
Voorwaarden voor de  achtergestelde obligaties van eMagine Reality B.V. 

28 september 2021 

Uitgevende instelling / 

eMagine Reality 

eMagine Reality B.V. gevestigd te Turfmarkt 10 (2511 DC) ’s-Gravenhage 

en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 53766857 met Legal Entity Identifier (LEI) code 

724500ZH6KXUTUTV8N97. Website: www.nazza.nl 

Financieel instrument Obligaties 

Hoeveel rente krijgt u? 7% rente per jaar. Dat is €  35 per jaar en € 2,92 per maand.  

Uitkering rente Maandelijks 

Looptijd 5 jaar.  

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 500. 

Minimum en maximum U kunt minimaal 1 obligatie kopen.  

Maximum  U kunt maximaal 1.998 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 

obligaties krijgt.  

Totale lening Wij zullen maximaal € 999.000 lenen van beleggers. Dat zijn 1.998 

obligaties.  

Minimum bedrag Wij willen minimaal € 500.000 lenen van beleggers. 

NPEX Website www.npex.nl/nazza 

ISIN code NLNP00100117 

Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties.  

1. Inschrijfkosten: Het gaat om 1% van het bedrag dat u uitleent.  

2. Servicekosten: Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent per 

maand.  

Tot wanneer kunt u 

obligaties kopen? 

U kunt tot en met 9 november 2021, 17:00 uur, obligaties kopen. Op die 

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij veranderen. 

Wij maken op 11 november 2021 bekend hoeveel inschrijvingen wij 

hebben geaccepteerd.  

Vanaf wanneer leent u het 

geld uit?  

U leent het geld uit op 16 november 2021. Op die dag krijgt u ook de 

obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd.  

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na het verstrijken van de looptijd. De termijn 

begint te lopen vanaf de dag dat u de obligaties krijgt.  Krijgt u op 16 

november 2021  de obligaties? Dan krijgt u op 16 november 2026 uw 

geld terug. 
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Wat krijgt u terug van de 

lening? 

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

€ 500 per obligatie terug. 

Wij kunnen de 

inschrijfdatum 

veranderen 

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. 

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. 

Wanneer betalen wij de 

rente? 

Wij betalen de rente iedere maand. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Voorbeeld: Krijgt u de obligaties op  20 april? Dan krijgt 

u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 20 mei of maximaal 

5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op  20 juni of maximaal 5 

werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand.  

 

Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.  

Waarom betalen wij deze 

rente? 

De rente die wij betalen is hoger dan sommige 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 die niet is achtergesteld. 

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

wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt.  

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet veranderen.  
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Minimum aankoop U kunt minimaal 1 obligatie kopen.  

Maximum aankoop U kunt maximaal het totaal aantal uit te geven obligaties kopen.  Het kan 

zijn dat u niet alle obligaties krijgt.  

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 

niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze afspraken 

over de obligaties niet nakomen. 

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 

aanhouden met de 

obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer 

B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te (1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot met alle 

obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel obligaties iedere 

belegger heeft. 

U heeft een 

beleggingsrekening en een 

geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat hoeveel 

obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening nodig bij 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt u om geld op te 

ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf over 

deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-reglement, zoals dit 

van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.  

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

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

een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

om vast te stellen wie u bent.  

 

Dit werkt zo: de bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld 

wie u bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet 

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

deze bankrekening naar de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij die andere 

bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat 

hoeveel obligaties u heeft 

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

beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel obligaties een belegger 

bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van 

uw beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de 

beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze obligaties u 

heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang 

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

de lening niet terug? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen 

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

vindt u als de bijlage bij deze voorwaarden.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Die 

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

voorwaarden. Die afspraken gelden ook voor u. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in het informatiedocument en deze 

voorwaarden 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 

informatiedocument en deze  voorwaarden veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken dat wij 

u later mogen betalen.  

Belastingen 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 
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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 

Nederlands recht is van toepassing op deze aanbieding. De rechtbank 

Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen. 
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1. Risicofactoren 

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

Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen ook rente.  

Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen. Let 

op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

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

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

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.1. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.2. 

 

1.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

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

betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een 

professionele belegger bent.  

Let op! Aan de 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 welke beleggingen 

u al 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. 

- 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). 



Voorwaarden voor de achtergestelde obligaties van eMagine Reality B.V. 28 september 2021 

8 

 

1.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties 

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

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

materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. Gaan wij 

failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij 

ontbonden? En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die 

anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen.  

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

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. 

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. 

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 

beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt.  

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. 

 

U krijgt geen winstuitkering 
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U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening terug. U 

krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen onze 

aandeelhouders. 

 

Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

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.  

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.  

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. 

 

Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers 

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

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. 
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Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van 

de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan niet in 

uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of 

juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 

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

hierover eerst in een vergadering worden gestemd.  

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

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

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

 

2. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

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

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven.  

2.1 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 obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie van 

NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de beleggingsrekening 

bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening bij NPEX leest u in het 

NPEX-reglement.  

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

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

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

beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten de 

vergunning van NPEX ziet: 

- het ontvangen en doorgeven van orders  
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- het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

- het uitvoeren van orders 

- het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

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

 

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

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website www.afm.nl. De 

Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX. 

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

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

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

Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het 

nummer is 27317234.  

 

2.2  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.  
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De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

 

2.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze obligaties? Dan 

gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.  

De trustakte vindt u in de bijlage van deze voorwaarden.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen voor 

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

andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook verantwoordelijkheden 

voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties 

van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 14. 

 

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. 

 

3. Informatie over de aanbieding en inschrijving 

Heeft u het informatiedocument en deze voorwaarden gelezen? En wilt u de achtergestelde obligaties 

kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.  

3.1 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. 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 voor het einde van inschrijfdatum hebben ontvangen. Dan 

stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo 
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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 voor het einde van inschrijfdatum  hebben 

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: 

Datum van einde van inschrijfperiode om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

de betaling van u hebben ontvangen. 

Datum van bekendmaking uitgifte 

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd. 

Uitgiftedatum 

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.  
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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 17 

december 2020. 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. 

3.2 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 een minimaal 

bedrag 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. Ook stuurt NPEX u een 

e-mail als u al heeft ingeschreven. Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u 

uw geld binnen 5 dagen terug na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar 

de bankrekening die u heeft gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al 

een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het 

bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag 

dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 

 

4. Informatie over de obligaties 

Het terugbetalen van de lening 

Aan het einde van de looptijd zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van plan om de lening terug te 

betalen uit de cash flow. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere manier terugbetalen, bijvoorbeeld 

door een lening af te sluiten. 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij per maand rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze cash flow. 

 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

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

eerder dan na 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 
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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. 

 

Stel wij betalen € 500 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 500. Dat is € 10.  

Wij betalen dan € 10 extra. In totaal betalen wij dus € 510. 

 

Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

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

wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen 5 jaar 

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

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

 

Dividend voor onze aandeelhouder 

Wij zullen tijdens de looptijd van de obligaties geen winst (dividend) uitkeren aan onze aandeelhouders. 

 

5. Als u obligaties wilt verkopen 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 

obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de 

obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de 

obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de obligaties 

op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als u 

de beleggingsrekening opent.  

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u kosten 

aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat zijn, spreekt u 

af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  
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6. Informatie over de belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen  

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen 

gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande informatie geldt alleen 

voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de gevolgen anders 

voor u. Wilt u investeren in onze obligaties? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet 

wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van onze obligaties.  

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 

terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden. Heeft u obligaties 

gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn wij niet 

verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar 2021. Voor toekomstige 

wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.  

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

Belastingen voor als u particulier bent  

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. Hoeveel 

belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting is in drie 

categorieën verdeeld. Deze worden 'boxen' genoemd:  

- In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen wij 

het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming en 

het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.  

- In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk belang 

als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties zijn geen 

aandelen en vallen daarom niet in box 2.  

- In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 

Hieronder leest u wanneer box 1 geldt  

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in een 

vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt u voor de 

obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt.  

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan 

is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. U telt die winst op bij uw 

inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld gekregen dan het geld dat u ons 

heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. U haalt dit verlies af van uw inkomsten voor box 1.  



Voorwaarden voor de achtergestelde obligaties van eMagine Reality B.V. 28 september 2021 

17 

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van belang 

of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. De AOW leeftijd in 2021 is 66 jaar en 4 maanden.  

Hieronder ziet u hoe de verschillende schijven in box 1 zijn opgebouwd en de tarieven over 2021: 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief tot AOW-leeftijd 

1 tot en met € 68.508 37,10% 

2 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 

(geboren voor 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.942 19,20% 

2 tussen € 35.942 en € 68.508 37,10% 

3 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 

(geboren na 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.130 19,20% 

2 tussen € 35.130 en € 68.508 37,10% 

3 meer dan € 68.508 49,50% 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt  

In box 3 betaalt u belasting over het forfaitaire inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag 

sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 januari van dat jaar.  

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 50.000. Dit betekent dat u geen belasting betaalt in 

box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 50.000. Zijn uw bezittingen minus uw 

schulden meer dan € 50.000? Dan betaalt u over het meerdere belasting. Bent u gehuwd of 

samenwonend (fiscaal partner) dan geldt de algemene vrijstelling dubbel. Deze is dan € 100.000.  

In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2021 voor u gelden. 

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand € 50.000 
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(zonder een fiscaal partner) 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend 

(fiscaal partner) 

€ 100.000 (gezamenlijke vrijstelling) 

 

In 2021 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve 

rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven in 2021 zijn 

opgebouwd:  

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en 

beleggen 

Percentage 

0,03% 

Percentage 

5,69% 

1 tot en met € 50.000 67% 33% 

2 tussen € 50.000 en € 950.000 21% 79% 

3 Meer dan € 950.000 0% 100% 

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt?  

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u en erft een ander de obligaties? Dan moet die ander 

daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de obligaties op het 

moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief dat van toepassing is, 

hangt af van de relatie die de ander met u heeft.  

Wordt er bronbelasting ingehouden?  

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in 

over de rente die u krijgt van de obligaties.  

Belastingen voor rechtspersonen  

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt vennootschapsbelasting 

over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente en verkoopwinsten gerealiseerd 

bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt geldt ook als winst. Een eventueel geleden 

verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2021 over de eerste € 245.000 van de winst 15% aan 

belasting. Heeft u meer winst dan € 245.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.  

Vanaf 2021 wordt soms bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit is alleen wanneer betalingen 

worden gedaan aan een bedrijf dat dezelfde aandeelhouder heeft als het bedrijf dat de rente betaald. Wij 

houden dus geen belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties. 
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7. Vergaderingen voor beleggers 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u onder 

bijlage 1 van deze voorwaarden. 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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8. Wie zijn verantwoordelijk voor het informatiedocument en de voorwaarden?  

De Uitgevende Instelling is verantwoordelijk voor de informatie in het informatiedocument, de 

voorwaarden en alle andere informatie die bij de aanbieding hoort. De Uitgevende Instelling verklaart 

dat voor zover haar bekend de gegevens in het informatiedocument en de voorwaarden in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding 

de strekking van deze documentatie zou wijzigen.  

 

9. 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. 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 
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10. Bijlage 1 Trustakte 

Partijen:   

1. eMagine Reality B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in 's-Gravenhage, Nederland en kantoorhoudende aan de 

Turfmarkt 104 (2511 DC) ’s-Gravenhage, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 53766857 (“eMagine Reality”), 

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. eMagine Reality geeft voor maximaal € 999.000 achtergestelde obligaties uit. De lening bestaat 

uit maximaal 1.998 obligaties met een nominale waarde van € 500 per stuk. Deze lening wordt 

uitgegeven op de datum die staat in het informatiedocument en wordt terugbetaald op de datum 

die staat in het informatiedocument, of een eerdere of latere datum zoals staat in het 

informatiedocument.  

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers ten 

opzichte van eMagine Reality. 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 informatiedocument en de voorwaarden. Deze 

trustakte is een bijlage bij het informatiedocument en de voorwaarden. De beleggers hebben 

zich met het informatiedocument en de voorwaarden gebonden aan deze trustakte.  

eMagine Reality en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

1. Eigenschappen van de obligaties 

De afspraken over de obligaties staan in het informatiedocument en de voorwaarden.  

 

2. eMagine Reality heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling 

door eMagine Reality voor alle bedragen die eMagine Reality moet betalen aan de beleggers op 

grond van de afspraken in het informatiedocument en de voorwaarden.  
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2.2 De schuld die eMagine Reality heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale 

schuld die eMagine Reality aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en 

de rente die eMagine Reality aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die eMagine Reality 

Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier 

niet mee. Betaalt eMagine Reality rente of betaalt eMagine Reality de lening terug aan de 

beleggers? Dan gaat de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die eMagine 

Reality heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag 

omlaag. 

2.3 Is eMagine Reality ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door 

de beleggers? Dan is eMagine Reality ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op eMagine Reality ook 

opeisbaar. 

 

3. eMagine Reality moet eerst betalen aan de beleggers 

3.1 eMagine Reality 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 eMagine Reality de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.  

Dan moet eMagine Reality aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van eMagine Reality aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

3.2 Betaalt eMagine Reality aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen eMagine Reality 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 eMagine Reality moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van eMagine Reality, 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 eMagine Reality. Dat geldt 

alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft 

terug te betalen aan eMagine Reality. 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen aan 

de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij van 

eMagine Reality heeft gekregen over de beleggers. 
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4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze trustakte. 

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij ontvangt als 

bedoeld in artikel 4.1. 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van 

Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die op enig moment 

zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als 

bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan wordt 

de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de beleggers even laag 

als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag 

hoeft te betalen aan de beleggers.  

Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit geldt niet als het geld 

op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

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

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden 

in het gezamenlijk belang van de beleggers. 

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. eMagine Reality moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

6.1 eMagine Reality moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de 

beleggers. Welke informatie eMagine Reality moet geven, staat in het informatiedocument en de 

voorwaarden. 

6.2 eMagine Reality 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. 
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7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering 

de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of 

schriftelijk tijdens de vergadering.  

 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met eMagine Reality 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 eMagine Reality. 

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 eMagine Reality de afspraken over de obligaties wijzigen. 

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als eMagine Reality de 

afspraken niet nakomt 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van eMagine Reality. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen eMagine Reality. 

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 eMagine Reality of tegen de 

bestuurders van eMagine Reality, als eMagine Reality de afspraken niet nakomt. De beleggers 

doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen eMagine 

Reality of tegen de bestuurders van eMagine Reality te starten. 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de beleggers in 

juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren 

als eMagine Reality failliet gaat.  
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9.4 Komt eMagine Reality de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan eMagine Reality 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 eMagine Reality 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.   Als eMagine Reality de betalingsverplichtingen niet nakomt 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als eMagine Reality in 

verzuim is. eMagine Reality is in verzuim als het volgende geldt: 

1. eMagine Reality heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of eMagine Reality 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 eMagine Reality hiervoor schriftelijk in gebreke 

gesteld, en 

3. eMagine Reality 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 eMagine Reality is aangevraagd of als eMagine Reality failliet is 

verklaard. Of als eMagine Reality surseance van betaling aanvraagt, of een stille 

bewindvoerder is aangesteld, of als eMagine Reality een besluit tot ontbinding heeft 

genomen. 

2. Als eMagine Reality een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning 

niet heeft. Of als eMagine Reality die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden 

van de vergunning voldoet. 

3. Als eMagine Reality zich niet aan de wet houdt. 

4. Als eMagine Reality 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 eMagine Reality een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als 

eMagine Reality de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet. 

6. Als eMagine Reality afspraken over een andere lening niet nakomt. 
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7. Als eMagine Reality (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 eMagine Reality worden 

overgedragen aan een derde. 

9. Als eMagine Reality geld leent aan een derde. Of als eMagine Reality afspreekt dat zij voor 

een derde gaat betalen (garant stellen). Of als eMagine Reality zekerheid geeft aan een 

derde. Met een derde wordt niet een groepsmaatschappij bedoeld. 

10. Als eMagine Reality 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 eMagine Reality heeft gekregen. eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality 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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12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden gestemd. 

Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden gestemd. 

12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de vergadering 

oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van eMagine Reality 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 eMagine Reality 

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 eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality plaatsvindt. 

16.2 eMagine Reality zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na 

de datum van de rekening betalen. 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om eMagine Reality te 

onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

16.4 Is het nodig om eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality. “Onafhankelijk” 

betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) 

aandelen hebben van eMagine Reality. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van 

eMagine Reality. Of van een bedrijf dat bij eMagine Reality 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 eMagine Reality zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. eMagine Reality zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  
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18. De trustakte kan veranderen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en eMagine Reality 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 eMagine Reality 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 eMagine Reality B.V. 

M.R. van Vliet 

Directeur eMagine Reality B.V. 


