasstroom en minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij minder of onvoldoende geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus 

zijn dat u geen rente krijgt of minder rente. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Wij zijn afhankelijk van ons bestuurslid en specifieke medewerkers  

Onze bestuurder, het management team en enkele medewerkers zijn van groot belang voor het 

functioneren en opereren van onze onderneming. Het wegvallen van de heer Rosier, onze 

bestuurder en/of leden van het management team of een medewerker zou kunnen betekenen dat 

er specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een 

negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en financiële resultaten. 

 

Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan het zijn dat 

wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat 

u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Politieke risico’s 

In de markt van voertuigen is veel aan het veranderen. Zo komen er steeds meer 

mobiliteitsoplossingen op de markt. Op dit moment wordt er in de (lokale) politiek veel 

gesproken over deze veranderingen. Het kan zijn dat er nieuwe regels komen die andere eisen 

aan het ontwerp of gebruik van onze voertuigen stelt. Daarnaast moeten wij voldoen aan lokale 

regelgeving. Het kan daarom zijn dat wij in sommige landen een licentie of andere vergunning 

nodig hebben. Het kan zijn dat wij (in andere landen) aan andere lokale regelgeving moeten 

voldoen. Het verliezen van een vergunning of het niet voldoen aan lokale regelgeving kan een 

negatief effect hebben op onze omzet.  



 

- 15 - 

 

 

Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u 

rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het 

kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij overmachtssituaties 

Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties 

Wij en andere partijen waarmee wij samenwerken, kunnen getroffen worden door 

overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, uitbraken van een 

besmettelijke ziekte zoals een coronavirus (bijvoorbeeld COVID-19), pandemieën of andere 

ernstige bedreigingen van de volksgezondheid, oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen 

een negatieve invloed hebben op onze activiteiten. Zo zou het kunnen dat wij hierdoor minder 

goed in staat zijn om onze diensten uit te oefenen. Ook kan het zijn dat hierdoor nieuwe klanten 

uitblijven of weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op onze omzet. Als onze omzet lager 

is, kan het zijn dat ook onze winst lager is. Als onze winst lager is dan zou het kunnen dat wij 

minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente 

krijgt, of dat uw obligaties worden omgezet in certificaten van aandelen. Of u krijgt minder of 

niets terugbetaald. 

 

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen 

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een 

rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. 

Of dat wij meer belasting moeten betalen, waardoor wij minder winst hebben. Als wij minder 

winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder 

geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te 

betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald.  
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3. Met wie werken wij samen voor de converteerbare obligaties? 

 

3.1 Algemeen 

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven: 

 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

- Stichting Administratiekantoor Carver (op te richten ten tijde van de conversie) 

 

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over 

ons bedrijf geven. 

 

3.2 Carver B.V.  

Als u onze converteerbare obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover 

maakt staan in dit prospectus. Ons bestuur heeft op 21 december 2020 besloten om deze lening 

aan te gaan en de obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee op 21 december 2020 

akkoord gegaan. 

 

Alle belangrijke informatie over ons staat op de website van NPEX: www.npex.nl/carver. Hebben 

wij nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook deze 

website van NPEX. 

 

Onze officiële (statutaire) naam is Carver B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 8 maart 2017 in 

Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze Oprichtingsakte. 

 

1. Het doel van de vennootschap is: 
 De ontwikkeling, verkoop en productie van voertuigen. 
2. De vennootschap heeft mede ten doel: 
a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht 

houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;  
b. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;  
c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van 

obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee 
samenhangende overeenkomsten;  

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, 
vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is 
verbonden en aan derden;  

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van 
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere 
rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van 
derden; 

f. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren 
van lijfrente- en andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een 
pensioenvoorziening; 
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g. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en 
obligaties, het kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het 
beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het 
ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen 
zijn; 

h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten. 
3. Tevens behoort tot het doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Wij zijn statutair gevestigd in ’s-Gravendeel. Ons kantooradres is aan Griendweg 9. Ons 

telefoonnummer is 085 1302484. Onze website is www.carver.earth. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel op 8 maart 2017. Het KvK-nummer is 68248830. 

Een kopie van onze inschrijving in het handelsregister vindt u op de website van NPEX 

www.npex.nl/carver. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code is 

724500GG8P4VX6QWP972. 

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.  

 
3.3 NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 

dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op het 

handelsplatform van NPEX kopen en verkopen.  

 

Als u de converteerbare obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In 

de administratie van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u 

voor de beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de 

beleggingsrekening bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.  

  

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 

Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen 

van beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 

de vergunning van NPEX ziet: 

 

- het ontvangen en doorgeven van orders  

- het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

- het uitvoeren van orders 

- het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

- het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten 

 

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website 

http://www.carver.earth/
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www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op 

NPEX. 

 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het  

World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 

BR) Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het 

handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform 

een geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om 

beleggingen mee aan te kopen. 

 

Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  

 

NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten 

kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen.  

 

Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan 

het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer 

is 34320054. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. 

Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

 

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 
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obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.  

De trustakte vindt u in bijlage 1 bij dit prospectus.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen 

voor andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben 

gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte 

administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. De website van Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer is 53177770. 

 

3.6 Stichting Administratiekantoor Carver (op te richten ten tijde van de 

conversie) 

Op dit moment hebben wij nog geen aandelen-C en is de stichting Administratiekantoor Carver 

nog niet opgericht. Zodra zich een conversie moment voordoet zullen wij (Carver B.V.) de 

stichting administratiekantoor Carver oprichten. Wanneer wij de stichting zullen oprichten, 

leest u in hoofdstuk 4.6.5. De oprichting kost een certificaathouder niets. Deze stichting 

Administratiekantoor Carver krijgt dan een recht om de nieuwe te creëren aandelen-C te 

nemen. De stichting Administratiekantoor Carver zal de certificaten van aandelen-C aanbieden 

aan u als houder van een converteerbare obligatie.  

 

De stichting zal als doel hebben om het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer te 

verweren en administreren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap Carver B.V. De 

stichting zal daarbij alle rechten verbonden aan de verworden aandelen-C hebben. De precieze 

en exacte doelomschrijving van de stichting zal door de notaris worden beschreven wanneer de 

stichting wordt opgericht.  

 

Zodra zich een conversie moment voordoet en stichting Administratiekantoor Carver is 

opgericht zullen de gegevens (en doelstelling) van stichting Administratiekantoor Carver 

bekend worden gemaakt. 

http://www.obligatiehoudersbelangen.org/
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4. Informatie over de obligaties 

 

4.1 Een overzicht van de obligaties en certificaten 

 

Een overzicht van de obligaties 

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1 

obligatie.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen.  

Maximum  U kunt maximaal 1.500 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal €1.500.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

1.500 obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NLNP00100067. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van 

de naam van onze obligaties. 

Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de 

volgende kosten: 

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het 

bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. 

Leent u ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 

kosten. Leent u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. 

Deze kosten zijn eenmalig. 

2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de 

beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten.  

Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u 

ons € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze kosten 

betaalt u iedere maand zolang u de obligaties op de 

beleggingsrekening bij NPEX heeft. NPEX haalt deze 

kosten af van de rente die u van ons krijgt op uw 

geldrekening. Deze kosten kunnen veranderen. Verandert 

NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website van NPEX. 

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met 15 april, 17:00 uur, obligaties kopen. Op die 

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij 

veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 

5.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op 22 april 2021. Op die dag krijgt u ook de 

obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd.  
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Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een 

bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 5 wanneer 

u bericht krijgt. 

De obligaties zijn 

converteerbaar 

U kunt ervoor kiezen om de obligaties om te zetten 

(converteren) in certificaten van aandeel-C in ons. U leest 

hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Wanneer kunt u ervoor kiezen 

om uw obligatie te 

converteren? 

U leest hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Hoe bepalen wij de waarde van 

de certificaten van aandelen-C? 
U leest hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 5 jaar, tenzij uw obligaties zijn 

geconverteerd. De termijn begint te lopen vanaf de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u op 22 april 2021 de obligaties? Dan 

krijgt u 22 april 2026 uw geld terug.  

 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te 

schrijven stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de 

aanbieding stopt. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg 

inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor 

kiezen om wel alvast een deel van de obligaties uit te geven 

waarvoor is ingeschreven.   

 

Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde moment terug. 

Dat doen wij 5 jaar nadat wij de eerste obligaties hebben 

uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u later de obligaties? 

Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 5 jaar. 

 

Als uw obligaties worden omgezet in certificaten, krijgt u uw 

geld niet terug. U koopt dan certificaten van aandelen in ons. 

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 1.000 per obligatie terug. 

 

Als u ervoor kiest om uw obligaties om te zetten in certificaten 

van aandelen, dan krijgt u uw geld niet terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 7% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus € 70 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld 

aan ons uitleent en de obligaties krijgt. 

 



 

- 22 - 

 

 

Als u ervoor kiest om uw obligaties om te zetten in certificaten 

van aandelen, dan ontvangt u geen rente meer. 

Wanneer betalen wij de rente? Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele 

maand € 5,84 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 22 april 2021?  

Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 

22 mei 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de 

rente op 22 juni 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt 

u de rente iedere maand.  

 

Is de lening helemaal terugbetaald? Of kiest u ervoor om de 

lening/obligatie om te zetten in certificaten? Dan krijgt u geen 

rente meer. 

Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen 7% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen 

groter is dan bij een obligatie die niet is achtergesteld.  

U leest meer hierover in hoofdstuk 4.3. 

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt.  

3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht of 

hypotheek). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet 

afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft om onze activa te 

verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken 

hierover niets af. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet 

veranderen.  

Een bedrijf uit onze groep moet 

betalen als wij dat niet doen 

Een bedrijf uit onze groep is hoofdelijk medeschuldenaar bij de 

obligatielening. Dat betekent dat zij moet betalen als wij dat niet 

doen. Het gaat om Carver Europe B.V. De afspraken hierover 

vindt u in de overeenkomst van hoofdelijke 

medeschuldenaarstelling. Die vindt u in bijlage 3 bij dit 

prospectus. 

De obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van 

de obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk 

dat wij afgeven. 
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Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent 

dat niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij 

onze afspraken over de obligaties niet nakomen. 

U krijgt geen zekerheden U krijgt geen zekerheden (zoals een pandrecht of hypotheek). 

Betalen wij niet? Dan heeft u niet het recht om bezittingen of 

inkomsten van ons te verkopen om alsnog betaald te krijgen. 

Ambassadeur Wij vinden het leuk om iedereen die in ons investeert ook te 

betrekken bij onze onderneming om het enthousiasme samen 

uit te dragen en daarmee het succes nog groter te maken. 

Daarom bieden wij onze aankomende ambassadeurs aan om 

zelf in een Carver te rijden.  

 

Voor iedere inschrijving vanaf € 250.000 bieden wij gratis een 

complete ‘Carver Ambassador’ uitvoering aan. Voor alle 

inschrijvingen vanaf € 10.000 bieden wij een complete ‘Carver 

Ambassador’ uitvoering aan voor slechts € 8.500 inclusief btw. 

Het gaat om een comfort uitvoering, die € 10.970 inclusief btw 

kost. Als u van dit aanbod geen gebruik maakt, heeft u geen 

recht op een vervangende, andere of aanvullende vergoeding. 

Na de uitgifte van de obligaties kunt u hierover contact opnemen 

met ons via: info@carver.earth 

 

U kiest zelf of u dit aanbod accepteert. Let op dat dit fiscaal 

mogelijk kan worden gezien als rendement in natura. Daarover 

moet u dan mogelijk belasting betalen. Heeft u daarover vragen 

of begrijpt u niet wat dit voor u betekent? Raadpleeg dan uw 

belastingadviseur of maak geen gebruik van dit aanbod. 

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 

NPEX aangevraagd. Als de converteerbare obligaties tot de 

handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht 

en verkocht via het handelsplatform van NPEX.  

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel 

obligaties iedere belegger heeft. 

mailto:info@carver.earth
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U heeft een beleggingsrekening 

en een geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt 

u om geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-

reglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.  

Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl. 

Meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de 

geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert 

het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u 

in dit overzicht bij ‘kosten’.  

 

Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. 

Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties 

niet kopen. 

U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese 

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf om vast te stellen wie u bent. Dit werkt zo:  

 

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u 

bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet 

opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag 

overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

obligaties u heeft 

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij 

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op 
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de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijke belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld 

de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug?  

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen maatregelen 

treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt 

u als de bijlage 1 bij dit prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij dit 

prospectus. Die afspraken gelden ook voor u.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het 

volgende doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een procedure 

starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de 

afspraken in het prospectus veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 

dat wij u later mogen betalen.  
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Een overzicht de certificaten van aandelen C en de voorwaarden voor conversie 

Bestaan de certificaten van 

aandelen-C al en welke 

voorwaarden gaan er gelden 

voor de certificaten van 

aandelen-C? 

De certificaten van aandelen-C bestaan nog niet. De aandelen-C 

bestaan ook nog niet. Wij zullen de aandelen-C pas gaan 

uitgeven op het moment dat zich een conversiemogelijkheid 

voordoet. Wij weten nu nog niet wanneer dit zal zijn. Mogelijk is 

dat pas aan het einde van de looptijd van de obligatielening. Of 

nooit, als er geen conversie plaatsvindt. 

 

De belangrijkste voorwaarden van de certificaten van aandelen-

C zullen in ieder geval de volgende zijn: 

• een recht op dividend, net zoals aandelen-A en gelijk aan 

het dividend voor de aandelen-A; 

• geen stemrecht in de vergadering van aandeelhouders; 

• een voorkeursrecht bij de aanbieding van nieuwe 

aandelen-C; 

• een recht op winst van ons, hetzelfde als aandelen-A; 

• een recht op een gedeelte van het eventuele saldo bij 

liquidatie, gelijk aan de aandelen-A; 

U leest hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Obligaties converteren in 

certificaten 

U bent niet verplicht om uw obligaties om te zetten (te 

converteren) in certificaten van aandelen-C. 

Euro De certificaten zijn in euro. 

Notering van de certificaten Voor de converteerbare obligatie is een notering op het 

handelsplatform van NPEX aangevraagd. In het geval van een 

conversie is het mogelijk dat wij voor de certificaten die wij dan 

gaan uitgeven ook een notering op het handelsplatform van 

NPEX aanvragen. Dit is echter niet zeker. Als de obligaties en/of 

de certificaten tot de handel worden toegelaten, dan kunnen de 

obligaties en/of de certificaten worden gekocht en verkocht via 

het handelsplatform van NPEX. 

De prijs van de certificaten en 

conversieverhouding 

De bepaling van de waarde van de onderneming en daarmee van 

de certificaten vindt plaats op het moment dat zich een 

conversiemoment voordoet. De wijze van waardebepaling is 

voor de verschillende conversiemomenten anders. 

 

De uitgifteprijs van de certificaten van aandelen-C is afhankelijk 

van het moment waarop u kunt converteren. De uitgifteprijs van 



 

- 27 - 

 

 

de certificaten wordt bepaald aan de hand van één van de 

volgende methodes: 

1. op basis van de waarde van de aandelen die wij 

afspreken met een nieuwe of bestaande aandeelhouder 

op het moment dat wij nieuwe aandelen gaan uitgeven 

(de uitgifteprijs van deze aandelen is dan gelijk aan de 

uitgifteprijs aandelen-C); 

2. op basis van de waarde die een koper bereid is om te 

betalen voor alle aandelen-A van onze bestaande 

aandeelhouders op het moment dat onze bestaande 

aandeelhouders besluiten om hun aandelen-A te gaan 

verkopen aan c.q. te laten overnemen door de koper(s). 

In deze situatie kunnen wij ervoor kiezen om u een 

uitkering in contanten te geven. Hierover leest u meer 

in hoofdstuk 4.6; 

3. op basis van een op van een gangbare en in algemene 

zin geaccepteerde waarderingsmethode, bijvoorbeeld 

de Adjusted Present Value methode, op het moment dat 

de obligatielening afloopt en zich gedurende de looptijd 

van de obligatielening geen conversiemogelijkheid 

heeft voorgedaan of op het moment dat wij aanbieden 

om de obligatielening vervroegd af te lossen. 

 

De conversieverhouding, dit is de verhouding waarin één 

obligatie wordt omgezet in één of meerdere certificaten van 

aandelen-C, is de uitkomst van de volgende berekening:  

“A gedeeld door B” 

Waarbij: 

A= de nominale waarde van een obligatie, dus € 1.000 

B= (X gedeeld door Y) minus K 

X= de waarde van onze onderneming, gebaseerd op de 

vaststelling daarvan via één van de afgesproken 

vaststellingsmethoden; 

Y=  het totaal aantal uitstaande aandelen-A (na omzetting 

in een nominale waarden van € 1) plus het totaal aantal 

uitstaande aandelen-C, direct voorafgaande aan het 

moment van de conversie (omzetting); 

K= de van toepassing zijnde korting op de koopprijs van de 

certificaten van aandelen-C, namelijk 15% of 30% 
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U leest hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Kosten voor het converteren Indien u ervoor kiest om te converteren dan betaalt u een bedrag 

aan NPEX van € 5 plus 1% van de waarde van de certificaten die 

u verkrijgt met een maximum van € 1.000. 

 

U kunt de obligaties niet 

gedeeltelijk converteren 

U kunt als obligatiehouder alleen kiezen om voor de volledige 

nominale waarde van de obligatie te converteren. U kunt er niet 

voor kiezen om voor een gedeelte te converteren. 

 

Als er nog een bedrag overblijft nadat de koopprijs van de 

certificaten van aandelen-C is verrekend met de nominale 

waarde van de obligatie, dan ontvangt u van ons dit meerdere 

als aflossing op de obligatielening terug zonder (extra) 

rentevergoeding. Hierover leest u meer in hoofdstuk 4.6.2. 

U krijgt geen fracties van 

certificaten 

Eén certificaat vertegenwoordigt altijd één aandeel-C. U kunt 

alleen converteren in hele certificaten. 

Op welke moment kunt u uw 

conversierecht uitoefenen? 

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw obligatie om 

te zetten in certificaten van aandelen indien zich één van de 

volgende situaties voordoet: 

1. als wij nieuwe aandelen-A of aandelen van een andere 

klasse gaan uitgeven aan onze huidige aandeelhouders 

of aan een nieuwe aandeelhouder; 

2. als al onze bestaande aandeelhouders (gezamenlijk) 

besluiten om al hun aandelen aan één of meerdere 

(gezamenlijk handelende) kopers aan te bieden. In deze 

situatie kunnen wij ervoor kiezen om u een uitkering in 

contanten te geven; 

3. als wij gebruik maken van ons recht om de NPEX 

obligaties vroegtijdig af te lossen (daarover leest u meer 

in hoofdstuk 4.4); 

4. aan het einde van de looptijd van deze obligatielening. 

Wanneer krijgt u een korting 

op de certificatenprijs? 

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw obligaties te 

converteren in certificaten, dan gelden de volgende kortingen. 

 

Situatie 1, situatie 2 en situatie 3: kiest u binnen 18 maanden na 

eerste uitgiftedatum om te converteren? Dan ontvangt u 15% 

korting. Kiest u vanaf 18 maanden na eerste uitgiftedatum om te 
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converteren? Dan ontvangt u 30% korting op de vastgestelde 

prijs van de certificaten van aandelen-C. 

Situatie 4: Als u kiest voor converteren, dan ontvangt u 30% 

korting op de vastgestelde prijs van certificaten van aandelen-C. 

Wat moet u doen om uw 

conversierecht uit te oefenen? 

U wordt door ons geïnformeerd wanneer een conversiemoment 

ontstaat. Dit doen wij via een publicatie op de website van NPEX 

U heeft vanaf het moment van informeren één maand 

bedenktijd of u gebruik wil maken van uw recht om al uw 

obligaties te converteren. U moet dus binnen één maand vanaf 

het moment dat u door ons wordt gereageerd kenbaar maken of 

u van de optie gebruik maakt. 

 

Maakt u uw voorkeur niet tijdig kenbaar? Dan vervalt uw recht 

om voor de betreffende situatie te converteren dus één maand 

nadat u door ons bent geïnformeerd. 

 

Wanneer u door ons wordt geïnformeerd, ontvangt u meer 

informatie over wat u moet doen om uw conversierecht uit te 

oefenen. 

Belastingen Gelden er belastingen of heffingen voor de conversie of het 

verkrijgen van de certificaten? Dan moet u die betalen. Heeft u 

vragen? Raadpleeg dan uw belastingadviseur. 

Heeft u vragen? Of wilt u meer 

weten? 

Lees dan de uitgebreide toelichting van de conversie in 

hoofdstuk 4.6. 
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4.2 De obligaties zijn achtergesteld 

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen 

wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden en 

krijgen anderen nog geld van ons? Dan kan het zijn dat wij eerst die anderen betalen. Pas als die 

anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

 

Wij hebben op dit moment twee achtergestelde leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

• Een lening van € 1.500.000 van de NOM (Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij); 

• Een lening van € 1.500.000 van de FOM (Friese Ontwikkelingsmaatschappij). 

 

De leningen van de NOM en de FOM zijn achtergesteld bij deze obligatielening. Dit betekent dat 

indien wij failliet gaan wij (voorlopig) uitstel van betaling aanvragen (surseance van betaling) of 

wij ontbonden worden, wij eerst betalen aan u en pas daarna aan NOM en FOM. Wij lossen wel 

af op de leningen met NOM en FOM. De achterstelling van NOM en FOM geldt niet voor de 

vervallen rente en aflossingsverplichtingen ten aanzien van de leningen van NOM en FOM. U 

leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.15. 

 

Daarnaast hebben wij nog de navolgende leningen en/of kredieten: 

 

• Een krediet in rekening courant van € 400.000 van Coöperatieve Rabobank U.A.; 

• Een Corona Overbruggingslening van € 900.000 van de NOM (Noordelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij); 

• Een Corona Overbruggingslening (met conversierecht) van € 300.000 van onze 

aandeelhouder Urbanvision B.V.  

 

Wij hebben naast voornoemde leningen ook een financial lease overeenkomst met PSA Financial 

Services Nederland B.V. met betrekking tot een bedrijfswagen. De totale hoogte van de financial 

lease overeenkomst bedraagt per 31 december 2020 €15.409. De overeenkomst eindigt per 31 

maart 2025. U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.15. 

 

Wij moeten de leningen aan het einde van de looptijd volledig hebben afgelost. Wij hebben 

afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening (inclusief 

rente). Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven: 

 

1. Coöperatie Rabobank U.A. voor enig bedrag dat onder het krediet in rekening-courant uit 

staat en de financial leaseovereenkomst met PSA Financial Services Nederland B.V. 

2. de Corona Overbruggingsleningen die de NOM en Urbanvision B.V. hebben verstrekt; 

3. deze obligatielening; 
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4. de leningen van NOM en FOM (met uitzondering van reguliere aflossing en rente). 

 

Deze volgorde betekent dus dat eerst de Coöperatie Rabobank U.A. en PSA Financial Services 

Nederland B.V. betaling van de rente en terugbetaling van de leningen krijgen. Zijn deze leningen 

terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over is, NOM en Urbanvision B.V. recht hebben op 

betaling van de rente en terugbetaling van de Corona Overbruggingsleningen. Zijn deze leningen 

terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over is u - samen met de beleggers in deze 

obligatielening – recht heeft op betaling van de rente en terugbetaling van de lening. Indien er 

daarna nog geld over is dan hebben NOM en FOM recht op terugbetaling van de (andere) lening 

die zij hebben verstrekt. 

 

Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die 

banken of anderen eerder betaald krijgen dan u. Dan zullen deze obligaties achtergesteld zijn. 

 

Indien u ervoor kiest om uw obligatie om te zetten in certificaten dan geldt dat u hierdoor niet 

langer een achtergestelde lening aan ons hebt verstrekt. U heeft dan ook geen recht meer op rente 

of terugbetaling. Eventuele crediteuren van ons zullen altijd eerst worden terugbetaald voordat 

een certificaathouder enige uitkering kunt ontvangen. 

 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

4.3.1 Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Indien u er niet voor kiest om uw obligaties om te 

zetten in certificaten, dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van plan om de lening terug 

te betalen uit de opgebouwde reserves. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere manier 

terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten. 

 
4.3.2 Het betalen van rente 

Voor de obligaties betalen wij 7% rente per jaar. Lenen wij € 1.500.000? Dan betalen wij dus € 

105.000 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze kasstroom. Indien u ervoor 

kiest om uw obligaties om te zetten in certificaten, dan heeft u geen recht meer op rente. 

 
4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen 

wij niet eerder dan na 1 jaar doen maar dat mogen wij wel. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen in 

de situatie dat onze aandeelhouders besluiten om al hun aandelen aan een derde te verkopen. Als 

wij besluiten tot aflossing, dan mag dat alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet 

beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen.  
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Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.  

Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment nog 

van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen.  

Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat werkt zo. 

 

• Betalen wij de lening terug in het eerste of het tweede jaar? Dan betalen wij 5% over het 

eerder terugbetaalde bedrag. 

• Betalen wij de lening terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder 

terugbetaalde bedrag.  

• Betalen wij de lening terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder 

terugbetaalde bedrag.  

• Betalen wij de lening terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder 

terugbetaalde bedrag. 

 

Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 1.000. Dat is € 20.  

Wij betalen dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020. 

 

Op het moment dat wij ervoor kiezen om de lening volledig terug te betalen dan heeft u twee 

keuzes: u kunt ervoor kiezen om de terugbetaling met het extra bedrag te ontvangen (zoals 

hierboven omschreven), of u kunt ervoor kiezen om de obligatie te converteren tegen certificaten 

van aandelen-C. Indien u hiervoor kiest dan krijgt u geen terugbetaling van uw geld, maar 

ontvangt u certificaten van aandelen-C. U heeft dan ook geen recht op een extra bedrag.  

 

Let op: in het geval dat alle aandelen van onze huidige aandeelhouders worden verkocht 

(conversie situatie 2) dan hebben wij het recht om de obligaties volledig af te lossen tegen betaling 

van een vergoeding van 15% of 30%. Deze aflossing staat los van de hierboven omschreven 

mogelijkheden die wij hebben om u eerder terug te betalen. In hoofdstuk 4.6 leest u meer over 

de mogelijkheid om te converteren. U leest daarin ook tegen welke koers u kunt converteren en 

in hoeverre u recht heeft op korting op de uitgifteprijs van de certificaten. 

 

4.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening 

terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen.  

Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten 

betalen.  
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4.6 Conversie (omzetting) van uw obligatie(s) en de gevolgen daarvan 

Figuur: grafische weergave van de conversie van obligaties van Carver B.V. naar certificaten 

van aandelen-C in Carver B.V. 

U heeft één of meer obligaties van ons

Situatie 1. 
Wij geven nieuwe aandelen-A 
of van een andere klasse uit 
aan onze huidige of nieuwe  

aandeelhouders

Wij bepalen de uitgifteprijs van 
de certificaten op basis van de 
waarde van de aandelen die op 

dat moment worden 
uitgegeven

Wij informeren u tijdig dat u 
kunt converteren. U heeft dan 
één maand bedenktijd. Anders 

vervalt uw recht.

wij zetten één maand nadat de 
conversieperiode is geeindigd 
de structuur op en geven de 

aandelen-C uit.

U kiest om te converteren. U 
kunt alleen voor de volledige 

nominale waarde van een 
obligatie converteren. Restant 
bedragen na conversie worden 

cash uitbetaald.

Converteert u binnen 18 
maanden na eerste 

uitgiftedatum Dan ontvangt u 
15% korting. Converteert u 

vanaf 18 maanden? Dan 
ontvangt u 30% korting

Situatie 2. 
Al onze bestaande 

aandeelhouders besluiten om 
alle aandelen aan één of meer 
(gezamenlijke) kopers aan te 

bieden

Wij bepalen de uitgifteprijs van 
de certificaten op basis van de 
waarde die de koper bereid om 

te betalen voor aandelen-A

Wij informeren u tijdig dat u 
kunt converteren. U heeft dan 
één maand bedenktijd. Anders 

vervalt uw recht. 

Wij zetten één maand nadat de 
conversieperiode is geeindigd 
de structuur op en geven de 

aandelen-C uit.

U kiest om te converteren. U 
kunt alleen voor de volledige 

nominale waarde van een 
obligatie converteren. Restant 
bedragen na conversie worden 

cash uitbetaald.

Converteert u binnen 18 
maanden na eerste 

uitgiftedatum Dan ontvangt u 
15% korting. Converteert u 

vanaf 18 maanden? Dan 
ontvangt u 30% korting.

Wij kunnen ervoor kiezen om u 
niet te laten converteren maar 
om de obligaties volledig af te 

lossen Dan ontvangt u een 
extra bedrag van 15% of 30% 

afhankelijk van de periode 
waarin wij aflossen.

Situatie 3. 
Wij lossen de NPEX obligaties 

vroegtijdig af

Een externe professionele partij 
bepaalt de waarde van de 
aandelen-A. aandelen-C en 
certificaten en daarmee de 

uitgifteprijs van de certificaten

Wij informeren u tijdig dat u 
kunt converteren. U heeft dan 
één maand bedenktijd. Anders 

vervalt uw recht.

Wij zetten één maand nadat de 
conversieperiode is geeindigd 
de structuur op en geven de 

aandelen-C uit

U kiest om te converteren. U 
kunt alleen voor de volledige 

nominale waarde van een 
obligatie converteren. Restant 
bedragen na conversie worden 

cash uitbetaald.

Converteert u binnen 18 
maanden na eerste 

uitgiftedatum Dan ontvangt u 
15% korting. Converteert u 

vanaf 18 maanden? Dan 
ontvangt u 30% korting.

Situatie 4. 
De looptijd van deze 

obligatielening eindigt

Een externe professionele partij 
bepaalt de waarde van de 
aandelen-A. aandelen-C en 

certificatenen en daarmee de 
uitgifteprijs van de certificaten

Wij informeren u tijdig dat u 
kunt converteren. U heeft dan 
één maand bedenktijd. Anders 

vervalt uw recht.

Wij zetten één maand nadat de 
conversieperiode is geeindigd 
de structuur op en geven de 

aandelen-C uit.

U kiest om te converteren. U 
kunt alleen voor de volledige 

nominale waarde van een 
obligatie converteren. Restant 
bedragen na conversie worden 

cash uitbetaald.

Als u kiest voor converteren, 
dan ontvangt u 30% korting op 

de prijs van certificaten in 
aandelen-C.
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4.6.1 Mogelijkheid tot omzetting van obligatie in certificaten 

De obligaties zijn converteerbaar. Dit betekent dat u onder voorwaarden het recht heeft om (een 

deel van) uw obligaties om te zetten in certificaten van aandelen in ons. Het betreft certificaten 

van aandelen-C in Carver B.V. Op dit moment is nog niet besloten of deze certificaten zullen 

worden genoteerd aan NPEX. 

 

Let op: op dit moment hebben wij (en onze aandeelhouders) alleen besloten dat Carver B.V. 

aandelen-C zal creëren en uitgeven tegen de dan geldende uitgiftekoers. Deze aandelen-C en de 

certificaten zijn nog niet gecreëerd. Zodra er een conversiemoment ontstaat, dan zullen wij de 

aandelen-C creëren. Wij creëren de aandelen-C uiterlijk binnen één maand na het sluiten van de 

conversieperiode. De aandeelhouders hebben toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de 

uitgifte van de aandelen-C en de certificering daarvan volgens de voorwaarden zoals u die in dit 

prospectus kunt lezen. 

 

Dit betekent op dit moment het volgende. Wij hebben de aandelen-C in Carver B.V. nog niet 

uitgegeven. Daarvoor moeten wij te zijner tijd een statutenwijziging doorvoeren en de structuur 

voor de certificering van de aandelen-C opzetten. Tot de structuur behoort ook het oprichten van 

stichting administratiekantoor Carver en het opstellen van de (administratie)voorwaarden. De 

oprichting van de stichting administratiekantoor en de uitgifte van aandelen-C in Carver B.V. zal 

gebeuren binnen één maand na afloop van de conversieperiode. In hoofdstuk 4.6.2 leest u meer 

over de conversiemomenten. 

 

De certificaten van aandelen zullen worden uitgegeven door een speciaal daarvoor op te richten 

stichting. Dit is een stichting administratiekantoor. Deze stichting administratiekantoor koopt 

aandelen-C. De aandelen-C die de stichting administratiekantoor koopt worden gecertificeerd. 

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw obligatie om te zetten in certificaten dan 

levert u uw obligaties in, in ruil voor deze certificaten. U beslist of u van deze optie gebruik maakt. 

In dit hoofdstuk 4.6 leest u meer over de voorwaarden waaronder u deze optie kunt uitoefenen. 

Ook leest u meer over de voorwaarden die zullen gaan gelden voor de certificaten.  
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4.6.2 Wanneer kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om obligaties om te zetten in 

certificaten en welke voorwaarden gelden dan? 

 

Conversiemomenten 

Aan het begin van hoofdstuk 4.6 geven wij in een figuur grafisch weer welke conversiemomenten 

er zijn en wat uw keuze is. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw obligatie om te 

zetten in certificaten van aandelen indien zich één van de volgende situaties voordoet: 

 

1. als wij nieuwe aandelen-A of aandelen van een andere klasse gaan uitgeven aan onze 

huidige aandeelhouders of aan een nieuwe aandeelhouder; 

De bepaling van de uitgifteprijs van de certificaten zal in deze situatie 1 gebeuren 

op basis van de uitgifteprijs van de aandelen-A of de andere klasse die op dat 

moment uitgegeven worden. Deze uitgifteprijs bepaalt de waarde van de 

onderneming. De nieuw te creëren aandelen-C zullen een waarde krijgen die 

gelijk is aan de waarde van onze aandelen-A.  

2. als al onze bestaande aandeelhouders (gezamenlijk) besluiten om al hun aandelen aan één 

of meerdere (gezamenlijk handelende) kopers aan te bieden; 

De bepaling van de uitgifteprijs van de certificaten zal in deze situatie 2 gebeuren 

op basis van het bedrag dat de koper bereid is om te betalen voor de aandelen-A 

van onze bestaande aandeelhouders. Let op: in deze situatie kunnen wij ervoor 

kiezen om de obligatielening af te lossen en u een extra bedrag te verstrekken. 

Hier leest u meer over in hoofdstuk 4.6.3. 

3. als wij gebruik maken van ons recht om de converteerbare obligaties vroegtijdig af te lossen 

(daarover leest u meer in hoofdstuk 4.4); 

De bepaling van de waarde van de aandelen-A en daarmee de uitgifteprijs van de 

aandelen-C en de certificaten van aandelen-C zal in deze situatie 3 gebeuren door 

een externe professionele partij op basis van een op dat moment gangbare en in 

algemene zin geaccepteerde waarderingsmethode bijvoorbeeld de Adjusted 

Present Value methode. 

4. aan het einde van de looptijd van deze obligatielening; 

De bepaling van de waarde van de aandelen-A en daarmee de uitgifteprijs van de 

aandelen-C en de certificaten van aandelen-C zal in deze situatie 4 gebeuren door 

een externe professionele partij op basis van een op dat moment gangbare en in 

algemene zin geaccepteerde waarderingsmethode bijvoorbeeld de Adjusted 

Present Value methode. 

 

Zodra zich één van de hiervoor weergegeven situaties voordoet zullen wij u informeren. Dit doen 

wij via de website van NPEX. Nadat wij u hebben geïnformeerd heeft u één maand om kenbaar 

te maken of uw wilt converteren. Dit noemen wij de conversieperiode. Indien u uw keuze om te 
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converteren niet binnen de conversieperiode kenbaar maakt dan kunt u niet meer converteren 

voor het betreffende conversiemoment. Mogelijk komt er dan later nog een conversiemoment 

waar u weer een nieuwe keuze kunt maken. Na de conversieperiode zullen wij de aandelen-C 

uitgeven aan de stichting administratiekantoor Carver en worden de certificaten van aandelen-C 

door deze stichting uitgegeven aan de obligatiehouders die hebben aangegeven dat zij willen 

converteren. Wij zullen de uitgifte van de certificaten van aandelen-C zoveel als mogelijk gelijk 

laten vallen met de renteperiode. De eventueel vervallen maar nog niet uitgekeerde rente op de 

obligatie zal nog worden uitgekeerd aan de obligatiehouders die ervoor hebben gekozen om te 

converteren. 

 

U kunt als obligatiehouder alleen kiezen om voor de volledige nominale waarde van de obligatie 

te converteren. U kunt er niet voor kiezen om voor een gedeelte te converteren. Indien de 

nominale waarde van de obligatie (€ 1.000) niet volledig wordt aangewend dan betalen wij u het 

restant terug. 

 

Hoe wordt de waarde bepaald? 

Bij de bepaling van de waarde van de aandelen-C en de certificaten van aandelen-C zal altijd 

worden aangesloten bij de bepaling van de waarde van aandelen-A of een eventuele andere klasse 

op de manier zoals hierboven uitgewerkt. De waarde van één aandeel-C zal bij uitgifte altijd gelijk 

zijn aan de waarde van één aandeel-A of een andere klasse. Eén aandeel-C en daarmee een 

certificaat van een aandeel-C geeft recht op evenveel dividend als één aandeel-A.  

Om de conversie van de obligaties mogelijk te maken zullen wij onze aandelen-A moeten 

omzetten (splitsen) op het moment dat zich een mogelijkheid tot conversie voordoet. Op dit 

moment hebben wij namelijk maar 660 aandelen-A uitgegeven. De nominale waarde van een 

aandeel-A is op dit moment € 1.000. Op basis van de meest recente uitgifte van aandelen-A (5 

februari 2021) is het totaal van aandelen-A gewaardeerd op een bedrag van € 9.900.000. Dit 

houdt in dat één aandeel-A op 5 januari 2021 € 15.000 waard was. Let op: deze waarde zegt niets 

over de toekomstige waarde van de aandelen-A en aandelen-C. De waarde van de aandelen kan 

stijgen en dalen. 

De nominale waarde van de aandelen-A en de hoge waarde van één aandeel-A op basis van de 

meest recente uitgifte van aandelen-A maakt het lastig om te converteren. Wij zullen daarom in 

overleg met onze aandeelhouders de aandelen-A op het moment dat zich een conversiemoment 

voordoet omzetten (splitsen). Dit houdt in dat wij onze huidige aandeelhouders voor ieder 

aandeel-A met een nominale waarde van € 1.000 straks 1.000 aandelen-A met een nominale 

waarde van € 1 geven. In plaats van 660 aandelen-A hebben wij dan 660.000 aandelen-A 

uitgegeven. De aandelen-C zullen tegen dezelfde nominale waarde worden uitgegeven als de 

aandelen-A (dus € 1,- per aandeel). Voor de aandelen-C gaan dezelfde rechten gelden als voor de 
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aandelen-A met uitzondering van de stemrechten en het recht op agioreserves die verbonden zijn 

aan de aandelen-A. 

 

De conversieverhouding, dit is de verhouding waarin één obligatie wordt omgezet in één of 

meerdere certificaten van aandelen-C is de uitkomst van de volgende berekening:  

“A gedeeld door B” 

A=  de nominale waarde van een obligatie, dus € 1.000 

B= (X gedeeld door Y) minus K 

X= de waarde van onze onderneming, gebaseerd op de vaststelling daarvan via één van de 

hierboven genoemde vaststellingsmethoden; 

Y=  het totaal aantal uitstaande aandelen-A (na omzetting in een nominale waarden van € 

1) plus het totaal aantal uitstaande aandelen-C, direct voorafgaande aan het moment 

van de conversie (omzetting); 

K= de van toepassing zijnde korting op de koopprijs van de certificaten van aandelen-C, 

namelijk 15% of 30% 

 

Als er nog een bedrag overblijft nadat de koopprijs van de certificaten van aandelen-C is 

verrekend met de nominale waarde van de obligatie, dan ontvangt u van ons dit meerdere als 

aflossing op de obligatielening terug zonder (extra) rentevergoeding. U ontvangt nog wel de reeds 

vervallen maar nog niet betaalde rente op de obligatie tot aan het moment van conversie. 

Na een conversie en/of de toetreding van een nieuw investeerder als aandeelhouder-A kan het 

zijn dat de verhoudingen waarin u of onze aandeelhouders recht hebben op winst wijzigen. Het 

kan dan zijn dat u of onze andere aandeelhouders het percentage van het belang in ons ziet 

verminderen. Dit heet verwatering. Wij hoeven u niet te compenseren voor een eventuele 

verwatering. 

Met uitzondering van situatie 4 weten wij niet op welk moment een of meer van de 

conversiemomenten zich zal voordoen. Wij zullen u tijdig informeren als zich een 

conversiemoment voordoet. Vanaf het moment dat wij u informeren gaat de conversieperiode 

lopen. U leest meer over de conversieperiode in hoofdstuk 4.6.1. 

In hoofdstuk 4.1 treft u een tabel aan, waarin wij u een overzicht geven van de certificaten. De 

belangrijkste kenmerken, waaronder de inschrijving en kosten, leest u daar ook. 

4.6.3 Aanvullende voorwaarden, korting op certificaten 

Situatie 1, situatie 2 en situatie 3 

De volgende aanvullende voorwaarden gelden als: 



 

- 38 - 

 

 

• wij nieuwe aandelen-A of aandelen van een andere klasse gaan uitgeven aan onze 

huidige aandeelhouders of aan een nieuwe aandeelhouder (situatie 1);  

• als al onze bestaande aandeelhouders (gezamenlijk) besluiten om al hun aandelen aan 

één of meerdere (gezamenlijk handelende) kopers aan te bieden (situatie 2); of  

• als wij op of na één jaar (12 maanden) na de datum van de uitgifte van de eerste obligaties 

besluiten om de obligatielening vroegtijdig volledig af te lossen (situatie 3). 

Als u binnen 18 maanden na de datum van de uitgifte van de eerste obligaties gebruik maakt van 

de mogelijkheid om een obligatie om te zetten in certificaten, dan ontvangt u 15% korting op de 

prijs van de certificaten in aandelen-C.  

Als u 18 maanden na de datum van de uitgifte van de eerste obligaties gebruik maakt van de 

mogelijkheid om een obligatie om te zetten in certificaten van aandelen-C, dan ontvangt u 30% 

korting op de prijs van de certificaten in aandelen-C. 

Situatie 2 

Daarnaast geldt voor de situatie dat al onze bestaande aandeelhouders (gezamenlijk) besluiten 

om al hun aandelen aan één of meerdere (gezamenlijk handelende) kopers aan te bieden (situatie 

2) het volgende. Wij kunnen er in deze situatie voor kiezen om de obligatielening direct volledig 

af te lossen tegen betaling van de nominale waarde plus een extra bedrag van 15%, als deze 

situatie zich voordoet binnen 18 maanden na de eerste uitgifte van de converteerbare obligaties, 

of 30%, als deze situatie zich voordoet na 18 maanden na de eerste uitgifte van de converteerbare 

obligaties. U hebt dan geen recht om te converteren. U heeft dan ook geen recht op het extra 

bedrag voor vervroegde aflossing zoals genoemd in hoofdstuk 4.4. Uw obligatielening is dan 

volledig afgelost. 

Situatie 4 

Als u aan het einde van de looptijd gebruik maakt van de mogelijkheid om een obligatie om te 

zetten in certificaten van aandelen -C, dan ontvangt u 30% korting op de prijs van de certificaten 

in aandelen-C.  

 

4.6.4 Wij geven een voorbeeld van een conversie 

Hierna geven wij een voorbeeld om de conversie te verduidelijken. Let op: dit is slechts een 

voorbeeld. In werkelijkheid kan de waarde van onze onderneming anders zijn. 

 

Stel wij vinden binnen 18 maanden na de eerste uitgifte van onze converteerbare obligaties een 

nieuwe investeerder die in ons wil investeren. Dan spreken wij met deze nieuwe investeerder af 

dat wij nieuwe aandelen-A aan hem gaan uitgeven (dit is een moment voor u als obligatiehouder 

om te kunnen converteren). Op dat moment gaan wij in overleg met onze huidige aandeelhouders 

en de nieuwe investeerder om onze onderneming te waarderen. Stel dat wij daarbij de waarde 

van onze onderneming (cash en debtfree) vaststellen op € 20.000.000. Wij hebben op dat 
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moment 660 aandelen-A uitgegeven en nul aandelen-C. De omzetting van de aandelen-A heeft 

dan nog niet plaatsgevonden.  

In dit voorbeeld is een aandeel-A voor de omzetting (splitsing) € 30.303 waard (€ 20.000.000 

delen door 660). Na de omzetting (splitsing van € 1.000 nominaal naar € 1 nominaal) van de 

aandelen-A is een aandeel-A dan € 30,30 waard (€ 20.000.000 delen door 660.000). Het nog te 

creëren aandeel-C van nominaal € 1, heeft in dit voorbeeld dan ook een waarde van € 30,30.  

Als deze investeerder besluit om voor € 1.000.000 te investeren dan geven wij hiervoor 33.003 

aandelen-A uit aan deze nieuw investeerder. 

Voor u als obligatiehouder geldt een korting van 15% op de waarde van het (certificaat van) 

aandeel-C. U kunt een certificaat van een aandeel-C in dit voorbeeld dan kopen voor een bedrag 

van € 25,76 (€ 30,30 – 15%).  

In dit voorbeeld zou u met één obligatie eigenlijk 38,82 certificaten van aandelen-C kunnen 

kopen (1.000 delen door € 25,76). Omdat wij geen gedeelte van certificaten van aandelen-C 

uitgeven kunt u in dit voorbeeld met één obligatie slechts 38 certificaten van aandelen-C kopen. 

In dit voorbeeld blijft er na de omzetting van de obligatie in certificaten van aandelen-C nog een 

bedrag over van de obligatielening. U heeft namelijk voor een bedrag van €25,76 x 38 = € 978,88 

aandelen-C gekocht. In dit voorbeeld worden dan voor een bedrag van € 38 als aandelenkapitaal 

verwerkt en voor een bedrag van € 940,88 als agioreserve op de aandelen-C. Het bedrag dat in 

dit voorbeeld overblijft is € 21,12 namelijk € 1.000 – € 978,88. Dit bedrag van € 21,12 wordt aan 

u uitgekeerd. Daarnaast ontvangt u ook de op het moment van conversie vervallen maar nog niet 

betaalde rente op de obligatie. 

 

4.6.5 De rechten en beperkingen die zullen gaan gelden voor de certificaten 

Pas op het moment dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een obligatie om te zetten 

in certificaten zullen wij de aandelen-C gaan uitgeven: 

• voor alle situaties behalve voor situatie 2 (de volledige verkoop aan een derde), zullen wij 

uiterlijk 1 maand na het sluiten van de conversieperiode, de aandelen-C uitgeven en de 

structuur en voorwaarden voor de certificering van deze aandelen oprichten. De stichting 

Administratiekantoor Carver verkrijgt de aandelen-C. Over de nog op te richten stichting 

Administratiekantoor Carver kunt u meer lezen in hoofdstuk 3.6. 

• voor situatie 2 geldt dat wij voordat de aandelen worden verkocht zo spoedig mogelijk de 

aandelen-C zullen uitgeven en de structuur en voorwaarden voor de certificering zullen 

oprichten indien wij er niet voor kiezen om de obligatielening volledig af te lossen. Dit 

zullen wij in ieder geval doen binnen 1 maand nadat de conversieperiode is gesloten. Op 

dit moment kunnen wij hiervoor geen concrete termijnen geven. 
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De voorwaarden van de aandelen-C en de voorwaarden van de certificaten zullen pas op dat 

moment worden vastgesteld en vastgelegd in de statuten en (administratie)voorwaarden. Wij 

nemen daarbij de rechten en beperkingen in acht die in dit prospectus zijn vermeld. Wij zullen 

deze voorwaarden via NPEX met u delen. Daarbij zal de stichting administratiekantoor een 

informatiedocument en factsheet uitgeven waarin de voorwaarden van de certificaten van 

aandelen-C worden uitgelegd en uitgewerkt. Daarin leggen wij u dus ook uit hoe u een verzoek 

tot omzetting (conversie) kunt doen.  

 

De hierna opgenomen rechten en beperkingen zullen in ieder geval gaan gelden voor de aandelen-

C. Zoals wij hiervoor hebben aangegeven, zullen wij die te zijner tijd schriftelijk en voor zover 

nodig statutair vastleggen. 

 

De aandelen-C zullen na de creatie in ieder geval de volgende rechten gaan hebben: 

1. Het recht op betaling van het aan aandelen-C uitgekeerde dividend. Dan kan in contanten 

zijn of bijvoorbeeld in aandelen-C; 

2. Het recht op betaling van het restant van het vermogen van de aandelen-C in Carver B.V., 

als Carver B.V. zou worden ontbonden; 

3. Het recht om de aandelen-C mee te verkopen als aandelen-A of aandelen-C worden 

verkocht aan een derde. Dit is een tag along bepaling; 

4. Het recht om vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; 

5. Het recht op informatie over jaarrekeningen die Carver B.V. publiceert. 

6. Het recht op de agioreserve verbonden aan de aandelen-C. 

 

De aandelen-C zullen de volgende beperkingen hebben: 

1. Er zal een plicht gaan gelden voor de stichting administratiekantoor om alle aandelen-C 

mee te verkopen als alle aandelen-A of aandelen-C worden verkocht aan een bonafide 

derde. Dit is een drag along bepaling; 

2. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend; 

3. Er geldt een plicht om wijzigingen in de naam of het adres aan ons door te geven, 

4. Geen recht op de agioreserve verbonden aan de aandelen-A. 

 

De hierna opgenomen rechten en beperkingen zullen in ieder geval gaan gelden voor de 

certificaten. Zoals wij hiervoor hebben aangegeven, zullen wij die te zijner tijd schriftelijk en voor 

zover nodig statutair vastleggen. 

 

Bij de certificaten zullen in ieder geval de volgende rechten gaan behoren: 

1. Het recht op betaling van het uitgekeerde dividend op de aandelen-C. Dat kan in contanten 

zijn of bijvoorbeeld in certificaten; 
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2. Het recht op betaling van het restant van het vermogen van de aandelen-C in Carver B.V., 

als Carver B.V. zou worden ontbonden; 

3. Het recht om de certificaten mee te verkopen als aandelen worden verkocht aan een derde. 

Dit is een tag along bepaling; 

4. Het recht om vergaderingen voor certificaathouders bij te wonen; 

5. Het recht op informatie over jaarrekeningen die Carver B.V. publiceert. 

 

Bij de certificaten zullen de volgende beperkingen gaan behoren: 

1. Er geldt geen recht om de algemene vergadering van aandeelhouders van Carver B.V. bij 

te wonen; 

2. De certificaten mogen niet worden omgeruild voor aandelen van Carver B.V; 

3. Er zal een plicht gaan gelden voor de stichting administratiekantoor om alle aandelen mee 

te verkopen als alle aandelen worden verkocht aan een bonafide derde. Dit is een drag 

along bepaling; 

4. Geen recht op de agioreserve verbonden aan de aandelen-A 

5. Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratievoorwaarden; 

6. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend; 

7. Als er geen NPEX notering is dan geldt er een plicht om wijzigingen in de naam of het adres 

aan ons door te geven, tenzij wij te zijner tijd anders aangeven in het eventuele relevante 

informatiedocument en de factsheet van de certificaten. 
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5. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat 

kunt doen.  

 

5.1 U schrijft in en u betaalt 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: 

www.npex.nl/carver. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving 

niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.  

 

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op 15 april 2021 om 17:00 uur hebben 

ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze 

datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld 

doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij kunnen ook 

een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen 

hebben als de inschrijfdatum stopt. Wij kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van 

de obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? 

Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.  

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag 

(inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is  

NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag 

uiterlijk 15 april 2021 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de 

kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Donderdag 15 april 2021 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Maandag 19 april 2021  

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  

 

Donderdag 22 april 2021 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 
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1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja, 

hoeveel obligaties u heeft gekregen.  

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in 

te schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als 

de inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige obligaties zijn uitgegeven. 

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. Of 

dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden 

aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden 

daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een 

deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties? Dan krijgt u al uw geld terug.  

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om 

te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 22 april 2021. Behalve 

als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die 

nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer 

gebruiken. 

 

Let op: Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven stopt. Wij kunnen 

een latere datum kiezen waarop de aanbieding stopt. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg 

inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel alvast een deel 

van de obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. 

 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€ 500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. 

Dat mogen wij besluiten.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/Carver). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.  

Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen terug 

na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u 
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heeft gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw 

inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken.   
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6. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 

obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt 

de obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen 

dan bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon 

die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan 

de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt 

u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  

 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u 

kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat 

zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  
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7. Informatie over ons 

 

7.1 Wat doen wij? 

Wij zijn een Nederlandse producent van elektrische 3-wielige (stads)voertuigen. De Light EV 

Carver verenigt de veiligheid en het comfort van een auto met de wendbaarheid en het gemak van 

een scooter. Wat de Carver uniek maakt is het actieve kantelen in bochten. Dit bewaakt je 

evenwicht en levert een spectaculaire rijervaring op.  

 

‘Waarom hebben we 2 ton staal nodig om 1 persoon van A naar B te vervoeren?’ Met deze vraag 

begon in de jaren negentig de ontwikkeling van de Carver. Dit leidde in 2000 tot de Carver One 

– een motorische driewieler – die internationaal bekend werd. Via deze link komt u bij een 

filmpje waarin de Carver One wordt gepresenteerd. Helaas is er maar een beperkte oplage van de 

Carver One geproduceerd. Dat had niet te maken met de verkopen maar met het stoppen van 

leveranties door motorleverancier Daihatsu na de overname van Daihatsu door Toyota. Toyota 

wilde namelijk geen motoren leveren aan derden. 

 

Het toenmalige Carver moest in 2009 faillissement aanvragen. Dat kwam dus doordat 

motorleverancier Daihatsu stopte met het leveren van de benzinemotoren voor de Carver One. 

De totale oplage van de Carver One toentertijd was circa 250 stuks. Een doorstart werd bereikt 

onder de naam “Carver Technology B.V.” waarbij de patenten buiten het faillissement werden 

gehouden. Carver Technology B.V. focuste zich op het verder ontwikkelen van de technologie 

achter het actieve kantelen in bochten, het Dynamic Vehicle Control systeem of wel DVC.  

 

DVC® 

De Carver wordt bestuurd als een normale auto, maar aangezien smalle voertuigen in de bocht 

instabiel worden en omvallen, kantelt de Carver op een hele natuurlijke wijze mee in de bocht. 

Net als een fiets of bijvoorbeeld een schaatser. Dit unieke systeem heet Dynamic Vehicle Control 

en zorgt voor spectaculair stabiel gedrag van het voertuig in de bochten. Inmiddels is dit systeem 

verder ontwikkeld tot een ‘Drive-by-wire’ besturingssysteem, zoals dat ook in de 

vliegtuigindustrie wordt toegepast. Het systeem controleert het gehele voertuig door middel van 

https://www.youtube.com/watch?v=TK4wzBYmTIo
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talloze sensoren. Op dit moment zijn 5 nieuwe patentaanvragen verleend, voor uitvindingen die 

tijdens de ontwikkeling zijn gedaan. In hoofdstuk 7.10 leest u meer over onze patenten. 

 

Na de doorstart in 2010 werden er door Carver Technology B.V. inkomsten gegenereerd door 

verkopen van bestaande licenties. In 2015 ontstond het idee voor een aangepaste versie van de 

Carver One. De door Carver Technology B.V. uitgegeven licenties werden afgebouwd.  

 

In 2017 werden de plannen voor een elektrische Carver concreet. In 2017 zijn wij (Carver B.V.) 

ook opgericht. Het intellectuele eigendom dat tot 2017 nog bij Carver Technology B.V. zat is in 

het kader van onze oprichting in 2017 ingebracht. Sinds 2017 zijn wij dus eigenaar van alle 

patenten die betrekking hebben op het Dynamic Vehicle Control-systeem. 

 

Het prototype van de nieuwe elektrische Carver werd in de jaren na 2017 door ons verder 

ontwikkeld. Eind 2018 hebben wij in Leeuwarden een assemblagefabriek & experience center 

geopend. Hier is ook ons hoofdkantoor gevestigd. 

 

De nieuwe Carver is elektrisch en maakt eveneens gebruik van de gepatenteerde kanteltechniek 

van de Carver One. De nieuwe elektrische Carver is een 45 km/u-voertuig met als doelgroep 

forensen en stadsbewoners. De Carver is een voertuig in de klasse L2e (gemotoriseerde 

driewielige bromfiets). In hoofdstuk 7.2 beschrijven wij de nieuwe Carver. 

 

In 2019 is de nieuwe elektrische Carver in productie gegaan. De eerste Carvers rijden inmiddels 

rond in Nederland, Engeland, Duitsland, Denemarken en België. Het gros van de productie vindt 

plaats in Zuid-Korea. De eind-assemblage (accupakket en software) en afwerking gebeurt in de 

Carver-fabriek in Leeuwarden. In hoofdstuk 7.3 leest u meer over de productontwikkeling en het 

productieproces.  

 

7.2 Onze producten  

Op dit moment hebben wij twee modellen van de Carver in productie in vier verschillende versies. 

We hebben het voornemen om de komende jaren een serie modellen uit te brengen. In hoofdstuk 

7.3 gaan wij in op de productontwikkeling. Hieronder zullen wij ingaan op ons huidige producten, 

de Light EV Carver en de Light EV Carver Cargo 

 

Huidige producten: de Light EV Carver 

De eerste elektrische Carver is een 45 km/u stadsvoertuig. Een smalle, elektrische driewieler voor 

in en rond de steden. De Carver is slechts 98 cm breed, biedt plaats aan twee personen en kent 

een actieradius van ongeveer 100 km. De actieve kanteltechniek is uniek in de wereld. Dit zorgt 

voor een ideaal rijgedrag en voorkomt dat de Carver kan omvallen (de Eland test). De 

kanteltechniek heet ‘Dynamic Vehicle Control’ (DVC®). Daarmee overbrugt Carver de klassieke 
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kloof tussen auto en tweewieler. Het is alleen mogelijk een echt smal voertuig te maken als hij 

kantelt. Een Piaggio MP3 bijvoorbeeld heeft ook 3 wielen en kantelt ook, maar kan nooit tot een 

gesloten voertuig worden gebouwd omdat het voertuig niet zelf rechtop komt, wanneer het 

bijvoorbeeld in de bocht gekanteld tot stilstand moet komen en dus om zal vallen. 

 

 

Rijden met de Light EV Carver is in Nederland toegestaan voor personen vanaf de leeftijd van 16 

jaar. In andere landen, zoals Frankrijk mag de Carver al vanaf de leeftijd van 14 bestuurd worden. 

Om de Carver in Nederland te kunnen rijden dient de bestuurder in Nederland over ten minste 

een brommerrijbewijs te beschikken. De Carver heeft een cabine waardoor de bestuurder alle 

seizoenen warm en droog zit. Een helm is niet verplicht voor het besturen van de Carver.  

 

De stalen kooiconstructie van de Carver biedt bescherming in het geval van een botsing. Het 

panorama raam biedt een ruim zicht. De Carver heeft een soft top dak dat open kan. De Carver is 

elektrisch en werkt met een batterij met een capaciteit van 5,4 KWu. Deze batterij kan in ieder 

230V-stopcontact worden opgeladen. De volle oplaadtijd van de batterij is 5,3 uur. Op basis van 

een stroomtarief van € 0.20 per KWh kost het volledig opladen van een batterij ongeveer € 1. 

 

De Carver wordt geleverd in vier uitvoeringen; de Limited, de Business Edition, de Comfort en 

de Sport. De Limited is bedoeld als invalidevoertuig en is toegelaten met slechts een 

verzekeringsplaatje in plaats van een kenteken. De Business Edition is de standaard uitvoering 

en de Comfort- en de Sportuitvoeringen zijn uitgerust met vele accessoires en door de berijder 

instelbare rijeigenschappen via software. 

 

Wij hebben een Europese typegoedkeuring (voertuigtype L2e) voor de Light EV Carver. Dit 

betreft een typegoedkeuring voor lichte 3-wielers. De voorwaarden voor de typegoedkeuring zijn 
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op Europees niveau geregeld. De goedkeuring kan worden gedaan door alle officiële 

keuringsinstanties binnen Europa. Carver heeft de goedkeuring laten doen bij RDW. Met deze 

Europese typegoedkeuring hebben wij direct toegang tot (bijna alle) Europese markten. 

 

Huidige producten: de Light EV Carver Cargo 

In 2020 is de Carver doorontwikkeld in een tweede model, namelijk de Carver Cargo. Deze 

uitvoering is bedoeld als vervoersmiddel voor de groeiende bezorg- en de servicemarkt in de 

steden. Bijvoorbeeld de maaltijdbezorgers, de apotheekbezorgers en koeriers, maar ook 

verwarmingsmonteurs, thuiszorgmedewerksters, huisartsen en makelaars.  

 

De Light EV Carver Cargo past bij de ambitie van het klimaatakkoord waarin is opgenomen dat 

vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone moeten hebben. De 

ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector heeft een initiatief opgezet met als 

doel te verbieden om vanaf 2025 met een busje met verbrandingsmotor de binnenstad in te 

komen. 

 

Technisch lijkt de Carver Cargo sterk op de Carver. De grootste verschillen zitten in de opbouw 

en de rijinstellingen-software. Ook de vering is aangepast, zodat de Carver Cargo ladingen tot 100 

kg kan vervoeren. Dankzij het lichte, smalle ontwerp (net als de Carver 98 cm breed), is het 

mogelijk voor de Light EV Carver Cargo om zich makkelijk door iedere binnenstad voort te 

bewegen. 

 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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7.3 Productontwikkeling en productieproces 

Naast het steeds verder verbeteren van de Light EV Carver en Carver Cargo worden de komende 

jaren nieuwe modellen ontwikkeld. Zo zijn wij voornemens om in de toekomst een 

snelwegvariant van de Carver te ontwikkelen voor langere afstanden. 

Overige nieuwe modellen 

Wij willen het aantal modellen van de Carver ook na de introductie van de Light EV Carver Cargo 

verder uitbreiden. Daarbij blijft de kanteltechnologie de rode draad. Dit maakt het namelijk 

mogelijk om slanke, overdekte voertuigen te ontwerpen. Voertuigen die niet omvallen, weinig 
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ruimte innemen en waarmee je snel en makkelijk door het verkeer beweegt. De ontwikkeling van 

nieuwe modellen wordt gestuurd door de vraag vanuit de markt.  

Het productieproces 

De productie van de Carver en de Carver Cargo wordt voor een groot deel door onze 

productiepartner iEV in Zuid-Korea gedaan. Deze partner produceert ook voor een grote 

Europese autoproducent en produceert volgens de hoogste kwaliteitsnormen van de automotive-

industrie.  

 

 

De eindassemblage, het laden van de software en de afwerking van de Carver gebeurt in 

Nederland, in onze fabriek in Leeuwarden.  
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Het aantal componenten dat nodig is voor de productie van de huidige modellen van de Carver 

bestaat uit ongeveer 1.300 items. Deze componenten kopen wij in bij ongeveer 60 leveranciers. 

Deze leveranciers zijn met name in Azië (China en Zuid-Korea) gevestigd. Wij beschikken over 

een team van 4 lokale inkopers en kwaliteitscontroleurs. Deze inkopers en kwaliteitscontroleurs 

werken vanuit het kantoor in Shenzhen, China. Deze werknemers zijn in dienst via een payroll 

constructie. De lokale inkopers en controleurs zijn verantwoordelijk voor het zoeken van 

leveranciers, het verrichten van audits op deze leveranciers en het uitvoeren van 

kwaliteitscontroles op leveringen. Ons kantoor in Shenzhen wordt geleid door de heer Lu. De 

heer Lu heeft de Taiwanese nationaliteit en heeft veel ervaring op het gebied van inkoop en 

kwaliteitscontrole. De inkoop wordt verder vanuit Nederland aangestuurd.  

Wij hebben het voornemen om het komend jaar samen met onze partner iEV het aantal 

leveranciers terug te brengen tot ongeveer 15. Carver zal in de komende periode de 

verantwoordelijkheid voor de inkoop overdragen aan iEV, met uitzondering van kritische 

componenten, zoals het batterijpakket, de complexe stuuronderdelen en uiteraard de kritische 

elektronica.  
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Onze partner iEV gaat zowel voor de Europese markt als voor haar thuismarkt, Zuid-Korea, 

produceren. Hiervoor hebben iEV en Carver een licentieovereenkomst gesloten, waarbij iEV 

tegen vergoeding Carvers mag verkopen in Zuid-Korea. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over de 

afspraken met onze leveranciers. 

Tot nog toe wordt de Carver in kleine hoeveelheden geproduceerd. Ons doel is om de productie 

dit jaar op te schalen naar 240 Carvers per maand. Bij verdere opschaling komende jaren 

verwachten wij aanzienlijke kostenvoordelen te behalen. In deze fase van opschaling blijft 

kwaliteit de hoogste prioriteit. 

7.4 Op welke markten zijn wij actief? 

Wij denken dat de Light EV Carver (nog) niet in een specifieke markt is in te delen. De 

vergelijkingen met elektrische fietsen of elektrische auto’s geven naar ons oordeel geen goed 

beeld. Wij vinden het daarom vooralsnog lastig om iets te zeggen over de omvang van de markt 

waarop wij ons begeven. In hoofdstuk 7.6 gaan wij wel kort in op voertuigen die als concurrent 

van ons kunnen worden beschouwd. Hierna omschrijven wij nog wel de geografische markt 

waarop wij ons begeven of op korte termijn willen gaan begeven. 

 

In Europa ligt de focus nu nog op Nederland, België en Duitsland. Dit zijn markten die wij goed 

kennen. Voor deze landen hebben wij ook afspraken met LKQ Belgium B.V.B.A. die handelt onder 

de naam James/Moobi Centers. James/Moobi Centers is gespecialiseerd in onderhoud van 
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volledig elektrische en hybride voertuigen. James/Moobi Centers is onze samenwerkingspartner 

voor het onderhoud of herstel van de Carver. In hoofdstuk 7.13 leest u meer over onze 

samenwerking met James/Moobi Centers.  

 

De doelgroepen die wij willen benaderen op de Nederlandse en Belgische markt zijn forensen, 

stedelijke professionals, pakketbezorgers, servicebedrijven en dienstverleners die slimmer willen 

reizen. Wij benaderen deze doelgroepen nu via online marketing, roadshows en via partners. In 

Hoofdstuk 7.7 leest u meer over onze klanten en de wijze waarop wij deze benaderen.  

 

Wij willen de ervaringen die wij gaan opdoen in Nederland, België en Duitsland gebruiken om de 

verkoop van de Light EV Carver in de komende jaren verder uit te breiden in Europa. Het is onze 

verwachting dat wij de andere Europese markten op dezelfde manier kunnen benaderen als de 

Nederlandse markt. 

 

Wij willen de Light EV Carver ook in Azië verkopen. Onze Zuid-Koreaanse productiepartner heeft 

hier grote interesse in. Het meest concreet is de geplande introductie in Zuid-Korea, met een 

eerste aantal van 7.500 stuks van de Light EV Carver. Voor Zuid-Korea werken wij met een 

licentie. Wij verkopen de Carvers daar dus niet zelf. In hoofdstuk 7.12 gaan wij in op onze 

afspraken met onze Zuid-Koreaanse partner. 

 

Markt trends 

Wij zien een aantal zaken die op dit moment veranderen in de markt namelijk: 

• Grote drukte in steden: de toenemende drukte in grote steden zorgt voor een tekort 

aan parkeerplekken, ook de grote drukte op wegen zorgt voor veel files. Drukke steden 

gaan steeds harder inzetten op emissievrije, compacte voertuigen 

• Vervangingsbehoefte: Er is veel ophef over vervuilende fossiele 

verbrandingsmotoren van scooters en motoren. Momenteel zijn er 1,1 miljoen scooters 

met een verbrandingsmotor in Nederland, dit is voor Carver een potentiële 

vervangingsmarkt. De Carver kan een goed alternatief zijn voor veel van deze busjes, 

want de Carver kan zo kan een bijdrage worden geleverd aan de ambitie van het 

Klimaatakkoord, waarin is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse 

steden een zero-emissiezone moeten hebben. 

 

Daarnaast zien wij elektrificering, shared mobility (deelplatformen), connectiviteit en autonoom 

rijden als de grootste trends in mobiliteit. Wij verwachten dat de komende jaren kleine 

elektrische voertuigen steeds meer gebruikt zullen worden. Dit blijk al uit de groei van het gebruik 

het aantal elektrische fietsen, bakfietsen, pedelec’s, scooters en kleine elektrische 

bezorgvoertuigen. 
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7.5 Verwachte verkopen 

In ons scenario dat wij als uitgangspunt voor dit prospectus hebben genomen verwachten wij dat 

we dit jaar (2021) in Europa 1.200 Light EV Carvers verkopen en leveren. Wij verwachten in 2022 

Europa 2.340 Light EV Carvers en Light EV Carver Cargo’s te zullen verkopen en leveren. Wij 

hebben daarnaast ook een management scenario opgesteld waarbij de verkopen in Europa 

begroten op 2.000 Light EV Carvers in 2021 en 3.900 Light EV Carvers in 2022. In beide 

scenario’s zijn de licentie afspraken met onze Zuid-Koreaanse partner buiten beschouwing 

gelaten. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over de licentie afspraken met onze Zuid-Koreaanse 

partner. 

 

Ten aanzien van de prognoses vinden wij het van belang om te vermelden dat wij deze enkel 

baseren op onze verwachtingen. De feitelijke verkopen kunnen afwijken van onze prognoses. 

Negatieve ontwikkelingen in de mondiale economie of de gevolgen van de COVID-19 pandemie 

zullen waarschijnlijk ook een negatieve uitwerking hebben op onze prognoses. Het is lastig om 

onze verwachtingen ten aanzien van het aantal verkopen te onderbouwen met objectieve 

informatie. Dat komt omdat: 

 

• wij de omvang van de markt voor de Carver lastig kunnen inschatten. De Carver is een 

voertuig dat zich begeeft tussen de markt van tweewielers (bijvoorbeeld: brommers, 

motors en fietsen) en vierwielers (bijvoorbeeld: lichte stadsauto’s, 45 km/u-

brommobielen); en  

• wij niet beschikken over historische data van het aantal verkopen of orders. Dit komt 

omdat de Carver pas sinds eind 2019 in productie is.  

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Management scenario  2.000 3.900 8.000 15.000 17.000 

Uitgangspunt 

prospectus 

1.200 2.300 4.800 9.000 10.200 
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Op 15 februari 2021 hadden wij 151 orders voor de Carver en 17 voor de Carver Cargo.  

 

Voorgaande prognoses hebben betrekking op de verwachte verkopen op de Nederlandse, 

Belgische en Duitse markt van de modellen Light EV Carver en de Light EV Carver Cargo. Wij 

hebben eventuele verkopen op andere markten dan de Nederlandse, Belgische en Duitse markt 

niet in deze prognoses betrokken. Ook hebben wij de verkopen van onderdelen of licenties niet 

in deze prognoses opgenomen. 

 

7.6 Wie zijn onze concurrenten? 

De Carver verenigt het comfort en de veiligheid van een auto met het gemak en de wendbaarheid 

van een scooter. Daarmee concurreert de Carver in feite met een groot aantal zowel conventionele 

als nieuwe voertuigen. Dit zijn zowel voertuigen met een verbrandingsmotor als elektrische 

voertuigen. Wij verwachten dat de Carver vooral zal concurreren met kleine elektrische 

voertuigen, zoals een e-bike, e-scooter, of een elektrische microcar. Hieronder hebben wij een 

overzicht opgenomen van voertuigen waarvan wij van oordeel zijn dat deze directe concurrenten 

zijn van de Light EV Carver. 

 

De door ons gesignaleerde concurrerende voertuigen worden door verschillende zowel hele grote 

als kleine partijen geproduceerd. 

 

Enkele belangrijke concurrenten van de Carver brengen we extra onder de aandacht: 

• de Biro. Een compacte 100% elektrische stadsvoertuig; 

• elektrische scooters; 

• premium e-scooters zoals Vespa Primavera Elettrica; 

• Overig segment 45 km/u-brommobielen zie onder meer: www.mangomobility.nl/e-

brommobielen; 

• de Renault Twizy, een elektrische stadsauto; 

• de Smart. 

http://www.mangomobility.nl/e-brommobielen
http://www.mangomobility.nl/e-brommobielen
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De prijs van de Light EV Carver zit tussen de elektrische scooter en de kleine elektrische 

stadsauto’s in. Met de startprijs van € 8.247 (excl. btw) zit de Light EV Carver net boven de A-

merken elektrische scooters. De Light EV Carver is met deze prijs wel goedkoper dan elektrische 

microcars. Deze elektrische microcars beginnen op een bedrag van ongeveer € 13.000. 

 

7.7 Wie zijn onze klanten? 

Inmiddels kunnen wij zien dat ongeveer 50% van de geplaatste orders afkomstig is van 

particuliere en 50% van zakelijke klanten. Bij de particulieren valt op dat de belangrijkste groepen 

de forensen zijn en veelal in de leeftijd 30 – 40. Ook hebben wij veel klanten in het 50+ segment. 

De zakelijke klanten zijn veel ZZP ondernemers. Wij zien echter ook belangstelling van grote 

bedrijven in de Carver Cargo. Het is daarom onze verwachting dat het aandeel grote 

ondernemingen als onze klanten snel zal toenemen. 

 

Wij hebben een aantal doelgroepen gedefinieerd voor de verkoop van de Light EV Carver. Onze 

verkoopinspanningen richten zich met name op deze doelgroepen. Dit betreft de volgende 

doelgroepen: 

 

• forensen en stedelingen met een vervoersbehoefte in een straal van 25 km; 

• urban professionals, die wonen en werken in de stad (Corporate, MKB, ZZP); 

• jongeren > 16 jaar die snel, veilig en beschermd door de stad willen rijden; en 

• zakelijke dienstverleners & bezorgdiensten, van politie tot servicemonteurs, van Uber tot 

PostNL. 

 

Met een forens bedoelen wij iemand die dagelijks reist tussen zijn of haar woonplaats en de plaats 

waar hij of zij werkt. Voor de afbakening van de doelgroep gaan wij uit van mensen met een 

vervoersbehoefte in een straal van 25 kilometer. De gemiddelde reisafstand van werknemers in 

Nederland is 22,5 km. In de randstad is de afstand die mensen naar hun werk rijden minder dan 

20 km. Verder woont en werkt 4 op de 10 Nederlanders in de dezelfde gemeente (bron: CBS 

‘Woon-werkafstanden 2016, 15-3-2018, 10-8-201). 

 

Met urban professionals bedoelen wij: een jonge volwassene, zonder kinderen, die een snelle 

carrière koppelt aan een exclusieve, trendgevoelige levensstijl. De omvang van deze groep is lastig 

aan te geven, omdat er heel veel verschillende definities worden gehanteerd. 

 

De doelgroep jongeren van 16 jaar of ouder: omdat de Light EV Carver wordt aangemerkt als 

brommobiel, mag je er in Nederland vanaf je 16e in rijden. Een scooterrijbewijs volstaat. Dit zal 

per land verschillen, maar het maakt de doelgroep aanzienlijk breder. De Carver wordt daarmee 

ook interessant voor volwassenen zonder autorijbewijs.  
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Tot slot hebben wij ook bedrijven en overheden gedefinieerd als doelgroep. Dit omdat veel 

instanties bezig zijn met het verduurzamen van hun mobiliteit. Het verlagen van de CO2-

voetafdruk staat daarin centraal. Ook hebben veel bedrijven en instanties behoefte aan betere 

vervoersprestaties. Voor de Light EV Carver Cargo beschouwen wij met name logistieke bedrijven 

en bezorgdiensten als de doelgroep. Inmiddels hebben wij al eerste contacten gelegd met enkele 

grote bedrijven en zijn de eerste proeven gestart. 

 

Wij benaderen onze doelgroepen via verschillende verkoopkanalen. Hieronder geven wij een 

uiteenzetting van onze huidige verkoopkanalen: 

• DTC (direct to consumer): wij benaderen onze klanten via de website 

(www.carver.earth), via sociale media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter en 

LinkedIn) en/of tijdens proefritten. Er worden het hele jaar lang proefritten 

georganiseerd op strategische locaties in Nederland, waarvoor klanten zich via de website 

kunnen inschrijven. Tot nu toe is er een hoge conversie ratio na een proefrit; 

• BtB (business tot business): wij hebben een verkoopteam van 5 personen dat alle 

middelgrote en grote bedrijven benadert die interesse hebben in duurzame mobiliteit 

voor hun werknemers en/of hun bedrijfsvloot. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan: 

de politie, medische hulpdiensten, taxi diensten. Daarnaast benaderen wij actief alle ‘deel 

platformen’ die zich toeleggen op het aanbieden van mobiliteitsoplossingen; 

• Lease: wij zien dat veel leasebedrijven inmiddels zijn gestart met het aanbieden van 

elektrische fietsen naast alleen auto’s. Wij zien dat leasebedrijven ook een belangrijk 

afzetkanaal worden voor de Carver. Wij benaderen leasebedrijven direct om via hen 

rechtstreeks bij alle “fleet managers” van alle grotere bedrijven onder de aandacht te 

komen.  
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7.8 In welke landen zijn wij actief? 

Momenteel wordt de Carver in Nederland, in België en in Duitsland verkocht. In de loop van 2021 

willen wij uitbreiden naar meerdere Europese landen. Op basis van de ervaring en inzichten die 

wij hebben opgedaan in 2020 ontwikkelen wij nu een landen/steden strategie voor de rest van 

Europa.  

 

Grote klanten (“large-accounts’) willen wij rechtstreeks bedienen. Dit betekent dat wij deze grote 

klanten zonder tussenkomst van dealers willen benaderen. Wel betrekken wij de dealers bij het 

afleveren en het verlenen van service. 

Deze grote klanten zijn vaak actief in meerdere Europese landen. Wij verwachten dat deze grote 

klanten indien zij een Carver succesvol kunnen inzetten in één land, zij dit ook voor andere landen 

zullen doen waar zij actief zijn. Hierdoor hebben wij besloten onze roll-out strategie voor de 

export te versnellen. Op dit moment voeren wij gesprekken met potentiële dealers in Londen, 

Berlijn, Parijs, Bern en San Marino. 

 

Daarnaast zal de Carver in mei geïntroduceerd worden op de Zuid-Koreaanse markt. Wij 

beoordelen nog wat de beste manier is om deze markten te benaderen. Inmiddels hebben wij met 

onze Zuid-Koreaanse productiepartner een licentie afspraak gemaakt. Onze Zuid-Koreaanse 

partner mag op grond van deze afspraak 7.500 Carvers verkopen op de Zuid-Koreaanse markt in 

de komende drie jaar. Dit houdt in dat onze partner iEV zelf mag produceren en verkopen in 

Zuid-Korea en dat zij voor elk verkocht voertuig een vergoeding aan Carver betaalt. Deze 

vergoeding is lager dan de marge die wij kunnen maken indien wij een voertuig direct zelf 

verkopen, zoals wij in Nederland doen. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over de samenwerking met 

onze Zuid-Koreaanse partner. 

 

7.9 Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

U investeert in onze vennootschap, Carver B.V. Wij zijn opgericht in maart 2017. Onze gewone 

aandelen-A zijn in handen van vijf verschillende aandeelhouders, dit zijn: 

• 21,82% CSE B.V., de holding van Anton Rosier, CEO van Carver; 

• 21,82% C.R. van den Brink Beheer B.V., de holding van Chris van den Brink, CTO van Carver; 

• 10,91% P.J. van den Brink Beheer B.V., de holding van Peter van den Brink (de broer van 

Chris); 

• 39,39% Urbanvision B.V. waarin de oud-oprichters van Babboe Bakfietsen samen met Accell-

Group (o.a. Batavus, Koga, Sparta) zijn vertegenwoordigd; 

• 6,06% De Mijl Beheer B.V. 

 

Naast de aandelen-A hebben wij één cumulatief preferent aandeel-B. Dit aandeel-B is in handen 

van Urbanvision B.V. 
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In februari 2019 heeft Carver B.V. een dochteronderneming opgericht onder de naam Carver 

Europe B.V. Carver Europe B.V. is een 100% dochter van Carver B.V. 

Deze structuur ziet er als volgt uit: 

 

CARVER B.V.: 

De activiteiten van Carver B.V. bestaan, naast de holdingfunctie, uit onderzoek en uit 

ontwikkeling. Deze activiteiten zijn ondergebracht in onze vestiging in ’s-Gravendeel. Carver 

wordt bestuurd door onze bestuurder de heer Anton Rosier. Daarnaast is de heer Chris van den 

Brink verantwoordelijk voor het onderzoek naar de techniek achter de Carver. De heer Job de 
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Jong is verantwoordelijk voor de ontwikkelafdeling. De heer René van de Graaf vervult de functie 

van Chief Financial Officer. 

CARVER EUROPE B.V.: 

In Carver Europe B.V. is de inkoop, productie en verkoop voor de Europese markt onder 

gebracht. De activiteiten van Carver Europe zijn gevestigd in Leeuwarden. 

 

Carver Europe B.V. wordt bestuurd door de heer Anton Rosier en bestaat verder uit een afdeling 

Finance, een afdeling Supply Chain, een commerciële afdeling en een afdeling Operations. 

 

7.10 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 

Wij hebben patentfamilies die wij internationaal hebben vastgelegd. Het patent voor de 

oorspronkelijke kanteltechnologie zoals deze is toegepast in de Carver One is verlopen. Wij 

hebben wel patenten voor de nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen die in de afgelopen jaren 

zijn gedaan met betrekking tot de kanteltechnologie van de Carver. Wij hebben voor de 

vernieuwde kanteltechnologie een patent lopen tot 2025. Daarnaast hebben wij in 2019 een vijftal 

nieuwe patenten aangevraagd voor de kanteltechniek van de Carver. Deze patenten zijn 

toegelaten en geregistreerd. 

 

7.11 Onze plannen 

In 2021 willen wij 1.200 stuks van de Light EV Carver en de Carver Cargo verkopen en leveren. 

Wij verwachten de Carver Cargo vanaf april 2021 in grotere aantallen te kunnen uitleveren. 

 

Na 2021 willen wij verder internationaal uitbreiden. Ook de ontwikkeling van de bestaande en 

nieuwe modellen van de Carver zal niet stoppen. De door ons ontwikkelde en gepatenteerde 

technologie is een goede basis om veel verschillende voertuigen te ontwikkelen. Zo onderzoeken 

wij de mogelijkheid om een compacte taxi te ontwikkelen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid 

om een versie van de Carver te ontwikkelen die geschikt is voor gebruik op de snelweg. 

 

7.12 Belangrijkste contracten 

Wij hebben voor de productie van de Carver een contract afgesloten met een grote 

assemblagefabriek. Deze fabrikant heet iEV CO., Ltd, en is in Busan, Zuid-Korea gevestigd. Deze 

fabriek bouwt voor Renault de elektrische Twizy. Alle Twizy’s die wereldwijd door Renault 

worden verkocht, worden door iEV gebouwd. Inmiddels heeft iEV circa € 6.000.000 

geïnvesteerd in een productiehal, productielijn en mallen om de productie van de Carver mogelijk 

te maken. Door deze investeringen is iEV in staat om tot circa 7.000 stuks van de Carver per jaar 

te produceren. Indien dit noodzakelijk is dan kan iEV de productie snel verder opschalen. 

 

Naast het productiecontract hebben we met onze Zuid-Koreaanse samenwerkingspartner ook 

een licentieovereenkomst gesloten voor de verkoop van Carvers in Zuid-Korea. Wij hebben een 
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licentie verkocht die iEV het recht geeft om 7.500 Carver in Zuid-Korea te mogen verkopen in de 

komende 3 jaar. De licentie is aan voorwaarden verbonden. Zo zal Carver de overall marketing 

bepalen en zal zij kwaliteitscontroles op de productie uitvoeren, om haar standaard uniform te 

houden. Carver levert vanuit Nederland de DVC modules. Deze modules bevatten de aansturing 

van het gehele voertuig. Zonder deze aansturing rijdt de Carver niet. 

 

Op grond van de licentieovereenkomst heeft iEV het recht om in een periode van drie jaar 

minimaal 7.500 Carvers te fabriceren en voor eigen rekening te verkopen. De totale productie is 

als volgt verdeeld: in 2021 minimaal 1.000, in 2022 minimaal 2.500 en in 2023 minimaal 4.000. 

Wij hebben inmiddels een bedrag van USD 1.215.000 van iEV ontvangen. Medio 2021, bij 

aanvang van de productie van de Carvers in Zuid-Korea, zal daar nog een bedrag van USD 

108.000 bijkomen en volgt voor de zomer 2021 nog een betaling van USD 270.000. Daarnaast 

hebben wij op grond van deze overeenkomst nog recht op een betaling van USD 432.000 in het 

eerste halfjaar van 2022. 

 

In juni 2019 hebben wij een contract gesloten met LKQ Belgium B.V.B.A., handelend onder de 

naam James en Moobi Centers. James/Moobi Centers heeft een netwerk van franchisenemers 

die onder andere in Nederland actief zijn en die gespecialiseerd zijn in de reparatie en onderhoud 

van elektrische voertuigen. Wij hebben met James/Moobi Centers afgesproken dat zij in 

Nederland monteurs gaan opleiden voor het onderhoud aan en de reparatie van Carvers. 

Daarnaast hebben wij afgesproken dat James/Moobi Centers testritten voor potentiële klanten 

gaat begeleiden en de distributie van Carvers gaat verzorgen. Enkele franchisenemers hebben 

aangegeven ook geïnteresseerd te zijn om de Carver te verkopen. Op dit moment loopt hiervoor 

een proef met 18 vestigingen. 

 

Wij hebben ook huurovereenkomsten voor onze locaties in Leeuwarden en ’s-Gravendeel. Het 

pand in Leeuwarden is 2083 m2 groot. Wij hebben voor dit pand een huurovereenkomst tot 2024 

plus en optie van twee keer vijf jaar verlenging. Wij betalen een huur van € 7.916 per maand voor 

dit pand. 

 

Het pand in ’s Gravendeel is 900 m2 groot. De huurovereenkomst voor dit pand is voor 

onbepaalde tijd en is per kwartaal opzegbaar. Voor dit pand betalen wij een huur van € 2.662 per 

maand, wat per kwartaal vooruit betaald wordt.  

 

7.13 Partijen waarmee wij samenwerken  

In hoofdstuk 7.12 hebben wij aangegeven wat onze belangrijkste contracten zijn. De Zuid-

Koreaanse producent van de Carver is een belangrijk partner waarmee wij samenwerken.  

 

Daarnaast is Carver verbonden bemiddelaar voor King Assuradeuren B.V.. Carver mag voor King 

Assuradeuren B.V. bemiddelen in verzekering voor voertuigen (wa + casco). 
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Inmiddels werken wij met drie leasemaatschappijen samen; Friesland Lease, Bourguignon Lease 

en Lease Plan. 

 

7.14 Belangrijkste investeringen 

De belangrijkste investeringen die wij de komende tijd willen doen, hebben te maken met de 

internationale uitbouw van de verkoop. De investeringen die wij willen doen zijn met name 

bedoeld om vestigingen te openen in grote Europese steden. 

 

7.15 Wij hebben leningen 

Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

• een krediet van € 400.000 van Coöperatieve Rabobank U.A; 

• een lening van € 900.000 N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor 

Noord-Nederland (de NOM) in het kader van de regeling Corona Overbruggingslening; 

• een lening van € 300.000 van onze aandeelhouder Urbanvision B.V. in het kader van de 

regeling Corona Overbruggingslening; 

• een lening van € 1.500.000 van N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij 

voor Noord-Nederland (de NOM); 

• een lening van € 1.500.000 van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (de FOM); 

• een financial lease overeenkomst met PSA Financial Services Nederland B.V. van 

€22.716,60.  

 

Krediet Rabobank 

Het krediet van € 400.000 van Coöperatieve Rabobank U.A. is een krediet in rekening-courant. 

Dit betekent dat wij tot het bedrag van het krediet een negatief saldo mogen hebben op onze 

betaalrekening bij Coöperatieve Rabobank U.A. Wij hebben het krediet op 29 mei 2020 

afgesloten. Wij mogen het krediet gebruiken voor ons bedrijf. Wij betalen voor het geld dat wij 

hebben opgenomen een rente van die gelijk is aan het 1-maands EURIBOR tarief plus een opslag 

van 6,35%. Wij hoeven niet op deze lening af te lossen. De lening is wel dagelijks opzegbaar. 

 

Wij hebben Rabobank zekerheden gegeven voor dit krediet. Dit betreft de volgende zekerheden: 

• een pandrecht op al onze huidige en toekomstige inventaris; 

• een pandrecht op al onze huidige en toekomstige transportmiddelen; 

• een pandrecht op al onze huidige en toekomstige voorraden; 

• een pandrecht op al onze huidige en toekomstige vorderingen op derden 

 

Per 15 februari 2021 hebben wij een bedrag van € 299.000 geleend onder het krediet bij 

Coöperatieve Rabobank U.A. 
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Corona Overbruggingsleningen 

De Corona Overbruggingslening zijn twee leningen van in totaal € 1.200.000. Deze leningen 

hebben wij op 26 mei 2020 afgesloten. De leningen hebben een looptijd van drie jaar. Wij hebben 

de mogelijkheid om de leningen twee keer te verlengen met een jaar. De looptijd van de lening 

mag nooit meer zijn dan vijf (5) jaar. Wij betalen voor de leningen een rente van 3% per jaar. Wij 

betalen de rente niet direct, maar deze wordt jaarlijks bijgeschreven, maar maakt geen onderdeel 

uit van de hoofdsom. De leningen en de opgebouwde rente moeten ineens aan het einde van de 

looptijd worden afgelost. In de lening met Urbanvision B.V. is een conversiemogelijkheid 

opgenomen. De leningen zijn achtergesteld bij (eventuele) bancaire financiering. Wij hebben de 

verplichting om zekerheden te verstrekken aan leninggevers. Deze zekerheden moeten zo hoog 

mogelijk in rang zijn. Op 31 december 2020 bedroeg het saldo van de leningen plus rente € 

1.220.805. 

 

Leningen NOM en FOM 

De NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. De NOM 

heeft tot doel het versterken van de economie in Noord-Nederland. De FOM is een 

investeringsfonds dat financieringen verstrekt aan innovatieve ondernemers in Friesland.  

 

De leningsovereenkomst met NOM en FOM hebben wij in juli 2018 gesloten. Eén van de 

voorwaarden voor het verkrijgen van deze leningen was dat wij onze productie zouden vestigen 

in het noorden van Nederland. Wij hebben de assemblagefabriek dan ook in Leeuwarden 

gevestigd.  

 

De leningen zijn verstrekt in meerdere tranches en zijn inmiddels volledig opgevraagd. Over de 

leningen zijn wij een rente verschuldigd van 7% per jaar. Wij hebben de rente over de periode 

vanaf juli 2018 tot 1 juli 2020 nog niet voldaan. Hiervoor is gekozen op initiatief van NOM en 

FOM omdat wij op dat moment nog geen positieve kasstromen hadden. De opgelopen rente 

bedroeg op 31 december 2020 in totaal € 99.374 voor de lening van NOM en € 99.374 voor de 

lening van FOM. De rente is opgeteld bij de uitstaande leningen. Vanaf 1 juli 2020 betalen wij de 

rente maandelijks. Daarnaast lossen wij de leningen vanaf 1 januari 2022 af in 60 gelijke 

maandelijkse termijnen van € 25.000 per lening dus in totaal € 50.000 per maand. De 

opgebouwde rente maakt onderdeel uit van deze 60 termijnen.  

 

De leningen van NOM en FOM zijn achtergesteld bij leningen van andere financiers waaronder 

ook deze obligatielening. De bijgeschreven rente en vervallen aflossingen zijn echter niet 

achtergesteld. Als bijlage 2 bij dit prospectus is de overeenkomst van achterstelling opgenomen. 
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7.16 Subsidies 

Wij maken voor de ontwikkeling gebruik van de WBSO. Dit is een variabele subsidie afhankelijk 

van de loonkosten. Dit is een fiscale regeling ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling voor 

vernieuwing en technische innovatie. Verder hebben wij een subsidie van € 100.000 van de 

provincie Friensland gekregen in het kader van het creëren van extra arbeidsplaatsen. In het 

kader van de coronacisis hebben wij ook gebruik gemaakt van de NOW-regeling. In hoofdstuk 

10.2 leest u meer over de gelden die wij hebben ontvangen onder de NOW-regeling. Tot slot 

werken wij aan de aanvraag voor een innovatie-onderzoek subsidie. De omvang van deze subsidie 

staat nog niet vast. 

 

7.17 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben twee soorten aandelen. Dit zijn onze gewone aandelen-A en een cumulatief preferente 

aandeel-B. In totaal hebben wij 660 gewone aandelen-A van nominaal € 1.000 uitgegeven en één 

cumulatief preferent aandeel-B van nominaal € 1.000. Er zijn 5 aandeelhouders: 

• Car Systems Europe B.V., de holding vennootschap van de heer A. Rosier heeft 144 gewone 

aandelen-A; 

• C.R. van den Brink holding B.V., de holding vennootschap van de heer C.R. van den Brink 

heeft ook 144 gewone aandelen-A; 

• P. J. van den Brink holding B.V., de holding vennootschap van de heer P.J. van den Brink 

heeft 72 gewone aandelen-A; 

• Urbanvision B.V. heeft 260 gewone aandelen-A en één cumulatief preferent aandeel-B 

(hierin zitten de oprichters van Babboe bakfietsen samen met Accell Group N.V.); 

• De Mijl Beheer B.V. heeft 60 gewone aandelen -A. 

 

In maart 2020 is een bestaande geldlening van € 1.000.000 van onze aandeelhouder Urbanvision 

B.V. omgezet in 1.000 cumulatief preferente aandelen-B met een nominale waarde van € 1.000. 

Bij statutenwijziging van 5 februari 2021 is het geplaatste kapitaal verminderd door het bedrag 

van de cumulatief preferente aandelen-B te verminderen. Hierdoor is het geplaatst kapitaal voor 

de aandelen-B afgenomen van € 1.000.000 tot een geplaatste kapitaal voor de aandelen-B van € 

1.000. Dit is gebeurd zonder terugbetaling van het gestort kapitaal. Het bedrag boven de € 1.000 

is als agioreserve van € 999.000 opgenomen.  

Na de vermindering van het geplaatst kapitaal van de cumulatief preferente aandelen-B zijn deze 

aandelen samengevoegd tot één cumulatief preferent aandeel-B.  

Het cumulatief preferente aandeel-B heeft geen stemrecht Bij winst wordt 5% voorrangsdividend 

betaald op het cumulatief preferente aandeel-B. Dit voorrangsdividend wordt betaald over het 

nominale bedrag van het aandeel-B vermeerderd met het jaargemiddelde van de nog niet 

terugbetaalde agioreserve voor dat aandeel-B.  
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Als wij dit jaar geen agioreserve terugbetalen op het aandeel-B dan bedraagt het 

voorrangsdividend € 50.000 per jaar voor het aandeel-B van Urbanvision B.V. Hierbij wordt het 

in hoofdstuk 7.18 omschreven dividendbeleid gevolgd. 

Het percentage van 5% voorrangsdividend voor het aandeel-B zal per 23 maart 2025 worden 

verhoogd naar 8%. 

Wij zullen in de toekomst ook aandelen-C gaan uitgeven. Dit zullen wij doen op het moment dat 

zich een situatie voordoet dat u als obligatiehouder ervoor kunt kiezen om te converteren. Deze 

aandelen zullen dan worden uitgegeven aan de nu nog op te richten stichting 

Administratiekantoor Carver. De stichting Administratiekantoor Carver zal op haar beurt 

certificaten van aandelen uitgeven aan de obligatiehouders die ervoor kiezen om te converteren. 

In hoofdstuk 4.6 leest u meer over de mogelijkheid van conversie. 

7.18 Dividendbeleid 

Na ieder kalenderjaar bepalen wij of wij winst hebben gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek 

van belastingen. Hebben wij winst gemaakt? Dan mogen wij besluiten om een deel van die winst 

(dividend) aan onze aandeelhouders te betalen. 

Wij hebben de afspraak dat wij alleen dividend uitkeren als onze solvabiliteit na uitkering van het 

dividend minimaal 25% is. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door 

ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

Eigen vermogen 

_________________ 

Balanstotaal 

 

Hebben wij geen winst gemaakt? Of zou onze solvabiliteit na uitkering van het dividend onder 

25% dalen? Dan krijgen onze aandeelhouders niets. Hebben wij verlies gemaakt? Dan krijgen 

onze aandeelhouders natuurlijk ook niets. Wij mogen geen dividend uitkeren als wij na de 

uitkering niet kunnen blijven voortgaan met het betalen van onze opeisbare schulden of als wij 

dit redelijkerwijs kunnen voorzien. 

 

Voor deze NPEX uitgifte spreken wij af dat wij geen dividend uitkeren zolang deze converteerbare 

obligatielening loopt. Deze afspraak geldt niet voor de 5% dividend (ad € 50.000 per jaar) op de 

cumulatief preferente aandelen. Dit dividend mogen wij wel uitkeren. Wij mogen gedurende de 

looptijd van de converteerbare obligatielening ook aflossen op het agio op het aandeel-B en het 

aandeel-B inkopen. Dit mogen wij altijd doen ook als onze solvabiliteit (na uitkering) onder de 

25% uitkomt.  

Daarnaast hebben wij met onze aandeelhouders en met de NOM en de FOM  afgesproken dat er 

geen dividend zal worden uitbetaald zolang het cumulatief preferente aandeel niet is 

‘ingetrokken’.  
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8. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen maximaal € 1.500.000 lenen van beleggers. Het minimumbedrag van deze obligatie-

uitgifte is € 500.00. Wij willen het geld dat wij ophalen met deze obligatielening investeren in: 

• werkkapitaal voor onze onderneming; en  

• de kosten die wij maken voor het openen van nieuwe winkels (wij hebben er al twee). In 2021 

en 2022 willen wij maximaal 5 pop-up stores openen en daarna ieder kwartaal een Flagstore 

in Europese Hoofdsteden.  

 

In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen 

besteden. Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag 

zo willen besteden. 

 

Hier willen wij het geld aan besteden Als wij €500.000 lenen, 

willen wij dit zo 

besteden 

Als wij € 1.500.000 

lenen, willen wij dit zo 

besteden 

De financiering van ons werkkapitaal.  € 375.000 € 1.375.000 

De kosten die wij maken voor het 

openen van nieuwe winkels (pop-up 

stores in de eerste twee jaar). 

€ 125.000 

 

€ 125.000 

 

 

Wij hebben behoefte aan werkkapitaal. Daarnaast willen wij winkels gaan openen in diverse 

(Europese) steden waar wij onze Carvers gaan verkopen. 

 

Het maximale bedrag van de emissie is gesteld op € 1.500.000. Wij willen daarvan € 1.375.000 

gebruiken voor de financiering van werkkapitaal. Daarnaast willen wij € 125.000 gebruiken voor 

de kosten die wij maken in het kader van het openen van nieuw winkels (pop-up stores). 

 

Het minimumbedrag van de emissie is gesteld op € 500.000. Indien wij slechts het 

minimumbedrag van € 500.000 ophalen, dan hebben wij minder werkkapitaal. Naast de uitgifte 

van converteerbare obligatie hebben wij recent (5 februari 2021) werkkapitaal opgehaald voor 

een bedrag van € 600.000 via de uitgifte van aan nieuwe aandelen. Daarmee is het werkkapitaal 
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bij een minimale opbrengst van de obligatie-uitgifte totaal € 1.100.000. In hoofdstuk 7.17 leest u 

meer over onze aandelen. 

 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn 

dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

 

1. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 9.000. 

2. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 45.000 (als wij 1.500 obligaties 

verkopen) en minimaal €15.000 (als wij 500 obligaties verkopen). 

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 56.000 als wij 1.500 obligaties 

verkopen. Het gaat om € 24.000 als wij 500 obligaties verkopen.  

 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten bedragen 0,4% van het op NPEX 

genoteerde bedrag tot € 999.000 en € 10.000 vanaf het genoteerde bedrag van € 

1.000.000. 

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 

werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in 

hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage.  

 

Al deze kosten zijn exclusief btw. 

 

8.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de door onze opgebouwde liquiditeit. Lukt dat niet? Dan 

zullen wij op een andere manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten. 

 

Indien u ervoor kiest om op enig moment gedurende de looptijd van deze converteerbare 

obligatielening te converteren, dan betalen wij u niet terug. In hoofdstuk 4.6 leest u meer over de 

voorwaarden waaronder u de lening kunt converteren in certificaten van aandelen-C. 

 

 



 

- 69 - 

 

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 7% rente per jaar. Lenen wij € 1.500.000? Dan betalen wij dus € 

105.000 per jaar aan rente. De betaling van rente zal plaatsvinden vanuit onze vrije geldstroom 

(kasstroom). De terugbetaling van de lening zal aan het eind van de looptijd worden gedaan uit 

de opgespaarde/gereserveerde liquide middelen. 

 
8.4  Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

Belanghebbenden bij een geslaagde emissie zijn de onderneming en aandeelhouders.  
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9. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Dit zijn de belangrijkste leidinggevende 

personen in ons bedrijf: 

• onze bestuurder; 

• de medewerkers die deel uitmaken van ons management team; en 

• de sleutelpersonen in het buitenland op onze vestigingen. 

 

CV’s 

 Anton Rosier 

Anton Rosier (54) studeerde Fiscaal Recht in Leiden en aan Cape Town University in Zuid Afrika. 

Na zijn afstuderen koos hij voor het bedrijfsleven en werkte op internationale commerciële 

functies in verschillende middelgrote en grote ondernemingen. In 1998 keerde hij terug naar Zuid 

Afrika waar hij succesvol een eigen onderneming opbouwde. Na verkoop van deze onderneming 

keerde hij terug naar Nederland en werkte zes jaar als Algemeen Directeur in de verschillende 

groepsmaatschappijen van Pon Holdings. In 2010 verbond hij zich aan Carver als aandeelhouder 

en als CEO. Anton is getrouwd en heeft drie zonen. 

 

 Chris van den Brink 

Chris van den Brink (55), geboren in Canada, studeerde Vliegtuigbouwkunde. Na zijn studie 

vertrok hij als actieve surfer en skiër in de winter naar Oostenrijk en bedacht daar een combinatie 

van beide sporten. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van het Snowboard, zoals die nu 

wereldwijd bekend is. Hier komt ook de naam Carver vandaan. Een aantal jaar later ontwikkelde 

hij samen met Harry Kroonen de unieke kanteltechnologie DVC, waarmee hij de ideale 

combinatie van een motor en een auto ontwikkelde, de Carver One. Chris is aandeelhouder en 
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Chief Technical Officer binnen Carver. Chris heeft vele patenten op zijn naam staan. Chris is 

getrouwd en heeft een dochter en twee zonen. 

 

Wij hebben binnen onze groep per 31 december 2020, 19 mensen in vaste dienst. Deze mensen 

werken allemaal bij ons in Nederland. Wij hebben op dit moment geen ondernemingsraad 

ingesteld. Buiten Nederland hebben wij 5 personen werkzaam in Azië via payroll ingehuurd. 

Verder maken wij gebruik van freelancers. Het aantal freelancers dat wij inhuren verschilt. Dit is 

bijvoorbeeld afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden in het kader van 

onderzoek naar nieuw technieken of de uitbreiding van bestaande technieken. 

 

Het kantooradres van onze vaste medewerkers is Celsiusweg 26 8912 AN Leeuwarden en de 

Griendweg 9 3295 KV ’s-Gravendeel. De medewerkers in China zijn werkzaam vanuit een kantoor 

in Shenzhen, China. 

 

9.1 Onze bestuurder  

De onderneming kent 1 statutaire bestuurder, Anton Rosier (1966), via zijn holding 

vennootschap, Car Systems Europe B.V. Anton Rosier vervult de functie van CEO binnen de 

onderneming, hij heeft geen nevenfuncties. Anton is opgeleid als fiscaal-jurist, maar is altijd 

actief geweest in commerciële- en algemene management functies bij middelgrote en grote 

ondernemingen (waaronder PON Holdings). Tussen 1998 en 2001 en vanaf 2006 is Anton actief 

als ondernemer. Naast bestuurder is Anton ook aandeelhouder (21,79%). 

 

9.2 Het management team 

Binnen het managementteam zijn enkele mensen erg belangrijk voor het bedrijf. Ten eerste Chris 

van den Brink. Hij vervult de rol van CTO. Hij is de uitvinder van de kanteltechnologie en weet 

met zijn innovaties het bedrijf steeds een technische voorsprong te geven. Ook is Chris tevens 

aandeelhouder met een belang van 21,79%. 

 

Chris werkt nauw samen met Job de Jong, die verantwoordelijk is voor de ontwikkelafdeling. Hij 

stuurt de ontwikkelaars aan, stelt projectplannen op en bewaakt het budget. Door de nauwe 

samenwerking met Chris, is Job ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het DVC systeem, 

wat de gepatenteerde core-technologie van Carver behelst. 

 

Giel Franken is een belangrijke pijler binnen de onderneming. Giel is verantwoordelijk voor de 

totale Supply Chain. Door zijn goede kennis van het Verre Oosten en doordat hij vloeiend Chinees 

spreekt, is hij zeer belangrijk voor de onderneming. Op dit moment neemt Giel ad-interim een 

aantal managementtaken van Anton over, die zich tevens op internationale uitbreiding richt. 

Wellicht dat dit jaar taken permanent zullen worden herverdeeld. 
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Marina van der Vlies is Operations manager en tevens verantwoordelijk voor HR. Daarnaast 

houdt zij zich bezig met de contacten met leasemaatschappijen en verzekeraars. 

 

Vanaf 2019 is Rene van de Graaf betrokken bij Carver. In eerste instantie als adviseur, sinds 

midden vorig jaar als CFO. Onder de belangrijkste taken vallen financiering en cash-

management. Daarnaast is hij sparringpartner voor het management en in het bijzonder de CEO.  
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels 

De geconsolideerde jaarrekening voor de vennootschap van Carver B.V. en haar 

dochtervennootschap Carver Europe B.V. (die in 2019 is opgericht) hebben wij opgesteld volgens 

de in Nederland geldende regels voor waardering en resultaatbepaling (Dutch GAAP).  

 

De jaarrekening over 2020 is het laatste jaar waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. De 

jaarrekening 2020 is op 17 februari 2021 definitief vastgesteld. De accountant heeft een 

samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekeningen en voor de geconsolideerde 

jaarrekening over 2020. Dat betekent dat de accountant de jaarrekeningen heeft samengesteld. 

De jaarrekeningen heeft de accountant dus niet gecontroleerd. Dit staat ook in de verklaring van 

de accountant.  

 

De accountant is MKB Accountants. Het adres van de accountant is MKB accountants, Henrique 

Stunnenberg, Vendelier 5, 3905 PB Veenendaal, 0318-519003, www.mkbaccountants.nl. De 

accountant is lid van Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA).  

 

De goedgekeurde enkelvoudige jaarrekening van Carver B.V. met samenstellingsverklaring van 

de accountant over de periode 2019-2020 vindt u samen met geconsolideerde jaarrekening over 

2019-2020 op de website van NPEX: www.npex.nl/carver.  

 

10.2  Belangrijke financiële informatie 

 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2019 en 2020. De 

jaarrekeningen en samenstellingsverklaringen van de accountant horen ook bij dit prospectus. 

De cijfers over 2018 hebben enkel betrekking op Carver B.V. Vanaf 2019 zijn de cijfers 

geconsolideerd op het niveau van Carver B.V. (en haar dochtervennootschap Carver Europe 

B.V.).  

 

Coronavirus en dual-sourcing 

 

Het jaar 2020 is een boeiend en zeer uitdagend jaar geweest voor Carver. In 2020 speelden voor 

Carver twee grote issues: 1) het coronavirus (COVID-19) en 2) de voorgenomen (maar niet 

doorgezette) dual-sourcing naar China en Korea en de kwaliteit van de Chinese productie. 

Het coronavirus heeft een grote impact op de onderneming en de productie gehad. Wij waren 

voornemens om met dual-sourcing Carvers in China en Korea te bouwen. Toen het coronavirus 

in 2020 Azië hard trof, kregen wij te maken met leveringsproblemen vanuit China. Deze 

leveringsproblemen werden mede door toeleveranciers veroorzaakt.  

http://www.mkbaccountants.nl/
http://www.npex.nl/carver.
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Daarnaast bleef de kwaliteit van de Chinese productie zorgen voor veel herstel en nawerk in de 

assemblagefabriek in Leeuwarden. Wij hebben veel tijd en kosten gestoken in de aflevering van 

de Carvers op het juiste niveau. De hoeveelheid in China geproduceerde Carvers was veel te laag. 

Er zijn in 2020 46 Carvers geproduceerd in China. 

Uiteindelijk hebben wij vanwege leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit ervoor gekozen om 

volledig over te stappen op de productie vanuit Zuid-Korea. Deze producent, welke tevens het 

alleen recht heeft gekocht om 3 jaar lang de Carvers exclusief te mogen verkopen in Zuid-Korea, 

kan de kwaliteit leveren welke wij eisen. Dit bedrijf bouwt voor een grote Europese autofabrikant 

alle auto’s van hun kleine elektrische versie. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over onze 

samenwerking met iEV. 

Corona heeft voor ons in Nederland vanaf maart 2020 gezorgd voor veel problemen. Daarbij 

kwam dat de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde Carvers beneden de maat was waardoor er 

in Nederland enorm veel tijd en kosten zijn gemaakt om de Carvers op het juiste niveau af te 

kunnen leveren. Ook hierdoor is de hoeveelheid geproduceerde Carvers achtergebleven bij de 

verwachtingen.  
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Winst- en verliesrekening 

 

Hieronder vindt een toelichting op de verlies en winstrekening per post: 

 

Omzet  

In 2018 hadden wij nog geen omzet omdat wij nog bezig waren met de ontwikkeling van de 

Carver. Het verkooptraject is vanaf oktober 2019 gestart waarbij de productie sinds eind 2019 is 

gestart. Wij hebben in 2019 12 Carvers verkocht en afgeleverd. Hiermee hebben wij een omzet 

van € 88.613 gerealiseerd.  

 

We hadden verwacht in 2020 ons eerste volledige productie en verkoopjaar te kunnen realiseren. 

Dit werd verstoord door het coronavirus, waardoor wij het eerste halfjaar amper Carvers hebben 

kunnen produceren in China. De totale productie is daarmee op 46 stuks blijven steken. Niet 

alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit bleef achter. Daarom hebben wij de productie versneld 

Winst en verliesrekening   

 2018 2019 2020

(enkelvoudig 

Carver B.V.) (geconsolideerd) (geconsolideerd)

 

Omzet -                                   88.613 2.585.804  

Kostprijs van de omzet -                                   -107.313 -682.465  

Brutomarge -                           -18.700  1.903.339  

Overige bedrijfsopbrengsten -                           232.000 834.703

Lonen en salarissen -84.753                           76.029 962.573

Sociale lasten 82.230                            140.548 155.558

Pensioenlasten -                                   40.087 68.540

Beheervergoeding 128.000                          144.000 144.000

Afschrijvingen immateriële activa 36.000                            78.350 290.203

Afschrijving materiële activa 5.918                               52.508 142.412

Overige personeelskosten 30.403                            91.663 103.010

Huisvesting 76.145                             147.986 213.064

Exploitatiekosten 187                                   22.630 19.497

Kantoorkosten 28.744                             72.722 67.354

Autokosten 5.810                               26.147 30.641

Verkoopkosten 72.878                             203.625 127.020

Algemene kosten 27.230                             83.773 104.146

ontwikkelingskosten 18.882                            6.761 44.341

 427.674 1.186.829  2.472.359  

Bedrijfsresultaat -427.674                  -973.529               265.683                      

Financiële baten en lasten -37.258                           -219.544                     -261.354                             

   

Resultaat voor belastingen -464.932                  -1.193.073             4.329                          

Vennootschapsbelasting -                                   320.000                      -                                       

   

Resultaat na belastingen -464.932 -873.073 4.329  
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overgebracht naar Korea. De omzet over 2020 wordt gevormd door een licentieopbrengst van € 

1.823.010 van onze licentiepartner en producent iEV in Zuid-Korea. Verder werden er in heel 

2020 93 Carvers geleverd waarmee € 762.794 aan omzet werd gerealiseerd.  

 

Brutomarge  

In 2019 was de marge op de afgeleverde voertuigen met een bedrag van € 18.700 licht negatief 

omdat er bij de eerste afgeleverde modellen van de Carver nog kosten gemaakt moesten worden 

om de af te leveren Carvers op het door ons gewenste niveau te krijgen. De marge op de 

afgeleverde voertuigen over 2020 ad € 80.329 was nog steeds te laag, omdat er nog teveel nawerk 

was op de geleverde voertuigen uit China om de Carvers op het gewenste niveau te krijgen.  

 

Bedrijfskosten 

De bedrijfslasten zijn in 2020 gestegen naar € 2.472.359 (inclusief afschrijvingen) ten opzichte 

van € 1.186.829 (inclusief afschrijvingen) in 2019.  

De bedrijfskosten over 2020 bestaan uit: 

• verkoopkosten van totaal € 127.020 (o.a. demonstratieritten met Carver door Nederland, 

onlinemarketing uitgaven en point of sale materiaal James vestigingen en verkoopkortingen) 

deze waren een stuk lager dan de verkoopkosten in 2019 toen er voor € 203.625 werd 

uitgegeven. Door Corona konden wij geen grote Roadshows houden en werden er alleen 

gerichte demonstratieritten verzorgd. De kosten hiervan waren ook lager. Tevens waren de 

leveringsproblemen uit China te groot waardoor we geen Carvers konden leveren. Het 

houden van verkoopshows zou dan teleurstellende resultaten geven bij kopers. De 

verkoopkosten zijn ver onder het gebudgetteerde niveau van €240.000 uitgekomen; 

• de huisvestingskosten van € 213.064 (waarvan 130.115 aan huur).  

Dit is inclusief warehousekosten van de tijdelijke opslag van de onderdelen van China naar 

Korea in zitten; 

• arbeidskosten van € 1.433.681, zijnde bruto € 1.713.681 (lonen en salarissen, 

beheervergoeding, sociale lasten en pensioen), waarop € 280.000 in mindering wordt 

gebracht, namelijk de activering van de ontwikkelingskosten van o.a. de Carver Cargo (de 

overige € 20.000 welke geactiveerd zijn onder het immaterieel actief zijn op de 

ontwikkelingskosten in mindering gebracht). Deze lagen ruim onder het oorspronkelijke 

budget van € 1.845.000.  

 

In 2019 werden er advieskosten gemaakt voor de uitgifte van obligaties. Deze uitgifte zou begin 

2020 op NPEX worden geplaatst. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan want wij hebben gebruik 

gemaakt van de coronaleningen van ROM (Regionale Ontwikkeling Maatschappij) en onze 

aandeelhouder Urbanvision B.V. van in totaal € 1.200.000 met een rente van 3%. Deze lening is 

door de overheid voor start- en scale-ups ter beschikking gesteld. De totale kosten daarvan in 

2020 zijn € 76.850.  
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Hieronder hebben wij nog een aantal specifieke bedrijfskosten nader toegelicht. 

 

Huisvestingskosten  

De huisvestingskosten zijn gestegen van € 147.986 naar € 213.064. Deze stijging heeft te maken 

met het betrekken van een nieuw huurpand in Leeuwarden waar de Carver geassembleerd wordt. 

In China huurden we tot voor kort een kantoor voor € 400 per maand. Dit is voor de begeleiding 

van de productie. Deze huurovereenkomst was maandelijks opzegbaar en is in de zomer van 2019 

opgezegd. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over onze huurovereenkomsten. 

 

Verkoopkosten  

De verkoopkosten bestaan voornamelijk uit marketing en PR kosten en Roadshows. Onze 

verkoopkosten stegen in 2019 naar € 203.625. Dat kwam met name door investeringen in 

marketing en sales materiaal. Ook hebben wij kosten moeten maken voor de Roadshows met de 

Carver in Nederland. 

Voor 2020 hadden wij gebudgetteerd om € 240.000 uit te geven aan marketingkosten. Door het 

coronavirus hebben wij geen roadshows meer kunnen plannen en is dit beperkt gebleven tot huis-

aan-huis proefritten en een proefritdagen bij James vestigingen. Daarbij kwam dat we de 

verkoopkosten hebben beperkt omdat er onvoldoende Carvers vanuit Azië konden worden 

geleverd om aan de vraag te kunnen voldoen. Totaal is er in 2020 voor € 127.020 uitgegeven aan 

verkoopkosten. 

 

Kantoorkosten  

De kantoorkosten daalden in 2020 naar € 67.354 ten opzichte van € 72.722 in 2019. Het gaat 

voornamelijk om vaste kosten voor bijvoorbeeld telefonie, kantoorartikelen en abonnementen. 

 

Algemene kosten  

De algemene stegen in 2020 naar € 104.146 ten opzichte van € 83.773 in 2019. Onder de post 

algemene kosten vallen de kosten van fundraising, derden, accountantskosten, notariskosten, 

bankkosten en algemene kosten.  

 

In de algemene kosten over 2020 is er € 76.850 opgenomen (in 2019 is € 66.370) aan kosten 

opgenomen welke als eenmalig aan te merken zijn. Dit had onder andere betrekking op de 

advieskosten voor het verkrijgen van financiering (waaronder de NPEX lening) en de ROM 

lening. In hoofdstuk 10.5 leest u meer over de procedure.  

 

Afschrijvingen  

De afschrijvingen maken onderdeel uit van de bedrijfskosten. Wij schrijven af op 2 posten. Op de 

vaste activa is € 142.412 afgeschreven en op de immateriële activa € 290.203. In 2019 was dit € 

52.508 en op de immateriële activa € 78.350. Deze posten nemen toe door investeringen in 2019 
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en 2020. Over de posten materiele en immateriële activa leest u meer bij de toelichting op de 

balans.  

 

Rentelasten  

De rentelasten zijn in 2020 gestegen naar € 261.354 en liggen daarmee ruim boven het niveau 

over geheel 2019 ad € 219.544.  

 

Deze rentelasten worden veroorzaakt door: 

▪ een lening van één van de aandeelhouders ad € 1.000.000, welke in 2020 is omgezet in 

cumulatief preferent aandeel (5%) en verstrekking van een nieuwe lening van € 300.000 

door diezelfde aandeelhouder. Dat was een verplichting onder de corona 

overbruggingslening;  

▪ de corona overbruggingslening van € 900.000 en de aandeelhouderslening hebben een 

rentecoupon van 3% per jaar welke wordt bijgeschreven bij de hoofdsom (rentecoupon maakt 

geen onderdeel uit van de hoofdsom). Beide leningen zijn achtergesteld;  

▪ daarnaast lopen er twee achtergestelde leningen (7%) van de Noordelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).  

o Zowel de rente voor de aandeelhouderslening als de rente voor de lening van de NOM 

en FOM is in 2019 niet betaald en is bijgeschreven bij de hoofdsom. Meer hierover 

bij de toelichting op de balans en hoofdstuk 7.15. 

 

Ook hebben wij in mei 2020 een rekening-courant krediet aangetrokken bij de Rabobank ad € 

400.000 voor het werkkapitaal.  

  

Buitengewone baten en lasten 

In het najaar van 2019 hebben wij met een derde een geschil gehad over intellectuele 

eigendomsrechten waarbij wij eiser waren en waarbij wij in het kader van een schikking een 

bedrag van € 232.000 hebben ontvangen. In hoofdstuk 10.5 leest u ook over het geschil. 

 

In 2020 heeft Carver gebruik gemaakt van de NOW-regeling omdat er nagenoeg geen omzet 

gerealiseerd kon worden door het coronavirus. Er werd in 2020 voor € 834.703 gebruik gemaakt 

van de NOW-regeling waarvan nog € 369.000 ontvangen dient te worden (€ 192.000 nabetaling 

NOW 1 en 2 en € 177.000 NOW 3.o). Deze € 369.000 staat onder de kortlopende vorderingen en 

wordt gedurende 2021 verwacht (de accountantsverklaring is afgegeven en ingediend door de 

accountant).  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  

Wij hebben in 2020 een resultaat geboekt van € 4.329 na belastingen ten opzichte van een 

negatief resultaat van € 873.073 na belastingen in 2019.  
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Balans 

 

  

2018 2019 2020

(enkelvoudig (geconsolideerd) (geconsolideerd)

Carver B.V.)

ACTIVA

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 1.414.000       2.785.650            2.795.398             

 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen -                          74.095                         66.169                           

Machines en installaties 278.604                 478.238                      401.814                        

Inventaris 23.866                   62.222                         54.766                           

Vervoermiddelen 62.600                   65.757                          99.640                          

365.070  680.312 622.389

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering -                          320.000                      320.000                       

-                    320.000              320.000               

Vlottende activa

Voorraden  364.017 392.513                1.038.055             

 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 750 47.404                         114.894                         

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 55.207 37.076                         10.760                           

Overige vorderingen en overlopende 

activa 13.593 246.745                       1.152.309                     

 69.550  331.225 1.277.963

Liquide middelen 241.274 25.269                  28.604                  

 

Totale activa 2.453.911  4.534.969 6.082.409

 

 

PASSIVA  

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 600.000 620.000                       1.620.000                    

Agio 760.000 940.000                      940.000                       

Wettelijke reserves 1.414.000 2.785.650                   2.795.398                    

Overige reserves -2.448.438 -4.693.161                   -4.698.580                  

 325.562  -347.511 656.818

Achtergestelde leningen

(langlopende schulden) 

Onderhandse leningen 1.000.000 2.779.064                   4.114.498                     

Schulden aan participanten 1.025.390 1.076.660                   305.055                       

2.025.390  3.855.724 4.419.553

Langlopende schulden -                          -                                -                                 

Financiële lease verplichtingen -                          -                                15.409                           

 -                    -                        15.409                   

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 327.389                        

Aflossingverplichtingen langlopende 

schulden -                          308.786                      96.406                          

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 26.900 219.089                        69.331                           

Belastingen en sociale premies 14.500 199.133                         241.257                         

Overige schulden en overlopende 

passiva 61.559 299.748                        256.246                        

 102.959  1.026.756  990.629

Totale passiva 2.453.911  4.534.969  6.082.409
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Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post:  

 

Immateriële vaste activa  

De immateriële activa bestaan uit geactiveerde ontwikkelingsuren van eigen personeel, inhuur 

engineering derden, tooling en andere ontwikkelingskosten. Wij activeren onze 

ontwikkelingskosten omdat wij van mening zijn dat deze ontwikkelingskosten in ons eindproduct 

Carver vermarkt gaat worden in de komende jaren.  

 

De post immateriële vaste activa is toegenomen van € 2.786.650 in 2019 naar € 2.795.398 in 

2020. Dit is na afschrijving van € 209.252. Wij hadden begin 2020 al aangeven dat de post 

ontwikkelingskosten in de eerste helft van 2020 zou stijgen door de ontwikkeling van de Carver 

Cargo. Naast de Carver Cargo is er dit jaar ook nog gewerkt aan de ontwikkeling van nog een 

nieuw type Carver waarmee we in 2021 verder mee naar buiten gaan komen. De 

ontwikkelingskosten van ons R&D centrum in ’s Gravendeel zijn voor een deel voor 2020 

geactiveerd en bedraagt € 300.000 (was op € 500.000 gebudgetteerd). Door een efficiënte 

ontwikkeling hebben we de kosten laag kunnen houden en zijn er enorme stappen gemaakt in 

2020 in de ontwikkeling van de modellen.  

  

Na de investering in de Cargo Carver en het nieuwe model zal de post immateriële vaste activa in 

de nabije toekomst door afschrijving sterk afnemen. De ontwikkelingskosten voor de huidige 

modellen zijn nu afgerond. Wij zullen deze ontwikkelingskosten in 10 jaar afschrijven. 

  

Materiële vaste activa  

Deze post bestaat voornamelijk uit inventaris, productiemiddelen (met name mallen), voertuigen 

en investeringen in bouwkundige investeringen in de huurpanden.  

 

De post materiële vaste activa is in 2020 gedaald van € 680.312 in 2019 naar € 622.389 in 2020. 

Deze daling komt door afschrijving op de materiële vaste activa en een investering van in totaal 

€ 50.716 in vervoermiddelen, waaronder demo Carvers en een nieuwe bestelbus welke met de 

aanhanger gebruikt wordt voor demonstratieritten en afleveringen (middels financial lease 

gefinancierd). De geplande investering in mallen voor de Carver Cargo ad € 350.000 hebben wij 

bij de producent neer kunnen leggen.  

 

Financiële vaste activa  

De post financiële activa betreft de latente belastingvordering op de vennootschapsbelasting over 

het boekjaar 2019 ad € 320.000. Deze post is tot stand gekomen door de waardering van de 

fiscale compensabele verliezen over de jaren 2017-2019 van ruim € 2.000.000. Deze fiscale 

verliezen zijn gewaardeerd tegen 15%.  
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Voorraden (vlottende activa)  

De voorraad is in 2020 sterk gestegen van € 392.513 in 2019 naar € 1.038.055. De voorraden 

bestaan uit voorraad battery boxes, parts, Carvers in bewerking, gereed zijnde Carvers en 

vooruitbetaald op voorraden.  

  

De post goederen onderweg (vanuit Korea) maakt ook een groot deel uit van de totale 

voorraadpositie maar deze is door de accountant gesaldeerd met de crediteurenpositie. Totaal is 

deze per ultimo € 266.136. De Carvers worden 30 dagen na levering aan boord van het schip 

vanuit Korea gefactureerd en tot die tijd gefinancierd middels leverancierskrediet. De totale 

reistijd vanuit Korea tot aan Leeuwarden (via binnenvaartschip) is ruim 8 weken en daarna 

dienen de Carver klaargemaakt te worden voor aflevering. De voorraad positie goederen 

onderweg is derhalve ruim 10 weken zonder een voorraad positie in Leeuwarden te hebben.  

 

De Carvers worden op de balans tegen kostprijs gewaardeerd. De invoerkosten en 

transportkosten die onderdeel van de kostprijs zijn komen hier uiteindelijk nog bij. De 

voorraadwaarde wijkt nagenoeg niet af. Wij verwachten over de komende periode een sterke 

toename van de balanspost voorraden, nu de productie en verkopen sterk toenemen.  

  

Vorderingen  

De post vorderingen is in 2020 sterk gestegen van € 331.225 in 2019 naar € 1.277.963 in 2020.  

 

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

▪ de vordering inzake NOW regeling voor in totaal € 369.000 (nabetaling op NOW 1, 2 en 3) 

welke gedurende 2021 op de rekening wordt verwacht;  

▪ een nog te factureren bedrag aan de Zuid-Koreaanse producent ad € 729.204 inzake de 

licentie overeenkomst welke onder deze overeenkomst volledig in de omzet is meegenomen 

in 2020. Voor € 343.000 wordt dit in 2021 ontvangen; 

▪ een post huurwaarborgsom van 1 kwartaal (looptijd langer dan 1 jaar) inzake huurcontract 

Leeuwarden; 

▪ de vorderingen in 2020 bestaan verder uit te vorderen omzetbelasting van € 10.760 en voor 

een bedrag van € 114.894 uit debiteuren. De debiteuren hebben betrekking op de in begin 

2021 af te leveren Carvers die op dat moment nog niet betaald waren. 

  

Liquide middelen  

Deze post heeft betrekking op onze kaspositie. Deze is nagenoeg gelijk gebleven. Door het 

aantrekken van de corona overbruggingslening ad € 900.000 en de vereiste 

aandeelhouderslening onder deze lening ad € 300.000 bleef deze op hetzelfde niveau. Daarbij 

kunnen we nog gebruik maken van een rekening courant faciliteit van de Rabobank van € 

400.000 welke we dit jaar ook hebben weten aan te trekken naast de € 900.000 van de NOM en 

€ 300.000 van onze aandeelhouder Urbanvision. 
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Eigen vermogen  

Deze post ziet op ons eigen vermogen. Dit is opgebouwd uit gestort en geplaatst kapitaal, agio als 

gevolg van uitgifte van aandelen in de afgelopen jaren en de resultaten in de afgelopen jaren 

(waaronder de wettelijke reserve in verband met de post immaterieel actief). Daarnaast is begin 

dit jaar de lening van onze aandeelhouder Urbanvision omgezet in cumulatief preferente aandeel 

(aandeel B) met een coupon van 5%. Dit maakt onderdeel uit van het eigen vermogen.  

 

Verder is er begin 2021 voor € 600.000 uitgegeven aan nieuwe aandelen-A. 

  

Achtergestelde leningen (Langlopende schulden)  

Hieronder valt de achtergestelde lening van mede aandeelhouder Urbanvision B.V. voor een 

bedrag van €1.000.000 (dit is exclusief opgebouwde rente). Deze lening is begin 2020 ten tijde 

van de uitgifte van het vorige prospectus (exclusief rente) voor € 1.000.0000 omgezet in 

cumulatief preferente aandelen. Deze cumulatief preferente aandelen zijn begin 2021 

teruggebracht tot één cumulatief preferent aandeel-B. Zie over onze aandelen ook hoofdstuk 7.17. 

De opgebouwde rente van € 76.660 over de lening is opgenomen onder de post lang lopende 

schulden participanten en bedraagt met de nieuw verstrekte lening van € 300.000 totaal € 

396.918 (inclusief rente over 2020). De te betalen rente ad € 91.918 is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.  

 

De andere achtergestelde leningen zijn verstrekt door de NOM en de FOM. In totaal hebben NOM 

en FOM gezamenlijk twee achtergestelde leningen verstrekt van in totaal € 3.000.000 tegen 7%. 

De rente wordt tot en met juni 2020 niet betaald. Vanaf 1 juli 2020 zijn we weer rente gaan 

betalen maar zijn overeengekomen tot 1 januari 2021 geen aflossingen te doen. Dit zal middels 

de uitgifte van deze obligatie en inbreng van aandelenkapitaal ook niet voor 2021 gelden 

(goedkeuring ontvangen). Daarna zullen deze leningen in 60 gelijke termijn worden afgelost. Dus 

€ 600.000 per jaar vanaf 2022. In hoofdstuk 7.15 zijn wij nader ingegaan op de leningen.  

 

De langlopende schulden betreffen tot op heden de achtergestelde leningen van de NOM/FOM, 

de corona overbruggingslening van de NOM en lening van de aandeelhouders maar zal toenemen 

door het uitgeven van de NPEX converteerbare obligatie.  

 

Kortlopende schulden 

De post kortlopende schulden bestaat uit een viertal verzamelposten. Hieronder lichten wij deze 

verzamelposten nader toe. 
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Aflossingsverplichtingen langlopende schulden  

Dit betreft de aflossingen op de leningen van de FOM en de NOM en in 2019 ook nog de lening 

van Urbanvision. Deze post was nog nihil in 2018 en was in 2019 opgenomen voor een bedrag 

van € 308.786 waarbij gedurende het boekjaar overeengekomen is de aflossingen voor 2020 

volledig uit te stellen om Carver aan de gewenste liquiditeitspositie te kunnen laten voldoen.  

 

Ook voor 2021 zullen we geen aflossingsverplichtingen hebben op deze leningen waarbij alleen 

aflossingen op het financial leasecontract zullen plaatsvinden en betaling van de rente van € 

91.863 aan Urbanvision.  

 

Crediteuren  

Deze post heeft betrekking op schulden aan leveranciers en handelskredieten. Deze post is in de 

periode 2019 – 2020 gedaald naar € 69.331 (hiervan is voor € 266.136 aan crediteuren 

afgetrokken en betreft feitelijk geproduceerde Carvers onderweg van Zuid-Korea naar Nederland. 

In 2018 bedroeg deze post € 26.900 en in 2019 € 219.089.  

 

Te betalen belasting en sociale lasten  

Deze post betreft de nog te betalen premies en loonbelastingen. Deze ontstaan doordat de 

belastingen een maand achter lopen en zijn afhankelijk van extra personeel en tijdstip van 

betaling.  

 

Deze post is in de periode 2019 - 2020 licht gestegen van € 199.133 in 2019 naar € 241.257 in 

2020. De stijging komt met name door de post nog te betalen omzetbelasting per ultimo 2020 ad 

€ 81.238 en verlaging post nog te betalen pensioenen ad € 44.492. 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Deze post heeft met name betrekking op kosten die in een boekjaar al wel geboekt moeten 

worden, maar waar de factuur nog niet van is ontvangen. Deze post bedroeg in 2020 € 256.246 

en was in 2019 € 299.748. De stijging van deze post in de periode 2018 – 2020 is met name te 

verklaren door een grote post vooruit gefactureerde bedragen welke per ultimo 2020 € 105.112 

respectievelijk € 135.203 bedraagt. 

 

10.3 Prognose 2020-2025 

De opgestelde prognoses voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn door ons opgesteld in het kader 

van dit prospectus. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor deze prognose in dit prospectus 

door onze accountant géén onderzoeksrapport (assurance) is afgegeven.  

 

Ten aanzien van de prognoses vinden wij het van belang om te vermelden dat wij deze enkel 

baseren op onze verwachtingen. Deze verwachtingen zijn onzeker en mede afhankelijk van de 

(mondiale) economische ontwikkelingen. Wij zijn er in het kader van het opstellen van de 
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verwachtingen vanuit gegaan dat de (mondiale) economie zich weer langzaam zal herstellen van 

(de coronacrisis van) 2020. Voor 2021 hebben wij de verwachtingen gematigd vanwege de 

aanwezigheid van Covid-19 waarvan verwacht wordt dat deze pas vanaf de zomer onder controle 

zal komen. Wij hebben geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe mondiale crisis.  

 

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze prognoses zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. De 

veronderstellingen en prognoses zijn gebaseerd op onze opgebouwde ervaringen, die wij als 

redelijk beschouwen. Niet alleen bekende gegevens maar ook (onzekere) toekomstige 

ontwikkelingen spelen een rol. Het is lastig om onze verwachtingen ten aanzien van het aantal 

verkopen te onderbouwen met objectieve informatie. Dat komt omdat: 

 

• wij de omvang van de markt voor de Carver lastig kunnen inschatten. De Carver is een 

voertuig is dat zich begeeft tussen de markt van tweewielers (bijvoorbeeld: brommers, 

motors en fietsen) en vierwielers (bijvoorbeeld: lichte stadsauto’s, 45 km/u-

brommobielen); en  

• wij niet beschikken over historische data van het aantal verkopen of orders. Dit komt 

omdat de Carver pas sinds eind 2019 in de productie en verkoop is.  

 

Hieronder geven wij een overzichten van onze vooruitzichten voor 2020 tot en met 2025 dit 

betreft het scenario dat wij voor dit prospectus aanhouden en niet ons managementscenario:  
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Let op: De cijfers over 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 zijn prognoses. Dat ziet u aan “FC”. Dit 

zijn forecasts of prognoses. Om tot deze prognoses te komen hebben wij aannames gedaan. Over 

deze aannames leest u in dit hoofdstuk meer. Het kan zijn dat deze aannames achteraf gezien 

onjuist blijken te zijn. Ook kan het zijn dat onze prognoses niet uit blijken te komen. Of de 

prognoses uitkomen is dus onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw 

beslissing om te beleggen in onze obligaties dus niet nemen op basis van deze prognoses. 

 

De belangrijkste uitgangspunten voor de prognoses over de boekjaren 2021-2025 zijn als volgt. 

 

In de prognose gebruiken wij een aantal afkortingen. Deze afkortingen lichten wij hierna kort toe: 

• EBITDA (Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation): wordt berekend als 

het verschil tussen het bruto-omzetresultaat en de kosten maar is exclusief immateriële- 

en materiele afschrijvingen, rentelasten en vennootschapsbelasting; 

• EBITA (Earnings Before Interest and Amortisation): wordt berekend als het verschil 

tussen het bruto-omzetresultaat, de kosten en materiële afschrijvingen maar is exclusief 

immateriële afschrijvingen, rentelasten en vennootschapsbelasting; 

AC FC FC FC FC FC

Winst en verliesrekening 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Geconsolideerd * € 1.000,-

Omzet 2.586 11.785  22.010 45.135 84.035   95.135

Kostprijs van de omzet -682 -7.680 -13.800 -26.880 -44.793 -43.625

Brutomarge  1.903 4.105  8.210  18.255 39.242  51.510

Personeelskosten -1.434 -2.071  -2.320 -4.945 -6.105    -7.265

Huisvesting+exploitatiekosten -233 -292     -375 -1.450 -1.930    -2.410

Kantoorkosten -67 -50      -50 -50 -50         -50

Verkoop- en autokosten -158 -625     -840 -2.690 -3.420   -4.150

Overige bedrijfskosten -148 -150     -150 -750 -950       -1.150

Totale bedrijfskosten  -2.040 -3.188 -3.735  -9.885 -12.455 -15.025

EBITDA  -136     917      4.475   8.370  26.787  36.485 

Afschrijving materiële activa -142 -167     -177 -226 -250       -215

EBITA -279  749  4.298  8.144  26.537  36.269

Afschrijvingen immateriële activa -290 -320    -320 -320 -320       -320

EBIT -569  429  3.978  7.823  26.217  35.949

Rentebaten/lasten -261 -324    -304 -235 -189       -144

EBT -830    105      3.674   7.589  26.028  35.805 

Saldo diverse baten en lasten 835      -      -      -      -        -        
Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor 

belasting 4  105  3.674  7.589  26.028  35.805

Vennootschapsbelasting -      -16       -405    -1.897  -6.507    -8.951    

Resultaat na belastingen 4  89  3.269  5.692  19.521  26.854
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• EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): wordt berekend als het verschil tussen het 

bruto-omzetresultaat, de kosten, immateriële- en materiële afschrijvingen maar is 

exclusief rentelasten en vennootschapsbelasting; 

• EBT (Earnings Before Taxes): wordt berekend als het verschil tussen het bruto-

omzetresultaat, de kosten, immateriële- en materiële afschrijvingen en rentelasten maar is 

exclusief vennootschapsbelasting. 

 

Omzet  

In 2021 gaan wij onze eerste volledige productie en verkoopjaar realiseren met daarbij ook de 

Carver Cargo en een snellere variant. Van de Carver Cargo verwachten we dat we deze in grote 

verkoopaantallen per order zullen verkopen (op basis van interesse van vele grote partijen).  

 

Wij hebben een prognose opgesteld welke bestaat uit: 

 

Hieronder geven wij een toelichting op de prognose en de uitgangspunten waarop deze is 

gebaseerd. 

• wij hebben een management case met onze aandeelhouders bepaald. De management case 

gaat uit van de verkoopaantallen zoals in de bovenste regel vermeld;  

• voor dit prospectus gaan we uit van in onze ogen conservatievere verkoopaantallen. De 

prognose van de omzet is onder het kopje “uitgangspunten prospectus” opgenomen en 

bedraagt circa 60% van de management case;  

• er waren 12 mensen die hun Carver begin 2021 hebben ontvangen. In totaal hebben wij in 

2020, 93 Carvers af kunnen leveren. Dat is het maximum aantal Carvers dat wij hebben 

kunnen uitleveren in 2020 (door de beperkte productie aantallen dit jaar). De verkopen zijn 

alleen gebaseerd op het huidige model Carver (personenuitvoering);  

• sinds eind 2020 zijn wij verschillende uitvoeringen van de Carver gaan leveren dit zij: de 

basis uitvoering, de comfort versie en de sportversie. In hoofdstuk 7.2 leest u meer over de 

verschillende uitvoeringen van de Carver. Een diversiteit in uitvoeringen leidt naar ons 

oordeel tot meer verkopen; 

• vanaf april 2021 en daarna verwachten wij dat de Carver Cargo een belangrijk deel van de 

verkopen gaat uitmaken. Voor onze prognose verwachten wij dat de Carver Cargo ongeveer 

50% van de totale verkopen zal gaan uitmaken; 

x 1000 €  2021  2022 2023 2024 2025

Planning verkoop Carvers Management 

Case 2.000           3.900           8.000          15.000           17.000            

Uitgangspunten prospectus

Aantal verkochte Carvers Europa 1.200            2.300           4.800           9.000             10.200          

Omzet Europa 11.100          21.275         44.400       83.250          94.350          

Omzet licentierechten 635               635              635              635                 635                 

Omzet onderdelen 50                 100              100              150                 150                 

Totale omzet 11785 22010 45135 84035 95135
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• wij hebben eventuele nieuwe uitvoeringen van de Carver of de Carver Cargo niet in de 

prognose meegenomen is nog geen rekening gehouden met nieuwe uitvoeringen;  

• in onze prognose hebben wij rekening gehouden met de huidige orderportefeuille. Deze 

bedraagt op 15 februari 2021 151 Carvers en 17 Carvers Cargo. Tot 15 februari 2021 laten de 

verkopen op weekbasis een sterk stijgende lijn zien. Wij verwachten dat dit komt doordat de 

Carver steeds meer zichtbaar is op de openbare weg en daardoor herkend wordt; 

• in onze prognose hebben wij er rekening mee gehouden dat de online marketingactiviteiten 

zijn opgeschroefd. Daarnaast worden er twee Carvers afgeleverd aan twee bekende 

influencers;  

• in onze prognose gaan wij ervan uit dat wij de Carver en de Carver Cargo kunnen gaan 

verkopen in andere delen van Europa waar wij nu nog niet of minder actief zijn. In hoofdstuk 

7.8 leest u meer over de landen waarin wij actief zijn; 

• in onze prognose gaan wij ervan uit dat wij door het sluiten van licentieovereenkomsten ook 

meer omzet gaan behalen uit verkopen in Azië en andere continenten. In hoofdstuk 7.8 leest 

u meer over de landen waarin wij actief zijn; 

• In onze prognose gaan wij ervan uit dat onze Zuid-Koreaanse partner na afloop van de 

licentiedeal een nieuwe deal zal sluiten. In hoofdstuk 7.12 leest u meer over de licentiedeal; 

• in de prognose hebben wij rekening gehouden met een beperkte opbrengst voor het leveren 

van onderdelen. Veel onderdelen van de Carver zijn specifiek gemaakt en ontwikkeld voor de 

Carver en leveren dus een extra bijdrage aan onze omzet (waaronder de banden en velgen 

met Carver Logo). We nemen hier voor 2021 een bescheiden bedrag voor op van € 50.000 en 

de jaren erna € 100.000 en € 150.000. Het onderhoud van de Carver in NL wordt verricht 

door James Dealers. Wij verdienen (behoudens aan de onderdelen) niets aan het onderhoud; 

 

Bruto omzetresultaat 

De marge wordt bepaald door de verkoop van verkochte voertuigen minus de vastgestelde 

inkoopprijs. De Carvers worden in Korea geproduceerd en in Leeuwarden geassembleerd waarbij 

het battery pack en Battery Management Systeem en software worden geïnstalleerd. Met onze 

leveranciers zijn wij een vaste prijs overeengekomen waarbij er voor de komende jaren een 

bespaarprogramma is afgesproken. Deze afspraken zijn gebaseerd op een groei in omzet en 

daarmee te behalen efficiencyvoordelen. Deze mogelijke inkoopvoordelen gaan met name spelen 

bij vergroten volumes en zijn voor een deel meegenomen in de prognose. Hierbij zal ook de wijze 

van produceren (bijvoorbeeld spuitgieten) bij grotere aantallen worden gewijzigd.  

 

De bruto marge was in 2020 hoog (74%) omdat in 2020 een licentiedeal is gesloten met de Zuid-

Koreaanse producent. Deze deal is volledig meegenomen in de omzet voor 2020 en is voor 60% 

direct betaald en het resterende deel zal dit jaar en begin volgend jaar betaald worden. De 

opbrengst was ruim € 1,8 mio waar geen inkoopkosten tegenover staan. Voor de jaren 2021-2025 

gaan we per jaar uit van € 635.000 aan licentiekosten. De bruto marge zal in 2021 weer naar 34% 
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dalen en daarna in de komende jaren stijgen naar 50% door productieschaal en de daarmee 

samenhangende productiekosten welke sterk dalen bij hogere volumes.  

 

Totale bedrijfskosten  

Wij verwachten dat de totale bedrijfskosten in 2021 stijgen naar € 3.188.000. De verwachte totale 

bedrijfskosten bestaan voor 64% uit personeelskosten. De kosten welke met name gaan 

veranderen, in verband met de geprognotiseerde groei, zijn de marketingkosten, 

huisvestingskosten en overige kosten. 

 

Totale bedrijfskosten bestaan uit: 

 

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten en overige personeelskosten 

Wij verwachten dat onze personeelskosten in 2021 stijgen naar € 2.071.000. Wij verwachten niet 

dat het aantal personeelsleden in 2021 significant zal stijgen. Op dit moment wordt een vaste 

bezetting opgeleid in de fabriek. De verwachting is dat met deze bezetting op jaarbasis 4.000 

Carvers kunnen worden klaargemaakt voor de verkoop zonder noemenswaardige verhoging van 

de lasten. 

 

De geprognosticeerde personeelskosten bestaan uit: 

• ons oorspronkelijke budget voor 2020 van € 1.945.000 waarbij; 

• we verwachten in 2021 drie pop-up stores te openen welke per store een verhoging van € 

75.000 op jaarbasis met zich meebrengt. Voor 2021 gaan we uit van een gemiddelde stijging 

van € 126.000; 

• vanaf 2022 komen er nog eens twee vestigingen bij waarmee de personeelskosten nog eens 

€ 250.000 stijgen ten opzichte van 2021;  

• vanaf 2023 verwachten wij per kwartaal een vestiging te openen in verschillende hoofdsteden 

in Europa (Flag Stores). Hierdoor verwachten wij een verhoging van personeelskosten van € 

240.000. Daarnaast verwachten we door een stijging van het aantal personeelsleden op het 

Europese (Leeuwarden) hoofdkantoor nog een stijging van de kosten met € 600.000. Voor 

2023 leidt dit tot een stijging ten opzichte van 2022 met € 2.625.000 naar in totaal € 

4.945.000. 

 

Huisvestingskosten  

De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de huidige huuruitgaven. In 2019 is een nieuw pand 

betrokken in Leeuwarden (naast het reeds bestaande R&D centrum in ’s Gravendeel) waarbij de 

huurverplichtingen op jaarbasis ongeveer € 125.000 bedragen. Voor 2021 stijgen deze kost licht.  

 

De geprognosticeerde kosten voor huisvesting bestaan uit:  

• het oorspronkelijke budget over 2020 van € 250.000 waarbij; 
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• de verwachting dat we in 2021 drie pop-up stores openen welke per store een verhoging van 

€ 25.000 op jaarbasis van de huisvestingskosten met zich meebrengt. Voor 2021 gaan we 

derhalve uit van een gemiddelde stijging van € 42.000 en vanaf 2022 verwachten we dat er 

nog eens twee vestigingen bij komen waarmee de huisvestingskosten nog eens € 83.000 

stijgen ten opzichte van 2021;  

• Wij verwachten vanaf 2023 per kwartaal een vestiging te openen (Flag Store). Hierdoor 

voorzien wij een verhoging van de huisvestingskosten van € 120.000. Voor 2023 leidt dit tot 

een stijging ten opzichte van 2022 met € 1.075.000 naar € 1.450.000.  

 

Verkoopkosten  

De verkoopkosten bestaan voornamelijk uit marketing, PR-kosten en roadshows. Wij verwachten 

dat deze de komende jaren flink toe zullen nemen door extra investering in (centrale) marketing 

en het openen van pop-up stores en Flag Stores. Wij hebben in 2019 ervaring opgedaan met 

roadshows door het hele land heen. Deze ervaringen zijn goed. Wij willen de komende jaren de 

roadshows handhaven.  

 

De geprognosticeerde verkoopkosten bestaan uit:  

• het oorspronkelijke budget over 2020 van € 240.000 waarbij; 

• wij verwachten over 2021 en 2022 € 300.000 respectievelijk € 50.000 extra te zullen gaan 

uitgeven aan centrale marketing. Daarnaast verwachten we per vestiging € 50.000 aan 

gerichte marketing per vestiging uit te gaan geven. Voor 2021 en 2022 leidt dit tot een 

verwachte stijging van de marketingkosten van € 385.000 respectievelijk € 215.000.  

• wij verwachten vanaf 2023 een verhoging van marketingkosten op van € 120.000 per 

vestiging in verband met de opening van één Flag Store per kwartaal. Daarnaast verwachten 

we dat de centrale marketingkosten met € 900.000 zullen stijgen (de jaren daarna € 250.000 

komt er per jaar bij) tot € 2.690.000.  

 

Wij verwachten dat de andere bedrijfskosten zoals kantoorkosten en algemene kosten de 

komende jaren redelijk gelijk blijven of zullen licht stijgen, gezien de groei van de organisatie en 

de internationalisering.  

 

Kantoorkosten  

Wij verwachten dat de kantoorkosten redelijk gelijk zullen zijn aan de kosten van de vorige jaren. 

Wij verwachten dat deze kosten ongeveer € 50.000 zullen bedragen. Deze kosten liggen in lijn 

met 2019/2020. 

 

Algemene kosten  

Wij verwachten dat de algemene kosten zullen stijgen naar € 150.000 in 2021 (in 2020 € 97.682). 

Deze verwachte stijging komt door een verwachte stijging van de jaarlijkse algemene en 
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ontwikkelingskosten van de vestiging in ’s Gravendeel en Leeuwarden. Hieronder vallen de 

kosten zoals advies van derden, accountantskosten, notariskosten, bankkosten en algemene 

kosten.  

 

In 2020 hebben wij bijna € 600.000 geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Carver Cargo en een 

ander type Carver. De geplande investering in mallen van € 350.000 is voor een groot deel door 

onze Koreaanse producent geïnvesteerd en wordt verrekend in de geproduceerde aantallen 

Carvers. De ontwikkelingskosten zijn voor een bedrag van € 300.000 geactiveerd (en voor € 

280.000 in mindering gebracht op personeelskosten en voor € 20.000 op ontwikkelingskosten). 

 

In 2020 is er voor € 76.850 aan eenmalige lasten genomen wij verwachten in 2021 nog 

aanvullende kosten te moeten maken inzake de converteerbare obligatie en uitgifte van aandelen. 

 

Afschrijvingen  

Wij schrijven af op 2 posten. Waarbij de afschrijving op de vaste activa in 2021 stijgt naar € 

167.046.  

Dit komt vooral door investeringen in de assemblagefabriek, de mallen voor de Carver, overige 

inventaris voor onze locatie in Leeuwarden en de investering in een bestelbus in 2020 en demo 

Carvers.  

 

Voor 2021 en 2022 verwachten wij respectievelijk € 75.000 en € 50.000 te moeten investeren in 

inventaris. Vanaf 2023 verwachten wij € 50.000 per winkel te moeten investeren waarmee er 

voor 2023 € 250.000 opgenomen is en de twee jaren daarna € 200.000 per jaar.  

 

Het is onze verwachting dat de afschrijving op immateriële activa in 2021 zal stijgen naar € 

320.000. Dit komt door de investeringen in 2017, 2018 en 2019 in de ontwikkeling van de Carver 

en de investering in 2020 in de ontwikkeling van de Carver Cargo. Verdere investeringen worden 

voorlopig niet voorzien.  

 

Rentelasten  

De rentelasten stijgen in 2021 naar verwachting naar € 324.000. De rentelasten bestaan uit rente 

op de leningen van de FOM en de NOM (7%) en de rente op de leningen van de COL en 

aandeelhouders ad 3% (die beide wordt bijgeschreven bij de hoofdsom) en de rente op de 

rekening-courant faciliteit van de Rabobank. De resterende rente bedraagt de rente ad 7% op de 

converteerbare obligatielening van NPEX (voor 11 maanden). Daarbij zijn wij in onze 

verwachting uitgegaan van een uitgifte van 1000 obligaties.  
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Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  

Wij verwachten over 2021 een positief resultaat te halen van bijna € 90.000 na belastingen. 

Gezien het grote fiscaal compensabele verlies verwachten wij pas vanaf 2022 weer deels 

belastingen te moeten betalen.  

  

De verwachte balans over 2021 tot en met 2025 

 

Geconsolideerd * € 1.000,- AC FC  FC FC FC  FC

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVA

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2.795           2.475           2.155           1.835           1.515           1.195           

 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 66                 58                 50                 42                 34                 27                 

Machines en installaties 402               300               198               95                 -               -               

Inventaris 55                 99                 49                 224               309               354               

Vervoermiddelen 100               83                 66                 49                 32                 15                 

622 540  363 411 376  396

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering 320               320               -               -               -               -               

320              320               -               -               -                -              

Vlottende activa

Voorraden  1.038           2.511 4.512           8.788          14.644 14.262        

 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 115                274 512               1.050            1.955 2.214            

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 11                  -               -               -               -               -               

Overige vorderingen en overlopende 

activa 1.152             446 60                 60                 60 60                 

 1.278 720  572 1.110 2.015  2.273

Liquide middelen 29                1.011 3.119           3.472           17.370 44.015        

  

Totale activa 6.082 7.577  10.721 15.616 35.920  62.142

 

 

PASSIVA  

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal/agio 1.560            2.160 2.160             2.160            2.160 2.160            

Cumulatief preferente aandelen 1.000            1.000 1.000            1.000            1.000 1.000           

Wettelijke reserves 2.795            2.475  2.155  1.835  1.515  1.195

Overige reserves -4.699          -4.289 -700              5.312            25.153 52.327          

 657 1.346  4.616 10.307 29.829  56.683

Achtergestelde leningen

(langlopende schulden) 

Onderhandse leningen 4.114            4.072 3.429            1.886            1.243 600              

Schulden aan participanten 305               305 305               -               0 -               

4.420 4.377  3.734 1.886 1.243  600

Langlopende schulden (NPEX) -               1.000            1.000            1.000            1.000            1.000           

Financiële lease verplichtingen 15                 11                  6                   2                   -               -               

 15                 1.011            1.006          1.002           1.000           1.000          

Kortlopende schulden

Aflossingverplichtingen langlopende 

schulden 96                 -               -               -               -               -               

Rekening courant Rabobank 327               -               -               -               -               -               

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 69                 591 1.062             2.068            3.446 3.356            

Belastingen en sociale premies 241               199 250                300               350 450              

Overige schulden en overlopende 

passiva 256               53 53                  53                 53 53                 

 991 843  1.365  2.421 3.849  3.859

Totale passiva 6.082 7.577  10.721  15.616 35.920  62.142

Solvabiliteits ratio eigen vermogen 10,8%  17,8%  43,1%  66,0%  83,0%  91,2%

Solvabiliteits ratio garantievermogen 83%  89%  87%  84%  89%  94%
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Hieronder ziet u een toelichting op deze verwachte balans. 

 

Immateriële activa  

De post ontwikkelingskosten neemt in 2021 met € 300.000 toe door de investering in de 

ontwikkelingskosten voor de Carver Cargo. Hiervoor zijn er kosten gemaakt voor ontwikkelaars 

en inhuur van derden. Na de investering in de Cargo Carver is het de verwachting dat de post 

immateriële vaste activa na 2020 door afschrijving sterk zal afnemen.  

 

Materiële vaste activa  

Deze post bestaat voornamelijk uit inventaris, productiemiddelen (met name mallen), voertuigen 

en investeringen in bouwkundige investeringen in het huurpand. 

 

Deze post stijgt in 2021 naar €622.183 (in 2019 € 680.205). Deze daling komt door de 

afschrijving op inventaris en mallen. Daarnaast is er een beperkte investering in een bestelbus en 

paar demo Carvers.  

Verder worden er geen uitbreidingsinvesteringen verwacht in 2021 behoudens wat meer demo 

Carvers met de komst van de Carver Cargo.  

 

Voor het boekjaar 2021 en daarna gaan wij uit van investeringen in materieel vast actief van € 

75.000 en € 50.000 en daarna € 250.000 voor 2023 en € 200.000 voor 2024 en 2025 . Voor de 

mallen worden geen investeringen verwacht omdat de Koreaanse producent alle groei van 

aantallen opvangt en zal investeren in mallen (indien nodig). 

 

Financiële vaste activa  

De accountant heeft een latente belastingvordering (welke is opgebouwd tot en met 2019) 

opgenomen in de balans. Deze latente vordering is geactiveerd tegen 15% van de in totaal 

opgebouwde fiscale verliezen in de periode 2017, 2018 en 2019. Over 2020 zal er geen dotatie of 

onttrekking plaatsvinden.  

 

De verwachting is dat deze post in boekjaar 2022 helemaal verrekend zal zijn.  

 

Voorraden  

Onze voorraad betreft deels halffabricaten zoals onderdelen en batterijpakketten die nog 

geassembleerd moeten worden en verder uit eindproducten die klaar staan voor aflevering. Wij 

willen de voorraad van de Carvers, onderdelen voor 2021 verhogen omdat de doorlooptijd van 

bestelling tot levering ruim 8 weken is. Veel van onze klanten willen graag de Carvers direct of op 

zeer korte termijn geleverd krijgen waarbij eveneens de onderdelen voorraad navenant met de 

omzet/afzet toenemen.  
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In de prognose voor 2021 en verder gaan wij daarom uit van een hogere voorraad om aan deze 

voorwaarden te voldoen. Het is de verwachting dat de voorraad in 2021 en daarna verder zal 

stijgen doordat onze omzet toeneemt en de inkoop daarmee in verhouding moet zijn. 

 

Vorderingen  

In de prognose gaan wij uit van een debiteurentermijn van 1 week. Klanten moeten voor 

aflevering de Carver betalen. Daarom is dit puur een technische kwestie. Facturen worden voor 

aflevering gemaakt en klanten betalen vrijwel altijd direct. De Carver is dan nog niet afgeleverd. 

Wij verwachten dat wij deze voorwaarde van vooruitbetaling niet kunnen handhaven voor grote 

klanten. Na 2020 houden wij daarom rekening met een post debiteuren waarbij wij zijn uitgegaan 

van € 274.000 per einde 2021 en daarna stijgend gezien de groei van de omzet. Dit kunnen wij 

uit ons werkkapitaal financieren.  

 

Liquide middelen  

Deze post heeft betrekking op onze kaspositie per ultimo 2020.  

• De productie van onze partner in Zuid-Korea is in oktober aangevangen en wij krijgen een 

betalingstermijn van 30 dagen na levering aan boord van het schip (FOB + 30 dagen). De 

Carvers zijn ruim 35 dagen onderweg vanuit Korea naar Rotterdam en daarna met inklaring 

en transport naar Leeuwarden nog eens 14 dagen. Daarna moeten ze klaargemaakt worden 

voor aflevering (incluis afleveringsdocumenten). Deze termijn wordt uit het werkkapitaal 

gefinancierd en legt derhalve dito liquiditeitsbeslag op ons werkkapitaal. 

• Door de nieuwe NPEX lening, die we voor € 1.000.000 meenemen in de prognose en de 

inbreng van nieuw aandelenkapitaal plus uitstel aflossingen van NOM en FOM zal de 

liquiditeitspositie eind 2021 naar verwachting ruim € 1 mio bedragen (naast de rekening-

courant Faciliteit bij de Rabobank van € 400.000).  

• In de eerste helft van 2021 verwachten we dat de verkopen nog iets lager liggen omdat de 

Carver Cargo pas vanaf april 2021 in Nederland geleverd kan worden. Daardoor zal de eerste 

helft van 2021 nog achterblijven op het jaarresultaat.  

• Wij zijn in onze prognose uitgegaan van een obligatielening van € 1.000.000 tot maximaal € 

1.500.000. Bij het minimum bedrag van € 500.000 is de uitgifte voor ons al succesvol 

geplaatst. Met het aandelenkapitaal van € 600.000 en het minimum bedrag zal de liquiditeit 

naar verwachting eind 2021 rond de € 300.000 bedragen en hebben we nog een rekening-

courant faciliteit van € 400.000 achter de hand. Dit achten wij voldoende om de groei van 

onze onderneming te financieren. Verder zijn wij continue met onze Koreaanse partner in 

gesprek om de crediteurentermijn op te rekken.  

 

Op basis van de prognose zal de liquiditeitspositie na 2021 verder stijgen zodat we ruimte krijgen 

om ook ons Europese verkoopnetwerk sneller uit te rollen. 
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Eigen vermogen  

Deze post ziet op ons eigen vermogen. Deze is na afsluiting van het boekjaar 2019 versterkt door 

het omzetten van de aandeelhouderslening van Urbanvision van € 1.000.000 in cumulatief 

preferente aandeel B, met een dividendrecht van 5%. Dit dividendrecht van 5% is nog niet in onze 

prognoses meegenomen als uit te keren dividend. Op grond van ons dividendbeleid zoals 

omschreven in hoofdstuk 7.18 zullen wij dit dividend echter niet (direct) uitkeren. Verder 

verwachten wij dat het eigen vermogen zal groeien door winstdotaties. 

 

Zolang de converteerbare obligatielening loopt zullen wij verder geen dividend uitkeren 

behoudens de 5% dividend (ad € 50.000 per jaar) op de cumulatief preferente aandelen).  

 

Achtergestelde leningen  

De achtergestelde lening van mede aandeelhouder Urbanvision B.V. van €1.076.660 (inclusief 

rente) is begin 2020 voor €1.000.000 (exclusief de opgelopen rente) omgezet in cumulatief 

preferente aandelen en vervalt daardoor als achtergestelde lening. Urbanvision B.V. heeft in 

2020 een nieuwe lening verstrekt van € 300.000 als voorwaarde voor de corona 

overbruggingslening van de ROM/NOM. Wij verwachten dat deze lening in 2023 zal worden 

afgelost. Deze lening kan met maximaal 2 jaar worden verlengd tot 2025. 

 

De achtergestelde leningen zijn verstrekt door de NOM en de FOM. De corona 

overbruggingslening is ook via de NOM verstrekt. De leningen van de NOM en de FOM zullen 

vanaf 1 januari 2022 worden afgelost in 60 maanden. De leningen hebben een rentecoupon van 

7%. De corona overbruggingslening kent een aflossingsvrije periode van 36 maanden en heeft 

een rente van 3%. In 2023 zal deze worden afgelost uit de aanwezige liquiditeiten waarbij er nog 

een uitstelmogelijkheid is in verband met aflossing.  

 

Converteerbare Obligatielening NPEX (langlopende schulden)  

Onder deze post is de NPEX converteerbare obligatie opgenomen. Het is de verwachting dat er 

in de periode tot 2025 geen andere langlopende schulden zullen worden aangegaan maar zullen 

wij kiezen voor een aandelenuitgifte. 

 

Banken  

Van onze Koreaanse leverancier hebben wij een iets langere betalingstermijn gekregen. Wij 

verwachten dat wij dit naar de toekomst verder kunnen uitbreiden zodra wij een track record 

hebben opgebouwd.  

 

Wij hebben met de Rabobank een kredietfaciliteit afgesloten van € 400.000. 
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Kortlopende schulden  

Voor 2021 verwachten wij met uitzondering van de lease verplichting geen 

aflossingsverplichtingen voor de bestaande leningen. Voor 2022 en daarna verwachten we € 

600.000 per jaar aan kortlopende schulden. 

 

Daarnaast zijn de crediteurenvorderingen opgenomen in deze post. In onze prognose zijn wij 

uitgegaan van een crediteurentermijn van 4 weken waarmee de post crediteuren stijgt van € 

69.331 in 2020 naar € 591.000 in 2021. In 2020 is de post voorraad onderweg en crediteuren 

gesaldeerd. In onze prognose doen we dit niet en betreffen Carvers op transport vanuit Zuid-

Korea. Wij verwachten in de loop van 2021 te kunnen gaan profiteren van leverancierskrediet. 

Wij streven naar een betalingstermijn van 70 dagen (totale transporttijd van Zuid-Korea naar 

Leeuwarden). Daardoor is het de verwachting dat de crediteurenpositie verder zal toenemen en 

tot meer liquiditeit zal leiden. Deze afspraak met onze leveranciers is niet meegenomen in de 

prognose voor de post crediteuren. 

 

Ook zijn de te betalen belasting en sociale lasten opgenomen onder de post kortlopende schulden. 

De post de te betalen belasting en sociale lasten volgt de groei in personeel, omzet en 

winstgevendheid. Het is onze verachting dat deze post sterk zal stijgen gezien de verwachte 

resultaten. In de prognose houden wij deze op een laag niveau omdat we ervan uitgaan dat wij 

ook meer moeten gaan vooruitbetalen.  

 

Ook de vooruitbetalingen zijn opgenomen in der de post kortlopende schulden. De 

vooruitbetalingen waren in 2019 met een bedrag van € 216.036 aan aanbetalingen aan de hoge 

kant en bedroegen per 2020 € 105.111. Wij gaan uit dat vooruit gefactureerde bedragen zullen 

normaliseren en maximaal € 30.000 zullen gaan bedragen.  

 

10.4 Belangrijke recente gebeurtenissen die van invloed zijn op onze solvabiliteit  

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij in staat zijn om op langere termijn aan onze 

verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen (groep)vermogen te 

delen door ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

 

 

  

Eigen vermogen 

Balanstotaal
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Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit over het (groep)vermogen op 31 

december 2018, 31 december 2019, 31 december 2020, en 15 februari 2020 

 

 31 december 

2018 

31 december 

2019 

31 december 

2020 

Emissie na 

balansdatum 

Totaal eigen 

vermogen 

€ 325.562 € -347.511 € 656.818 € 1.256.818 

Balanstotaal € 2.453.911 € 4.534.969 € 6.082.409 € 6.682.409 

Solvabiliteit 13,27% -7,66% 10,80% 18% 

 

Tevens hebben wij onze solvabiliteit berekend over het garantievermogen. De solvabiliteit over 

het garantievermogen berekenen wij door ons groepsvermogen plus de achtergestelde leningen 

van FOM, FOM en NOM (inclusief ROM lening) te delen door ons balanstotaal. Wij nemen de 

achtergestelde leningen van FOM en NOM mee voor de berekening voor onze solvabiliteit omdat 

deze leningen zijn achtergesteld bij de obligatielening van NPEX. 

 

Dat ziet er zo uit:  

 

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit over het garantievermogen op 31 

december 2018, 31 december 2019, 31 december 2020, en 15 februari 2021. Wij hebben enkel de 

achtergestelde leningen meegenomen die ook achtergesteld zijn bij de obligatielening! Dit betreft 

voor de periode 2018 en 2019 de leningen van onze aandeelhouder en de leningen van NOM en 

FOM. En voor de periode 2020 enkel de leningen van NOM en FOM niet zijnde de coronalening. 

U leest meer over onze leningen in hoofdstuk 7.15 

 

 31 december 

2018 

31 december 

2019 

31 december 

2020 

Emissie na 

balansdatum 

Totaal eigen 

vermogen + 

achtergestelde 

leningen  

€ 325.562 +  

€ 2.025.300 

€ 2.350.862 

€ -347.511 +  

€ 3.855.724 

€ 3.508.213 

€ 656.818 +  

€ 3.000.000 

€ 3.656.818 

€ 1.256.818 + 

€ 3.000.000 

€ 4.256.818 

Balanstotaal € 2.453.911 € 4.534.969 € 6.082.409 € 6.682.409 

Solvabiliteit 95,80% 77,36% 60.12% 63% 

 

Op 5 februari 2021 hebben wij 40 nieuwe aandelen-A uitgegeven aan De Mijl Beheer B.V. tegen 

storting van een bedrag van € 600.000. Dit is van invloed geweest op onze solvabiliteit zoals u 

Groepsvermogen + achtergestelde leningen

Balanstotaal 
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kunt zien in de rechter tabel. Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 januari 2021 die 

voor ons van bijzonder belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

In het overzicht vindt u ook meer informatie over onze solvabiliteit in 2018,2019 en 2020 en de 

verwachte solvabiliteit over de periode 2021 tot en met 2025 op basis van onze prognoses. 

 

De solvabiliteit op het eigen vermogen stijgt in 2020. Dat komt doordat de achtergestelde lening 

van één van de aandeelhouders van € 1.076.660 voor € 1.000.000 is omgezet in cumulatief 

preferente aandelen (restant ad € 76.660 is de opgebouwde rente welke betaalbaar is op termijn 

aan de aandeelhouder). 

 

De solvabiliteit op het garantievermogen, is ondanks de omzetting van de achtergestelde lening, 

gelijk gebleven. Dat komt omdat we in 2020 een achtergestelde corona overbruggingslening via 

de NOM en onze aandeelhouder Urbanvision B.V. hebben afgesloten.  

 

De verwachte solvabiliteit op het garantievermogen is per ultimo 2020 met 60% gezond te 

noemen en stijgt in 2021 naar 71% door de uitgifte van converteerbare obligaties via NPEX (op 

basis van € 1.000.000 uitgifte obligaties, bij € 1.500.000 stijgt dit naar 72%).. 

 

10.5 Rechtszaken 

Ruim 13 maanden geleden hebben wij een juridische procedure gevoerd. Dit betrof een geschil 

over intellectuele eigendomsrechten. Tijdens de procedure is het geschil geschikt. In verband met 

een geheimhoudingsbeding mogen wij niet nader ingaan op het geschil en/of op de afspraken 

van de schikking. 

 

Verder spelen er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrage (met inbegrip van dergelijke 

procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen worden ingeleid) 

geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op 

onze financiële positie of onze rentabiliteit, en/of die van de groep.  

 

10.6 Onze vooruitzichten zijn niet slechter sinds de publicatie van onze laatste 

financiële overzichten 

Wij hebben op 17 februari 2021 onze definitieve cijfers vastgesteld over 2020. Sinds deze datum 

zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.  

 

Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij 

wezenlijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten. 
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10.7 Geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in onze 

handelspositie  

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2020 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er voor een bedrag van € 600.000 aan aandelen uitgegeven en daarmee nieuw 

kapitaal gestort. 
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11. Informatie over de belastingen 

 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het 

algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande 

informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, 

dan zijn de gevolgen anders voor u. Wilt u investeren in onze obligaties? Ga dan eerst naar een 

belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van onze 

obligaties.  

 

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 

terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden. Heeft u 

obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn wij niet 

verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar 2021. Voor toekomstige 

wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.  

 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

 

11.2 Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden 'boxen' genoemd:  

 

- In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk 

bedoelen wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een 

onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.  

- In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties 

zijn geen aandelen en vallen daarom niet in box 2.  

- In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

 

Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 

 

Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt u 

voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt.  
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Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. U telt 

die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. U haalt dit verlies 

af van uw inkomsten voor box 1.  

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van 

belang of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. De AOW leeftijd in 2021 is 66 jaar en 4 maanden.  

Hieronder ziet u hoe de verschillende schijven in box 1 zijn opgebouwd en de tarieven over 2021: 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief tot AOW-leeftijd 

1 tot en met € 68.508 37,10% 

2 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 

(geboren voor 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.942 19,20% 

2 tussen € 35.942 en € 68.508 37,10% 

3 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 

(geboren na 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.130 19,20% 

2 tussen € 35.130 en € 68.508 37,10% 

3 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over het forfaitaire inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde 

grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 

januari van dat jaar.  

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 50.000. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 50.000. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 50.000? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

Bent u gehuwd of samenwonend (fiscaal partner) dan geldt de algemene vrijstelling dubbel. Deze 

is dan € 100.000.  

In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2021 voor u gelden. 
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Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand 

(zonder een fiscaal partner) 

€ 50.000 

U bent volwassen en gehuwd of 

samenwonend (fiscaal partner) 

€ 100.000 (gezamenlijke vrijstelling) 

 

In 2021 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende 

fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven 

in 2021 zijn opgebouwd:  

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen 

en beleggen 

Percentage 

0,03% 

Percentage 

5,69% 

1 tot en met € 50.000 67% 33% 

2 tussen € 50.000 en € 950.000 21% 79% 

3 Meer dan € 950.000 0% 100% 

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u en erft een ander de obligaties? Dan moet 

die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de 

obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief 

dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen 

belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties.  

 
11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt 

vennootschapsbelasting over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente 

en verkoopwinsten gerealiseerd bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt 

geldt ook als winst. Een eventueel geleden verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2021 

over de eerste € 245.000 van de winst 15% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 245.000? 

Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.  

 

Vanaf 2021 wordt soms bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit is alleen wanneer 

betalingen worden gedaan aan een bedrijf dat dezelfde aandeelhouder heeft als het bedrijf dat de 

rente betaald. Wij houden dus geen belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties. 
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11.4 Let op de fiscale gevolgen als u het ‘Ambassadeur’ aanbod aanvaardt 

Wij vinden het leuk om iedereen die in ons investeert ook te betrekken bij onze onderneming om 

het enthousiasme samen uit te dragen en daarmee het succes nog groter te maken. Daarom 

bieden wij onze aankomende ambassadeurs aan om zelf in een Carver te rijden.  

Voor iedere inschrijving vanaf € 250.000 bieden wij gratis een complete ‘Carver Ambassador’ 

uitvoering aan. Voor alle inschrijvingen vanaf € 10.000 bieden wij een complete ‘Carver 

Ambassador’ uitvoering aan voor slechts € 8.500 inclusief btw. Het gaat om een comfort 

uitvoering, die € 10.970 inclusief btw kost. Als u van dit aanbod geen gebruik maakt, heeft u geen 

recht op een vervangende, andere of aanvullende vergoeding. 

Let op: als u dit aanbod aanvaardt, dan kan dit fiscaal worden gezien als rendement in natura. 

Dit heeft mogelijk fiscale gevolgen voor u. Heeft u hierover vragen of begrijpt u niet wat dit voor 

u betekent? Raadpleeg dan uw belastingadviseur of maak geen gebruik van dit aanbod. 

 

Afbeelding: voorbeeld van de Carver Ambassador 
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12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Carver B.V., zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. Wij verklaren, voor 

zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit 

prospectus zou wijzigen. 
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13. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in 

de bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de 

trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het 

met ons gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet 

gebeuren als wij niet op tijd de rente hebben betaald.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van 

alle obligaties.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via  

e-mail een bericht over de vergadering.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen.  

Komt u op de vergadering? Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. 

Andere personen mogen alleen op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dat goed vindt. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1. u mag spreken (het woord voeren). 

2. u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  
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De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen).  

Dit verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX.  

Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@carver.earth. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Carver B.V. 

t.a.v. de directie 

Celsiusweg 26 

8912 AN Leeuwarden 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van 

het geschil.  
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15. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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16. Informatie die ook bij het prospectus hoort 

 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan 

een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

 

- onze akte van oprichting en statuten; 

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel; 

- onze jaarrekening met accountantsverslag over 2018 en onze geconsolideerde jaarrekening 

met samenstellingsverklaring over 2019 en 2020; 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/Carver. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.  

In dit prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites 

maakt geen onderdeel uit van dit prospectus. 

 

In dit prospectus hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct 

weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde 

gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 

onjuist of misleidend zou kunnen zijn.  
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Bijlage 1 Trustakte 

 

 

Partijen:   

 

1. Carver B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in ‘s-Gravendeel, Nederland en kantoorhoudende 

Griendweg 9 te ‘s-Gravendeel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 68248830 (“Carver”), 

 

en 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 17 (1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 53177770 (“Stichting Obligatiehoudersbelangen”), 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. Carver geeft voor maximaal € 1.500.000 converteerbare obligaties uit. De lening bestaat 

uit maximaal 1.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening 

wordt uitgegeven op de datum die staat in het prospectus en wordt terugbetaald op de 

datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in het 

prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van Carver. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van 

een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan. 

 

C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht. 

 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met het prospectus gebonden aan deze trustakte.  
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Carver en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Carver heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle 

schuld  

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Carver voor alle bedragen die Carver moet betalen aan de beleggers op grond 

van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Carver heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale 

schuld die Carver aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en 

de rente die Carver aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Carver Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier 

niet mee. Betaalt Carver rente of betaalt Carver de lening terug aan de beleggers? Dan gaat 

de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Carver heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Carver ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de 

beleggers? Dan is Carver ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan 

wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Carver ook opeisbaar. 

 

3. Carver moet eerst betalen aan de beleggers 

3.1 Carver zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. Zij mag 

alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Carver de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.  

 

Dan moet Carver aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Carver aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Carver aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen Carver om rechtstreeks aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 
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4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

4.1 Carver moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Carver, die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld is gelijk 

aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Carver. Dat 

geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die 

niet hoeft terug te betalen aan Carver. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van Carver heeft gekregen over de beleggers. 

 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze 

trustakte. Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij 

ontvangt als bedoeld in artikel 4.1. 

 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een 

A-rating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die 

op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een 

bankrekening als bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor 

een deel teniet? Dan wordt de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten 

opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.  

 

Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent 

dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit 

geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

 

5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop  

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers. 
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5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven 

over haar taken en werkzaamheden. 

 

5.3 Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst 

van de stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als 

naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming 

in alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal 

opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 

 

6. Carver moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

6.1 Carver moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de 

beleggers. Welke informatie Carver moet geven, staat in het prospectus. 

 

6.2 Carver mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan 

de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven 

aan de beleggers, behalve als dit volgens haar in het gezamenlijke belang is van de 

beleggers. 

 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

 

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een 

vergadering de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dat mondeling of schriftelijk tijdens de vergadering.  

 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Carver de afspraken over de obligaties 

veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

8.2 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties 

veranderen zonder de vergadering van de beleggers vooraf te raadplegen.  

Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van 

betaling van Carver. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren 

over de veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een 

vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.  

 

8.3 De beleggers mogen niet zelf met Carver de afspraken over de obligaties wijzigen. 

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Carver de 

afspraken niet nakomt 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Carver. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Carver. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam of in 

opdracht van de beleggers. 

 

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Carver of tegen de 

bestuurders van Carver, als Carver de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij 

onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Carver of tegen de 

bestuurders van Carver te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als Carver failliet gaat.  

 

9.4 Komt Carver de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Carver één keer een uitstel van betaling van de rente geven 

voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel van 

betaling gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover 

informeren.  

 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Carver ook uitstel van betaling voor langer 

dan 2 maanden verlenen. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden, maar 

alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

het voorgenomen uitstel; en 
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2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

10.   Als Carver de betalingsverplichtingen niet nakomt 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Carver in 

verzuim is. Carver is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Carver heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Carver heeft de rente niet 

of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de obligaties of een afspraak in 

deze trustakte niet nagekomen, 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Carver hiervoor schriftelijk in gebreke 

gesteld, en 

 

3. Carver heeft niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling (terug)betaald dan 

wel is alsnog niet binnen 14 dagen na ingebrekestelling de betreffende afspraak 

nagekomen. 

 

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van 

de volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen 

ingebrekestelling te sturen: 

 

1. Als het faillissement van Carver is aangevraagd of als Carver failliet is verklaard. Of 

als Carver surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is 

aangesteld, of als Carver een besluit tot ontbinding heeft genomen. 

 

2. Als Carver een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet 

heeft. Of als Carver die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

vergunning voldoet. 

 

3. Als Carver zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Carver in strijd handelt met de wet of enige overeenkomst waarbij zij partij is 

door een lening te hebben of door een lening aan te gaan. 

 

5. Als Carver een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Carver 

de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet. 

 

6. Als Carver afspraken over een andere lening niet nakomt. 
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7. Als Carver (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 

 

8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Carver worden 

overgedragen aan een derde. 

 

9. Als Carver geld leent aan een derde. Of als Carver afspreekt dat zij voor een derde 

gaat betalen (garant stellen). Of als Carver zekerheid geeft aan een derde. Met een 

derde wordt niet een groepsmaatschappij bedoeld. 

 

10. Als Carver de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan gaan om een 

verandering die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen belangrijk 

is voor het bedrijf. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 

 

11.  Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 

maanden nadat zij de jaarrekening van Carver heeft gekregen. Carver moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar 

verstrekken. 

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als beleggers die 

gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom schriftelijk 

verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen 

niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen? 

Dan mogen de beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf doen. 

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Carver hier 

schriftelijk om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke 

verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag Carver dit zelf doen. 

 

11.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze 

trustakte staat. De vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis 
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die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering als bedoeld 

in artikel 11.1. 

 

11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit 

volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Carver is. 

 

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een e-

mail naar de beleggers.  

 

12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden 

gestemd. Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden 

gestemd. 

 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de 

vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Carver of op een andere locatie die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke 

locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  

 

13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen 

door de voorzitter.  

 

13.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Carver 

geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst. 

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 
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toegang tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover 

verantwoording te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

13.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

14. Wie mogen er stemmen in de vergadering? 

14.1 De beleggers mogen stemmen in de vergadering.  

 

14.2 Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk 

of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.  

 

14.3 Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de 

aanwezige beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  

De vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.  

 

15. Volmacht 

15.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten 

vertegenwoordigen door een ander persoon.  

 

15.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter 

van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de 

vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  

 

15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 

16.1 Carver betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

▪ het bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van 

de jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ieder jaar een rekening sturen. 

 

▪ Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag 

waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop volgende jaren zal zij Carver dit 

bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag. 

mailto:info@obligatiehoudersbelangen.org
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▪ een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor 

alle overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het 

veranderen van de trustakte of het organiseren en voorzitten van alle andere 

vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Carver deze 

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft 

verricht. 

 

▪ de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van Carver plaatsvindt. 

 

16.2 Carver zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de 

datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Carver te 

onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Carver te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan zal 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen. In die vergadering 

zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen betalen. Ook zullen de 

beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.  

 

De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische 

bijstand gebonden, als minimaal 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor 

het besluit stemden en minimaal 50% van alle beleggers op die vergadering aanwezig is.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de 

beleggers.  

 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, 

zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

 

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  
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17.1 Als Carver alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers 

helemaal is nagekomen, of na volledige conversie, stoppen de werkzaamheden van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 

17.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen? Dan mag 

dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft 

overgedragen aan een vervanger. 

 

Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

▪ De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  

 

▪ De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 

beschikken, en 

 

▪ De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Carver. “Onafhankelijk” 

betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) 

aandelen hebben van Carver. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van 

Carver. Of van een bedrijf dat bij Carver hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden 

van tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de 

naam en kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging 

doorgaan. Deze vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op 

meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en 

als tijdens deze vergadering meer dan 66% van de aanwezige beleggers tegen de vervanging 

stemmen. 

 

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de 

vergadering een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven 

waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed 

uitvoert,  
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2. Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige beleggers voor vervanging 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden 

binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 

 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 

artikel 17.2.  

 

17.5 Carver zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Carver zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.  

 

18. De trustakte kan veranderen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Carver mogen deze trustakte veranderen. Elke 

verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de 

gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen 

voorleggen aan de vergadering.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor 

deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering 

aanwezig was.  

 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Carver en de 

beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor 

indirecte schade of gevolgschade. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 

volgens deze trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam. 

 

Opgesteld en ondertekend: 
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Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen  

M.C. Olie     S.G. van de Vusse 

Voorzitter    Penningmeester 

 

  

  

 

 

        

Namens Carver B.V. 

 A. Rosier 

 Bestuurder     
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Bijlage 2 Overeenkomst van Achterstelling NOM en FOM 

 

ACHTERSTELLINGSAKTE 
 
DEZE ACHTERSTELLINGSAKTE WORDT AANGEGAAN DOOR: 
 
(1) CARVER B.V. een besloten vennootschap statutair gevestigd te ‘s-Gravendeel, 

kantoorhoudende aan de Griendweg 9 (3295 KV) te ’s-Gravendeel, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68248830 (hierna: de 
“Schuldenaar"); 

 
(2) FRIESE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V., een besloten vennootschap statutair 

gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende aan de Agora 4 (8934CJ) te Leeuwarden 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
60384387 (hierna: “FOM”); 

 
(3) N.V. NOM, INVESTERINGS- EN ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR NOORD-

NEDERLAND, een naamloze vennootschap met statutaire zetel te Groningen en 
kantoorhoudende aan de Paterswoldseweg 810 (9728 BM) te Groningen, geregistreerd 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02032331 (hierna: 
“NOM”);  

 
NOM en FOM, gezamenlijk tevens aangeduid als de “Schuldeisers” en individueel ook 
als een “Schuldeiser”; en 

 
(4) STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting met statutaire zetel te 

Amsterdam en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 (1181 NE) te 
Amstelveen, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 53177770 (hierna: de “Stichting”);  

 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 
(A) dat de Schuldeisers en Schuldenaar overeenstemming hebben bereikt over een 

bijdrage aan de financiering van de onderneming van de Schuldenaar en daartoe zijn 
de Schuldeisers en Schuldenaar op 2 juli 2018 een overeenkomst van geldlening 
aangegaan (hierna: de “Geldlening”) welke overeenkomst als bijlage onderdeel 
uitmaakt van deze akte; 

 
(B) elke Schuldeiser vorderingen heeft op de Schuldenaar groot maximaal € 1.500.000, 

verminderd met eventuele aflossingen en vermeerderd met rente, kosten en 
eventuele andere vergoedingen die de Schuldenaar van tijd tot tijd verschuldigd mocht 
zijn aan de relevante Schuldeiser, onder of in verband met de Geldlening (hierna: de 
“Vorderingen”); 

 
(C) dat Schuldeisers en Schuldenaar in de Geldlening zijn overeengekomen dat het 

oorspronkelijke bedrag van de Geldlening verminderd met de aflossingen daarop is 
achtergesteld bij alle andere huidige en toekomstige schulden van Schuldenaar met 
dien verstande dat de vervallen aflossingstermijnen en verschuldigde rentebedragen 
niet zijn begrepen in de afgesproken achterstelling. Tevens was de in de Geldlening 
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afgesproken achterstelling niet van toepassing op door derden verstrekte dan wel nog 
te verstrekken achtergestelde leningen;  

 
(D) dat Schuldenaar voornemens is om maximaal 1.500 converteerbare achtergestelde 

obligaties aan te bieden voor een vast leningsbedrag van € 1.000 per obligatie met een 
rentepercentage van 7% uiteengezet in een prospectus (hierna: de “Obligaties”). Deze 
Obligaties zullen worden aangeboden op het handelsplatform van NPEX en kunnen 
vervolgens worden gekocht door investeerders (hierna: de “Obligatiehouders”).  

 
(E) de Stichting handelt in het gezamenlijke belang van de Obligatiehouders krachtens een 

trustakte die onderdeel zal uitmaken van het prospectus (hierna: de “Trustakte”), 
welke akte als bijlage onderdeel uitmaakt van deze akte. Op grond van deze Trustakte 
heeft de Stichting een exclusieve en zelfstandige vordering op Schuldenaar die gelijk is 
aan de totale schuld die Schuldenaar heeft aan de Obligatiehouders (hierna: de 
“Parallelle Schuld”); en 

 
(F) dat de Schuldenaar zich jegens de Obligatiehouders en de Stichting heeft verplicht dat 

de Vorderingen, met in achtneming van hetgeen is verwoord onder (C), zullen worden 
achtergesteld bij al hetgeen de Obligatiehouders of de Stichting nu of in de toekomst 
van de Schuldenaar te vorderen mochten hebben uit hoofde van de “Obligaties” en de 
Schuldeisers bereid zijn een zodanige achterstelling overeen te komen. 

 
KOMEN PARTIJEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Achterstelling en toegestane betalingen 
1. De Schuldeisers en de Schuldenaar komen met elkaar en met de Stichting overeen dat 

de Vorderingen met in achtneming van hetgeen is verwoord onder (C), hierbij worden 
achtergesteld bij al hetgeen de Obligatiehouders of de Stichting van de Schuldenaar 
thans of te eniger tijd uit hoofde van de Obligaties respectievelijk de Parallelle Schuld 
al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te vorderen mochten hebben of krijgen. 
 

2. Zolang de Schuldenaar op enig moment bij de Obligatiehouders of Stichting nog enig 
bedrag uit hoofde van de Obligaties respectievelijk de Parallelle Schuld , al dan niet 
onder tijdsbepaling of voorwaarde, aan de Obligatiehouders of Stichting verschuldigd 
is of mocht worden, zal de Schuldenaar de Vorderingen niet betalen, door overmaking, 
verrekening of op welke wijze ook, ook niet ingeval van vervroegde opeisbaarheid van 
de Vorderingen, en zal geen Schuldeiser betaling van de Vorderingen vragen of 
vorderen, door overmaking, verrekening of op welke wijze ook, ook niet in geval van 
vervroegde opeisbaarheid van de Vorderingen, tenzij de Stichting hiervoor vooraf 
schriftelijk toestemming heeft gegeven en met inachtneming van de door de Stichting 
alsdan te stellen voorwaarden. Betalingen van de regulier verschuldigde rente en/of 
aflossingstermijnen zijn hiervan uitgezonderd.  

 
3. De op het moment van verzuim van de Schuldenaar (betreffende enige 

betalingsverplichting aan de Obligatiehouders of de Stichting) reeds vervallen, maar 
nog niet betaalde rente en aflossing(en) aan de Schuldeisers – daaronder begrepen de 
door een Schuldeiser in overleg met de Schuldenaar op de hoofdsom bijgeschreven 
rentetermijnen en/of uitgestelde aflossingstermijnen - zijn niet achtergesteld in de zin 
van artikel 2 van deze akte en mogen dus aan de Schuldeisers worden betaald ondanks 
het verzuim. 
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Beperking overdracht 
4. Geen Schuldeiser zal zijn Vorderingen overdragen noch daarop beperkte rechten 

vestigen. Dat is een verbod in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Van dit verbod is uitgezonderd een gehele of gedeeltelijke overdracht van de 
Vorderingen, of vestiging van beperkte rechten daarop, door de ene Schuldeiser aan of 
ten behoeve van de andere Schuldeiser of aan of ten behoeve van aan een Schuldeiser 
in een groep verbonden rechtspersonen. 

 
Boete 
5. In geval van betaling direct of indirect in strijd met artikel 2, met inachtneming van 

hetgeen is verwoord in artikel 3, en in geval van enige andere handeling, nalaten of 
omstandigheid leidende tot tenietgaan, verrekening of overdracht van (een gedeelte 
van) de Vorderingen, zal de Schuldenaar jegens de Stichting, mede ten behoeve van de 
Obligatiehouders, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de Obligatiehouders 
lijden als gevolg van de overtreding 
 

Informatieverplichting 
6. Iedere Schuldeiser is verplicht op eerste vordering van de Stichting terstond het 

geschrift of de geschriften waaruit zijn Vorderingen op de Schuldenaar blijken aan de 
Stichting toe te zenden. 

 
Bewijs 
7. Tegenover de Schuldeisers strekt de Trustakte dan wel enig door de Stichting 

aangeleverd uittreksel uit zijn administratie tot volledig bewijs van het bestaan en het 
beloop van de schuld van de Schuldenaar aan de Obligatiehouders, behoudens door de 
Schuldeisers geleverd tegenbewijs.  

 
Kosten 
8. Alle kosten die de Stichting maakt ter zake van zijn rechten onder of in verband met 

deze akte, hieronder begrepen eventuele incassokosten, zowel in als buiten rechte, en 
eventuele kosten van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van de Schuldenaar. 

 
Derdenbeding 
9. De bepalingen in deze akte hebben voor zover zij rechten inhouden ten behoeve van 

de Obligatiehouders te gelden als een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 
6:253 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat deze rechten van de 
Obligatiehouders op grond van de Trustakte slechts kunnen worden uitgeoefend door 
de Stichting.  

 
Toepasselijk rechte en keuze rechter 
10. Deze akte en de achterstelling hierin vastgelegd worden beheerst door Nederlands 

recht. 
 
11. Geschillen in verband met deze akte zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter in Amsterdam.  
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HANDTEKENINGEN 
 
Aldus overeengekomen door: 
 
Schuldenaar 
CARVER B.V. 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
naam      naam  
datum:     datum:  
 
 
Schuldeisers 
FRIESE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
naam      naam  
datum:     datum:  
 
 
N.V. NOM, INVESTERINGS- EN ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR NOORD-NEDERLAND 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
naam      naam  
datum:     datum:  
 
 
Stichting 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 
 
 
 
____________________  ______________________ 
naam  M.C. Olie - Voorzitter  naam S.G. van de Vusse - Penningmeester 
datum:     datum:  
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Bijlage 3: OVEREENKOMST VAN HOODFELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING  

PARTIJEN:  

1. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 (1181 NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (de Schuldeiser); 

 

2. CARVER B.V. een besloten vennootschap statutair gevestigd te ‘s-Gravendeel, 

kantoorhoudende aan de Griendweg 9 (3295 KV) te ’s-Gravendeel, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68248830 (de 

Schuldenaar); en  

 

3. CARVER EUROPE B.V. een besloten vennootschap statutair gevestigd te Leeuwarden, 

kantoorhoudende aan de Celsiusweg 26 (8912AN) te Leeuwarden, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73949892 (de 

Oorspronkelijke Hoofdelijke Medeschuldenaar),  

 

De partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk tevens als 

Partij.  

OVERWEGINGEN:  

A. De Schuldenaar geeft voor maximaal € 1.500.000 converteerbare obligaties uit. De 

lening bestaat uit maximaal 1.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per 

stuk. Deze lening wordt uitgegeven op de datum die staat in het prospectus behorende 

bij de aanbieding van de obligaties en terugbetaald op de datum die staat in dat 

prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in dat prospectus. Tenzij 

obligatiehouders ervoor kiezen om te converteren. 

 

B. De Schuldeiser behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers ten opzichte van 

de Schuldenaar. Daarvoor krijgt de Schuldeiser op grond van een privatieve last de 

bevoegdheden en taken die staan vermeld in de trustakte zoals overeengekomen 

tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar (de Trustakte) 

 

C. De Schuldeiser heeft uit hoofde van de Trustakte een eigen, exclusief vorderingsrecht 

jegens de Schuldenaar tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn (betalings-) 

verplichtingen jegens beleggers in de converteerbare obligaties (de Parallelle 

Vordering) en tevens naar eigen goeddunken - doch te allen tijde met inachtneming van 

de belangen van de beleggers - over de rechten van die beleggers kan beschikken. De 

Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig met de corresponderende gezamenlijke 

vorderingen van de beleggers onder de obligatielening opeisbaar. 

 

D. Ingeval de Schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit 

hoofde van de Parallelle Vordering kan voldoen, verbindt de Oorspronkelijke 

Hoofdelijke Medeschuldenaar en iedere vennootschap die een Hoofdelijke 

Medeschuldenaar wordt in overeenstemming met Artikel 7 van deze overeenkomst 
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(een Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar en een Oorspronkelijke Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of een Toetredende Hoofdelijke Schuldenaar hierna ook te noemen, 

een Hoofdelijke Medeschuldenaar) zich in deze overeenkomst tot nakoming van deze 

betalingsverplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser.  

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:  

1. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van 

borgtocht) om op eerste schriftelijk verzoek van de Schuldeiser, waarin deze aangeeft 

dat de Schuldenaar niet aan diens betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit 

hoofde van de Parallelle Vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving 

genoemde bedragen op de daarin gestelde wijze aan de Schuldeiser te voldoen. 

 

2. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich tegenover de Schuldeiser om deze 

schadeloos te stellen voor het verlies dat door de Schuldeiser wordt geleden, in het 

geval dat de verplichtingen uit hoofde van de Parallelle Vordering geheel niet of 

gedeeltelijk niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. 

Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop de Schuldeiser, op basis 

van de Parallelle vordering, jegens de Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad.  

 

3. Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van 

alle rechten en weren die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige 

regelgeving of rechtspraak in verband met deze overeenkomst en/of enig door hem ten 

behoeve van de Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht, aan hem zullen worden 

toegekend. 

 

4. De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke 

Medeschuldenaar worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door de 

Schuldeiser van enig recht jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de 

Schuldenaar, het verlenen van kwijtschelding jegens een andere Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door het verlenen van uitstel van betaling 

door de Schuldeiser aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar.  

 

5. Een Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen 

van de Schuldenaar onder de Parallelle Vordering, ook in de volgende situaties:  

 

a. als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd;  

b. als de voorwaarden van de obligatielening zoals opgenomen in het prospectus 

worden gewijzigd of aangevuld;  

c. als de verplichtingen van de Schuldenaar onder de obligatielening (en daarmee 

ook onder de Parallelle Vordering) met toestemming van de Schuldeiser worden 

overgedragen aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar; of  

d. als de Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de 

obligatielening (daaronder begrepen de Parallelle Vordering) overdraagt op een 

ander, of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd.  

 

6. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor 

zover nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe 
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zou leiden dat het bedrag waarvoor een Hoofdelijke Medeschuldenaar onder deze 

overeenkomst hoger wordt.  

 

7. Een vennootschap die behoort tot dezelfde groep (als bedoeld in artikel 2:24b van het 

Burgerlijk Wetboek) als de Schuldenaar en geen Oorspronkelijke Hoofdelijke 

Medeschuldenaar is, zal een Hoofdelijke Medeschuldenaar worden als:  

 

a) zij is opgericht in Nederland; en  

b) de Schuldenaar en de toetredende groepsmaatschappij de Schuldeiser een 

volledig ingevuld en ondertekende Toetredingsovereenkomst substantieel in de 

vorm van het model opgenomen in Bijlage 1 (Model Toetredingsovereenkomst) 

hebben toegestuurd.  

 

8. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van 

ieder recht tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens een andere 

Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze 

afstand geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de Schuldeiser een 

schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan alle Hoofdelijke Medeschuldenaars waaruit 

blijkt dat alle verplichtingen van de Schuldenaar jegens de Schuldeiser onder de 

Parallelle Vordering onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan.  

 

9. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht. 10. Alle geschillen naar aanleiding 

van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam. 

 

10. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan 

de Rechtbank Amsterdam. 
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BIJLAGE 2 MODEL TOETREDINGSOVEREENKOMST  

 

Aan:   Stichting Obligatiehoudersbelangen als de Schuldeiser  

Van:   [Groepsmaatschappij] en Carver B.V.  

Datum:  [●]  

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling  

gedateerd [●] december 2020 (de "Overeenkomst") 

 

1. Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Toetredingsovereenkomst. Begrippen 

gedefinieerd in de Overeenkomst hebbend dezelfde betekenis in deze 

Toetredingsovereenkomst, tenzij anders in deze Toetredingsovereenkomst 

gedefinieerd. 

 

2. [Groepsmaatschappij] komt hierbij overeen een Toetredende Hoofdelijke 

Medeschuldenaar te worden en verklaart zich hierbij gebonden aan de bepalingen van 

de Overeenkomst als Toetredende Hoofdelijke Medeschuldenaar ingevolge Artikel 7 

van de Overeenkomst. [Groepsmaatschappij] is een vennootschap geldig opgericht 

onder Nederlands recht van en is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid en geregistreerd onder nummer [●]  

 

3. [Groepsmaatschappij] administratieve gegevens zijn als volgt:  

Adres:  

Emailadres:  

Contactpersoon: 

 

4. Deze Toetredingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
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Carver B.V. 

 

 

      

Door:  [●] 

Functie: [●] 

 

 

[Groepsmaatschappij] 

 

 

      

Door:  [●] 

Functie: [●] 

 

 


