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Wij, Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling, bieden certificaten van 
aandelen aan. Het gaat om certificaten van aandelen van Specs Compound Handling B.V. 

Wij bieden 250.000 certificaten aan. De prijs van een certificaat bij deze aanbieding is € 10,50.  
U kunt minimaal 50 certificaten kopen. De waarde van de certificaten volgt de waarde van de 
aandelen. Let op: de certificaten kunt u niet omwisselen in de aandelen.

In totaal willen wij voor maximaal € 2.625.000 certificaten verkopen. Wij kopen evenveel 
aandelen van Specs Compound Handling B.V. als er certificaten worden verkocht. Verkopen wij 
alle certificaten? Dan kopen wij dus 250.000 aandelen van Specs Compound Handling B.V. 

Zijn er meer dan 250.000 inschrijvingen voor certificaten? Dan hebben de huidige 
aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. het recht om een deel van hun certificaten 
aan te bieden. De prijs van deze certificaten is ook € 10,50. Het gaat om maximaal 145.159 
extra certificaten. Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 395.159. Het totale bedrag 
van de aanbieding van certificaten is dan € 4.149.169,50. 

Voor de certificaten is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  
Als de certificaten tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en 
verkocht via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u een certificaat aan een andere belegger? 
Dan kan het certificaat meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder 
geld voor uw certificaat dan u heeft betaald.

Om de certificaten te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig bij NPEX.  
Op deze rekening houdt u de certificaten aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf.  
 
In dit prospectus vindt u informatie over de certificaten, over ons en over Specs Compound 
Handling B.V. Ook staan in dit prospectus afspraken die u maakt als u certificaten koopt. Leest u 
dit prospectus goed door voordat u onze certificaten koopt. Heeft u dit prospectus gelezen? En 
wilt u onze certificaten kopen? Dan leest u in dit prospectus hoe dat moet. 

Wij bieden onze certificaten alleen aan beleggers in Nederland aan. De certificaten mogen dus 
niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.
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  2.1  Beleggen brengt altijd risico’s met zich

Wij bieden de certificaten aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. 
Dat betekent niet automatisch dat de certificaten voor u geschikt zijn als u een particuliere 
belegger of een professionele belegger bent. 

Let op! Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt 
voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in dit hoofdstuk. 
Wij kunnen u niet adviseren of de certificaten 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 
certificaten? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur. 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze certificaten 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 certificaten niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 
certificaten beter niet kopen. 

1. U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.
2. U heeft geen ervaring met beleggen.
3. U heeft geen verstand van wat Specs Compound Handling B.V. doet. 
4. U snapt niet hoe certificaten of aandelen werken.
5. U wilt geen geld verliezen.
6. U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
7.  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 certificaten.
8. U heeft het geld van de certificaten nodig. U kunt het geld niet missen. 
9.  U heeft de uitkeringen (dividend) van Specs Compound Handling B.V. nodig om de 

belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

2  RISICOFACTOREN
De waarde van onze certificaten hangt af van de waarde van de 
aandelen van Specs Compound Handling B.V. Als u onze certificaten 
koopt, belegt u dus indirect in de aandelen van Specs Compound 
Handling B.V. Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet. 

In dit hoofdstuk staat voor wie de certificaten in het algemeen 
niet geschikt zijn. Verder staan de risico’s beschreven. Dat zijn de 
volgende risico’s:

1. Risico’s van beleggen in de certificaten. U leest hierover bij 2.2.
2.  Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest 

hierover bij 2.3.
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Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw certificaten wil kopen. Of dat de prijs van de 
certificaten lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw 
certificaten. 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt
Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd. Als de 
certificaten tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht 
via het handelsplatform van NPEX.

U kunt de certificaten dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met 
NPEX? Dan kunt u de certificaten niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan 
dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de certificaten van u wil kopen. Het kan ook zijn dat 
u niemand kunt vinden die de certificaten 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 certificaten niet meer op het 
handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de 
certificaten van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de certificaten van u 
wil kopen.

  2.3  Risico’s die horen bij Specs Compound Handling B.V.

Sommige situaties kunnen nadelig zijn voor Specs Compound Handling B.V. De aandelen kunnen 
dan minder of zelfs niets meer waard zijn. Dan zijn ook de certificaten minder of niets meer 
waard. 

Hieronder leest u over de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 
certificaten. 

Risico’s die horen bij de activiteiten
Specs Compound Handling B.V. gaat failliet
Het belangrijkste risico is dat Specs Compound Handling B.V. failliet gaat. De aandelen zijn dan 
niets meer waard. Uw certificaten zijn dan ook niets meer waard.

Aandeelhouders, samen met certificaathouders, krijgen als laatste betaald voor hun aandelen 
en certificaten. U krijgt dus als laatste betaald. Alle andere bedrijven en personen die geld 
van Specs Compound Handling B.V. krijgen, krijgen dus eerder betaald. Alleen als er nog geld 
overblijft, wordt dit verdeeld over de aandeelhouders en certificaathouders. Het kan dus zijn dat 
u niets krijgt voor de certificaten.

Er gebeuren ongelukken met gevaarlijke stoffen
De meeste compounds die Specs Compound Handling B.V. in haar opslagsystemen heeft, 
zijn ongevaarlijk. Meer over onze compounds leest u in hoofdstuk 8.1. Er kunnen gevaarlijke 
compounds tussen zitten of compounds die in combinatie met andere compounds een reactie aan 
zouden kunnen gaan. Ondanks dat het gaat om zeer geringe hoeveelheden (milligrammen per 

  2.2  Risico’s van beleggen in onze certificaten

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze certificaten. Deze kunnen wij 
ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de certificaten uit. Het gaat om 
risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van certificaten.

Risico´s die horen bij de certificaten
Niemand wil uw certificaten kopen
U wilt uw certificaten verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die 
uw certificaten wil kopen. Als er niemand is die de certificaten wil kopen, kunt u de certificaten 
dus niet verkopen. 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 de certificaten niet kunt verkopen.

De prijs van uw certificaat kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw certificaat waard is, staat niet vast. Wilt u uw certificaat verkopen? Dan krijgt 
u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw certificaten. Het kan zijn dat 
de prijs lager is dan het bedrag dat u heeft betaald voor de certificaten. U krijgt dan dus minder 
geld voor uw certificaten. Het kan ook zijn dat niemand uw certificaten wil kopen.

Risico dat u geen dividend krijgt
Specs Compound Handling B.V. heeft beleid opgesteld wanneer zij dividend uitkeert aan 
de aandeelhouders. Daarover leest u in hoofdstuk 5.6. Wij hebben de aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. waarvoor wij certificaten uitgeven. Keert Specs Compound Handling 
B.V. dividend uit? Dan krijgen wij dus het dividend. Het dividend betalen wij door aan al onze 
certificaathouders.

Keert Specs Compound Handling B.V. geen dividend uit? Dan ontvangen wij dus geen dividend. 
U ontvangt dit dan dus ook niet. 

U mag niet stemmen in de aandeelhoudersvergadering van 
Specs Compound Handling B.V.
U koopt een certificaat zonder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
U mag daarom niet stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Specs 
Compound Handling B.V. U kunt dus niet beslissen over het bedrijf van Specs Compound 
Handling B.V. U loopt het risico dat Specs Compound Handling B.V. besluiten neemt waar u het 
niet mee eens bent.

Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX
U kunt uw certificaten niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in de certificaten via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt de 
certificaten 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 moet u de certificaten 
verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Het geld kunt u dan 
opnemen van uw NPEX rekening. 
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financiële resultaat van Specs Compound Handling B.V. Dat kan betekenen dat Specs Compound 
Handling B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo 
slecht is, dat de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling B.V. daalt. Daalt de 
waarde van de aandelen van Specs Compound Handling B.V.? Dan daalt ook de waarde van de 
certificaten. 

Anderen doen het beter
Specs Compound Handling B.V. is niet het enige bedrijf dat de handling en management 
van compounds verzorgt. Doen anderen dit beter? Dan kan dit ertoe leiden dat verwachte 
opbrengsten niet kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft een negatief effect op het financiële 
resultaat van Specs Compound Handling B.V. Dat kan betekenen dat Specs Compound Handling 
B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat 
de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling B.V. daalt. Daalt de waarde van de 
aandelen van Specs Compound Handling B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

Risico’s die horen bij de financiële situatie
De belastingregels kunnen ongunstig veranderen 
De belastingregels zijn belangrijk voor Specs Compound Handling B.V. Veranderen de 
belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat 
Specs Compound Handling B.V. meer belasting moeten betalen. 

Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Specs Compound Handling B.V. 
Dat kan betekenen dat Specs Compound Handling B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn 
dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling 
B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

Risico’s die horen bij het bestuur
Het risico van de afhankelijkheid van het bestuur
Specs Compound Handling B.V. is afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de twee 
bestuurders. Het wegvallen van deze personen betekent dat kennis en ervaring verloren gaat. 
Ook kan het zijn dat het tijd kost om goede vervangers te vinden. Dit kan een negatief effect 
hebben op de bedrijfsvoering en op de winst.

Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Specs Compound Handling B.V. 
Dat kan betekenen dat Specs Compound Handling B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn 
dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling 
B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

compound) en dat veiligheidsvoorschriften gelden, kunnen fouten worden gemaakt. Er kunnen 
daardoor ongelukken gebeuren met mensen of met de gebouwen waarin de operaties van Specs 
Compound Handling B.V. plaatsvinden. Dit kan leiden tot schadeclaims die niet vallen onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van Specs Compound Handling B.V. Ook kan Specs Compound 
Handling B.V. kosten hebben om rechtszaken daarover te voeren. 

Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Specs Compound Handling B.V. 
Dat kan betekenen dat Specs Compound Handling B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn 
dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling 
B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

Wij zijn afhankelijk van enkele opdachtgevers
Specs Compound Handling B.V. heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 
opdrachtgevers waarvoor Specs Compound Handling B.V. compound handling activiteiten 
verricht. Deze overeenkomsten zijn gesloten voor meestal een periode van 5 tot 10 jaar. 
Opdrachtgevers mogen deze overeenkomsten stoppen.

Een groot deel van onze netto-omzet wordt daarbij door enkele van deze opdrachtgevers 
bepaald. Zo is voor ruim 75% aan onze netto-omzet in 2020 bijgedragen door een top 5 van 
opdrachtgevers. In 2019 ging het om ruim 70%. Meer hierover leest u in hoofdstuk 8.4. 

Stopt een samenwerkingsovereenkomst? Dan heeft dat een negatief effect op het financiële 
resultaat van Specs Compound Handling B.V. Dat kan betekenen dat Specs Compound Handling 
B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat 
de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling B.V. daalt. Daalt de waarde van de 
aandelen van Specs Compound Handling B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten.

De lead development projecten zijn geen succes
Specs Compound Handling B.V. werkt - met bedrijven uit de groep - samen met partijen in 
projecten voor lead development. Op dit moment gaat het om 6 projecten. De bedoeling is om 
een grote farmaceutische of biotech onderneming de projecten te laten overnemen en uiteindelijk 
een volwaardig medicijn op de markt te laten brengen. 

Het kan zijn dat een of meerdere projecten niet worden overgenomen. Dan heeft dat een 
negatief effect op het financiële resultaat van Specs Compound Handling B.V. Dat kan betekenen 
dat Specs Compound Handling B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële 
resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling 
B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Specs Compound Handling B.V.? Dan daalt ook 
de waarde van de certificaten. 

Contracten in US dollars
Specs Compound Handling B.V. heeft diverse lange termijn contracten afgesloten in US dollars. 
De verandering in de dollarkoers zorgt voor koersverschillen. Zo leverde dit in 2020 een 
koerswinst op van € 1.754 in 2020. In 2019 leverde dit een koersverlies op van € 8.142.

Heeft Specs Compound Handling B.V. koersverliezen? Dan heeft dat een negatief effect op het 
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  3.1  Algemeen

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

• NPEX
• Stichting NPEX Bewaarbedrijf

Hieronder vindt u meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Eerst zullen wij 
algemene informatie geven over ons en Specs Compound Handling B.V. 

  3.2  Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling

Als u onze certificaten koopt, belegt u dus in onze certificaten en niet direct in de aandelen 
van Specs Compound Handling B.V. De afspraken die u hierover maakt staan in dit 
prospectus. Ook staan de afspraken over de certificaten in de administratievoorwaarden. De 
administratievoorwaarden vindt u in de bijlage. 

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/specs. Hebben wij nieuwe 
informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website van 
NPEX.

Onze officiële (statutaire) naam is Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling. 
Wij zijn een stichting. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 23 juni 2021 in 
Nederland. 
Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 3 van de oprichtingsakte:

Het doel van de stichting is het tegen toekenning van de certificaten in eigendom ten titel van 
beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het 
uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht 
en het innen van dividend en andere uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de 
certificaathouders uit te keren, alsmede het verrichten van al hetgeen -met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houdt, een en ander met inachtneming van de van toepassing zijnde 
administratievoorwaarden. 

3     MET WIE WERKEN WIJ SAMEN 
VOOR DE CERTIFICATEN?
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multilaterale handelsfaciliteit verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Het 
gaat om bedrijven met minimaal € 500.000.000 aan balanswaarde. Specs Compound Handling 
B.V. heeft niet deze balanswaarde. Daarom gelden die regels niet voor Specs Compound Handling 
B.V. Specs Compound Handling B.V. past die regels op dit moment dus niet toe voor haar bedrijf.

  3.4  NPEX

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 
dit handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Wij hebben toelating tot de handel op 
het handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan ook op het handelsplatform van 
NPEX kopen en verkopen.

Als u de certificaten wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de 
administratie van NPEX staat op welke certificaten u recht heeft. Koopt u onze certificaten? 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  
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.

Wij zijn statutair gevestigd in Zoetermeer. Wij hebben ons kantoor aan de Bleiswijkseweg 55 
in (2712PB) Zoetermeer. Het telefoonnummer is 088 5255111. Wij zijn ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het nummer is 83151907. Wilt u een kopie van 
onze inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 
Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code is 724500QJ4V7QDE156P62.

  3.3  Specs Compound Handling B.V.

Het bestuur van Specs Compound Handling B.V. heeft op 23 juni 2021 besloten om de aandelen 
uit te zullen geven, waarvoor wij certificaten zullen uitgeven. 

Specs Compound Handling B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en 
is opgericht op 3 februari 2005 in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor Specs Compound 
Handling B.V. Specs Compound Handling B.V. is de officiële (statutaire) naam. Specs is de 
handelsnaam. 

Specs Compound Handling B.V. heeft het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de 
statuten:

a.  logisitieke dienstverlening ten behoeve van, de koop en verkoop van, de handel in en de 
productie van (bio)chemische verbindingen en producten en het vervoer ervan, alsmede het 
geven van advies en het verlenen van diensten op voornoemd gebied, en tevens het uitvoeren 
van activiteiten en diensten ten behoeve van het ontwikkelen van medicijnen;

b.  het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen 
en dergelijke in Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, het verkrijgen, ontwikkelen, 
beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken, het beheren en administreren 
van- en het handelen in andere vermogenswaarden, een en ander in de meest uitgebreide 
betekenis genomen;

c.  het verlenen van zekerheid op haar toebehorende goederen ten behoeve van een of meer 
van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van (andere) natuurlijke 
personen of rechtspersonen, terzake van schulden van dezen aan derden, alsmede het zich 
hoofdelijk of als borg mede-verbinden voor die schulden;

d.  het oprichten van-, het deelnemen in-, het financieren van- en/of het voeren van het beheer 
en/of de directie respectievelijk het management over andere ondernemingen, alles in de 
meest uitgebreide betekenis genomen;

e.  het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied en het 
verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Specs Compound Handling B.V. is statutair gevestigd in Zoetermeer en heeft haar kantoor aan 
de Bleiswijkseweg 55 in (2712PB) Zoetermeer. Het telefoonnummer is 088 5255111. Specs 
Compound Handling B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Het nummer is 27274228. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het 
ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun aandelen of certificaten van aandelen via een 
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  3.5  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 certificaten? 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.
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  4.1  Een overzicht van de certificaten

Aantal certificaten Wij bieden 250.000 certificaten van aandelen in Specs 
Compound Handling B.V. aan. Beleggers kunnen op al die 
certificaten inschrijven. Wij maken geen onderscheid tussen 
beleggers bij deze aanbieding.

Voor ieder verkocht certificaat kopen wij 1 aandeel van Specs 
Compound Handling B.V. 

De medewerkers van Specs Compound Handling B.V. mogen 
ook inschrijven op deze certificaten. Zij hebben voorrang. Als zij 
inschrijven in de periode van 29 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 
zullen zij als eerste certificaten krijgen toegewezen. Het gaat om 
25 medewerkers. Zij mogen voor maximaal 1.000 certificaten 
per persoon inschrijven. Meer hierover leest u in hoofdstuk 9.6.

Aantal beschikbare 
aandelen

Voor deze aanbieding van certificaten zal Specs Compound 
Handling B.V. maximaal 250.000 nieuwe aandelen uitgeven. 

4   INFORMATIE OVER  
DE CERTIFICATEN

In dit hoofdstuk leest u over de certificaten zelf.
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Extra certificaten Zijn er meer dan 250.000 inschrijvingen voor certificaten? Dan 
hebben  de  aandeelhouders van Specs Compound Handling 
B.V. het recht om een deel van hun certificaten aan te bieden 
bij deze aanbieding van certificaten. De aandeelhouders zullen 
daaraan voorafgaand de onderliggende aandelen overdragen aan 
ons en daarvoor certificaten te ontvangen. 

Maximum aantal aan te
bieden certificaten:

Joseli B.V. 21.289
Torobasa Holding B.V. 14.511
Deflo Beleggingen B.V. 36.174
Millers Bergen Beheer B.V. 36.174
De heer R. Kole 837
Magnus I B.V. 36.174

Het gaat om maximaal 145.159 extra certificaten. Het totaal 
aangeboden certificaten is in dat geval 395.159. Dat is 23,22% 
van het aandelenkapitaal.
Het werkt zo. De inschrijvingen boven de 250.000 certificaten 
die wij aanbieden worden pro rata verdeeld over de aanbiedende 
aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. In 
hoofdstuk 4.4 leest u meer over de certificaathouders. 

Prijs De prijs voor 1 certificaat is € 10,50. Dit geldt ook voor de 
certificaten die aandeelhouders van Specs Compound Handling 
B.V. aanbieden. Deze prijs staat ook op de website van NPEX. 
Deze prijs staat vast voor deze aanbieding. 
De nominale waarde van per aandeel, en daarmee ook per 
certificaat is € 0,20

Maximaal bedrag Wij zullen voor maximaal € 2.625.000 certificaten aanbieden. 
Bieden de aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. 
hun certificaten aan? Dan is het totale bedrag van de aanbieding 
van certificaten € 4.149.169,50.

ISIN De certificaten hebben een ISIN code. De ISIN code is 
NLNP00100091.  

Kosten U betaalt kosten voor het kopen van certificaten. Het gaat om de 
volgende kosten:
U betaalt kosten voor het kopen van certificaten.  
Het gaat om 1% van het bedrag waarvoor u certificaten koopt. 
Die kosten betaalt u aan NPEX. Koopt u bijvoorbeeld voor  
€ 1.050 certificaten? Dan betaalt u dus € 10,50 kosten.  
Deze kosten zijn eenmalig.

Euro De certificaten zijn in euro. 

Niet omwisselen De certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen.

Datum van uitgifte Wij verwachten op 19 augustus 2021 de certificaten uit te 
geven.

Minimum aantal dat u 
kunt kopen

U kunt minimaal 50 certificaat kopen. De prijs van 1 certificaat is 
€ 10,50. Voor 50 certificaten betaalt u dus € 525. Deze prijs is 
exclusief de kosten. Die kosten vindt u hiervoor in deze tabel.

Maximum aantal dat u 
kunt kopen

U kunt voor maximaal € 4.149.169,50 certificaten kopen.  
Dat zijn 395.159 certificaten voor een prijs van € 10,50.  

Tot wanneer kunt u 
certificaten kopen?

U kunt tot en met 12 augustus 2021, 17:00 uur, certificaten 
kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum 
kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in 
hoofdstuk 6.1. 

Certificaten zijn op 
naam

De certificaten zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar 
van de certificaten staat geregistreerd. Een certificaat is geen 
fysiek stuk dat wij afgeven.

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 
NPEX aangevraagd. Als de certificaten tot de handel worden 
toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht 
via het handelsplatform van NPEX.

NPEX zal een 
verzameldepot 
aanhouden met de 
certificaten 

De certificaten 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 certificaten. In de administratie van NPEX staat op 
hoeveel certificaten iedere belegger recht heeft.
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U heeft een 
beleggingsrekening en 
een geldrekening nodig

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop 
staat hoeveel certificaten u heeft gekocht. Ook heeft u een 
geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  
Die rekening gebruikt u om geld op te ontvangen of 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 3.4 en 3.5. Op dit moment rekenen NPEX en 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van 
de geldrekening of de beleggingsrekening voor deze certificaten. 
Verandert dit? Dan verandert het NPEX-reglement. U krijgt 
daarvan bericht.

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 certificaten 
niet kopen.

U heeft een 
bankrekening nodig 
bij een bank in de 
Europese Unie

U heeft een bankrekening nodig bij een bank uit 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 certificaten u 
heeft

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies 
bij wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en hoeveel 
certificaten een belegger bij NPEX heeft. 

U krijgt 
overzichten van uw 
beleggingsrekening

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

  4.2  Rechten en beperkingen die horen bij de certificaten

Bij de certificaten horen de volgende rechten: 

1.  Het recht op betaling van het uitgekeerde dividend. Dan kan in contanten zijn of 
bijvoorbeeld in certificaten. De certificaten geven ook recht op het gehele dividend dat 
over het boekjaar 2021 wordt betaald voor de onderliggende aandelen. 

2.  Het recht op betaling van het restant van het vermogen van Specs Compound Handling 
B.V., als Specs Compound Handling B.V. zou worden ontbonden.

3.  Het recht om de certificaten vrij te verkopen (via NPEX), zonder dat een 
blokkeringsregeling geldt. Meer informatie over het verkopen van de certificaten via 
NPEX leest u in hoofdstuk 7.

4.  Het recht om extra certificaten te kopen als Specs Compound Handling B.V. nieuwe 
aandelen uitgeeft. Dit is een voorkeursrecht. 

5.  Het recht om de certificaten te verkopen als aandelen worden verkocht aan een derde. 
Dit is een tag along bepaling. Hoe dit precies werkt, leest u in artikel 2.3 van de 
aandeelhoudersovereenkomst

6.  Het recht om de jaarlijkse vergadering van certificaathouders bij te wonen.Hierover 
leest u in hoofdstuk 14.

Bij de certificaten horen de volgende beperkingen:
1.  Er geldt geen recht om de algemene vergadering van aandelen van Specs Compound 

Handling B.V. bij te wonen of te stemmen in die vergadering. 
2.  De certificaten mogen niet worden omgeruild voor aandelen van Specs Compound 

Handling B.V.
3.  Er geldt een plicht voor ons om alle aandelen mee te verkopen als alle aandelen 

worden verkocht aan een bonafide derde. Dit kan alleen als deze verkoop op zakelijke 
voorwaarden plaatsvindt en op verzoek van aandeelhouders die meer dan 60% van 
de aandelen hebben. U krijgt dan de koopsom van het aandeel dat hoort bij het 
certificaat. De certificaten vervallen daarna. Dit is een drag along bepaling. Hoe dit 
precies werkt, leest u in artikel 2.4 van de aandeelhoudersovereenkomst.

4.  Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de 
administratievoorwaarden. Wij mogen hier zelf over beslissen.

5. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.
6. Er geldt een plicht om wijzigingen in de naam of het adres aan ons door te geven. 

Ontvangen wij vergoedingen van Specs Compound Handling B.V. voor de aandelen? Dan zullen 
wij deze vergoedingen doorbetalen aan al onze certificaathouders.
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  4.3  Ons bestuur

Specs Compound Handling B.V. besluit uit hoeveel personen ons bestuur bestaat en benoemt 
deze personen. 
Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

•  de heer A. Speksnijder. Hij is ook bestuurder en indirect aandeelhouder van Specs 
Compound Handling B.V.

•  de heer R. Kole. Hij is ook lid van de raad van commissarissen van Specs Compound 
Handling B.V. en direct aandeelhouder van Specs

•  de heer N. Kingma. Hij is ook bestuurder van een van onze aandeelhouders (Magnus I 
B.V.).

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze personen. Alle personen zijn in 
verschillende hoedanigheden betrokken bij Specs Compound Handling B.V. 
Ons bestuur vertegenwoordigt ons. Meer hierover leest u in onze statuten. De statuten vindt u op 
de website van NPEX.

  4.4  Onze certificaathouders

Op dit moment hebben wij nog geen certificaathouders. 

Voordat wij de certificaten zullen uitgeven, zullen wij al 145.159 certificaten hebben uitgegeven 
aan 6 certificaathouders. Hieronder vindt u een lijst van die certificaathouders:

Certificaathouder Rol bij Specs Compound 
Handling B.V.

Aantal certificaten

Joseli B.V. Dit is de vennootschap van de heer 
J.H. Tijhuis, de bestuurder van 
Specs Compound Handling B.V.

21.289

Torobasa Holding B.V. Dit is de vennootschap van de heer 
A. Speksnijder, de bestuurder van 
Specs Compound Handling B.V.

14.511

Deflo Beleggingen B.V. Dit is de vennootschap van de heer 
D.J. Fangman, 

36.174

Millers Bergen Beheer B.V. Dit is de vennootschap van de heer 
A.S.M. Molenaar, commissaris van 
Specs Compound Handling B.V.

36.174

De heer R. Kole De heer R. Kole is commissaris van 
Specs Compound Handling B.V.

837

Magnus I B.V. N.v.t 36.174

Totaal 145.159

De certificaten van deze certificaathouders worden ook bij de NPEX in de notering gebracht. 
Deze certificaten zullen van dezelfde soort (dooreen leverbaar) zijn met de certificaten die wij 
aanbieden en waarvoor Specs Compound Handling B.V. nieuwe aandelen zal uitgeven.
 
Voor deze certificaathouders geldt een lock-up periode. Zij mogen de certificaten dus niet meteen 
verkopen. Deze certificaathouders mogen pas certificaten verkopen als de lock-up periode voorbij 
is. Deze lock-up periode is 90 dagen na de uitgifte van de certificaten.
 
Dit geldt niet voor de certificaten die zij kunnen aanbieden als extra certificaten bij deze 
aanbieding. Daarover leest u in hoofdstuk 4.1.
 
Een van de commissarissen van Specs Compound Handling B.V., de heer Groot, heeft 
aangegeven van plan te zijn 1.500 certificaten te kopen.
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  5.1  Informatie over het aandelenkapitaal

Specs Compound Handling B.V. heeft in totaal 1.451.585 aandelen uitgegeven. Het gaat om 
gewone aandelen. Er zijn geen andere aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn in euro en 
uitgegeven onder Nederlands recht. Hieronder vindt u informatie over het aandelenkapitaal van 
Specs Compound Handling B.V. 

Het aantal aandelen dat is uitgegeven waarvoor is betaald (nominale 
waarde € 0,20)

1.451.585

Het aantal aandelen dat is uitgegeven waarvoor (nog) niet is betaald 0

Het aantal aandelen dat in omloop was per 31 december 2020 (nominale 
waarde € 1)

223.321

Het aantal aandelen dat in omloop was per 1 januari 2021 (na de 
overname van Specs LD B.V.) (nominale waarde € 1)

290.317

Het aantal aandelen dat in omloop was per de datum van dit prospectus 
(nominale waarde € 0,20)

1.451.585

5.  INFORMATIE OVER DE 
AANDELEN VAN SPECS 
COMPOUND HANDLING B.V.

Voor ieder certificaat kopen wij 1 aandeel van Specs Compound 
Handling B.V. Voor deze aanbieding van certificaten verwacht Specs 
Compound Handling B.V. op de uitgiftedatum maximaal 250.000 
aandelen uit te geven. Op 23 juni 2021 hebben de aandeelhouders 
van Specs Compound Handling B.V. besloten om de aandelen uit te 
geven voor deze emissie van certificaten, deze in de notering te laten 
brengen en hebben zij besloten tot de verkoop en certificering van 
een deel van de bestaande aandelen. 
De aandeelhouders hebben het voorkeursrecht voor deze uitgifte van 
deze aandelen uitgesloten. 

Hieronder vindt u meer informatie over de aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. Die informatie gaat ook over de statuten 
van Specs Compound Handling B.V. De statuten vindt u op de 
website van NPEX. U leest hier ook over in hoofdstuk 17. 
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Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven als alle certificaten worden 
verkocht (nominale waarde € 0,20)

250.000

Het aantal aandelen dat in omloop zal zijn als certificaten worden verkocht 
(nominale waarde € 0,20)

1.701.585

Het aandelenkapitaal kan veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen in te trekken of door 
extra aandelen uit te geven. 

De aandelen zijn op naam. Specs Compound Handling B.V. houdt in haar aandeelhoudersregister 
bij wie aandelen heeft. 

  5.2  Rechten en verplichtingen die horen bij de aandelen

Bij de aandelen, en dus ook ieder aandeel dat wij kopen, horen onder andere de volgende 
rechten: 

1.  Het recht de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen tijdens 
die vergadering. Wij zullen alle aandelen in bezit hebben waarvoor certificaten worden 
uitgegeven. Dat betekent dat wij de algemene vergadering van aandeelhouders mogen 
bijwonen. 

2.  De aandelen geven recht om te stemmen in de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Wij mogen dus stemmen tijdens die vergadering. Wij wonen iedere 
vergadering bij en stemmen tijdens die vergaderingen. Wij stemmen in lijn met de 
doelstellingen van Specs Compound Handling B.V.

3.  Het recht om uitkeringen te ontvangen, zoals dividend. Over het dividend leest u 
in hoofdstuk 5.6. Wij zullen de dividenden en andere vergoedingen die horen bij de 
aandelen en die wij ontvangen, doorbetalen. 

4.  Het recht op het restant van het vermogen als Specs Compound Handling B.V. zou 
worden ontbonden. 

5.  De verplichting om de blokkeringsregeling na te leven die in de statuten is 
opgenomen. Dit betekent dat wij als aandeelhouder niet zomaar de aandelen mogen 
verkopen aan een ander. 

Geeft Specs Compound Handling B.V. nieuwe aandelen uit? Dan hebben de bestaande 
aandeelhouders een voorkeursrecht. Dat betekent dat zij als eerste deze aandelen mogen 
kopen. Dit voorkeursrecht kan worden uitgesloten volgens de statuten. De aandeelhouders van 
Specs Compound Handling B.V. zijn overeengekomen geen gebruik te zullen maken van dit 
voorkeursrecht als aan ons aandelen worden uitgegeven voor deze aanbieding van certificaten.

De rechten die horen bij de aandelen van Specs Compound Handling B.V. kunnen veranderen. Dit 
kan als de statuten van Specs Compound Handling B.V. veranderen. De statuten kunnen alleen 
worden veranderd als de algemene vergadering van aandeelhouders daarmee instemt. 

  5.3  Vergaderingen van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Zoetermeer. Dat is minimaal 
1 keer per jaar. Iedere aandeelhouder mag deze vergadering bijwonen. De vergadering wordt 
aangekondigd door een oproeping aan alle aandeelhouders. Die oproeping vindt uiterlijk plaats 
op de 8e dag voor de vergadering. 

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem in de vergadering. 

Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Behalve 
als in de statuten staat dat een andere meerderheid verplicht is. Ook kunnen besluiten buiten 
de vergadering worden genomen. Dat kan alleen als alle personen die gerechtigd zijn om de 
vergadering bij te worden het daarmee eens zijn. Het bestuur en de raad van commissarissen 
van Specs Compound Handling B.V. worden dan in gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

  5.4  Afspraken met aandeelhouders

De aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. hebben op 23 juni 2021 een 
aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Deze aandeelhoudersovereenkomst treedt in werking als 
de certificaten en de onderliggende aandelen worden uitgegeven. Deze vindt u ook op de website 
van NPEX: www.npex.nl/specs. 

•   Er geldt een recht om de aandelen mee te verkopen als minimaal 10% van de aandelen 
worden verkocht aan een derde. Dit is een tag along bepaling. Hoe dit precies werkt, 
leest u in artikel 2.3 van de aandeelhoudersovereenkomst. 

•   Er geldt een plicht om de aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht 
aan een derde. Dit kan alleen als het een bona fide bod betreft en een verzoek van 
aandeelhouders die 60% van de aandelen hebben. Dit is een drag along bepaling. Hoe dit 
precies werkt, leest u in artikel 2.4 van de aandeelhoudersovereenkomst.
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  5.5  Aandeelhouders

Voor ieder certificaat dat wij uitgeven, zullen wij 1 aandeel van Specs Compound Handling 
B.V. kopen. Specs Compound Handling B.V. zal hiervoor nieuwe aandelen uitgeven. De 
aandeelverhoudingen zullen hierdoor veranderen. 

Dit is de situatie op de datum van dit prospectus (voordat wij certificaten uitgeven en voordat de 
aandeelhouders aandelen hebben omgezet naar certificaten):

Aandeelhouder Aantal 
aandelen

Percentage 
van het 
stemrecht

Joseli B.V. 212.896 14,7%

Torobasa Holding B.V. 145.112 10,0%

Deflo Beleggingen B.V. 361.734 24,9%

Millers Bergen Beheer B.V. 361.734 24,9%

De heer R. Kole 8.375 0,6%

Magnus I B.V. 361.734 24,9%

Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling 0 0%

Totaal 1.451.585 100%

Hieronder ziet u de aandeelverhoudingen als wij 250.000 certificaten verkopen en als de 
aandeelhouders samen 145.159 certificaten hebben verkocht: 

Aandeelhouder Aantal 
aandelen

Percentage 
van het 

stemrecht

Joseli B.V. 191.607 11,27%

Torobasa Holding B.V. 130.601 7,68%

Deflo Beleggingen B.V. 325.561 19,13%

Millers Bergen Beheer B.V. 325.561 19,13%

De heer R. Kole 7.537 0,44%

Magnus I B.V. 325.561 19,13%

Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling 395.159 23,22%

Totaal 1.701.585 100%

  5.6  Dividend

De aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. hebben recht op dividend als Specs 
Compound Handling B.V. dit uitkeert. Specs Compound Handling B.V. kan alleen dividend 
uitkeren als er winst is gemaakt.

Specs Compound Handling B.V. heeft de volgende regels voor het uitkeren van dividend:
•    De aandeelhouders hebben recht op de winst. Er is sprake van winst als het eigen 

vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal met 
wettelijke reserves. 

•    De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd. 
•    Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren? Dan 

kan alleen dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit goedkeurt. Het bestuur zal dit 
goedkeuren. Behalve als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat Specs 
Compound Handling B.V. opeisbare schulden niet kan blijven betalen na het uitkeren van 
het dividend.

•    Specs Compound Handling B.V. heeft het beleid om onder normale omstandigheden 
minimaal 40% van het netto resultaat over het voorgaande boekjaar uit te keren als 
dividend. Mocht de liquiditeitspositie het niet toelaten of mocht de solvabiliteit door de 
dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden 
verlaagd. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het 
balanstotaal.

•    De betaaldatum van het dividend is wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders. Deze vergadering vindt plaats voor 30 juni van ieder 
boekjaar en wordt minimaal 8 dagen van tevoren aangekondigd.  Als aandelen (en 
daarmee de bijbehorende certificaten) na de dag van deze vergadering worden gekocht, 
geeft dit de koper geen recht op vastgestelde dividend van het vorige boekjaar (ex-
dividenddatum).

•    Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend. 

Over 2019 hebben de aandeelhouders afgezien van dividend. Over 2020 is 40% van het 
netto resultaat aan dividend uitgekeerd. Het gaat om een bedrag € 217.032 aan dividend. 
Dat is (afgerond) € 0,150 per aandeel het dividend is op 28 mei 2021 uitgekeerd. Dat is 
een rendement van 1,4% per aandeel.
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  6.1  U schrijft in

Om certificaten te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:

1.  U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/specs. Heeft u uw inschrijving 
verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht 
aan ons door.  
  
NPEX moet uw inschrijving uiterlijk 12 augustus 2021 om 17:00 uur hebben 
ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze certificaten. Wij kunnen 
deze datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen 
wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle certificaten te 
verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog 
niet genoeg inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen 
om dan alvast een deel van de certificaten 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 certificaten wilt kopen. Dat doet u door het bedrag 
inclusief inschrijfkosten over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is 
NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het 
bedrag uiterlijk op 12 augustus 2021 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u 
betaalt, hoe groter de kans dat u certificaten krijgt. Dat leggen wij hieronder, na het 
tijdschema, verder uit.

6  ALS U CERTIFICATEN WILT 
KOPEN

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u certificaten kopen? Dan 
leest u hieronder hoe u dat kunt doen. 
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Wij gebruiken het volgende tijdschema:

Donderdag 12 augustus 2021 om 17:00 uur
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen.

Maandag 16 augustus 2021
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd. 

Donderdag 19 augustus 2021
Specs Compound Handling B.V. geeft de aandelen uit. Wij krijgen deze aandelen van Specs 
Compound Handling B.V. en geven de certificaten uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:

1. Wij hebben van de beleggers het geld voor de certificaten ontvangen.
2. De beleggers krijgen de certificaten. 
3. NPEX registreert in haar administratie hoeveel certificaten iedere belegger heeft.
4.  NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u certificaten heeft gekregen en 

zo ja, hoeveel certificaten u heeft gekregen. 
5. De afspraken over de certificaten gelden vanaf nu tussen u en ons. 
6.  Als u wilt, mag u vanaf nu de certificaten verkopen. Let op: verlengen wij de periode 

om in te schrijven en geven wij alvast certificaten uit? Dan kunt u die certificaten 
pas verkopen als de inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige certificaten zijn 
uitgegeven. 

Het kan zijn dat u minder certificaten krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven. Of dat u 
geen certificaten krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen certificaten 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 certificaten? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen certificaten? 
Dan krijgt u al uw geld terug. Zijn al onze certificaten verkocht voordat wij uw inschrijving 
ontvangen? Ook dan krijgt u 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 19 augustus 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. 

  6.2  Wij kunnen de aanbieding stoppen

Wij kunnen de aanbieding van de certificaten stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen 
wij doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen voor 
minimaal € 1.050.000 certificaten verkopen. Dat zijn 100.000 certificaten. 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/
specs). 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 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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U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX
Wilt u uw certificaten verkopen? Dan kunt u dat alleen doen aan een belegger die een NPEX 
rekening heeft. U kunt de certificaten dus niet laten overmaken naar een andere rekening als u 
die heeft buiten NPEX. 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform? 
Hoe u de certificaten verkoopt, werkt zo: 

U zet uw certificaten te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 
bieden op uw certificaten. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die 
de certificaten van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de 
certificaten op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de certificaten verkoopt, spreekt u 
met NPEX af als u de beleggingsrekening opent. 

Verkoopt u certificaten? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de certificaten 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. 

7  ALS U CERTIFICATEN WILT 
VERKOPEN
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8   INFORMATIE OVER SPECS 
COMPOUND HANDLING B.V.

  8.1  Wat doet Specs Compound Handling B.V.?
Specs Compound Handling B.V. richt zich op compounds. Compounds zijn chemische en 
biologische stoffen waarmee nieuwe medicijnen kunnen worden ontwikkeld. Specs Compound 
Handling B.V. verzorgt - samen met de bedrijven uit de groep - de handling en management van 
compounds. Daarnaast richt Specs Compound Handling B.V. op lead development. Daarvoor 
werkt Specs Compound Handling B.V. samen met partners die medicijnen ontwikkelen.

De achtergrond
Specs Compound Handling B.V. (inclusief haar rechtsvoorgangers) is 34 jaar geleden 
begonnen als groothandel in chemische en biologische stoffen die gebruikt worden in de 
farmaceutische industrie. Deze chemische en biologische stoffen worden gebruikt om te testen 
op hun biologische activiteit om uiteindelijk een nieuw geneesmiddel te vinden (de screening 
compounds). Om zoveel mogelijk verschillende stoffen aan te kunnen bieden is er een wereldwijd 
netwerk van meer dan 2.000 leveranciers van chemische en biologische stoffen opgezet. 

Om deze stoffen te kunnen uitleveren en aan de strenge eisen van klanten te kunnen voldoen, 
werd in de loop van jaren een voorraad aangelegd van enkele honderdduizenden stoffen en 
een laboratorium opgezet met zeer nauwkeurige weegschalen om tot op een honderdste 
milligram stoffen te kunnen afwegen. Vervolgens werden pipetteer robots geïntroduceerd om 
de afgewogen stoffen op te lossen en uit te kunnen leveren in de gewenste microtiter platen 
die in de onderzoekscentra van farmaceutische bedrijven worden toegepast in het zogenaamde 
‘screening’-proces. Ook werd een online chemische webshop gebouwd om de voorraad aan 
stoffen aan te kunnen bieden. Om de kwaliteit van de aangeboden stoffen te kunnen garanderen, 
ondergingen de stoffen een kwaliteitscontrole met een de zuiverheid en de identiteit van de stof 
te bepalen.

Door het wereldwijde netwerk van leveranciers wordt Specs Compound Handling B.V. benaderd 
om stoffen in te kopen voor een specifiek doel. Deze speciaal samengestelde sets kunnen door 
meerdere klanten worden afgenomen. Voorbeeld hiervan is de Repurposing set van ongeveer 
5.500 stoffen waarvan de originele biologische activiteiten bekend zijn, maar die mogelijk ook 
nog nieuwe onbekende activiteiten hebben.

Deze opgebouwde expertise om zeer grote aantallen screening compounds te verwerken, werd 
gewaardeerd door de klanten. Dit heeft geleid tot het huidige compound management business 
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model waarbij alle hiervoor genoemde onderdelen van het logistieke proces (van een chemische 
stof vanaf de bron tot aan het testlaboratorium) als dienst te kunnen aanbieden.

Daarnaast is een syntheselab opgezet om ook de mogelijkheid te hebben om zelf stoffen te 
kunnen maken die niet via het uitgebreide netwerk van leveranciers zijn te vinden. In het 
syntheselab is alle chemische kennis aanwezig om veilig met chemische stoffen te kunnen 
werken en de kwaliteitscontrole te beheren en te waarborgen.

Daarmee zijn alle groothandel en logistieke aspecten uitgegroeid tot de diensten in compound 
management en is de voorraad aan diverse chemische stoffen samen met de chemische kennis 
en het syntheselab uitgegroeid tot de lead development activiteit.

Compound handling en management. 
Specs Compound Handling B.V. (samen met Specs Chemicals Services Inc.) richt zich op de 
compounds waarmee R&D activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. Specs Compound Handling B.V. is daarbij gespecialiseerd in het sourcen, de 
handling, het beoordelen op kwaliteit, het opslaan onder geconditioneerde omstandigheden en 
het distribueren van compounds in droge (poeder-achtige) vorm. Specs Compound Handling 
B.V. richt zich niet op bulk compounds die worden gebruikt voor de uiteindelijke productie van 
medicijnen.

Voor het selecteren van de juiste compound uit de miljoenen compounds die zijn opgeslagen 
in speciaal daarvoor gebouwde opslagsystemen wordt gebruikt gemaakt van lasergestuurde 
apparatuur en speciaal door Specs Compound Handling B.V. ontwikkelde software. De klanten 
voor wie Specs Compound Handling B.V. de opslag en handling van de compoundportefeuille 
beheert, hebben direct toegang tot het softwaresysteem waarmee hun compounds worden 
beheerd. 

Verscheidene grote farmaceutische en biotech ondernemingen  en instellingen die actief zijn op 
het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen hebben hun portefeuille ondergebracht 
bij één van de vestigingen van Specs Compound Handling B.V. (in Nederland of in de Verenigde 
Staten). Deze compoundportefeuilles bestaan vaak uit vele miljoenen compounds, die ook wel de 
kroonjuwelen van de farmaceutische bedrijven of instellingen worden genoemd. 

Op verzoek van haar klanten zorgt Specs Compound Handling B.V. ervoor dat gevraagde 
compounds binnen zeer korte tijd beschikbaar zijn voor ontwikkelingsactiviteiten in de laboratoria 
van de opdrachtgevers. Specs Compound Handling B.V. is feitelijk een partner van haar klanten 
en de samenwerkingen zijn voor de meeste klanten voor langere tijd vastgelegd (vaak voor een 
periode van 5 tot 10 jaar). 

Specs Compound Handling B.V. heeft gemerkt dat ook bij kleinere en middelgrote ondernemingen 
in de farmaceutische en biotech industrie behoefte bestaat om de compoundportefeuille bij 
een gespecialiseerde partner onder te brengen. Specs Compound Handling B.V. heeft daarom 
in 2019 besloten om te investeren in een zogenaamde ‘shared-facility’ waar binnen de 
compoundportefeuilles van meerdere kleinere opdrachtgevers kunnen worden ondergebracht. 
Inmiddels is de eerste ‘shared-facility’ al voor een groot deel gevuld.

Een andere trend die door Specs Compound Handling B.V. is gesignaleerd, is de behoefte in de 
markt om ook de opslag, het beheer en het distribueren uit te besteden van compounds in de 
vorm van een oplossing en van building blocks. Een building block is een bouwsteen waarmee 
screening compounds worden opgebouwd. Het combineren van meerdere building blocks levert 
een screening compound op. Daarnaast zal het online in- en verkoopplatform gemoderniseerd 
worden om een bredere klantenkring te kunnen bedienen. Het geld van de certificaten wil Specs 
Compound Handling B.V. gebruiken om hierin te groeien. Meer leest u ook in hoofdstuk 10.1.

Lead development
Specs Compound Handling B.V. (samen met Specs LD B.V.) richt zich op partnerschappen met 
ondernemingen of instellingen die de ambitie hebben om een nieuw medicijn te ontwikkelen. 
Deze partners zijn soms startups maar soms ook instellingen, zoals universiteiten, die op basis 
van een nieuw idee een nieuw medicijn willen ontwikkelen. Concreet komt het erop neer dat 
Specs Compound Handling B.V. haar ervaringen, haar eigen voorraad compounds en haar 
laboratoriumfaciliteiten in Delft of Zoetermeer beschikbaar stelt voor dergelijke initiatieven. 
Specs Compound Handling B.V. heeft daardoor belangen in een zestal lead development 
projecten. De doelstellingen van deze lopende projecten variëren van het ontwikkelen van 
medicijnen op het gebied van oncologie (2 projecten), twee alternatieven voor antibiotica, een op 
het gebied van de ziekte van Alzheimer en een op het gebied van een nieraandoening. Hierover 
leest u ook in hoofdstuk 8.4. 

Wereldwijd actief
Specs Compound Handling B.V. is samen met Specs Chemical Services Inc. actief in de hele 
wereld. Er zijn vestigingen in Nederland en de Verenigde Staten. In India en China wordt gewerkt 
met lokale agenten die exclusief voor Specs Compound Handling B.V. werken
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  8.2  Hoe ziet het bedrijf van Specs Compound Handling B.V. eruit?

Specs Compound Handling B.V. maakt onderdeel uit van een groep van bedrijven:

A.S.M. Molenaar D.J. Fangman Vulpis BVBA J.H. Tijhuis A. Speksnijder

Millers Bergen
Beheer BV

KvK: 37083570
Bestuurder:

A.S.M. Molenaar

Delfo
Beleggingen BV
KvK: 32055068

Bestuurder:
D.J. Fangman

Magnus I BV
KvK: 56789203

Bestuurder:
N.S. Kingma

en T.C.H. Gaal

Joseli BV
KvK: 27272390

Bestuurder:
J.H. Tijhuis

Specs Compound Handling BV
KvK: 272754228

Bestuurders: J.H. Tijhuis en A. Speksnijder

Torobasa BV
KvK: 24427407

Bestuurder:
A. Speksnijder

M.J. Kole

100% 100%

Specs LD BV
KvK: 58058087

Bestuurders:
J.H. Tijhuis

A. Speksnijder

Specs Chemical 
Services Inc.

FEIN: 02-0475491
Bestuurders:
J.H. Tijhuis

A. Speksnijder

100% 100%

100% 100% 100%

24,9% 24,9% 24,9% 14,7% 10% 0,6%

STAK Specs
Compound
Handling

Bestuurders: N.S. Kingma,
M.J. Kole en 

A. Speksnijder 

0,0%

Meer over de aandeelhouders leest u in hoofdstuk 5.5. 

Specs Compound Handling B.V. verricht alle compound handling en managementactiviteiten 
wereldwijd, met uitzondering van Noord-Amerika. Daarnaast verricht Specs Compound 
Handling B.V. het management, de organisatie en de administratieve activiteiten van beide 
dochtervennootschappen. Specs Compound Handling B.V. houdt daarnaast alle aandelen in haar 
twee dochtervennootschappen. Het gaat om de volgende dochtervennootschappen:

1.   Specs LD B.V. In deze vennootschap zijn alle lead development activiteiten 
opgenomen. De bestuurders zijn de heer A. Speksnijder en de heer J.H. Tijhuis. 

2.   Specs Chemical Services Inc. Deze vennootschap verricht alle compound handling en 
management activiteiten in Noord-Amerika. De bestuurders zijn de heer A. Speksnijder 
en de heer J.H. Tijhuis. 

  8.3  Belangrijkste markten

Specs Compound Handling B.V. is actief in de farmaceutische onderzoekswereld. Deze omvat 
enkele duizenden organisaties waaronder farmaceutische bedrijven van groot tot klein, 
biotechnologiebedrijven, universitaire vakgroepen, patiëntenverenigingen en is groeiende. 
Compound Management speelt daarin voor iedere partij een rol en deze markt  omvat 
leveranciers van apparatuur, opslagsystemen, consumables en softwarepakketten. Hoewel het 
uitbesteden van voorraadbeheer en distributie van compounds een niche markt is waar niet veel 
publieke informatie over is, is het een vast onderwerp op jaarlijkse conferenties over Compound 
Management.

(bron:  -The Pharma 1000: Torreya Reports on World’s Most Valuable Pharmaceutical Companies   
in 2020 - Executive Summary - Publications - Torreya. Compound management market to 
almost double by 2023 | Pharma IQ (pharma-iq.com))

  8.4  Belangrijkste contracten 

Specs Compound Handling B.V. heeft geen belangrijke contracten gesloten buiten de normale 
bedrijfsuitoefening. 

Wel heeft Specs Compound Handling B.V. voor haar bedrijf in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Dit zijn enkele van deze contracten.

•  Contracten voor de opslag van grotere portefeuilles van compounds voor klanten.  
Deze contracten hebben een looptijd van 5 tot 10 jaar. Er worden afspraken gemaakt 
over een aanbetaling waarmee de investeringen in de soft- en hardware kunnen worden 
betaald. Vervolgens wordt er door de opdrachtgever een vergoeding betaald per activiteit 
en wordt er een jaarlijkse vergoeding betaald. In veel gevallen is sprake van een jaarlijks 
maximaal aantal activiteiten dat inbegrepen is in de jaarlijkse vergoeding. De activiteiten 
kunnen betrekking hebben op de ‘order-picking’ van compounds die naar een van de 
laboratoria moeten worden verstuurd, maar ook het controleren van de kwaliteit of het 
ompakken van compounds naar andere systemen. De belangrijkste opdrachtgevers op dit 
moment zijn in alfabetische volgorde:

• AstraZeneca UK limited 
• Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
• Elanco US Inc.
• Eli Lilly & Co
• Galapagos N.V.
• Hoffmann la Roche Inc.
• Jansen Research & Development LLC. 
• LifeArc
• Merck Sharp & Dohme Corp. 
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Klanten
2021

Eerste 
kwartaal 

2020 2019

Totale netto omzet €1.070.461  €4.687.341   €4.485.090 

Top 5 75,32% 70,86% 54,92%

Top 10 87,10%  87,32% 72,40%

Aantal klanten 96 191 211

•  Contracten voor de opslag van portefeuilles van compounds voor klanten in de shared 
facility. Deze contracten hebben een looptijd van 3 tot 10 jaar. Hiervoor geldt geen initiële 
aanbetaling. 

•  Contracten voor lead management. De looptijd van deze contracten hangt af van de 
ontwikkeling in het project. Per project worden verschillende soorten afspraken gemaakt, 
waaronder over het eigendom van het octrooirecht en royalties. In sommige gevallen 
wordt Specs Compound Handling B.V. aandeelhouder. Op dit moment gaat het om de 
volgende projecten:

-  Bacteriële infecties (samen met Saverna uit Zwitserland). Dit project ziet er om een 
nieuwe antibiotica behandeling te ontwikkelen waarbij het risico van het ontwikkelen 
van resistentie tegen medicijnen lager ligt. 

-  Groeihormoon/oncologie (samen met Bimini Biotech uit Nederland). De belangrijkste 
compound in dit project, BIMI001, werd gesynthetiseerd in het research lab 
van Specs Compound Handling B.V. en heeft een heel grote activiteit tegen 
groeihormoonreceptoren om tumorgroei te voorkomen.

-  Ziekte van Alzheimer (samen met Alion, San Francisco, USA). De strategie van 
dit project is om softwaretools te gebruiken om de activiteit van bestaande 
geneesmiddelen en NCE’s te voorspellen in het kader van de ziekte van Alzheimer. Een 
NCE is een new chemical entity. Dat is een nieuwe (patenteerbare) chemische stof met 
de gewenste biologische activiteit om ingezet te kunnen worden als geneesmiddel. 

-  Polycysteuze nierziekte (PKD) (samen met Ocello Molecules B.V. uit Leiden en het 
Leids Universitair Medisch Centrum, Nederland). Dit project ziet op een unieke High 
Content testtechnologie met cellen die in 3D groeien om nieuwe lead-verbindingen te 
identificeren. 

-  Oncologie / uitzaaiingen. De octrooirechten zijn 100% eigendom van Specs Compound 
Handling B.V. Het gaat om een octrooi van een chemische klasse van verbindingen die 
voorkomen dat cellen door het lichaam migreren. Dit octrooi loopt tot maart 2033 in 
de Verenigde Staten, Europa en Japan.

-  Anti-infectie (consortium van 11 universiteiten en 6 bedrijven onder leiding van 
Helmholz Center for Infection Research, Duitsland) Dit is het MepAnti project. Het 
project ziet op het identificeren van nieuwe anti-infectieuze geneesmiddelen. 

Het is voor deze projecten de bedoeling om tijdig een partner (zoals een grote 
farmaceutische onderneming) te vinden voor de klinische fases. Vanaf deze klinische fase 
eindigt de betrokkenheid van Specs Compound Handling B.V. Het is nu nog niet mogelijk 
om aan te geven welke van deze projecten kans maken om in die fase terecht te komen. In 
de praktijk blijkt dat in de farmaceutische en biotech industrie veel ontwikkelingstrajecten 
voor nieuwe medicijnen de klinische fases niet halen. Essentieel voor de lead development 
activiteiten is het beschermen van de ontwikkelde kennis. Voor alle projecten wordt dan 
ook octrooibescherming aangevraagd of is al verkregen. 

•  Huurcontracten voor het pand aan de Bleiswijkseweg 55 in Zoetermeer. Dit contract loopt 
tot en met 31 juli 2036. De opzegtermijn is 12 maanden. 

•  Huurcontracten voor het pand aan de Molengraaffsingel 12-14 in Delft. Dit contract loopt 
tot en met 30 september 2021. De opzegtermijn is 2 maanden. De intentie is om dit 
contract voor een jaar te verlengen.

  8.5  Belangrijkste investeringen

Specs Compound Handling B.V. heeft geen belangrijke investeringen gedaan sinds 31 december 
2020. Over de financiële informatie van Specs Compound Handling B.V. leest u in hoofdstuk 14. 

  8.6  Kwaliteitsnormen

Het werken met chemische stoffen vereist de nodige maatregelen om dit veilig te kunnen doen. 
Specs Compound Handling B.V. houdt zich strikt aan de GLP (Good Laboratory Practice). 
In de meeste gevallen worden de chemische stoffen behandeld in ruimtes waar onderdruk 
heerst, zodat de medewerker veiliggesteld zijn aan blootstelling van gevaarlijke of biologisch 
actieve stoffen. In maart 2021 is Specs Compound Handling B.V. op basis van de ingestelde 
veiligheidsnormen gecertificeerd om stoffen uit de op één na hoogste gevarenklasse 
(Occupational Exposure Limits Class 4) te mogen verwerken. Iedere 2 tot 3 jaar wordt een 
controle hierop uitgevoerd.

  8.7  Er zijn geen rechtszaken

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis kunnen zijn of van 
betekenis zijn geweest op de financiële positie of de rentabiliteit van Specs Compound Handling 
B.V. Of die van de groep. Voor zover Specs Compound Handling B.V. weet, worden die ook niet 
gestart. Dat geldt ook voor ingrepen van de overheid en voor arbitrages. Rentabiliteit betekent of 
Specs Compound Handling B.V. voldoende winst maakt.
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  8.8  Waardering

Specs Compound Handling B.V. heeft een waardering gemaakt van haar bedrijf voor deze 
aanbieding van certificaten. Twee externe deskundigen hebben een fairness opinion afgegeven 
waarin deze waardering is bevestigd. 

Deze waardering is gebaseerd op 3 methodes:
i) DCF-calculatie
ii) dividendrendement 
iii) PEER vergelijking

Gekozen is voor de waardering op basis van de DCF-calculatie, die vermeerderd met de waarde 
van Specs LD B.V. uitkwam € 17.900.000. De waardering op basis van dividendrendement kwam 
iets hoger uit (€ 18.600.000), terwijl de methode op basis van de PEER vergelijking aanzienlijk 
hoger uit kwam  (€ 62.400.000). Specs Compound Handling B.V. stelt de waardering derhalve 
vast op € 17.900.000. Deze waardering geldt op de datum van 1 januari 2021.

Basis voor de waardering zijn het businessplan en de prognoses van de omzet voor de huidige 
en de nieuwe activiteiten voor de jaren 2021 tot en met 2026 zoals afgegeven door Specs 
Compound Handling B.V. De prognoses zijn gebaseerd op de lopende contracten en een zo reëel 
mogelijke inschatting van de toekomstige omzetten en kosten (mede op basis van gesprekken 
met klanten en leveranciers). 

Verder spelen de lead development projecten een rol. Hierover leest u ook in hoofdstuk 8.4. 
Gezien de vroege stadia van deze projecten is het onzeker of de doelstellingen in de projecten 
gehaald zal worden. Er zijn verschillende projecten die nog in de preklinische fase verkeren. Twee 
van de zes projecten verkeren al wel in een fase die het mogelijk maakt om er een waarde aan 
toe te kennen. 

De waardering van € 17.900.000 levert een prijs per aandeel op van € 10,50 (inclusief de 
250.000 nieuw uit te geven aandelen als alle 250.000 certificaten worden verkocht). Specs 
Compound Handling B.V. zal namelijk 1.701.585 aandelen hebben uitgeven als alle 250.000 
certificaten worden verkocht. De prijs van een certificaat is gelijk aan die van een aandeel. De 
uitgifteprijs van een certificaat is dus ook € 10,50.
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  9.1  De bestuurders van Specs Compound Handling B.V. 

Specs Compound Handling B.V. heeft twee bestuurders:

•  De heer A. Speksnijder is CFO. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor Specs 
Compound Handling B.V. 

•  De heer J.H. Tijhuis is CEO. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor Specs 
Compound Handling B.V. 

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen Specs Compound Handling B.V. en haar bestuurders. 
Zowel de heer A. Speksnijder als de heer J.H. Tijhuis zijn ook (indirect) de bestuurder 
van de dochtervennootschappen van Specs Compound Handling B.V. Daardoor kunnen er 
belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die zij hebben jegens Specs Compound Handling 
B.V. en de plichten die zij hebben ten opzichte van die dochtervennootschappen. Als sprake is 
van een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor Specs Compound 
Handling B.V. of voor de dochtervennootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat zij 
beslissingen nemen die gunstig zijn voor Specs Compound Handling B.V., maar die ongunstig zijn 
voor een van de dochtervennootschappen.

Daarnaast is de heer A. Speksnijder onze bestuurder. Daardoor kunnen er belangenconflicten 
ontstaan tussen de plichten die hij heeft jegens Specs Compound Handling B.V. en de plichten die 
hij heeft ten opzichte van ons.

  9.2  Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken.
Daarnaast staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad ter zijde. 

Specs Compound Handling B.V. heeft drie commissarissen benoemd. Het gaat om de volgende 
personen:

9      Wie zijn de belangrijkste 
mensen van Specs Compound 
Handling B.V.? 

Specs Compound Handling B.V. heeft personeel. Het personeel is 
belangrijk. Dit zijn de belangrijkste personen in het bedrijf:

•  de bestuurders
•  de commissarissen

Het kantooradres van al deze mensen is Bleiswijkseweg 55 in  
(2712 PB) Zoetermeer.
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•  de heer A.S.M. Molenaar. Hij is de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarnaast 
is hij (indirect) aandeelhouder van Specs Compound Handling B.V. Hij heeft geen andere 
functies die relevant zijn voor Specs Compound Handling B.V. Er zijn geen mogelijk 
belangenconflicten tussen Specs Compound Handling B.V. en de heer Molenaar.

•  de heer M.J. Kole. Daarnaast is hij aandeelhouder van Specs Compound Handling B.V. 
Ook is hij bestuurder van ons. Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen 
de plichten die hij heeft jegens Specs Compound Handling B.V. en de plichten die hij 
heeft ten opzichte van ons. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor Specs 
Compound Handling B.V. 

•  de heer R.M. Groot. Hij is werkzaam voor een groepsvennootschap van een 
aandeelhouder van Specs Compound Handling B.V. (Magnus I B.V.). Hij heeft verder 
geen andere functies die relevant zijn voor Specs Compound Handling B.V. Er zijn geen 
mogelijk belangenconflicten tussen Specs Compound Handling B.V. en deze de heer 
Groot. 
De heer Groot heeft aangegeven van plan te zijn 1.500 certificaten te kopen.

Er zijn geen mogelijk belangenconflicten tussen Specs Compound Handling B.V. en deze 
personen. 

  9.3  Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden

De bestuurders en commissarissen verklaren het volgende over het verleden:

• zij zijn niet betrokken geweest bij fraudemisdrijven. 
•  zij zijn niet voorwerp geweest van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of 

opgelegde sancties door wettelijke autoriteiten of door een toezichthouder. 
•  zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen als bestuurder, 

leidinggevende of als lid van een toezichthoudend orgaan van een uitgevende instelling.
•  zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen in het kader van het 

beheer of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling.

   9.4  Regels die gelden voor de benoeming, schorsing en ontslag van 
bestuurders

Het bestuur van Specs Compound Handling B.V. bestaat uit minimaal een of meer personen. De 
algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders. Het is ook de algemene 
vergadering van aandeelhouders die de bestuurders schorst of ontslaat. Dit kan op ieder 
moment. Is sprake van ontstentenis of belet bij een of meer bestuurders? Dan blijven de andere 
bestuurders met het besturen belast. 

  9.5  Vergoedingen, aandelen en opties 

In 2020 heeft Specs Compound Handling B.V. afgerond € 340.000 betaald aan de bestuurders. In 
2019 bedroeg dit € 320.000. Deze bedragen zijn bruto bedragen, inclusief werkgeverslasten en 

vakantiegeld. Specs Compound Handling B.V. heeft geen voordelen in natura toegekend. Voor de 
bestuurders geldt een pensioenregeling op basis van beschikbare premie.

Er zijn verder geen afspraken gemaakt in een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en 
Specs Compound Handling B.V. over het ontvangen van een bepaald bedrag als deze personen 
stoppen met hun functie. 

  9.6  Personeel

Specs Compound Handling B.V. en de bedrijven uit de groep hebben op 31 december 2020 34 
medewerkers in dienst. Op 31 december 2019 ging het om 35 medewerkers. Op de datum van 
dit prospectus gaat het om 34 medewerkers. 

De medewerkers die op de datum van dit prospectus in dienst zijn van Specs Compound 
Handling B.V. mogen ook inschrijven op deze certificaten. Zij hebben voorrang. Als zij inschrijven 
in de periode van 29 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 zullen zij als eerste certificaten krijgen 
toegewezen. Het gaat om 25 medewerkers. Zij mogen voor maximaal 1.000 certificaten per 
persoon inschrijven. 

Daarbij mogen zij ervoor kiezen om Specs Compound Handling B.V. het aankoopbedrag en de 
aankoopkosten te laten betalen. Dit aankoopbedrag met de aankoopkosten is een lening en die 
moet binnen 4 jaar zijn terugbetaald of eerder bij uitdiensttreding. Er is 3,5% rente per jaar 
verschuldigd over de lening. Specs Compound Handling B.V. leent dus aan de medewerkers 
maximaal € 265.125 (€ 262.500 voor het aankoopbedrag en € 2.625 voor de aankoopkosten). 

Schrijft een medewerker in voor meer dan 1.000 certificaten? Dan krijgt deze medewerker geen 
voorrang voor die extra certificaten. Ook kan deze medewerker voor de aankoop van die extra 
certificaten niet lenen van Specs Compound Handling B.V. 

Voor de medewerkers geldt een lock-up periode voor alle certificaten die zij kopen. Zij mogen de 
certificaten dus niet meteen verkopen. Deze medewerkers mogen pas certificaten verkopen als 
de lock-up periode voorbij is. Deze lock-up periode is 90 dagen na de uitgifte van de certificaten. 
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10     WAAROM WILLEN WIJ DE 
CERTIFICATEN VERKOPEN?

  10.1  De reden van de aanbieding

Wij, samen met de aanbiedende aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V., willen 
voor maximaal voor € 4.149.169,50 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van € 
2.625.000 aan nieuw uit te geven aandelen die zullen worden gecertificeerd en een bedrag van € 
1.524.169,50 van de aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. die hiervoor een deel 
van hun aandelen overdragen aan ons en daarvoor certificaten te ontvangen. 

Voor het bedrag van € 2.625.000 zullen wij aandelen van Specs Compound Handling B.V. kopen. 
Dit bedrag wil Specs Compound Handling B.V. investeren in haar groei. 

Specs Compound Handling B.V. heeft de ambitie om diensten aan te bieden op het gebied van:

1.  Het aanbieden van compounds opgelost in een vloeistof naast de huidige 
activiteiten die betrekking hebben op compounds in droge of poedervorm. Zodra een 
compound is opgelost in een vloeistof, kan de biologische activiteit van een compound 
worden getest. Meer over de compounds leest u in hoofdstuk 8.1.

2.  Het uitbreiden van de building blocks. Met building blocks worden screening 
compounds gemaakt. Meer over de building blocks leest u in hoofdstuk 8.1. 

3.  Het opstarten van een shared facility in de Verenigde Staten en uitbreiden in 
Nederland. Het huidige systeem is voor de helft gevuld en is voor de Nederlandse 
vestiging een uitbreiding voorzien. Met de opgebouwde kennis en ervaring is een 
vergelijkbaar systeem voor de vestiging in de Verenigde Staten gepland voor 2022.

4.  Het in- en verkoopplatform zal worden vernieuwd om andere diensten te 
ondersteunen. De huidige online in- en verkoop platform was de eerste in de wereld 
met een zoekmachine voor chemische structuren. Deze online tool zal worden 
geprofessionaliseerd, zodat de producten van een groter aantal leveranciers kan worden 
aangeboden aan een groter aantal klanten. Deze module kan worden ingezet voor zowel 
building blocks als screening compounds.
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Hieronder ziet u hoe Specs Compound Handling B.V. het geld van de verkoop van certificaten wil 
besteden:

Hier wil Specs Compound Handling B.V. het geld 
aan besteden: 

Als wij voor 
€ 2.625.000 
certificaten 
verkopen:

Als wij voor 
€ 1.050.000  
certificaten 
verkopen:

Shared facility € 600.000  € 400.000

In- en Verkoopplatform € 450.000 € 350.000 

Building blocks € 575.000 € 300.000

Compounds in vloeistof € 1.000.000

Totaal € 2.625.000  € 1.050.000

Specs Compound Handling B.V. verwacht dat de bovengenoemde nieuwe activiteiten met name 
vanaf 2023 zullen leiden tot een forse groei van de activiteiten en daarmee gepaard gaande 
resultaten in de komende jaren.

  10.2  Onze kosten voor het aanbieden van de certificaten

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 financieel, juridisch, fiscaal en notarieel advies. Deze kosten begroten wij 
op € 41.000.

2.  Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel certificaten 
wij verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 78.750 als wij voor € 
4.149.169,50 aan certificaten verkopen en om € 31.500 als wij voor € 1.050.000 aan 
certificaten verkopen. Een deel van deze kosten wordt betaald door de afzonderlijke 
aandeelhouders afhankelijk van de hoeveelheid certificaten die zij hebben verkocht. 

3.  Kosten voor de setup fee aan NPEX. Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om 
een bedrag van € 5.000. 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze certificaten. Het gaat om kosten voor de 
aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal € 16.000 per jaar. 

Al deze kosten zijn exclusief BTW.

  10.3  Wie heeft er belang bij de uitgifte van deze certificaten?

Onze de aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V. hebben belang bij de groei van - 
uiteindelijk - Specs Compound Handling B.V. en daarmee ook belang bij het succes van deze 
aanbieding van certificaten. 

Daarnaast hebben de aandeelhouders van Specs Compound Handling B.V.  het recht om een 
deel van hun certificaten aan te bieden. Hierover leest u in hoofdstuk 4.1. Verkopen zij deze 
certificaten? Dan krijgen zij betaald uit de opbrengst van deze emissie. Ook om deze reden 
hebben deze personen belang bij het succes van deze aanbieding van certificaten. 
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11    FINANCIËLE INFORMATIE 
VAN SPECS COMPOUND 
HANDLING B.V.

  11.1   De jaarrekeningen van Specs Compound Handling B.V. zijn opgesteld 
volgens de regels

Specs Compound Handling B.V. stelt over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 
2020 is het laatste jaar waarover een jaarrekening is opgesteld. De jaarrekening over 2020 is op 
31 mei 2021 gepubliceerd. De jaarrekeningen zijn opgesteld volgens Dutch GAAP regels.

De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekeningen. 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 
jaarrekening over 2020 vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/specs.

De accountant is Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Het adres van de accountant 
is Flemingweg 10 (2408 AV) Alphen aan den Rijn. De accountant is lid van Nederlandse 
beroepsorganisatie van accountants (NBA). 

  11.2   Belangrijke financiële informatie 

Hieronder staat een overzicht van belangrijke financiële informatie uit 2020 met vergelijkende 
cijfers van 2019. De cijfers zien op Specs Compound Handling B.V. Het resultaat van Specs 
Chemical Services Inc. zit in het resultaat deelnemingen. Specs LD B.V. maakt pas sinds 2021 
deel uit van de groep.

Winst en verliesrekening 

x 1.000 € 2019 2020

Netto-omzet 4.485 4.687

Brutowinst 3.350 3.535

Som der bedrijfslasten 2.744 2.835

Bedrijfsresultaat 606 699
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Financiële baten en lasten -34 -42

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 
voor belastingen

572 657

Belastingen -125 -150

Resultaat deelnemingen 10 35

Resultaat na belastingen 458 543

 
Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post:

Netto-omzet
De omzet is licht gestegen van € 4.485.090 in 2019 naar € 4.687.341 in 2020. 

Hieronder ziet u de omzetverdeling in percentages over de verschillende activiteiten:

2019 2020

Groothandel Compounds 11% 7%

Compound sets 10% 4%

Diensten Voorraadbeheer (lange termijn) 52% 59%

Eenmalige opdrachten 18% 27%

Inkoop/ kwaliteit opdrachten 9% 3%

Totaal 100% 100%

De verkoop van een nieuw samengestelde set van compounds gaf in 2019 de omzet een 
positieve impuls, welke in 2020 duidelijk minder was dan verwacht. De start van een nieuw lange 
termijn voorraadbeheer contract (Eli Lilly & Co) en een extra eenmalige opdracht van Jansen 
Research & Development LLC zorgde in 2020 voor de positieve impuls.

Brutowinst
De brutowinst is licht gestegen van € 3.350.077 in 2019 naar € 3.534.571 in 2020. Dit komt met 
name door de hogere netto-omzet. De netto-omzet is licht gestegen van € 4.485.090 in 2019 
naar € 4.687.341 in 2020. 

Som der bedrijfslasten 
De bedrijfslasten zijn in 2020 gestegen naar € 2.835.415 ten opzichte van € 2.743.603 in 2019. 
Deze stijging komt voornamelijk door een forse stijging van de afschrijvingen en door 
een belangrijke stijging van de algemene kosten in 2020, ondanks de aanzienlijk lagere 
verkoopkosten.

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De personeelskosten van Specs Compound Handling B.V. zijn een aanzienlijk deel van de totale 
kosten. Deze kosten zijn in 2020 fractioneel hoger dan de kosten van 2019 (€ 1.649.443 in 2019 
ten opzichte van € 1.634.696 in 2020). 

Afschrijvingen
Specs Compound Handling B.V. schrijft af op 2 posten: bedrijfsgebouwen en andere vaste 
bedrijfsmiddelen. Op de vaste activa wordt in 2020 € 229.365 afgeschreven. In 2019 was dit € 
154.400 voor de vaste activa. Deze post fluctueert door nieuwe investeringen en afschrijvingen. 
Er is in 2020 voor € 367.595 geïnvesteerd en in 2019 was dit € 574.099. Over de post materiele 
activa leest u meer bij de toelichting op de balans.

Overige personeelskosten
Onder deze post vallen de kosten voor vergoedingen voor het personeel van Specs Compound 
Handling B.V., zoals reiskosten woon-werk verkeer, studie- en opleidingskosten, kantinekosten, 
personeelsverzekeringen, uitbetaalde zakelijke kilometers en overige personeelskosten. Deze 
kosten zijn in 2020 fractioneel hoger dan in 2019, namelijk € 120.967 in 2020 en € 119.077 in 
2019.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn gering gestegen van € 552.292 in 2019 naar € 574.425 in 2020. 
Deze kosten bestaan voornamelijk uit: huur locatie Zoetermeer/ locatie Delft, service- en 
energiekosten, beveiliging, schoonmaakkosten en de exploitatiekosten van de buitenlandse 
vestiging (Cumberland in de staat Maryland in de Verenigde Staten) en de consultants in India en 
China. 

Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan voornamelijk uit reis- en verblijfkosten, beurskosten, factorloon, 
marketing en PR kosten, representatiekosten, voorziening debiteuren en overige verkoopkosten. 
De verkoopkosten van Specs Compound Handling B.V. zijn aanzienlijk gedaald van € 132.640 
in 2019 naar € 92.386 in 2020. Dat komt voornamelijk doordat in 2020 minder is gereisd in 
verband met de uitbraak van het coronavirus. 

Autokosten
De autokosten bestaan voornamelijk uit: leasekosten, brandstofkosten en overige autokosten. 
De autokosten van Specs Compound Handling B.V. zijn licht gedaald van € 33.488 in 2019 naar 
€ 31.438 in 2020. Dat komt voornamelijk door een verlaging van de brandstofkosten in verband 
met de nieuwe elektrische auto’s.

Kantoorkosten
De kantoorkosten zijn gering gestegen van € 139.025 in 2019 naar € 143.685 in 2020. 
Het gaat voornamelijk om vaste kosten voor bijvoorbeeld automatisering, onderhoud van 
kantoor- en productie-installaties, kantoorinventaris, e-mail en telefonie, abonnementen, porti, 
kantoorbenodigdheden en drukwerk. Deze kosten groeien geleidelijk mee door de inflatie en met 
de omvang van de organisatie.
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Algemene kosten
De algemene kosten zijn belangrijk gestegen van € 97.061 in 2019 naar € 114.673 in 2020. 
Hieronder vallen verzekeringen, vergoeding Raad van Commissarissen, accountantskosten, 
juridisch advies, advieskosten van derden, salarisadministratiekosten en overige algemene 
kosten. Dat komt voornamelijk door financieel advieskosten voor diverse zaken zoals 
pensioenadvies bemiddeling, bonus directie, aandelenoverdracht, waarderingsmodellen en 
juridische structuur. 

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn sterk gestegen van € 34.086 in 2019 naar € 41.970 in 2020. 
Dat komt voornamelijk door de koers van de US dollar. Specs Compound Handling B.V. heeft 
diverse lange termijn contracten afgesloten in US dollars. De verandering in de dollarkoers 
zorgde voor koersverschillen van € 1.754 in 2020 in tegenstelling tot - € 8.142 in 2019.

Bedrijfsresultaat
Specs Compound Handling B.V. heeft over 2019 een positief netto resultaat geboekt. In 2020 
is een belangrijk beter resultaat geboekt van € 657.186, in 2019 was dit € 572.388. Dit is met 
name het gevolg van de hogere netto omzet in 2020.

Resultaat deelnemingen
Deze post is positief door het 100% aandelenbelang in Specs Chemical Services Inc. en steeg 
fors van € 10.219 in 2019 naar € 35.042 in 2020 door de start van contract voor voorraadbeheer 
met Eli Lilly & Co en een eenmalige opdracht van Jansen Research & Development LLC (zie ook 
de toelichting bij de netto-omzet).

Balans

Activa:

X 1.000 € 2019 2020

Materiële vaste activa 1.352 1.490

Financiële vaste activa 273 341

Totaal vaste activa 1.625 1.831

Vlottende activa (voorraden) 86 85

Debiteuren 419 223

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5 36

Overige vorderingen /overlopende activa 125 127

Liquide middelen 589 1.400

Totaal activa 2.848 3.702

Passiva:

X 1.000 € 2019 2020

Groepsvermogen 968 1.287

Achtergestelde leningen 267 0

Voorzieningen 3 3

Langlopende schulden 158 0

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 271 355

Crediteuren 88 148

Belastingen en premies sociale verzekeringen 125 84

Overige schulden en vlottende passiva 969 1.826

Totaal passiva 2.848 3.702

Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post:

Materiële vaste activa
Deze post bestaat voornamelijk uit inventaris, productiemiddelen en opslagsystemen. 
Deze post is duidelijk gestegen van € 1.352.001 in 2019 naar € 1.490.231 in 2020 en komt met 
name door nieuwe opslagsystemen die zijn gekocht.

Financiële vaste activa
Deze post bestaat uit: de deelneming in de (100%) dochteronderneming Specs Chemical 
Services Inc.(van € 53.321 in 2019 naar € 81.259 in 2020), de bevoorschotting aan Specs LD 
B.V. (van € 157.500 in 2019 naar € 197.900 in 2020) en de waarborgsom aan de pandeigenaar 
van de locatie Zoetermeer (€ 61.887).

Vlottende activa (voorraden)
Deze post bestaat uit de totale voorraad aan compounds, zowel screening compounds, building 
blocks als compounds van de speciale sets. De voorraad is fractioneel afgenomen door het 
verschil tussen de inkoop en de verkopen van compounds van € 85.592 in 2019 tot € 84.987 in 
2020.

Debiteuren
De debiteuren van Specs Compound Handling B.V. zijn voornamelijk farmaceuten, 
onderzoeksinstituten en universiteiten, die allen een stabiel betaalkarakter hebben. De 
debiteuren per 31 december 2020 (€ 223.234) zijn fors lager dan de debiteurenstand per 31 
december 2019 (€ 418.904) en komt door de afronding van een eenmalige opdracht in december 
2019 (€ 237.010,87).
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Belastingen
Dit betreft geld dat Specs Compound Handling B.V. nog tegoed heeft van de belastingdienst, 
namelijk de omzetbelasting over de maanden november en december 2020. In Nederland werd 
in 2020 8% en in 2019 10% van de omzet gehaald, terwijl de inkopen in Nederland in 2020 49% 
plaatsvond en in 2019 68%. Het verschil tussen de verkopen en inkopen met BTW zorgen voor 
het verschil van € 36.331 in 2020 en € 4.930 in 2019.

Overlopende vorderingen en overige activa
Hieronder vallen met name de vooruitbetaalde kosten, voornamelijk verzekeringen, pensioen, 
abonnementen, software licenties, de huur van de locaties en vooruitbetalingen aan de 
buitenlande kantoren. Deze post is met € 126.520 in 2020 en € 125.042 in 2019 fractioneel 
hoger. 

Liquide middelen
Dit betreft de rekening courant van Specs Compound Handling B.V. bij ING Bank N.V. De stijging 
is voornamelijk te danken aan de vooruitbetalingen van 2 klanten voor nog te leveren werk (€ 
734.000).

Groepsvermogen
Deze post ziet op het eigen vermogen van de onderneming. Dit is opgebouwd uit: 

•  geplaatst kapitaal € 223.321 (zowel in 2020 als in 2021)
•  wettelijke reserves in 2020 -€ 1.959 en in 2019 € 5.145 voortkomend uit de koersverschillen 

Specs Chemical Services Inc.
•  winst over de afgelopen jaren waarvan € 457.741 in 2019 en € 542.581 in 2020 minus 

dividend in 2020 van € 217.032. In 2019 is geen dividend uitgekeerd. 

Het groepsvermogen is aanzienlijk gestegen van € 968.374 in 2019 naar € 1.286.819 in 2020.

Achtergestelde leningen
Hieronder valt in 2019 de lening van de aandeelhouders, zijnde € 266.679 tegen 8% rente. Deze 
lening is in 2020 kortlopend geworden en in februari 2021 terugbetaald (zie ook hoofdstuk 11.3).

Voorzieningen
Deze post voorziet in een belastingverplichting die betaald dient te worden in de toekomst en is 
ontstaan door het verschil in de fiscale en commerciële balans Deze post is gedaald van € 2.680 
in 2019 naar € 2.603 in 2020.

Langlopende schulden
De langlopende schulden bij ING Bank N.V. zijn gedaald van € 158.056 in 2019 naar € 0 in 2020. 
Deze post is het afgelopen jaar gedaald, omdat Specs Compound Handling B.V. reguliere 
aflossingen heeft gedaan.

Aflossingsverplichtingen
Deze post betreft de aflossingen die op korte termijn (binnen 1 jaar) moeten worden gedaan. 
Deze post is gestegen van € 270.972 in 2019 naar € 354.735 in 2020 en bestaat uit een lening 
van ING Bank N.V. (€ 88.056) en de aandeelhouderslening (€ 266.679). In 2019 bestond deze 

post volledig uit de lening van ING Bank N.V. (€ 270.972). Deze lening is afgenomen door de 
reguliere maandelijkse aflossing van € 22.581 en een extra aflossing van € 70.000 in oktober 
2020. In januari 2021 is deze lening volledig terugbetaald (zie ook hoofdstuk 11.3).

Crediteuren
Deze post ziet op de uitstaande verplichtingen aan de leveranciers van Specs Compound 
Handling B.V. De post is gestegen van € 87.937 in 2019 naar € 148.214 in 2020. Dit komt door 
de vooruitgestuurde vorderingen voor 2021, zoals de huur, lease en softwarelicentie.

Te betalen belasting en sociale lasten 
Deze post betreft de nog te betalen premies en loonbelastingen en vennootschapsbelasting. 
Deze ontstaan doordat de te betalen premies en loonbelastingen een maand achter lopen en 
was in 2019 € 86.487 en in 2020 € 61.181. De vennootschapsbelasting wordt later definitief 
vastgesteld. In de loop van het jaar is een voorschotbetaling gedaan om deze te verrekenen 
met de definitieve aanslag. Het verschil voor deze belasting was in 2019 € 38.440 en in 2020 € 
21.965. Deze totale post is aanzienlijk gedaald van € 124.924 in 2019 naar € 83.752 in 2020. 

Overige schulden en overlopende passiva 
Deze post betreft een reservering voor vakantiegelden, reeds vooruit ontvangen debiteuren 
en subsidies en reserveringen voor kosten die in het volgende jaar betaald worden, maar 
betrekking hebben op het huidige boekjaar, zoals rente voor de achtergestelde lening, bonus 
voor de directie, vergoedingen voor de Raad van Commissarissen, accountantskosten, 
consignmentkosten en dividenduitkering. 
De post is fors gestegen van € 968.532 in 2019 naar € 1.826.002 in 2020. In 2019 is geen 
dividend uitgekeerd.

De belangrijkste stijging zit in: 
•  de vooruit ontvangen debiteuren. Dit zijn vooruitbetalingen voor de diensten in het komend 

jaar. Het ging om € 695.982 in 2019 en om € 1.024.394 in 2020. 
•  een nieuwe subsidie beginnende in 2020 voor het MepAnti project. Over dit project leest u in 

hoofdstuk 8.4. Het is een Europese subsidie voor de komende 3 jaar voor in totaal  
€ 170.813.

•  de dividenduitkering over het boekjaar 2020 van € 217.032 (uitbetaald 28 mei 2021). 
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  11.3  Tussentijdse financiële informatie

Hieronder staat een overzicht van belangrijke financiële informatie uit het eerste kwartaal van 
2021 met vergelijkende cijfers van het eerste kwartaal van 2020. De cijfers zien op Specs 
Compound Handling B.V. Het resultaat van Specs Chemical Services Inc. zit in het resultaat 
deelnemingen.

Winst en verliesrekening 

x 1.000 € het eerste kwartaal 
van 2020

het eerste kwartaal 
van 2021

Netto-omzet 1.101 1.070

Brutowinst 839 838

Som der bedrijfslasten 665 669

Bedrijfsresultaat 174 169

Financiële baten en lasten -7 -6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 
voor belastingen

168 163

Belastingen -28 -24

Resultaat deelnemingen 9 10

Resultaat na belastingen 149 149

Netto-omzet
De omzet is gering gedaald van € 1.101.370 in het eerste kwartaal van 2020 naar € 1.070.461 
in het eerste kwartaal van 2021. Dit was volgens verwachting. Het salestraject (van het eerste 
klantcontact tot sluiting van het contract en de start van het voorraadbeheer contract) duurt 
relatief lang in de farmaceutische industrie. 

Hieronder ziet u de omzetverdeling in percentages over de verschillende activiteiten:

2019 2020
het eerste 

kwartaal van 
2021

Groothandel Compounds 11% 7% 7%

Compound sets 10% 4% 0%

Diensten
Voorraadbeheer (lange 
termijn)

52% 59% 51%

Eenmalige opdrachten 18% 27% 37%

Inkoop/ kwaliteit 
opdrachten

9% 3% 5%

Totaal 100% 100% 100%

Extra eenmalige opdrachten van Jansen Research & Development LLC en Galapagos N.V. zorgde 
in het eerste kwartaal van 2021 voor de stijging in deze activiteit.

Brutowinst
De brutowinst is fractioneel lager van € 839.011 het eerste kwartaal van 2020 naar € 838.325 in 
het eerste kwartaal van 2021. Dit verschil is klein ondanks het verschil in omzet door een betere 
bruto-marge. Dit komt met name door lagere kosten voor de eenmalige opdrachten. 

Som der bedrijfslasten 
De bedrijfslasten zijn in het eerste kwartaal van 2021 fractioneel gestegen naar € 669.082 ten 
opzichte van € 664.715 in het eerste kwartaal van 2020. Deze stijging komt voornamelijk door 
een forse stijging van de afschrijvingen en door een stijging van de algemene kosten in 2020, 
ondanks de lagere verkoopkosten. 

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
De personeelskosten van Specs Compound Handling B.V. zijn een aanzienlijk deel van de totale 
kosten. Deze kosten zijn in het eerste kwartaal van 2021 (€ 346.978) licht lager dan de kosten 
in het eerste kwartaal van 2020 (€ 365.397) en wordt voornamelijk veroorzaakt door het vertrek 
van onze accountmanager. 

Afschrijvingen
Specs Compound Handling B.V. schrijft af op 2 posten: bedrijfsgebouwen en andere vaste 
bedrijfsmiddelen. Op de vaste activa wordt in het eerste kwartaal van 2020 € 59.844 
afgeschreven. In het eerste kwartaal van 2020 was dit € 50.754 voor de vaste activa. Deze post 
fluctueert door nieuwe investeringen en afschrijvingen. Er is in het eerste kwartaal van 2021 
voor € 3.343 geïnvesteerd en in het eerste kwartaal van 2020 was dit € 140.739. Over de post 
materiele activa leest u meer bij de toelichting op de balans.

Overige personeelskosten 
Onder deze post vallen de kosten voor vergoedingen voor het personeel van Specs Compound 
Handling B.V., zoals reiskosten woon-werk verkeer, studie- en opleidingskosten, kantinekosten, 
personeelsverzekeringen, uitbetaalde zakelijke kilometers en overige personeelskosten. Deze 
kosten zijn in het eerste kwartaal van 2021 fractioneel lager dan in het eerste kwartaal van 2020, 
namelijk € 29.727 in het eerste kwartaal van 2021 en € 30.031 in het eerste kwartaal van 2020.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn licht gestegen van € 108.500 in het eerste kwartaal van 2020 
naar € 115.398 in het eerste kwartaal van 2021. Deze kosten bestaan voornamelijk uit: huur 
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locatie Zoetermeer/ locatie Delft, service- en energiekosten, beveiliging, schoonmaakkosten 
en de exploitatiekosten van de buitenlandse vestiging (Cumberland in de staat Maryland in de 
Verenigde Staten) en de consultants in India en China. 

Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan voornamelijk uit reis- en verblijfkosten, beurskosten, factorloon, 
marketing en PR kosten, representatiekosten, voorziening debiteuren en overige verkoopkosten. 
De verkoopkosten van Specs Compound Handling B.V. zijn aanzienlijk gedaald van € 35.518 
in het eerste kwartaal van 2020 naar € 23.140 in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt 
voornamelijk doordat in het eerste kwartaal van 2020 minimaal is gereisd en in het eerste 
kwartaal van 2021 nog minder is gereisd in verband met de uitbraak van het coronavirus. 

Autokosten
De autokosten bestaan voornamelijk uit: leasekosten, brandstofkosten en overige autokosten. 
De autokosten van Specs Compound Handling B.V. zijn gering gestegen van € 7.663 in het eerste 
kwartaal van 2020 naar € 7.891 in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt voornamelijk door 
een verhoging van de lease bedragen van de nieuwe elektrische auto’s. 

Kantoorkosten
De kantoorkosten zijn licht gedaald van € 42.670 in het eerste kwartaal van 2020 naar € 39.705 
in het eerste kwartaal van 2021. Het gaat voornamelijk om vaste kosten voor bijvoorbeeld 
automatisering, onderhoud van kantoor- en productie-installaties, kantoorinventaris, e-mail 
en telefonie, abonnementen, porti, kantoorbenodigdheden en drukwerk. Deze kosten groeien 
geleidelijk mee door de inflatie en met de omvang van de organisatie.

Algemene kosten
De algemene kosten zijn gestegen van € 24.182 in het eerste kwartaal van 2020 naar € 
46.398 in het eerste kwartaal van 2021. Met name door de NPEX initiële kosten (€ 25.000) in 
2021. Hieronder vallen ook verzekeringen, vergoedingen voor de Raad van Commissarissen, 
accountantskosten, juridisch advies, advieskosten van derden, salarisadministratiekosten en 
overige algemene kosten. 

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn duidelijk gedaald van € 6.931 in het eerste kwartaal van 2020 
naar € 6.062 in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt voornamelijk door de rentelasten van de 
lening van ING Bank N.V. 

Bedrijfsresultaat
Specs Compound Handling B.V. heeft over een positief netto resultaat geboekt. In het eerste 
kwartaal van 2021 is een gering slechter resultaat geboekt van € 163.181, in het eerste kwartaal 
van 2020 was dit € 167.465. Genormaliseerd, dus zonder de € 25.000 aan NPEX initiële kosten, 
zou het resultaat hoger zijn geweest.

Resultaat deelnemingen 
Deze post is positief door het 100% aandelenbelang in Specs Chemical Services Inc. en Specs LD 

B.V. Deze post steeg van € 9.201 in 2020 naar € 10.219 in 2021. 
Balans

Activa:

X 1.000 € 2020 het eerste 
kwartaal van 

2021

Materiële vaste activa 1.490 1.434

Financiële vaste activa 341 349

Totaal vaste activa 1.831 1.782

Vlottende activa (voorraden) 85 85

Debiteuren 223 999

Belastingen en premies sociale verzekeringen 36 0

Overige vorderingen /overlopende activa 127 186

Liquide middelen 1.400 815

Totaal activa 3.702 3.867

Passiva:

X 1.000 € 2020 het eerste 
kwartaal van 

2021

Groepsvermogen 1287 1501

Achtergestelde leningen 0 0

Voorzieningen 3 3

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 355 0

Crediteuren 148 124

Belastingen en premies sociale verzekeringen 84 79

Overige schulden en vlottende passiva 1.826 2159

Totaal passiva 3.702 3.867
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Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post: 

Materiële vaste activa
Deze post bestaat uit voornamelijk uit inventaris, productiemiddelen en machines. Deze post is 
gering gedaald van € 1.490.231 in 2020 naar € 1.433.731 in het eerste kwartaal van 2021 en 
komt met name door de afschrijvingen. 

Financiële vaste activa
Deze post bestaat uit: de deelneming in de (100%) dochterdeelnemingen Specs Chemical 
Services Inc. en Specs LD B.V. (van € 81.259 in 2020 naar € 91.261 in het eerste kwartaal 
van 2021), de bevoorschotting aan Specs LD B.V. (van €197.900 in 2020 en €197.900 in het 
eerste kwartaal van 2021) en de waarborgsom aan de verhuurder van de locatie Zoetermeer (€ 
61.887). 

Vlottende activa (voorraden)
Deze post bestaat uit de totale voorraad aan compounds, zowel screening compounds, building 
blocks als compounds van de speciale sets. De voorraad is fractioneel afgenomen door de 
verkopen van compounds.

Debiteuren
De debiteuren van Specs Compound Handling B.V. zijn voornamelijk farmaceuten, 
onderzoeksinstituten en universiteiten, die allen een stabiel betaalkarakter hebben. De 
debiteuren per 31 maart 2021 zijn fors hoger dan de debiteurenstand per 31 december 2020 en 
komt door de vooruitbetaling van de diensten die per jaar, per kwartaal of per maand worden 
gefactureerd. 

Belastingen
Dit betreft geld dat Specs Compound Handling B.V. nog tegoed heeft van de belastingdienst. In 
het eerste kwartaal van 2021 was dit € 0.

Overlopende vorderingen en overige activa
Hieronder vallen met name de vooruitbetaalde kosten, voornamelijk verzekeringen, pensioen, 
abonnementen, software licenties, de huur van de locaties en vooruitbetalingen aan de 
buitenlandse kantoren. Deze post is met € 126.520 in 2020 en € 186.138 in het eerste kwartaal 
van 2021 fors hoger en komt de € 66.996 nog te betalen storting van de nieuwe emissie voor de 
overname van Specs LD B.V. 

Banken
Dit betreft de rekening courant van Specs Compound Handling B.V. bij ING Bank N.V. Deze is fors 
gedaald van € 1.399.776 in 2020 naar € 814.980 per het eerste kwartaal van 2021. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de terugbetaling van de leningen.

Groepsvermogen
Deze post ziet op het eigen vermogen van de onderneming. Dit is opgebouwd uit: 

•  geplaatst kapitaal € 290.317 (in 2020 € 223.321 en € 290.317 in het eerste kwartaal van 
2021 door de uitgifte nieuwe aandelen die zijn gebruikt voor de overname van Specs LD B.V.)

•  wettelijke reserves in 2020: - € 1.959) en in het eerste kwartaal van 2021: - € 1.959 
voortkomend uit de koersverschillen van Specs Chemical Services Inc.

•  winst over de afgelopen jaren waarvan € 148.704 in het eerste kwartaal van 2021 en € 
542.581 in 2020 minus dividend in 2020 van € 217.032. 

Het groepsvermogen is sterk gestegen van € 1.286.819 in het eerste kwartaal van 2020 naar € 
1.501.420 in het eerste kwartaal van 2021.

Voorzieningen
Deze post voorziet in een belastingverplichting die betaald dient te worden in de toekomst en is 
ontstaan door het verschil in de fiscale en commerciële balans Deze post is gelijk gebleven van € 
2.603 in 2020 en € 2.603 in het eerste kwartaal van 2021. 

Aflossingsverplichtingen
Deze post betreft de aflossingen die op korte termijn (binnen 1 jaar) moeten worden gedaan. 
Deze post is fors gedaald van € 354.735 in 2020 naar € 0 in het eerste kwartaal van 2021 en 
bestond uit de lening van ING Bank N.V. (€ 88.056) en de aandeelhouderslening (€ 266.679). 
Beide leningen zijn inmiddels volledig terugbetaald.

Crediteuren
Deze post ziet op de uitstaande verplichtingen aan de leveranciers van Specs Compound 
Handling B.V. De post is belangrijk gedaald van € 148.214 in 2020 naar € 123.888 in het eerste 
kwartaal van 2021. 

Te betalen belasting en sociale lasten
Deze post betreft de nog te betalen premies en loonbelastingen en vennootschapsbelasting. 
Deze is ontstaan doordat de te betalen premies en loonbelastingen een maand achter lopen en 
was in 2020 € 61.181 en in het eerste kwartaal van 2021 € 62.597. De vennootschapsbelasting 
wordt later definitief vastgesteld in de loop van het jaar een voorschotbetaling gedaan om deze 
te verrekenen met de definitieve aanslag. Het verschil voor deze belasting was in 2020 € 21.965 
en in het eerste kwartaal van 2021 € 11.658. Deze totale post is licht gedaald van € 83.752 in 
2020 naar € 79.443 in het eerste kwartaal van 2021. 

Overige schulden en overlopende passiva
Deze post betreft een reservering voor vakantiegelden, reeds vooruit ontvangen debiteuren 
en subsidies en reserveringen voor kosten die in het volgende jaar betaald worden, maar 
betrekking hebben op het huidige boekjaar, zoals rente voor de achtergestelde lening, bonus 
voor de directie, vergoedingen voor de Raad van Commissarissen, accountantskosten, 
consignmentkosten en dividenduitkering. De post is gestegen van € 1.826.002 in 2020 naar € 
2.159.282 in het eerste kwartaal van 2021.

De belangrijkste stijging zit in: 
•  de vooruit ontvangen debiteuren. Dit zijn vooruitbetalingen voor de diensten in het lopende 

jaar. Het ging om € 1.550.308 in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van € 1.024.394 in 
2020.
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  11.4 Overname Specs L.D. B.V.

Specs Compound Handling B.V. heeft in april 2021 de aandelen in Specs LD B.V. overgenomen. 
Deze overname heeft Specs Compound Handling B.V. betaald met 66.996 nieuw uitgegeven 
aandelen.

De aandeelhouders van Specs LD B.V. zijn dezelfde aandeelhouders als die van Specs Compound 
Handling B.V. met uitzondering van de heer R. Kole. De heer R. Kole is dus via deze overname 
aandeelhouder geworden van Specs Compound Handling B.V.

De aandeelhouders van Specs LD B.V. kregen in totaal 66.996 aandelen Specs Compound 
Handling B.V. geleverd als betaling voor de overname door Specs Compound Handling B.V. 
van alle aandelen in Specs LD B.V. De prijs per aandeel was € 1. De overnameprijs was dus € 
66.996.  

De uitsplitsing per verkopende aandeelhouders was als volgt:

Aandeelhouders
Aantal 
aandelen 
Specs LD B.V.

Aantal ontvangen aandelen 
Specs Compound Handling B.V.  

Joseli B.V. 241.905 10.804

Torobasa Holding B.V. 241.905 10.804

Deflo Beleggingen B.V.
326.230 14.571

Millers Bergen Beheer B.V.
326.230 14.571

De heer R. Kole
37.500 1.675

Magnus I B.V.
326.230 14.571

Totaal 145.159 66.996

Deze transactie is op marktconforme wijze gesloten.

  11.5   Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op de 
solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin Specs Compound Handling B.V. in staat is om op 
langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekent Specs Compound 
Handling B.V. door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Dat ziet er zo uit:

Eigen vermogen
_________________

Balanstotaal

Er is een belangrijke gebeurtenis geweest sinds 31 december 2020 die voor Specs Compound 
Handling B.V. van bijzonder van belang zijn en die van grote betekenis zijn voor haar solvabiliteit, 
namelijk de overname van Specs LD B.V.

Hieronder vindt u meer informatie over de solvabiliteit in de periode 2019, 2020 en 2021 (tot en 
met maart):

2019 2020 2021 (eerste 
kwartaal)

Eigen vermogen € 968.374 € 1.286.819 € 1.501.420

Balanstotaal € 2.848.154 € 3.702.125 € 3.866.636

Solvabiliteit 34% 34,76 % 38,83%

  11.6  De vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de oprichting

Er zijn geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten sinds 31 december 
2020. Er zijn Specs Compound Handling B.V. ook geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze 
mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor haar vooruitzichten. 

Wel hebben de marketing- en verkoopactiviteiten het laatste jaar geleden onder de 
beperkingen die het coronavirus met zich mee hebben gebracht. Veel van de marketing- en 
verkoopactiviteiten vinden normaliter plaats tijdens internationale congressen, beurzen en 
seminars via persoonlijke contacten. Deze events hebben het laatste jaar niet plaatsgevonden. 
De alternatieve bijeenkomsten die georganiseerd zijn, lenen zich minder goed voor de 
persoonlijke contacten. De invloed van de verminderde markering- en verkoopactiviteiten 
zijn niet duidelijk te overzien, maar zijn wel zoveel als mogelijk meegenomen in de gemaakte 
prognoses waar ook de waardering op gebaseerd is. Meer over de waardering leest u in 
hoofdstuk 8.8.  

  11.7  De financiële positie is niet slechter geworden

De laatste verslagperiode van Specs Compound Handling B.V. is op 31 december 2020 geëindigd. 
Na het einde van deze laatste verslagperiode zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in 
de financiële positie van de groep van Specs Compound Handling B.V., behalve de overname van 
de aandelen van Specs LD B.V. Deze overname heeft Specs Compound Handling B.V. betaald met 
nieuw uitgegeven aandelen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 11.4.
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12    INFORMATIE OVER DE 
BELASTINGEN

  12.1  Beleggen in onze certificaten heeft gevolgen voor uw belastingen. 

Beleggen in onze certificaten heeft gevolgen voor de 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 belastingplichtige certificaathouders. 
Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw 
situatie. Wilt u investeren in onze certificaten? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat 
u weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van onze certificaten.  

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. 
Hebt u certificaten gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor 
zijn wij niet verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het 
prospectus gepubliceerd is. Dat is in dit geval 2021. 

  12.2  Dividendbelasting 

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met 
dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Specs Compound Handling B.V. zal de Nederlandse 
dividendbelasting die moet worden ingehouden op de uitgekeerde dividenden namens de 
certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. 

Inkoop van certificaten wordt fiscaal behandeld als een aan dividendbelasting onderworpen 
winstuitkering aan de verkopende certificaathouder voor zover de inkoopprijs meer bedraagt dan 
het gemiddelde gestorte kapitaal.  

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting 
worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Een uitzondering 
hierop is in het geval er sprake is van dividendstripping. In dat geval heeft de ontvanger van 
het dividend in bepaalde gevallen geen recht op teruggaaf, vermindering of verrekening van de 
Nederlandse dividendbelasting. Voor de toepassing van de dividendstrippingregels adviseren wij 
u om contact op te nemen met een belastingadviseur. 
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  12.3  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 (boxen) verdeeld:
1.  In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.
2.   In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft in het algemeen 

een aanmerkelijk belang als u ten minste 5% van de (soort)aandelen van een B.V. of 
een N.V. bezit.

3.   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.

Beleggen in Box 3  
In de meeste gevallen worden de certificaten belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. 
In box 3 wordt belasting over de waarde van de bezittingen minus de schulden geheven. Dat is 
de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar. 

Voor elke belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen voor box 3 van € 50.000. Dit 
betekent dat er geen belasting wordt betaald voor het jaar 2021 in box 3 als de bezittingen 
minus de schulden minder zijn dan € 50.000. Zijn de bezittingen minus de schulden meer dan 
€ 50.000, dan wordt over het meerdere box 3 heffing betaald. In de tabel hieronder ziet u welke 
vrijstelling in het jaar 2021 voor u geldt.  

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand: € 50.000

U bent volwassen en gehuwd of 
samenwonend (fiscale 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 31% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de 
schijven zijn opgebouwd: 

Schijf Uw (deel van de) grondslag 
sparen en beleggen

Percentage 0,03%  Percentage 5,69%

1 t/m € 50.000 67% 33%

2 van € 50.001 t/m € 950.000 21% 79%

3 vanaf € 950.001 0% 100%

 
Beleggen belast in Box 1 
In sommige gevallen wordt de particuliere belegger belast in box 1. Indien de certificaten zijn 

toe te rekenen aan een IB onderneming of indien de houder van de certificaten wordt geacht 
werkzaamheden uit te voeren die verder gaan dan normaal actief vermogensbeheer, dan worden 
de inkomsten die uit de certificaten zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen belast in 
box 1, met progressieve inkomstenbelastingtarieven (maximaal 49,5%). 

Verder zijn eventuele vermogenswinsten, die in het geval van de (tussentijdse) verkoop 
van de certificaten worden behaald, belast in box 1. Indien verliezen worden geleden bij de 
(tussentijdse) verkoop van de certificaten, kan dit verlies door de houder van de certificaten in 
mindering worden gebracht op zijn inkomsten voor box 1. 

Beleggen belast in Box 2 
In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn beleggen in box 2. Dit betreft wanneer er sprake is 
van een aanmerkelijk belang, welke in zijn algemeenheid geldt indien u tenminste 5% van een 
soort aandeel bezit. 

  12.4  Belastingen voor de ondernemer

Inkomsten die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit certificaten gehouden 
door een vennootschap die in Nederland is gevestigd, met inbegrip van vermogenswinsten 
gerealiseerd bij de verkoop daarvan, zullen in het algemeen zijn belast met Nederlandse 
vennootschapsbelasting tegen een tarief van 25% (voor belastbare winsten tot en met € 245.000 
geldt in 2021 een tarief van 15%).
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13    WIE ZIJN 
VERANTWOORDELIJK VOOR 
DIT PROSPECTUS? 

Specs Compound Handling B.V. te Zoetermeer is verantwoordelijk voor de informatie in dit 
prospectus. Specs Compound Handling B.V. verklaart, voor zover haar 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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14    VERGADERINGEN VOOR 
BELEGGERS IN DE 
CERTIFICATEN

Wij houden informele vergaderingen voor beleggers in de certificaten. Daarover leest u hieronder 
meer.

• Wanneer is er een vergadering?
Wij houden eenmaal per jaar een vergadering. 

• Hoe weet ik dat er een vergadering is?
Vergaderingen maken wij van tevoren bekend. Dat gebeurt schriftelijk op het bij ons bekende 
adres. 

• Wie mag op de vergadering komen?
Alle beleggers die certificaten hebben, mogen op de vergadering komen. Andere personen mogen 
alleen op de vergadering komen met een geldige volmacht.

• Wat mag ik doen op een vergadering?
U mag op een vergadering spreken (het woord voeren).

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 
verloopt. Wij zullen de vergadering voorzitten.

• Is er een verslag van iedere vergadering?
Van iedere vergadering maken wij een verslag (notulen). Dit wordt u na de vergadering 
toegezonden.
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15   HEEFT U EEN KLACHT?

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar 
stak@specs.net of een brief aan: 

Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling
Bleiswijkseweg 55
2712 PB Zoetermeer

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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16   WELK RECHT GELDT?

Voor de afspraken over de certificaten geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse 
recht voor alle informatie die u krijgt over de certificaten.
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17   INFORMATIE DIE OOK BIJ DIT 
PROSPECTUS HOORT

In dit prospectus staat informatie die geldt op de datum van dit prospectus. 

In dit prospectus is verwezen naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Deze informatie hoort 
ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst met van informatie:

• onze akte van oprichting
• de akte van oprichting van Specs Compound Handling B.V.
• de statuten van Specs Compound Handling B.V.
• de aandeelhoudersovereenkomst
• ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 
• het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Specs Compound Handling B.V.
•  de jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2020 van Specs Compound  

Handling B.V. 
•  de jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2020 van Specs LD B.V. 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: www.npex.
nl/specs. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. 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 is 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: 
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Definities
Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. “aandeel”: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
b. “het bestuur”: het bestuur van de stichting;
c. “certificaathouder”: elke houder van certificaten van aandelen;
d.  “certificaat”: de belichaming van het vorderingsrecht op naam van een certificaathouder 

jegens de stichting;
e.  “de stichting”: de Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling, statutair 

gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd feitelijk gevestigd Bleiswijkseweg 55, 2712 PB 
Zoetermeer;

f.  “de vennootschap”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 
Specs Compound Handling B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd 
Bleiswijkseweg 55, 2712 PB Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 27274228;

g.  “de vergadering van certificaathouders”: de vergadering van certificaathouders als in 
de statuten van de stichting vermeld.

Certificaten
Artikel 2
1.  De stichting geeft voor elk door haar gehouden aandeel een daarmee corresponderend 

certificaat uit.
2  De stichting is bevoegd tot alle beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot de 

aandelen, tenzij deze in strijd zijn met de statuten van de stichting of deze voorwaarden.
3.  De stichting is niet bevoegd op de aandelen een recht van pand of vruchtgebruik te 

vestigen of de aandelen anderszins te bezwaren.
4.  Certificaten luiden op naam en zijn genummerd. Het nummer is gelijk aan het nummer van 

het daarmee corresponderend aandeel. Certificaatbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.
5.  De algemene vergadering van de vennootschap kan vergaderrecht aan de certificaten van 

aandelen verbinden en ontnemen. 
Register van certificaathouders
Artikel 3
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle certificaathouders 
zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal certificaten met vermelding van de datum 
waarop zij de certificaten hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening door de 
stichting, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen 
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de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op certificaten 
hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van 
erkenning of betekening.
2.  Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de 

hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; 
daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet 
gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.

3. Iedere certificaathouder is verplicht aan de stichting schriftelijk hun adres op te geven.
4.  Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet 

een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een certificaat. Rust op het 
certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dit.

5.  Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting ter inzage van de 
certificaathouders.

6.  De stichting is verplicht de adressen van de certificaathouders op te geven aan de 
vennootschap.

Gemeenschap, pandrecht en vruchtgebruik
Artikel 4
1.  Indien certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten de uit de 

certificaten voortvloeiende rechten jegens de stichting slechts uitoefenen, indien zij 
zich daarbij tegenover de stichting door een schriftelijk aan te wijzen persoon laten 
vertegenwoordigen.

2.  Op certificaten kan geen pandrecht of een vruchtgebruik worden gevestigd. De 
certificaathouder heeft het stemrecht op de certificaten in de vergadering van 
certificaathouders.

Levering van certificaten
Artikel 5
1. Voor de levering van certificaten is vereist een daartoe bestemde akte.
2.  De levering van het certificaat werkt mede van rechtswege tegenover de stichting. 

Behoudens in het geval dat de stichting zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de 
aan het certificaat verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat het bestuur de 
rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet 
daaromtrent bepaalde.

Vrije overdracht van certificaten
Artikel 6
Met inachtneming van artikel 5, kan iedere certificaathouder zijn certificaten vrijelijk overdragen.
Uitkering aan certificaathouders
Artikel 7
1.  De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de aandelen innen en na ontvangst 

onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere uitkering aan de 
certificaathouders beschikbaar stellen. 
Bij uitkering van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen aan 
de stichting zal de stichting aan de certificaathouders met die aandelen corresponderende 
certificaten toekennen. Op die certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de 
statuten van de stichting bepaalde van toepassing.

2.  Door de stichting ontvangen liquidatie-uitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk aan 
de certificaathouders afgedragen. 

Door de betaling aan certificaathouders van ontvangen liquidatie-uitkeringen op aandelen 
gaan de verbintenissen voortvloeiende uit deze certificering van aandelen teniet.

3.  De rechten uit de certificaten jegens de stichting op dividend of een andere uitkering 
vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het 
dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.

4.  Alle kosten verbonden aan de certificering van aandelen in het kapitaal van de 
vennootschap komen voor rekening van de vennootschap.

Voorkeursrechten
Artikel 8
1.  Indien een voorkeursrecht tot het nemen van aandelen aan de stichting wordt toegekend, 

kent de stichting aan de certificaathouders een dienovereenkomstig recht tot het verwerven 
van certificaten toe. De stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde verhouding 
gebruik als waarin de certificaathouders van de aan hen toegekende rechten gebruik 
maken.

2.  Ingeval een certificaathouder van het hem in lid 1 toegekende recht gebruik maakt, deelt 
het bestuur hem mede welke bedragen daartoe bij de stichting moeten worden gestort en 
binnen welke termijn zulks dient te geschieden. 
 Indien een certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig voldoet, is 
dit bedrag direct opeisbaar en is de certificaathouder door het enkele verloop van bedoelde 
termijn de wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige schriftelijke aanmaning 
is vereist.

3.  Op de krachtens dit artikel toegekende certificaten is het in deze voorwaarden en in de 
statuten van de stichting bepaalde van toepassing.

Decertificering
Artikel 9
1.  Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de 

aandelen besluiten.
 Certificaathouders kunnen geen decertificering van de aandelen verlangen.
2.  Na het einde van de administratie gaan de verbintenissen voortvloeiende uit de certificering 

voor de certificaathouders teniet en worden de met de certificaten corresponderende 
aandelen overgedragen.

Wijziging
Artikel 10
1.  Deze voorwaarden kunnen slechts door het bestuur van de stichting worden gewijzigd na 

voorafgaande goedkeuring van de vergadering van certificaathouders. 
 Een wijziging gaat pas in na vastlegging bij notariële akte.
2.  Van elke wijziging in de statuten van de stichting en van deze voorwaarden doet het 

bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan iedere certificaathouder.
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