Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment
Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van
Cycle Data B.V.
8 juli 2021
In dit Informatie Memorandum leest u over de uitgifte door ons, Cycle Data B.V. van achtergestelde
obligaties met een nominale waarden van € 500 per obligatie. De looptijd van de achtergestelde
obligaties is vijf (5) jaar. De rente op de obligaties bedraagt acht procent (8%). Wij willen in totaal €
950.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 1.900 obligaties aan.
Voor de achtergestelde obligaties is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX
aangevraagd. Als de achtergestelde obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de
achtergestelde obligaties worden gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX.
Om de achtergestelde obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op
deze rekening houdt u de achtergestelde obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf.
In dit informatie memorandum vindt u de voorwaarden die gelden voor de achtergestelde obligaties.
Ook vindt u in dit informatie memorandum informatie over ons.
Leest u dit informatie memorandum goed door voordat u geld uitleent aan ons. Heeft u dit informatie
memorandum gelezen? En wilt u onze achtergestelde obligaties kopen? Dan leest u in dit informatie
memorandum hoe dat moet.
Wij bieden onze o achtergestelde obligaties alleen aan in Nederland. De achtergestelde obligaties mogen
dus niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.
Let op: voor deze aanbieding van achtergestelde obligaties wordt geen door de AFM goedgekeurd
prospectus beschikbaar gesteld. Deze aanbieding valt onder de vrijstellingsregeling. Wij zullen in
aanvulling op dit informatie memorandum wel het verplichte informatiedocument beschikbaar stellen.
U kunt dit document raadplegen op de website van NPEX.
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OBLIGATIEVOORWAARDEN

1.1

Voorwaarden van de achtergestelde obligaties

Euro

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

Prijs

De prijs voor 1 obligatie is € 500. Voor € 500 krijgt u dus 1 obligatie.

Minimum

U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum

U kunt maximaal 1.900 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle
obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn.
Daarover leest u in hoofdstuk 5.

Totale lening

Wij zullen maximaal € 950.000 lenen van beleggers. Dat zijn 1.900
obligaties. Wij willen minimaal € 500.000 lenen dat zijn 1.000
obligaties.

ISIN code

Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is
NLNP00100109. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de
naam van onze obligaties.

Kosten

U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de
volgende kosten:
1.

U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het
bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. Leent u
ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 kosten. Leent
u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. Deze kosten zijn
eenmalig.

2.

U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de
beleggingsrekening

bij

NPEX.

Dit

zijn

servicekosten.

Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u ons €
500? Dan betaalt u € 0,25 aan NPEX. Deze kosten betaalt u
iedere maand zolang u de obligaties op de beleggingsrekening
bij NPEX heeft. NPEX haalt deze kosten af van de rente die u
van ons krijgt op uw geldrekening. Deze kosten kunnen
veranderen. Verandert NPEX deze kosten? Dan staat dat op de
website van NPEX.
Tot wanneer kunt u obligaties

U kunt tot en met 18 augustus 2021 17:00 uur, obligaties kopen. Op

kopen?

die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij
veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 5.

Vanaf wanneer leent u het

U leent het geld uit op 25 augustus 2021. Op die dag krijgt u ook de

geld uit?

obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd. Dan krijgt u
de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een bericht als u de
obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 5 wanneer u bericht krijgt.

Wanneer krijgt u het geld

U krijgt het geld terug na vijf (5) jaar. De termijn begint te lopen vanaf

terug?

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 25 augustus 2021 de
obligaties? Dan krijgt u op 25 augustus 2026 uw geld terug.
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Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven
stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding
stopt. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen
hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel
alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is
ingeschreven. Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde
moment terug. Dat doen wij na 5 jaar nadat wij de eerste obligaties
hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u later de obligaties?
Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 5 jaar.
Wat krijgt u terug van de

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

lening?

€ 500 per obligatie terug.

Wij

kunnen

eerder

terugbetalen

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder
dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld
heeft uitgeleend. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij.
U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen.
Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de
website van NPEX. Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij
betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug. Betalen wij de lening
eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment
nog van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan
de dag dat wij u terugbetalen. Ook betalen wij dan een extra bedrag.
Dat werkt zo.
Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het
eerder terugbetaalde bedrag.
Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het
eerder terugbetaalde bedrag.

Hoeveel rente krijgt u?

Wij betalen acht procent (8%) rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen
wij ieder jaar dus € 40 aan rente. De rente gaat lopen vanaf de dag
dat u geld aan ons uitleent en de obligaties krijgt.

Wanneer
rente?

betalen

wij

de

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere obligatie
per hele maand € 3,34 aan rente. De maand begint op de dag dat u
de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 25 augustus 2021? Dan
krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 25
september 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de
rente op 25 oktober 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u
de rente iedere maand.
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Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.
Waarom betalen wij deze

Wij betalen acht procent (8%) rente. Die rente is hoger dan sommige

rente?

andere leningen. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende
redenen:
1. De

obligaties

zijn

achtergesteld

aan

andere

leningen.

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen
groter is dan bij een obligatie of lening die niet is achtergesteld.
2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet vijf (5) jaar
wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt.
Kunnen

wij

de

rente

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

veranderen?
De obligaties zijn op naam

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

Rang van de obligaties

De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat wij
alle beleggers gelijk behandelen en niemand die onze obligaties heeft,
voorrang krijgt als wij onze afspraken over de obligaties niet
nakomen.
De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van andere leningen
zoals bijvoorbeeld bancaire leningen maar ook bestaande leningen.
In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze leningen.

Als u obligaties wilt verkopen

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX
Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de
obligaties verkopen. U kunt de obligaties alleen aan een belegger
verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de
obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening
buiten NPEX.
Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het
handelsplatform?
Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:
U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van
NPEX. Andere beleggers kunnen dan bieden op uw obligaties. Die
beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de
obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX.
Die persoon krijgt dan de obligaties op zijn beleggingsrekening bij
NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af
als u de beleggingsrekening opent.
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Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie
heeft verkocht. Ook betaalt u kosten aan NPEX voor het verkopen
van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat zijn,
spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van
NPEX.
Handel op NPEX

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

NPEX zal een verzameldepot

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een

aanhouden met de obligaties

girodepot

bij

Nederlands

Centraal

Instituut

voor

Giraal

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te (1017
BS) Amsterdam.
NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot met
alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel obligaties
iedere belegger heeft.
U

heeft

een

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat

beleggingsrekening en een

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening

geldrekening nodig

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt u om
geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen.
U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf over
deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-reglement, zoals
dit

van

tijd

tot

tijd

geldt

en

kan

wijzigen.

Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl. Op dit
moment rekent Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het
hebben van de geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan
verandert het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de
beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u in dit
overzicht bij ‘kosten’.
Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt
openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Kunt
u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties niet kopen.
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U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese Unie om

nodig bij een bank in de

een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting

Europese Unie

NPEX

Bewaarbedrijf

te

kunnen

openen.
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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

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

obligaties u heeft

een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel obligaties een
belegger bij NPEX recht heeft.

U krijgt overzichten van uw

NPEX

stuurt

u

overzichten

van

uw

beleggingsrekening.

beleggingsrekening

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

Stichting

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke

Obligatiehoudersbelangen

belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of
betalen

wij

de

lening

niet

terug?

Dan

mag

Stichting

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover leest
u in de trustakte. Die trustakte vindt u als de bijlage bij dit informatie
memorandum.
U

gaat

akkoord

met

afspraken in de trustakte

de

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Die
afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage 1 bij dit
informatie memorandum. Als houder van een obligatie bent u ook
gehouden aan deze afspraken. Deze afspraken worden door u
geaccepteerd door inschrijving op of verkrijging van een obligatie. U
geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens
u bepaalde handelingen te verrichten. U kunt deze handelingen dan
niet meer zelf verrichten.
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende
doen:
1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze
afspraken nakomen die in dit informatie memorandum staan.
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een
procedure starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen.
2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de afspraken in
het informatie memorandum veranderen.
3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken dat
wij u later mogen betalen.
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Wilt u investeren in de achtergestelde obligaties? Ga dan eerst naar
uw belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn
van het investeren in deze belegging. Voor een volledig en actueel
overzicht van de huidige belastingregels en toekomstige wijzigingen
kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.
Gelden er belastingen of heffingen voor het verkrijgen van de
achtergestelde obligaties of voor het ontvangen van het rendement?
Dan moet u die betalen. Heeft u vragen? Raadpleeg dan uw
belastingadviseur.

Toepasselijk

recht

en

bevoegde rechter

1.2

Nederlands recht is van toepassing op deze aanbieding. De rechtbank
Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De achtergestelde obligaties worden aangeboden door Cycle Data B.V. Cycle Data B.V. is de aanbieder
en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.
De website van de aanbieder is www.cycledata.nl. De website van de aanbieding is www.cycledata.nl.
1.3

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat
betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een
professionele belegger bent.
Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor
personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.
Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende
zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of u al beleggingen
heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar
een financieel adviseur.
Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook een
deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.
Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze obligaties
beter niet kopen.
-

U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.

-

U heeft geen ervaring met beleggen.

-

U heeft geen verstand van wat wij doen.

-

U snapt niet hoe obligaties werken.

-

U wilt geen geld verliezen.
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-

U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.

-

U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld
voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.

-

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

-

U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld
voor uw eten, woning en kleding).

2

INFORMATIE OVER DE RISICO’S

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Wij,
Cycle Data B.V., kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen
wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om
risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties.

2.1

Risico’s die horen bij de achtergestelde obligaties

2.1.1

De obligaties zijn achtergesteld

Wij hebben leningen en wij willen in de toekomst nog andere leningen aangaan met derden, waaronder
bijvoorbeeld banken. Deze leningen zullen mogelijk in rang voor gaan op de lening die u verstrekt in het
kader van deze obligaties. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance
van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst
crediteuren die in rang boven de houders van onze obligaties gaan. Pas als die anderen zijn betaald,
zullen wij de lening en de rente aan u (terug) betalen.
Het kan zijn dat wij nadat we onze andere crediteuren hebben betaald geen geld hebben om de
obligatielening terug te betalen of om de rente te betalen. U krijgt dan niets of minder dan waarop u
recht heeft. Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 3.2.3.
2.1.2

Niemand wil uw obligaties kopen

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet zeker
dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties
wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen en dat
u hiermee blijft zitten.
2.1.3

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening
terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment
wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend.
U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.
2.1.4

Risico van vervroegde terugbetaling

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft dan uw
geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw
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beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt. Een
eerder terugbetaling kan dus een negatief effect hebben op het verwachte rendement.
2.1.5

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze
aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen over ons
bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.
2.1.6

U krijgt geen winstuitkering

U koopt een obligatie. U verstrekt dus een lening aan ons. U krijgt daarvoor rente en het geld van de
lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen
onze aandeelhouders.

2.2

Risico’s die horen bij de financiële situatie van Cycle Data B.V.

2.2.1

Wij betalen u niet, omdat wij failliet gaan

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan,
hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u
niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.
2.2.2

Wij hebben een negatief eigen vermogen

Ons eigen vermogen is negatief. Dit betekent dat een buffer aan eigen vermogen ontbreekt, waardoor
wij bij tegenvallende resultaten relatief snel niet meer aan onze verplichtingen op de obligaties zullen
kunnen voldoen.
2.2.3

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen

De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter
belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor
hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom
hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen.

2.3

Risico’s die horen bij de activiteiten van Cycle Data B.V.

2.3.1

Wij zijn een jonge onderneming

Wij zijn in 2017 opgericht en zijn een jonge onderneming in de vroege fase van ons bestaan. Wij hebben
de afgelopen jaren met name geïnvesteerd in het ontwikkelen van onze producten en diensten.
Vooralsnog hebben wij nog niet veel van onze producten verhuurd en hebben wij een lage kasstroom.
De lening die wij willen ophalen met deze obligatie-uitgifte zullen wij grotendeels gebruiken voor het
laten produceren van onze Signums. Wij gaan ervan uit dat wij deze Signums snel kunnen verhuren en
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inzetten en daarmee inkomsten kunnen generen. Als wij de Signums niet of slechts gedeeltelijk kunnen
verhuren dan heeft dat een negatief effect op onze inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
2.3.2

Marktontwikkeling

Wij richten ons nu op een specifieke markt met onze producten waarbij wij met name overheden
bedienen (gemeenten en provincies). Wij verwachten dat de markt voor onze producten zal groeien.
Deze groei baseren wij op door ons gesignaleerde marktontwikkelingen en behoefte bij onze (potentiële)
klanten. Groeit deze vraag minder sterk dan wij verwachten? Dan zal dat een negatief effect hebben op
onze inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
2.3.3

Wij zijn afhankelijk van aanbestedingen en besluitvorming bij onze
opdrachtgevers

Onze omzet halen wij voor 100% bij gemeenten en andere overheidsgerelateerde instellingen. Vaak
dienen deze instellingen een opdracht aan te besteden. Wij zijn dan ook afhankelijk van de
aanbestedingsprocedures en de besluitvorming bij (decentrale) overheden. De Covid-19 crisis zorgt voor
een langere doorlooptijd van opdrachten en dit geldt ook voor de zomerperiode van juni t/m augustus.
Daarnaast is het nooit zeker of wij een aanbesteding zullen ‘winnen’. Het uitstellen van aanbestedingen
of besluitvorming bij onze (potentiële) opdrachtgevers of het niet winnen van een aanbesteding heeft
een negatief effect op onze inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
2.3.4

Concurrentierisico

Wij zijn niet het enige bedrijf dat fietsdata genereert. Doen anderen dit beter dan wij? Hebben zij lagere
prijzen, betere producten of een beter productaanbod? Dan zullen wij minder van onze producten
verhuren. Wij hebben dan minder inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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Wij zijn afhankelijk van enkele leveranciers

Voor de assemblage van onze Signums maken wij gebruik van diverse leveranciers, waarmee wij
raamcontracten hebben afgesloten. Deze leveranciers zijn gevestigd in Nederland. Wij produceren de
Signums dus niet zelf. Leveren deze bedrijven niet meer? Bijvoorbeeld doordat zij failliet gaan of doordat
zij de samenwerking met ons stoppen, dan zullen wij nieuwe leveranciers moeten zoeken. Dat kost tijd.
Dan kunnen wij dus korte of langere tijd een deel van onze producten niet inkopen en weer verkopen.
Dan zal dat een negatief effect hebben op onze inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
2.3.6

Wij zijn afhankelijk van de positieve ervaringen van onze opdrachtgevers

De ervaringen van onze opdrachtgevers zijn belangrijk voor ons en voor de verhuur van onze producten.
Bij positieve ervaringen hebben wij positieve referenties voor andere gemeenten. Heeft de meerderheid
van onze klanten een slechte ervaring met onze producten? Krijgen wij slechte product referenties? Dan
kan het zijn dat wij minder producten verhuren. Dan hebben wij minder inkomsten.
Wij hebben dan minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
2.3.7

Onze systemen worden gehackt

Onze producten gebruiken software en zijn verbonden met het internet. Deze verbinding is versleuteld
en beveiligd. Toch blijft het mogelijk dat onze producten of ons systeem gehackt worden. Wij verwerken
ook persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij door een hack of op een andere manier persoonsgegeven
verliezen (een datalek). Een hack of een datalek kan leiden tot boetes, claims of reputatieschade.
Daardoor kan het zijn dat wij extra kosten moeten maken of minder producten verkopen.
Dan hebben wij minder inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere
kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen.

2.4

Risico’s die horen bij het bestuur van Cycle Data B.V.

2.4.1

Leden van het management team vallen weg

Ons functioneren is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van ons management team. Het
wegvallen van leden van ons management betekent dat die kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op
de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en op onze
inkomsten.
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Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.
Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld
hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of
u krijgt minder of niets terugbetaald.

2.5

Risico’s die horen bij de samenwerking met NPEX

2.5.1

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze obligaties
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? En loopt de lening nog niet af? Dan kunt
u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld
kunt u dan opnieuw beleggen.
Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligaties lager
is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties.
2.5.2

Risico als de samenwerking met NPEX stopt

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.
Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht via
het handelsplatform van NPEX.
U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met NPEX?
Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.
Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat
u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.
2.5.3

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 obligaties niet meer op het handelsplatform van
NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het
kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.

2.6
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de
beleggers

U geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens u te handelen. Stichting
Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties. Dit
betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van beleggers.
Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk
belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als
een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van de meerderheid
van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang
handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.
2.6.2

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige
of juridische bijstand inschakelt

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of
juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. Wel zal
hierover eerst in een vergadering worden gestemd.
Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om een
deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten hiervoor.
Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.
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NADERE INFORMATIE OVER DE BELEGGING

3.1

Nadere informatie over ons, onze bestuurder en aandeelhouders

Cycle Data B.V. is de aanbieder en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties. Ons
bestuur heeft op 10 februari 2021 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te geven. Onze
aandeelhouders zijn hiermee op 10 februari 2021 akkoord gegaan.
Cycle Data B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 12
september 2017 en statutair gevestigd in Almere. Cycle Data B.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder het KvK-nummer 69575525. onze Legal Entity Identifier (LEI) code is:
724500L1EFH2F624LA50.
Wij zijn gevestigd te (3897 AB) Zeewolde aan de Landauer 5. Onze website is www.cycledata.nl.
Wij hebben de volgende handelsnamen ingeschreven:
•

Cycle Data B.V.;

•

Fietsteller;

•

Porta Cycle Data Radar;

•

Signum;

•

I-Signum;

•

Fietsverliesuren.

Wij verhandelen de volgende producten/diensten:
De hoofdactiviteit van Cycledata is het verhuren, plaatsen en installeren van bovengrondse fiets-tel
meetsysteem die in vier verschillende conversies geplaatst en geïnstalleerd (kunnen) worden. Dit zijn:
1.

Signum FLEX Solar;

2. Signum MOVE Solar;
3. Signum MOVE
4. Signum FLEX.
In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze producten.
3.1.1

Bestuurder

Onze indirecte bestuurder is mevrouw Maria (Mary) Antonetta Huberta Verspaget. Zij is indirect
bestuurder via haar holdingvennootschap Red B.V. en de vennootschap Creatio Pulsus B.V. Hierna
geven wij de bestuur verhouding weer in een overzicht:
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Mary Verspaget is in de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest als projectleider voor diverse langjarige
projecten binnen bedrijven en onderwijs. Mary Verspaget is tevens verantwoordelijk geweest als
marketingmanager en als consultant voor verschillende bedrijven internationaal en nationaal zowel B2B
als B2C.
Als projectleider was zij naast budgetverantwoordelijk ook verantwoordelijk voor een optimale
organisatiestructuur en de operationele werkzaamheden. Als (extern) consultant en marketingmanager
was zij verantwoordelijk voor de lange termijn strategie en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse
marketing en communicatiedoelstellingen. Als consultant heeft zij brandsessies en verschillende
groepsprocessen m.b.t. marketing en strategie begeleid. Daarnaast heeft zij als gastdocent bij events en
seminars haar expertise beschikbaar gesteld. In 2017 is Mary Cycle Data B.V. gestart met Cees van der
Zijl.

3.1.2

Aandeelhouders

Wij hebben momenteel 140 gewone aandelen geplaatst bij onze aandeelhouders. Onze aandeelhouders
zijn:
Naam aandeelhouder

Aantal aandelen:

Percentage belang

Kvk nummer

Creatio Pulsus B.V.

100

71,43%

66827949

I.T.P. International Telecom

35

25%

33271491

5

3,57%

n/a

Projects B.V. (ITP B.V.)
Hendrik Willem Verloop
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Managementstructuur

Mevrouw Mary Verspaget is onze feitelijk leidinggevende. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks
beleid van onze onderneming. Naast mevrouw Verspaget is de heer Cees van Zijl betrokken bij onze
onderneming. De heer Van Zijl is commercieel directeur en verantwoordelijk voor de verkoop van onze
producten in binnen en buitenland. Mevrouw Verspaget en de heer Van Zijl vormen ons management
team.
Mevrouw Verspaget en de heer Van Zijl hebben geen nevenactiviteiten die relevant zijn voor ons of
conflicteren met ons belang. Mevrouw Verspaget heeft wel (indirect) leningen verstrekt aan ons. U leest
meer over deze leningen in hoofdstuk 3.2.3
Naast mevrouw Verspaget en de heer van Zijl die fulltime werkzaam zijn, hebben wij nog twee personen
die voor 30 uur per week werkzaam zijn en twee salesmensen die fulltime werken.
3.2

Nadere informatie over onze bedrijfsactiviteiten

3.2.1

Beschrijving van Cycle Data

Wij zijn Cycle Data. Wij zijn op 4 september 2017 opgericht. De eerste drie jaren hebben wij
hoofdzakelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling en testen van onze producten. Deze tests hebben wij
uitgevoerd bij verschillende gemeenten. In de eerste drie jaren is het product de Signum ontwikkeld. Dit
is een bovengronds fiets-tel meetsysteem dat eenvoudig ‘plug en play’ aan een mast naast de kant van
het fietspad gemonteerd kan worden voor tijdelijke en permanente metingen.
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Onze hoofdactiviteit is het plaatsen en installeren en verhuren van bovengrondse contactloze fiets-tel
meetsystemen. Op dit moment produceren wij twee verschillende fiets-tel meetsystemen namelijk: de
Signum en de i-Signum.
Onze producten
De Signum is een fiets-tel meetsysteem dat data genereert, maar dat niet gekoppeld is aan
verkeerslichten.
De i-Signum is een systeem dat data genereert maar ook is gekoppeld aan het TLEX/UDAP dataplatform
van Monotch B.V. Dit is het platform waarop de intelligente verkeerslichten aangestuurd worden. Door
deze koppeling is de i-Signum in staat om fietsverkeerslichten te beïnvloeden en de doorstroom op een
bepaalde locatie te bevorderen. Dit ziet er als volgt ui:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons medio april 2021 een tijdelijke iVRI licentie
verleend. Het is de verwachting dat deze licentie in de komende maanden wordt omgezet naar een
definitieve iVRI licentie voor de komen jaren. Met deze iVRI licentie zijn wij door het Ministerie van
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Infrastructuur en Waterstaat gecertificeerd om met de i-Signum een koppeling te maken met de
intelligente verkeerslichten in Nederland. Dit is dus een waardevolle licentie voor onze onderneming.
Zowel de Signum als de i-Signum genereren gegevens (data) rondom een bepaalde meetlocatie. Wij
maken deze data voor onze klanten inzichtelijk en presenteren de gegevens via een web-based dashboard
“My Cycle traffic” zodat onze klanten van achter hun bureau op een computer of via een tablet de data
real-time kunnen bekijken en analyseren. Onze klanten gebruiken deze data om vragen te beantwoorden
zoals:
•

hoeveel fietsen rijden er per richting, per dagdeel, per dag, per week, per maand;

•

hoeveel fietsen rijden er in de ochtend -en avondspits;

•

hoeveel fietsen, e-bikes en snorfietsen en bromfietsen rijden er op het fietspad aan de hand van
snelheden.

De Signum kunnen wij leveren in verschillende configuraties. Dit zijn de navolgende configuraties:
1.

Signum FLEX Solar: dit is een semipermanente installatie die geheel zelfvoorzienend is en
wordt voorzien van energie door zonnepaneel;

2. Signum MOVE Solar: dit is een semipermanente installatie die geheel zelfvoorzienend is en
van energie wordt voorzien door een zonnepaneel. Bij deze configuratie leveren wij onze eigen
‘Cycledata mast’. Dit is een paal waaraan de Signum bevestigd kan worden;
3. Signum MOVE Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een
energienetwerk dat beschikbaar is via bestaande lichtmasten op de locatie;
4. Signum FLEX Direct Battery: dit is een permanente installatie die eveneens is aangesloten
op het energienetwerk van bestaande lichtmasten, maar die tevens voorzien is van een
dag/nacht sensor en een back-up accu. Deze configuratie wordt gebruikt op lichtmasten die
alleen in de nacht energie ontvangen. De accu wordt dan in de avond opgeladen en voorziet de
Signum overdag van energie.
De i-Signum leveren wij in twee verschillende configuraties. Dit zijn de navolgende configuraties:
1.

I-Signum FLEX Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een
energienetwerk van een bestaande lichtmasten op de locatie;

2. I-Signum MOVE Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een
energienetwerk maar geplaatst wordt op onze eigen Cycledata mast.
De Signum en de i-Signum zijn innovatieve radarlasersystemen die betrouwbare, accurate en werkelijk
gemeten mobiliteitsdata op fietspaden meten. Deze data maken wij beschikbaar aan onze klanten en
onze klanten gebruiken deze data voor het nemen van beleidsmatige beslissingen over verkeer &
veiligheid in een Smart City omgeving.
3.2.2

Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten

In deze paragraaf geven wij een beschrijving van ons verdienmodel, onze klanten, onze belangrijkste
concurrenten en onze visie op de ontwikkeling van de markt waarop wij actief zijn.
Ons verdienmodel
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Ons verdienmodel is gebaseerd op het genereren van nauwkeurige fietsdata voor onze klanten en om
hen daarbij volledig te ontzorgen. Dit doen wij door de Signum en de i-Signum te verhuren voor een
gewenste periode. Wij blijven dus zelf eigenaar van de Signum en de i-Signum. Onze klanten zijn slechts
huurder. In het kader van onze dienstverlening dragen wij zorg voor de installatie en onderhoud van de
Signum(s) en de i-Signum(s). Wij hanteren het principe “van bezit naar gebruik” vanuit de
duurzaamheid gedachte.
Tijdens de verhuur contractperioden betalen onze klanten een vast bedrag per Signum of i-Signum. De
hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de aantal locatieplaatsingen en overeengekomen
contractperiode per opdracht. Het bedrag wordt maandelijks gedurende de contractperioden betaald.
Ons verdienmodel houdt in dat wij de voorinvesteringen in de hardware (Signum en i-Signum) en ons
platform doen. De terugverdientijd van een Signum of i-Signum is gemiddeld gezien 12 maanden. De
gemiddelde contracten hebben een looptijd van 12 tot 60 maanden.
Wie zijn onze klanten
Wij leveren onze diensten aan gemeentes, provincies en andere overheidsinstellingen. Het kan ook zijn
dat wij onze diensten leveren in opdracht van grote (inter)nationale consultant organisaties die op hun
beurt een opdracht van een gemeente, provincie of ander overheidsinstellingen hebben. Wij treden dan
op als onderaannemer.
Omdat wij voor overheden of overheidsinstanties werken hebben wij vaak te maken met
aanbestedingsprocedures. In dit soort procedures moeten wij concurreren met andere aanbieders van
fiets-tel meetsysteem. Wij concurreren in aanbestedingen vaak op kwaliteit en prijs.
Eind 2019 hebben wij met 12 andere leveranciers de raamovereenkomst NDW (Nederland Data
Wegverkeer) voor de komende vier jaar gewonnen, voor het genereren van fietsdata. Dit houdt in dat
wij de komende vier jaar middels onderlinge minicompetities met de andere leveranciers voor provincies
een offerte kunnen aanbieden voor het genereren van fietsdata. In het kader van de raamovereenkomst
is 50 miljoen euro beschikbaar voor grote gemeenten en de provincies. Door COVID19 zijn in het
afgelopen jaar de meeste minicompetities verschoven en deze worden in de komende twee jaren
verwacht.
Wie zijn onze concurrenten
Onze directe concurrenten voor het leveren van fietsdata (data van voertuigen op fietspaden) zijn de
voor velen bekende lussen en telslangen. Deze producten worden onder andere geleverd door:
-

HIG Traffic Systems

-

ARS Traffic and transport technology

-

Metrocount Nederland

Deze concurrenten hebben allen als corebusiness de auto binnen mobiliteit. Hun producten voor de
fietspaden zijn ook gebaseerd op de producten die zij voor het tellen van auto’s aanbieden.
Waarin onderscheiden wij ons van onze concurrenten
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De lussen en telslangen worden geleverd door leveranciers die hun core business in de autodetectie
hebben en deze lussen en telslangen van origine hiervoor gebruiken. Auto’s rijden achter elkaar wat door
lussen en telslangen gemeten kan worden, maar op fietspaden rijden vaak groepen fietsers. Daarbij
rijden fietsers zij-aan-zij naast elkaar en dit kunnen telslangen en lussen niet nauwkeurig meten. Ook
carbon en aluminiumfietsen worden niet geteld. De nauwkeurigheid van de data gegenereerd door
lussen en telslangen is laag. Dit is met name het geval tijdens drukke momenten op de fietspaden en dit
zijn juist de onveilige situaties die gemeenten en provincies graag willen meten. Er wordt dan ook
algoritme op de data toegepast door de leveranciers van lussen en telslangen om een
nauwkeurigheidspercentage te bereiken. Dit geeft echter een indicatie en geen exacte data.
De Signum en i-Signum zijn ontwikkeld voor metingen op fietspaden en met name het nauwkeurig
kunnen meten van groepen voertuigen en zij-aan-zij fietsen. Wij meten alle voertuigen op fietspaden
met een betrouwbare nauwkeurigheid van meer dan 95%. Deze nauwkeurigheid kunnen wij ook in de
spitsuren en zonder toepassing van algoritmen garanderen. Wij genereren werkelijke data. Daarnaast
registreren wij van ieder voertuig dat passeert het tijdstip, snelheid en richting, zonder dat wij daarbij
enige privacygevoelige informatie genereren. Door de diversiteit aan voertuigen en snelheden op
fietspaden willen gemeenten en provincies heel graag werkelijke data. Met deze data willen gemeenten
en provincies inzicht krijgen in de veiligheid van fietspaden.
Een ander voordeel van de Signum ten opzichte van de lussen is dat de Signum plug en play aan een
bestaande mast aan de kant van een fietspad gemonteerd kan worden. Dit kunnen wij doen voor een
korte periode maar ook permanent. Lussen moeten in het wegdek gefreesd worden. Dit is arbeids -en
kosten intensief.
Welke marktontwikkelingen zien wij
In het afgelopen decennium heeft de overheid het fietsen flink gestimuleerd. Fietsen heeft een positief
effect op de luchtkwaliteit, vermindert files, veroorzaakt minder ruimteproblemen in binnensteden,
vergroot de leefbaarheid en het draagt bij aan de economie. Maar fietsers zijn kwetsbaar. De toegenomen
drukte op de fietspaden in combinatie met de diversiteit aan voertuigen met verschillende snelheden,
veroorzaakt onveilige verkeersituaties en gevaarlijke fietspaden. Daarom gaat de overheid versneld aan
de slag met het veiliger maken van de fietsinfrastructuur. In december 2020 heeft het Rijk 165 miljoen
euro ter beschikking gesteld aan provincies en 188 gemeenten om onveilige verkeerssituaties,
waaronder fietspaden, veiliger te maken. In de komende tien jaar is voor dit doel in totaal een half
miljard euro beschikbaar. Daarnaast wil men 1 miljard euro besteden tot 2025 aan optimalisatie van de
fietsinfrastructuur en een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsstallingen.
(Bron:

rapport:

Nationaal

Toekomstbeeld

Fiets,

Rijksoverheid,

8

maart

2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/08/bijlage-nationaal-toekomstbeeldfiets-op-hoofdlijnen
Eén van de prioriteiten hieruit voortvloeiend is het genereren van fietsdata ten behoeve van een correcte
onderbouwing van beleidsbeslissingen hieromtrent. Men wil versneld investeren in de fiets. Wij
verwachten dan ook dat de vraag naar onze producten zal groeien de komende jaren.
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Belangrijkste partners en contracten
De eerder onder het kopje ‘wie zijn onze klanten’ door ons genoemde raamovereenkomst met NDW is
een belangrijke overeenkomst voor ons. Daarnaast hebben wij overeenkomsten met de grote
representatieve fietssteden in Nederland en enkele middelgrote steden waar wij onze Signums actief
hebben. Dit betreft Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er is bewust gekozen voor het
“waterval principe”. Dat wil zeggen dat wij door aanwezigheid in de grote fietssteden bekendheid hopen
te creëren bij middelgrote en kleinere steden. De gedachte daarbij is dat als middelgrote en kleinere
steden zien dat wij in de grote steden actief zijn, men in ons product gaat geloven.
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met een representatieve betrouwbare partner voor de
assemblage van de Signum. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een
representatieve betrouwbare partner voor de installatie van onze systemen aan de kant van een fietspad.
Beiden samenwerkingspartners zijn ISO9001 gecertificeerd.
3.2.3

(Financiële) relaties

Leningen met gerelateerde partijen
Wij hebben financiële relaties met gelieerde entiteiten en/of personen. Dit betreft achtergestelde
leningen die wij van onze (indirecte) aandeelhouders hebben ontvangen. In totaal hebben wij per 31 mei
2021 een bedrag van €456.472 ter zake achtergestelde leningen van aandeelhouders. Het gaat om de
navolgende leningen per 31 mei 2021:
•

Lening Creatio Pulsus B.V.
Dit betreft een lening die is achtergesteld bij eventuele bancaire financiering en bij deze
obligatielening. Deze lening is verstrekt door onze aandeelhouder tegen een rentepercentage
van 8% De hoofdsom was € 26.126,00 en het restbedrag is eind mei 2021 € 18.972. Uiterste
aflossingsdatum is 25 maart 2026. Deze lening is achtergesteld bij de obligatielening.

•

Lening ITP (6%)
Dit betreft een converteerbare geldlening die is achtergesteld bij eventuele bancaire
financiering. Deze lening is niet achtergesteld bij de obligaties. De lening is verstrekt door onze
aandeelhouder (ITP) tegen een rentepercentage van 6% De hoofdsom was € 50.000 en het
restbedrag is eind mei 2021 € 50.000. Uiterste aflossingsdatum is 15 juli 2023. Op grond van
deze lening heeft onze aandeelhouder het recht om onder bepaalde voorwaarden de lening te
converteren in aandelen in ons. De conversieratio is opgenomen in de leningsovereenkomst.

•

Lening ITP (8%)
Dit betreft een converteerbare geldlening die die is achtergesteld bij eventuele bancaire
financiering. Deze lening is niet achtergesteld bij de obligaties. De lening is verstrekt door onze
aandeelhouder tegen een rentepercentage van 8%. Deze lening bestaat uit een deel A en een deel
B. De hoofdsom van de leningen deel A en B tezamen is € 200.000 en het restbedrag is eind mei
2021 € 200.000. Op grond van deze lening heeft onze aandeelhouder het recht om onder
bepaalde voorwaarden de lening te converteren in aandelen in ons. De conversieratio is
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opgenomen in de leningsovereenkomst. Het is de verwachting dat onze aandeelhouder voor deel
A van deze lening (een bedrag van € 100.00) zal converteren en dat deel B (eveneens € 100.000)
zal worden afgelost. De uiterste aflossingsdatum 31 december 2022.
•

Co-financiering lening Creatio Pulsus B.V.
Op 26 maart 2021 heeft onze aandeelhouder de ‘Co-financiering’ bijdrage van 25% beschikbaar
gesteld die als voorwaarde geldt voor de verkregen COL-lening uitgegeven door de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Horizon, ter versterking van het werkkapitaal gedurende de Covid19 crisis. De lening bedraagt € 116.074,00 en is achtergesteld bij eventuele bancaire
financiering. De lening heeft een vaste jaarlijkse rente van 3%. Deze lening is niet achtergesteld
bij de obligatielening. Deze lening betreft een bullet lening die na drie jaar wordt afgelost,
behoudens het verzoek van de vennootschap om twee maal te verlengen.

•

Co-financiering lening ITP B.V.
Op 30 maart 2021 heeft onze aandeelhouder de ‘Co-financiering’ bijdrage van 25% beschikbaar
gesteld die als voorwaarde geldt voor de verkregen COL-lening uitgegeven door de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Horizon, ter versterking van het werkkapitaal gedurende de Covid19 crisis. De lening bedraagt € 40.625,00 en is achtergesteld bij eventuele bancaire financiering.
De lening heeft een vaste jaarlijkse rente van 3%. Deze lening is niet achtergesteld bij de
obligatielening. Deze lening betreft een bullet lening die na drie jaar wordt afgelost, behoudens
het verzoek van de vennootschap met twee maal een verzoek van een verlenging van een jaar.

•

Co-financiering lening de heer H. Verloop
Op 29 maart 2021 heeft onze aandeelhouder de ‘Co-financiering’ bijdrage van 25% beschikbaar
gesteld die als voorwaarde geldt voor de verkregen COL-lening uitgegeven door de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Horizon, ter versterking van het werkkapitaal gedurende de Covid19 crisis. De lening bedraagt € 5.801,00 en is achtergesteld bij eventuele bancaire financiering.
De lening heeft een vaste jaarlijkse rente van 3%. Deze lening is niet achtergesteld bij de
obligatielening. Deze lening betreft een bullet lening die na drie jaar wordt afgelost, behoudens
het verzoek van de vennootschap met twee maal een verzoek van een verlenging van een jaar.

•

Lening o/g dhr. H. Verloop
Dit betreft een lening uitgegeven door de aandeelhouder tegen een rentepercentage van 6 % De
hoofdsom bedroeg € 25.000 en ultimo mei 2021 bedraagt het restbedrag € 25.000. Deze lening
is niet achtergesteld bij de obligatielening. Geen aflossingsdatum overeengekomen.

Leningen met derden
Wij hebben ook nog financiële verplichtingen aan derden. Dit betreft een lening aan Horizon.
•

COL lening € 487.500
Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van
de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar
gesteld onder Co-financieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V.
en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en
werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, aflossingsvrij t/m mei 2024
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(36 maanden), desgewenst op verzoek te verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m
2026, onder voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na afloop van
de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. Wij kunnen ieder kwartaal boetevrij
op de lening aflossen in bedragen van minimaal € 50.000, waarbij pari passu geldt ten aanzien
van de co-financieringsleningen. De rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling
in de zin van Art. 3:277 lid 2 BW ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van
bancaire instellingen op de lening nemer, geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of
hoofdelijkheid;
Onderlinge verhoudingen leningen
De rangorde van de verschillende leningen hebben wij hieronder weergegeven. In deze rangorde hebben
we ook de rang van de obligaties opgenomen. Deze rangorde houdt in dat de lening verstrekker die als
eerst is opgenomen in het overzicht als eerste een betaling ontvangt indien er sprake is van een
uitwinningssituatie.
Rangorde leningen:
-

Eerst: de COL lening;

-

Tweede: lening ITP (6%), lening ITP (8%), Co-financiering lening Creatio Pulsus B.V., Cofinanciering lening ITP B.V., Co-financiering lening de heer H. Verloop, lening o/g dhr. H.
Verloop (ieder onderling gelijk);

-

Derde: de obligatielening van NPEX;

-

Vierde: de lening Creatio Pulsus.

De leningen van onze aandeelhouders ITP en de heer Verloop zijn voor onze eerste fase welkom geweest.
Het is echter de bedoeling dat wij de flexibiliteit houden om deze leningen af te lossen met een
goedkopere bancaire lening. Dit kunnen wij ook doen gedurende de looptijd van de obligaties.
Let op: Omdat de obligaties zijn achtergesteld geldt het volgende wanneer wij in de toekomst geld lenen
van andere partijen zoals bijvoorbeeld banken. Die partijen hebben dan met voorrang boven u als
obligatiehouder recht op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Dan geldt dat als er nog
geld over is, u, samen met de andere beleggers in de obligaties, recht heeft op betaling van de rente en
terugbetaling van de lening.
Lenen wij in de toekomst geld van banken of anderen? Dan kunnen wij dus afspreken dat die banken of
anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld zijn. Lenen wij
in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan deze obligatielening.
3.3

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst en kosten

Wij willen maximaal € 950.000 lenen van beleggers. Wij willen minimaal € 500.000 lenen van
beleggers. Het geleende geld zullen wij investeren in de assemblage van Signums en i-Signums en in de
doorontwikkeling van het (i-) Signum platform.
In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen besteden.
Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag zo willen besteden.
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Hier willen wij het

Als wij € 950.000

Als wij € 750.000

Als wij € 500.000

geld

lenen, willen wij dit

lenen, willen wij dit

lenen, willen wij dit

aan besteden

als volgt besteden

als volgt besteden

als volgt besteden

•

in

€ 800.000

€ 700.00

€ 450.000

•

Kosten uitgifte

•

Productontwikkeling

€ 150.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 950.000

€ 750.000

€ 500.000

Investeren
Signums;

– Signum platform
Totaal

Uw inleg, de obligatielening, gaat tot ons vermogen behoren. Als wij alle 1.900 obligatie uitgeven dan
zullen wij voor een bedrag van € 49.250 kosten ten aanzien van de uitgifte hebben. Dat betekent dat van
elke euro van uw inleg een bedrag van € 0,052 wordt gebruikt om kosten af te dekken. De kosten zijn
als volgt opgebouwd:
-

Kosten voor financieel advies € 9.500;

-

Kosten voor de corporate finance check € 6.000;

-

Kosten voor juridisch advies € 7.500;

-

Kosten voor de succes fee aan NPEX. maximaal € 23.750;

-

Kosten voor de set-up fee & plaatsingsovereenkomst van NPEX € 2.500;

Tevens zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan de notering op de NPEX beurs, te weten 1% over de
geplaatste lening, in totaal € 9.500 per jaar en daarnaast worden kosten gemaakt voor de
obligatiehouders trustakte van € 1.500 per jaar.
3.4

Informatie over het handelsplatform NPEX

3.4.1

NPEX B.V.

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 achtergestelde obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de
administratie van NPEX staat welke achtergestelde obligaties u heeft. Koopt u onze achtergestelde
obligaties? Dan maakt u voor de beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken
over de beleggingsrekening bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het
handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).
Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van
beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten de
vergunning van NPEX ziet:

25

Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Cycle Data B.V.
•

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.

8 juli 2021

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.
3.4.2

Stichting NPEX Bewaarbedrijf

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform een
geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om beleggingen mee aan
te kopen.
Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.
NPEX staat garant
NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX
Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten kan
worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u dan
niet? Dan moet NPEX u betalen.
Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf
heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses
Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054.
De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
3.4.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Wat doet de Stichting?
Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle obligatiehouders. Dit doet zij in
overeenstemming met de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte trustakte.
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Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van (de bestuurders van) Cycle Data B.V. Stichting
Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. U geeft Stichting
Obligatiehoudersbelangen toestemming om u te vertegenwoordigen jegens ons.
Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen voor
andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben gekocht van
andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook verantwoordelijkheden
voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties
van ieder bedrijf.
Vergaderingen
Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze achtergestelde
obligaties U kunt daarover meer lezen in de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte
trustakte en in hoofdstuk 6.
Contactgegevens
Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting Obligatiehoudersbelangen
heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 NE) Amstelveen. De website van
Stichting

Obligatiehoudersbelangen

is

www.obligatiehoudersbelangen.org.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in
Amsterdam. Het nummer is 53177770.
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INFORMATIE

OVER

DE

FINANCIËLE

SITUATIE

VAN

8 juli 2021
DE

UITGEVENDE

INSTELLING
Wij zijn actief sinds 4 september 2017. Ons eerste boekjaar was een verlengd boekjaar. Wij hebben voor
het eerst in 2018 een jaarrekening opgesteld. De volgende financiële informatie is de meest recent
beschikbare informatie van ons. Deze informatie heeft betrekking op de afgelopen twee boekjaren 2019
en 2020 en de meest recente informatie van het huidige jaar 2021.
Onze accountant is V.O.F. Boeve Adviesgroep. Onze accountant heeft de jaarrekeningen over 2019 en
2020 samengesteld en voorzien van een samenstellingsverklaring. De laatste jaarrekening over 2020 is
vastgesteld door onze algemene vergadering van aandeelhouders op 6 mei 2021. De jaarrekeningen over
de periode 2019 en 2020 zijn te raadplegen op de website van NPEX. In de navolgende paragrafen zullen
wij de voorlopige cijfers over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 presenteren en kort
toelichten.
4.1

Balans

De datum van deze informatie is 31 mei 2021.
4.1.1

Activa en passiva

31.05.2021

31.12.2020

31.12.2019

€

€

€

Vaste activa
Ontwikkelingskosten Signums
Overige vaste activa
Signums
Belastinglatentie
Vooruitbetaalde plaatsingskosten

484.266
51.703
232.427
50.310
2.307

392.291
12.085
58.680
23.454
0

144.366
15.058
0
16.944
0

Totaal vaste activa

821.013

486.510

176.368

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen

0
11.635
71.847
35.834

0
2.860
11.208
64.190

1.450

Totaal vlottende activa

119.316

78.258

7.980

Liquide middelen

182.837

37.005

479

1.123.166

601.773

184.827

Totaal activa
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31.05.2021
€

31.12.2020
€

31.12.2019
€

-20.628
456.472

131.558
293.972

63.046
51.126

435.844

425.530

114.172

487.500

0

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen
Overige schulden
Vooruit gefactureerde omzet

91.283
5.841
26.878
75.820

72.743
1.853
10.474
91.173

70.134
0
521
0

Totaal kortlopende schulden

199.822

176.243

70.655

1.123.166

601.773

184.827

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Achtergestelde leningen
Garantievermogen

Langlopende schulden
Groeilening COL

Totaal passiva

4.1.2

Eigen vermogen, garantie vermogen en vreemd vermogen

Het eigen vermogen per 31 mei 2021 is negatief en bedraagt € -20.628. Het garantievermogen bedraagt
€ 435.844 en bestaat uit:
•

Gestort aandelenkapitaal € 140;

•

Agio € 224.960;

•

Wettelijke reserve € 484.266;

•

Overige reserve -/- € 729.994;

•

Achtergestelde leningen € 456.472 ;

Het vreemd vermogen per 31 mei 2021 bedraagt € 687.322 en bestaat uit:
•

COL lening € 487.500;

•

Crediteuren € 91.283

•

Belastingen € 5.841

•

Overige schulden € 26.878

•

Vooruit gefactureerde omzet € 75.820

NB: de achtergestelde leningen zijn vreemd vermogen, maar worden meegenomen als garantie
vermogen.
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De solvabiliteit (de ratio tussen het eigen vermogen en het balanstotaal) is -1,84%. De solvabiliteit op
basis van het garantievermogen is 38,80% Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is deze
verhouding 66,85%. Dit is inclusief de huidige financieringsstructuur.
4.1.3

Werkkapitaal

Het werkkapitaal bedraagt € 102.331 en bestaat uit:
•

Vlottende activa € 119.316;

•

Liquide middelen € 182.837;

•

Minus crediteuren € 91.283;

•

Minus vooruit gefactureerde omzet € 75.820;

•

Minus overige kortlopende schulden € 32.719.

Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld bij een eventuele bancaire financiering (maar
niet bij de obligaties) is € 943.972. Dit betreft de volgende leningen:
•

Lening Creatio Pulsus B.V. , datum 26 maart 2021, hoofdsom € 26.126, aflossing boetevrij rente
3%, uiterste aflossingsdatum 25 maart 2026 bijzonderheden: achtergesteld bij de obligaties,
saldo ultimo mei 2021 € 18.972;

•

Lening ITP B.V. , datum 16 juli 2020, hoofdsom € 50.000, aflossing boetevrij per €10.000,00
rente 6%, uiterste aflossingsdatum 15 juli 2023, bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo mei
2021 € 50.000;

•

Lening ITP B.V. , datum 6 november 2020, hoofdsom € 100.000, aflossing boetevrij per
€10.000,00, rente 8%, uiterste aflossingsdatum 31 december 2022, bijzonderheden
achtergesteld, saldo ultimo mei 2021 € 100.000;

•

Lening ITP B.V. , datum 14 oktober 2020, hoofdsom € 100.000, converteerbare lening of directe
aflossing met toestemming investeerder, rente 8%, uiterste aflossingsdatum 31 december 2022,
bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo mei 2021 € 100.000.

•

Lening H. Verloop, datum 18 oktober 2018, hoofdsom € 25.000, aflossing te allen tijde, rente
8%, uiterste aflossingsdatum n.v.t., bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo mei 2021 €
25.000;

•

Co-financieringslening Creatio Pulsus datum 26 maart 2021, hoofdsom € 116.074, aflossing
vervroegde, gedeeltelijke of gehele aflossing in bedragen van € 50.000,00 of groter naar rato,
rente 3%, uiterste aflossingsdatum 25 maart 2026, bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo
mei 2021 € 116.074;

•

Co-financieringslening ITP B.V., datum 26 maart, hoofdsom € 40.625, aflossing vervroegde,
gedeeltelijke of gehele aflossing in bedragen van € 50.000,00 of groter naar rato rente 3%
uiterste aflossingsdatum 25 maart 2026, bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo mei 2021
€ 40.625;

•

Co-financieringslening H. Verloop, datum 26 maart 2021, hoofdsom € 5.801, aflossing
vervroegde, gedeeltelijke of gehele aflossing in bedragen van € 50.000,00 of groter naar rato
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rente 3%, uiterste aflossingsdatum 25 maart 2026, bijzonderheden achtergesteld, saldo ultimo
mei 2021 € 5.801;
•

Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van
de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar
gesteld onder Co-financieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V.
en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en
werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, aflossingsvrij t/m mei 2024
(36 maanden), desgewenst op verzoek te verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m
2026, onder voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na afloop van
de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. Boetevrij af te lossen in bedragen van
minimaal € 50.000, waarbij pari passu geldt ten aanzien van de co-financieringsleningen. De
rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 2 BW ten
opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de lening
nemer, geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of hoofdelijkheid;

4.2

Zekerheden

Wij hebben zekerheden verstrekt voor de leningen van ITP B.V.
Dit betreft de volgende zekerheden:
•

Een verpanding van al onze debiteuren;

•

Een verpanding (eerste in rang) van onze IP-rechten (intellectueel eigendom van ons);

•

Een pandrecht op 105 aandelen in ons (dit is een pandrecht dat is verstrekt door onze
aandeelhouders).

4.3

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 en is de meest
recent beschikbare informatie.

Winst- en verliesrekening

Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Afschrijving Signums
Brutomarge

01.01. t/m
31.05. 2021

2020

2019

€

€

€

49.616
5.613
10.480
33.523

41.725
1.450
0
40.275

1.660
946
0
714

Operationele kosten
Afschrijvingen

173.005
24.637

58.671
8.891

30.102
7.092

Totaal kosten

197.642

67.562

37.194

Bedrijfsresultaat

-164.119

-27.287

-36.480
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Rentelasten
Resultaat vóór belasting

14.923

10.716

165

-179.042

-38.003

-36.645

26.856

6.510

7.215

-152.186

-31.493

-29.430

Belasting
Resultaat na belasting
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•

De omzet voor deze periode bedraagt € 49.616;

•

De operationele kosten over deze periode bedragen € 173.005;

•

De overige kosten, waarover rente over deze periode bedragen € 14.923;

•

De afschrijvingen bedragen € 24.637;

•

De netto winst over deze periode bedraagt -/- € 152.186;

Toelichting winst- en verliesrekening
Netto-omzet
Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van product retouren en kortingen. De netto-omzet is gestegen
van € 1.660 in 2019 naar € 41.725 in 2020. Deze stijging heeft meerdere oorzaken. Wij hebben in 2020
de Signum productlijn geïntroduceerd wat tot de start van de verkoop omzet heeft geleid. In 2021 is het
de verwachting dat de omzet verder zal groeien.
Inkoop en directe vrachtkosten
De kosten voor inkoop en directe vrachtkosten bestaan uit onze kosten van inkoop van producten, de
kosten van transport naar ons magazijn in Nederland en de invoerrechten die wij aan de Nederlandse
douane afdragen. Deze kosten zijn gestegen in lijn met onze inkopen.
Bruto-omzetresultaat
Ons bruto-omzetresultaat berekenen wij door van onze omzet de inkoop en directe vrachtkosten af te
trekken. Het bruto-omzetresultaat bedroeg in 2019 € 40.275. In 2019 was dat nog € 714.
Bedrijfskosten
Onze kosten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen van de
voorraad en overige kosten. Onze personeelskosten zijn in 2020 gestegen, doordat wij in de loop van
2020 nieuwe mensen hebben aangenomen voor productmanagement en customer service. De
personeelskosten bedroegen in 2019 € 14.573. In 2019 waren ze nog € 3.539. De personeelskosten
groeien in 2021 naar verwachting mee met de groei van de activiteiten in 2021.
Onze afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op het materiële vaste actief. Wij schrijven af op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voor de hard- en software en kantoorinventaris is dat
percentage 20%. In 2020 hebben wij € 8.891 afgeschreven. In 2019 was dat €7.092. Het bedrag is in
2020 gestegen doordat wij in 2020 geïnvesteerd hebben in ons platform.
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De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, kantoorkosten,
verkoopkosten en algemene kosten.
Bedrijfsresultaat
Ons bedrijfsresultaat berekenen wij door onze kosten van onze bruto-omzetresultaat af te trekken. Ons
bedrijfsresultaat was in 2019 nog € - 36.480 negatief, maar in 2020 verbeterd tot € -27.287. De
verbetering van het bedrijfsresultaat is het gevolg van de gestegen omzet en het betere brutoomzetresultaat. Daardoor hebben wij meer inkomsten om onze vaste kosten te betalen.
Financiële baten en lasten
Wij betalen rente op onze leningen en wij betalen bankkosten.
Resultaat voor belastingen
Om het resultaat voor belastingen te bepalen, trekken wij van het bedrijfsresultaat de financiële baten
en lasten af. In 2019 was ons resultaat vóór belastingen € - 36.645. In 2020 was het gewone resultaat
voor belastingen € -38.003 . In 2021 is Cycle Data winstgevend.
Belastingen
Doordat het resultaat voor belastingen in 2019 negatief was, hoeven wij over dat jaar geen belasting te
betalen. In 2020 was het resultaat uit gewone bedrijfsvoering ook negatief. Daarover zouden wij normaal
gesproken € 6.510 aan belasting moeten betalen. Wij hoeven daardoor over 2020 geen belasting te
betalen. Onze latente belastingvordering op de Belastingdienst is hierdoor gestegen. Dit vindt u terug
op de balans van ultimo 2020. De belasting over het positieve resultaat over 2021 en verdere jaren wordt
verrekend met de compensabele aanloopverliezen over 2020 en eerder.
Resultaat na belastingen
Ons resultaat na belastingen over de gewone bedrijfsvoering was in 2020 € -31.493 en zal in 2021
winstgevend zijn.
4.4

Informatie die ziet op de situatie na uitgifte

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de achtergestelde obligaties.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 950.000. Hiervan moeten ook de kosten van de
uitgifte worden voldaan. Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht is € 0.
Er wordt naast de obligatielening op dit moment geen additionele financiering aangetrokken. Wij zijn
wel voornemens om in de toekomst en bij voorkeur binnen één jaar bancaire financiering aan te trekken.
Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd
vermogen -0,30. Na de uitgifte is de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vreemd vermogen)
-0,00995
Na de uitgifte van het de achtergestelde obligaties bedraagt het werkkapitaal € 1.052.331 en bestaat uit:
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•

Vlottende activa € 119.316;

•

Liquide middelen € 1.132.837;

•

Minus crediteuren € 91.283;

•

Minus vooruit gefactureerde omzet € 75.820;

•

Minus overige kortlopende schulden € 32.719.
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Dividendbeleid
Wij zullen tijdens de looptijd van deze obligatielening geen winst (dividend) uitkeren aan onze
aandeelhouders. Wij behouden ons wel het recht voor om de aandeelhoudersleningen gedurende de
looptijd van de obligatielening af te lossen. Maar alleen als onze solvabiliteit na aflossing van de
aandeelhoudersleningen minimaal 25% is. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te
delen door ons totaal vermogen. Dat ziet er zo uit:
Eigen vermogen
_________________
Totaal vermogen
Wij zullen de obligatielening niet gebruiken voor het aflossen van onze bestaande leningen.
5

INFORMATIE OVER DE AANBIEDING EN INSCHRIJVING

Heeft u dit informatie memorandum gelezen? En wilt u de achtergestelde obligaties kopen? Dan leest u
hieronder hoe u dat kunt doen.
5.1

U schrijft in en u betaalt

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1.

U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/Cycledata. 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 op 18 augustus 2021 om 17:00 uur hebben ontvangen. Dan
stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo
kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg
inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen.
Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij
kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is
ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de website van
NPEX.

2.

U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag (inclusief
inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het
bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting
NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet uiterlijk om 25 augustus 2021 om 17:00 uur hebben
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betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder,
na het tijdschema, verder uit.
Wij gebruiken het volgende tijdschema:
Woensdag 18 augustus 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 23 augustus 2021
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.
Woensdag 25 augustus 2021
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
1.

Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.

2.

De beleggers krijgen de obligaties.

3.

NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft.

4.

NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja, hoeveel
obligaties u heeft gekregen.

5.

De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons.

6.

Wij betalen vanaf nu rente.

7.

Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in te
schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als de
inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige obligaties zijn uitgegeven.

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven.
Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden
aangeboden.

Wij

kijken

naar

het

moment

dat

wij

uw

betaling

hebben

ontvangen.

Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan.
Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties?
Dan krijgt u al uw geld terug. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening
die u heeft gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 25
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.
5.2

Wij kunnen de aanbieding stoppen

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij doen als
wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal
€ 500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat
mogen wij besluiten.
Stoppen

wij

de

aanbieding?

Dan

zetten

wij

een

bericht

op

de

website

van

NPEX

(www.npex.nl/cycledata). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven. Heeft u al betaald
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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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VERGADERINGEN VOOR BELEGGERS

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u onder
bijlage 1 van dit informatie memorandum. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd
de trustakte.
Wanneer is er een vergadering voor beleggers?
Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. In de
vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het met ons gaat.
Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als wij niet op
tijd de rente hebben betaald.
Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen
gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.
Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers hierom
vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van alle obligaties.
Hoe weet ik dat er een vergadering is?
Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via e-mail
een bericht over de vergadering.
Wat wordt er besproken op een vergadering?
Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden
gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom altijd of u
informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken.
Wie mag op de vergadering komen?
Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Komt u op de vergadering? Dan mag
u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Andere personen mogen alleen op de
vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt.
Wat mag ik doen op een vergadering?
U mag op een vergadering het volgende doen:
1.

u mag spreken (het woord voeren).

2.

u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt verloopt.
Is er een verslag van iedere vergadering?
Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen). Dit verslag
staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX. Alle beleggers - ook beleggers die
niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.
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WIE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT INFORMATIE MEMORANDUM?

Cycle Data B.V. is verantwoordelijk voor de informatie in dit informatie memorandum. Cycle Data B.V.
verklaart dat voor zover haar bekend de gegevens in dit informatie memorandum in overeenstemming
zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit
informatie memorandum zou wijzigen.
8

WELK RECHT GELDT?

Voor de afspraken met ons over de achtergestelde obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het
Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de achtergestelde obligaties.
9

HEEFT U EEN KLACHT?

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen:
office@cycledata.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
Cycle Data B.V.
Landauer 5
3897 AB Zeewolde
Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
10 MEER INFORMATIE DIE OOK BIJ DEZE AANBIEDING HOORT
De volgende informatie van Cycle Data B.V. hoort ook bij deze aanbieding en het informatie
memorandum:
•

de akte van oprichting en de statuten van Cycle Data B.V.;

•

een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Cycle Data B.V.;

•

de jaarrekening van Cycle Data B.V. met accountantsverslag over de periodes 2019 en 2020; en

•

de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Zolang de lening loopt vindt u al deze informatie op de website van NPEX: www.npex.nl/cycledata. De
informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.
Voor zover dit informatie memorandum hyperlinks bevat naar andere website, dan geldt dat de
informatie op die websites geen onderdeel uitmaken van dit informatie memorandum.
In dit informatie memorandum hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is
correct weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde
gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of
misleidend zou kunnen zijn.
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TRUSTAKTE

Partijen:
1.

Cycle Data B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, met statutaire zetel in Almere, Nederland en kantoorhoudende aan de Landauer 5 te
(3897 AB) Zeewolde, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
69575525 (“Cycle Data”),

en
2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire
zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 17 (1181
NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 53177770 (“Stichting Obligatiehoudersbelangen”),
Partijen nemen het volgende in overweging:
A. Cycle Data geeft voor maximaal €950.000 achtergestelde obligaties uit. De lening bestaat uit
maximaal 1.900 obligaties met een nominale waarde van € 500 per stuk. Deze lening wordt
uitgegeven op de datum die staat in het informatie memorandum en wordt terugbetaald op de
datum die staat in het informatie memorandum, of een eerdere of latere datum zoals staat in
het informatie memorandum.
B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers ten
opzichte van Cycle Data. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van een
privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.
C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de
beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de gezamenlijke
belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht.
D. De afspraken over de obligaties staan in het informatie memorandum. Deze trustakte is een
bijlage bij dit informatie memorandum. De beleggers hebben zich met het informatie
memorandum gebonden aan deze trustakte.
Cycle Data en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:
1. Eigenschappen van de obligaties
De afspraken over de obligaties staan in het informatie memorandum.

2. Cycle Data heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle
schuld
2.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling
door Cycle Data voor alle bedragen die Cycle Data moet betalen aan de beleggers op grond van de
afspraken in het informatie memorandum.
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De schuld die Cycle Data heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale
schuld die Cycle Data aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en de
rente die [Cycle Data] aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Cycle Data Stichting
Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee.
Betaalt Cycle Data rente of betaalt Cycle Data de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale
schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Cycle Data heeft aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag.

2.3

Is Cycle Data ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de
beleggers? Dan is Cycle Data ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel
is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Cycle Data ook opeisbaar.

3. Cycle Data moet eerst betalen aan de beleggers
3.1

Cycle Data zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. Zij mag alleen
in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:
(i)

als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en

(ii)

wanneer

Stichting

Obligatiehoudersbelangen

hierom

schriftelijk

verzoekt.

Dit kan alleen als Cycle Datade betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.
Dan moet Cycle Data aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de
beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Cycle Data aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers.
3.2

Betaalt

Cycle

Data

aan

Stichting

Obligatiehoudersbelangen?

Of

verzoekt

Stichting

Obligatiehoudersbelangen Cycle Data om rechtstreeks aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te
betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk
informeren.

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen
4.1

Cycle Data moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting
Obligatiehoudersbelangen

hiervoor

een

bedrag

van

Cycle

Data,

die

Stichting

Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt Stichting
Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld is gelijk aan het
bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Cycle Data. Dat geldt alleen
voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te
betalen aan Cycle Data.
4.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen aan
de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij van
Cycle Data heeft gekregen over de beleggers.
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Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze trustakte.
Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij ontvangt als
bedoeld in artikel 4.1.

4.4

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een
bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van
Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die op enig moment
zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers.

4.5

Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als
bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan wordt
de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de beleggers even laag
als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag
hoeft te betalen aan de beleggers.
Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen
ook

helemaal

geen

schuld

meer

aan

de

beleggers.

Dat

betekent

dat

Stichting

Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit geldt niet als het geld
op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van Stichting
Obligatiehoudersbelangen.

5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop
5.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden
in het gezamenlijk belang van de beleggers.

5.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven over haar
taken en werkzaamheden.

5.3

Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst van de
stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als naar het oordeel
van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming in alle redelijkheid niet
in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal opnieuw over dit onderwerp
worden gestemd.

6. Cycle Data moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren
6.1

Cycle Data moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de beleggers.
Welke informatie Cycle Data moet geven, staat in het informatie memorandum.

6.2

Cycle Data mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan de
beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven aan de
beleggers, behalve als dit volgens haar in het gezamenlijke belang is van de beleggers.

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers
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Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet
informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.

7.2

Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering
de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of
schriftelijk tijdens de vergadering.

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen
8.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Cycle Data de afspraken over de obligaties
veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt:
1.

Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor de
voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook de plicht
tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.
8.2

Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties veranderen
zonder

de

vergadering

van

de

beleggers

vooraf

te

raadplegen.

Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van betaling
van Cycle Data.
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. Stichting
Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren over de
veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een vergadering
bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.
8.3

De beleggers mogen niet zelf met Cycle Data de afspraken over de obligaties wijzigen.

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Cycle Data de
afspraken niet nakomt
9.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de
obligaties

en

de

afspraken

in

deze

trustakte

eisen

van

Cycle

Data.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Cycle Data. Stichting
Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam of in opdracht van de
beleggers.
9.2

De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Cycle Data of tegen de
bestuurders van Cycle Data, als Cycle Data de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij
onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Cycle Data of tegen de
bestuurders van Cycle Data te starten.
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Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de beleggers in
juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren
als Cycle Data failliet gaat.

9.4

Komt

Cycle

Data

de

betalingsverplichtingen

niet

na?

Dan

mag

Stichting

Obligatiehoudersbelangen aan Cycle Data één keer een uitstel van betaling van de rente geven
voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling
gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover informeren.
9.5

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Cycle Data ook uitstel van betaling voor langer dan
2 maanden verlenen. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden, maar alleen als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1.

Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor het
voorgenomen uitstel; en

2.

Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook de
plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.

10.
10.1

Als Cycle Data de betalingsverplichtingen niet nakomt
Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Cycle Data in verzuim
is. Cycle Data is in verzuim als het volgende geldt:
1.

Cycle Data heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Cycle Data heeft de rente niet
of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de obligaties of een afspraak in deze
trustakte niet nagekomen,

2.

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Cycle Data hiervoor schriftelijk in gebreke
gesteld, en

3.

Cycle Data heeft niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling (terug)betaald dan
wel is alsnog niet binnen 14 dagen na ingebrekestelling de betreffende afspraak
nagekomen.

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van de
volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen ingebrekestelling te
sturen:
1.

Als het faillissement van Cycle Datais aangevraagd of als Cycle Data failliet is verklaard. Of
als Cycle Data surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld,
of als Cycle Data een besluit tot ontbinding heeft genomen.

2.

Als Cycle Data een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet
heeft. Of als Cycle Data die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de
vergunning voldoet.

3.

Als Cycle Data zich niet aan de wet houdt.

4.

Als Cycle Data in strijd handelt met de wet of enige overeenkomst waarbij zij partij is door
een lening te hebben of door een lening aan te gaan.

5.

Als Cycle Data een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Cycle Data
de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet.
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6.

Als Cycle Data afspraken over een andere lening niet nakomt.

7.

Als Cycle Data (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting
Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt.

8.

Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Cycle Data worden
overgedragen aan een derde.

9.

Als Cycle Data geld leent aan een derde. Of als Cycle Data afspreekt dat zij voor een derde
gaat betalen (garant stellen). Of als Cycle Data zekerheid geeft aan een derde. Met een derde
wordt niet een groepsmaatschappij bedoeld.

10.

Als Cycle Data de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan gaan om een
verandering die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen belangrijk is voor
het bedrijf.

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een
situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2.

11.

Wanneer wordt de vergadering gehouden?

11.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering
bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier maanden nadat zij
de

jaarrekening

van

Cycle

Data

heeft

gekregen.

Cycle

Data

moet

Stichting

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar
verstrekken.
11.2

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als beleggers die
gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom schriftelijk
verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen niet
binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen? Dan mogen
de beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf doen.

11.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Cycle Data hier
schriftelijk

om

verzoekt

en

daarbij

een

agenda

meestuurt.

Als

Stichting

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een
vergadering bijeenroept, dan mag Cycle Data dit zelf doen.
11.4

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze
trustakte staat. De vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis die
hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering als bedoeld in artikel
11.1.

11.5

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit volgens
haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Cycle Data is.

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen?
12.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een e-mail
naar de beleggers.
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De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de
vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden gestemd.
Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden gestemd.

12.3

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de vergadering
oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting
Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers. Stichting
Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen.

13. Hoe wordt de vergadering gehouden?
13.1

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Cycle Data of op een andere locatie die
Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting Obligatiehoudersbelangen
bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld
via internet.

13.2

De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen.
Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de vergadering zelf
haar voorzitter.

13.3

De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de
voorzitter.

13.4

De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Cycle Data geplaatst
of NPEX (www.npex.nl) geplaatst.

13.5

De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting
Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de toegang
tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording

13.6

De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.

14. Wie mogen er stemmen in de vergadering?
14.1

De beleggers mogen stemmen in de vergadering.

14.2

Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk of
elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.

14.3

Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de
aanwezige beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.
De vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.

15. Volmacht
15.1

Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten vertegenwoordigen door
een ander persoon.

15.2

Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een
ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter van de
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vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de vergadering
per

e-mail

hebben

ontvangen

op

info@obligatiehoudersbelangen.org

als

Stichting

Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.
15.3

Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen
kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische bijstand
16.1

Cycle Data betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:
▪

het bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de
jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar
een rekening sturen.

▪

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag waarop
de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop volgende jaren zal zij Cycle Data dit bedrag in
rekening brengen op de verjaardag van deze dag.

▪

een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor alle
overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het veranderen van
de trustakte of het organiseren en voorzitten van alle andere vergaderingen. Stichting
Obligatiehoudersbelangen zal Cycle Data deze werkzaamheden in rekening brengen na
afloop van de maand waarin zij deze heeft verricht.

▪

de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in geval een
vergadering niet op het kantoor van Cycle Data plaatsvindt.

16.2

Cycle Data zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de
datum van de rekening betalen.

16.3

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Cycle Data te
onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting
Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.

16.4

Is het nodig om Cycle Data te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in te
schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan zal Stichting
Obligatiehoudersbelangen

de

kosten

ook

niet

vooruit

betalen.

Stichting

Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen. In die vergadering zullen de
beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen betalen. Ook zullen de beleggers besluiten
hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.
De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische bijstand
gebonden, als minimaal 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor het besluit
stemden en minimaal 50% van alle beleggers op die vergadering aanwezig is.
Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te
schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de beleggers.
16.5

Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij
over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen.
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17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen?
17.1

Als Cycle Data alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers helemaal
is nagekomen, of na volledige conversie, stoppen de werkzaamheden van Stichting
Obligatiehoudersbelangen.

17.2

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen? Dan mag dat
alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft overgedragen
aan een vervanger.
Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
▪

De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,

▪

De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten
beschikken, en
De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Cycle Data. “Onafhankelijk”

▪

betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect)
aandelen hebben van Cycle Data. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van Cycle
Data. Of van een bedrijf dat bij Cycle Data hoort (waaronder een groepsmaatschappij).
17.3

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?
Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden van
tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en
kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze
vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de
uitgegeven obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en als tijdens deze vergadering
meer dan 66% van de aanwezige beleggers tegen de vervanging stemmen.

17.4

Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de vergadering een
vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt:
1.

Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties,
hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven waarom Stichting
Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed uitvoert,

2.

Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige beleggers voor vervanging van
Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden binnen
drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en

3.

De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel
17.2.

17.5

Cycle Data zal meewerken aan de overdracht

aan een vervanger voor Stichting

Obligatiehoudersbelangen. Cycle Data zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.
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18. De trustakte kan veranderen
Stichting Obligatiehoudersbelangen en Cycle Data mogen deze trustakte veranderen. Elke verandering
die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de gezamenlijke belangen van
de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering.
De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor deze
verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering aanwezig was.
19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk?
19.1

Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Cycle Data en de
beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van Stichting
Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor
indirecte schade of gevolgschade.

19.2

De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding
die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze
trustakte heeft gekregen.

20. Welk recht geldt?
Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht.
21. Welke rechter is bevoegd?
Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank
Amsterdam.

Opgesteld en ondertekend:

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen
M.C. Olie

S.G. van de Vusse

Voorzitter

Penningmeester

Namens Cycle Data
M.A.H. Verspaget
Algemeen directeur
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