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Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van 
LCS Piping International B.V. ("uitgevende instelling") 

 
Datum:  5 oktober 2021 om 10.00 uur 
 
Locatie:   via Zoom video conference  
 
Aanwezig: 

•  11 obligatiehouders  
•  Paul Drost (bestuurder uitgevende instelling)  
•  Mark van der Plas, Myra Meijering en Marc Bos (namens NPEX) 
•  Mark  Olie  en  Stephan  van  de  Vusse  (namens  Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering) 
 
1.  Opening 
 
De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
De heer Olie geeft aan dat er behalve de binnengekomen vragen verder geen binnengekomen 
stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Hij stelt 
voor de binnengekomen vragen door de heer Drost te laten beantwoorden bij het volgende 
agendapunt. 
 
3.  Presentatie Paul Drost: introductie en toelichting op beleid en ontwikkelingen 

De heer Drost leest vervolgens een verklaring1 voor.  

De heer Olie vraagt de heer Drost of er naast de in de verklaring genoemde reden nog andere 
redenen waren voor het aftreden van de heer Goossens. De heer Drost geeft aan dat het 
sowieso de bedoeling was dat de heer Goossens de functie van bestuurder van de uitgevende 
instelling voor een korte periode zou vervullen. 

Hierna gaat de heer Drost in op de 3 vragen van één van de obligatiehouders: 

1. Wat  is  de  stand  van  zaken  met  betrekking  tot  de  eerder  gemaakte  afspraken  en 
effectuering daarvan (verklaringen en pandakte) ? 

 
1 Deze verklaring is als bijlage opgenomen bij deze notulen. 
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2. Hoe wilt u de onrust die ontstaan is door de structuur van het bedrijf en het mogelijk 
achterhouden van informatie uit het prospectus oplossen ? 

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het conservatoire beslag dat mevr. den 
Otter heeft gelegd en de daaraan ten grond liggende issues ? 

Ten aanzien van de eerste vraag geeft de heer Drost aan dat de betreffende verklaringen zijn 
getekend en zijn gepubliceerd op de NPEX website. Er is sprake van een finale versie van de 
pandakte en hij hoopt dat e.e.a. binnen twee weken kan worden afgerond.  
 
Ten  aanzien  van  de  tweede  vraag  geeft  de  heer  Drost  allereerst  aan  dat  deze  onrust  is 
ontstaan voor zijn aantreden als bestuurder. Naar zijn mening kan de onrust (binnen en buiten 
de  onderneming)  vooral  worden  opgelost  door  een  goede  informatievoorziening  naar 
obligatiehouders,  Stichting  Obligatiehoudersbelangen  en  NPEX.  Daartoe  zijn  stappen 
genomen, bijv. de aanstelling van een nieuwe accountant en verbetering van procedures. De 
betreffende obligatiehouder gaat  in op dit punt. De heer Drost wenst  te benadrukken dat 
onrust als zodanig niets te maken heeft met de onderneming. De betreffende obligatiehouder 
merkt op dat het conservatoir beslag wel degelijk invloed heeft op de onderneming. Hij hoopt 
dat de uitgevende instelling de obligatiehouders goed zal informeren te dien aanzien. De heer 
Drost antwoordt dat hij zich nog dient te verdiepen in dit onderwerp maar dat het naar zijn 
mening niet materieel of bedreigend is voor de obligatielening. De heer Olie vraagt de heer 
Drost of hij iets kan vertellen over de perso(o)n(en) die de functie van mevr. den Otter gaan 
overnemen. De heer Drost antwoordt dat het de bedoeling is dat een huidige medewerker 
van LCS Piping een deel van de functie gaan invullen en dat een ander deel zal worden ingevuld 
door een extern aan te trekken persoon.  
   
Een  obligatiehouder  vraagt  of,  gezien  de  opmerking  van  de  heer  Drost  dat  de  resultaten 

conform budget zijn, hij overweegt om de obligatielening al dan niet gedeeltelijk vervroegd af 

te lossen indien de cash flow daartoe gelegenheid biedt; dit zou er immers toe leiden dat de 

financieringslasten afnemen. De heer Drost geeft aan dat het te vroeg is om daarover iets te 

kunnen zeggen. Hij kan wel melden dat orderportefeuille goed gevuld is maar hij heeft nog 

geen duidelijk beeld van de cash flow, mede gezien het feit dat hij nog geen toegang heeft tot 

de bankrekeningen. Deze cash flow (en de fluctuaties daarin) wil hij samen met de nieuwe 

accountant  nauwgezet  gaan  managen.  Bovendien  verwacht  hij  dat  in  de  komende  12 

maanden  de  onderneming  ook  dient  te  investeren  in  nieuwe  machines  om  tegemoet  te 

komen aan de vraag van en ontwikkelingen in de markt. 

Een andere obligatiehouder vraagt wat de status is van het punt dat de vorige bestuurder, de 
heer  Goossens,  tijdens  een  eerdere  bijeenkomst  meldde,  nl.  dat  er  onduidelijkheid  was 
ontstaan  over  een  post  onderhanden  werk  van  ong.  EUR  400.000  in  afwijking  van  het 
prospectus. De heer Drost geeft aan dat hij nog onvoldoende informatie heeft om deze vraag 
te kunnen beantwoorden. 
 
Vervolgens  gaat  de  heer  Drost  in  op  de  vooraf  ingediende  vraag  van  Stichting 
Obligatiehoudersbelangen, te weten: 
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4.  Hoe ziet u uw rol als statutair bestuurder van de uitgevende instelling en ‐ indirect – 
van de 2 werkmaatschappijen ? 

 
De  heer  Drost  verwijst  naar  bovengenoemde  verklaring  en  geeft  in  aanvulling  daarop 
nogmaals aan dat hij als zijn voornaamste taak ziet om rust te brengen in de organisatie en 
richting  de  obligatiehouders,  Stichting  Obligatiehoudersbelangen  en  NPEX,  m.n.  door 
deugdelijke informatievoorziening.  

De heer Olie vraagt of de heer Drost is benoemd voor onbepaalde tijd en of dit voor hem een 
fulltime functie is. De heer Drost antwoordt dat hij voor onbepaalde tijd is benoemd en dat 
het een fulltime functie is maar dat hij daarnaast ook andere functies heeft. De heer van de 
Vusse vraagt de heer Drost wat de overlegstructuur met de aandeelhouder is. De heer Drost 
antwoordt dat hij  zich ziet als een buffer  tussen de verschillende partijen  (aandeelhouder, 
verantwoordelijken  voor  de  operatie  van  de  onderneming,  andere  belanghebbenden)  die 
ertoe dient dat de onderneming goed kan  functioneren. Hij heeft met elk daarvan overleg 
waar en wanneer nodig. 

4. Rondvraag 

Een obligatiehouder vraagt waarom nog een commercieel persoon wordt aangenomen als de 
orderportefeuille  voor  de  komende  2  jaar  vol  zit.  De  heer  Drost  geeft  aan  dat  de 
orderportefeuille tot en met de komende zomer (2022) gevuld is.  
 
De  heer  Olie  vraagt  op  welke  termijn  de  eerder  genoemde  investeringen  zullen  gaan 
plaatsvinden  c.q.  wanneer  machines  zouden  moeten  worden  aangekocht.  De  heer  Drost 
antwoordt dat hij op dit moment niet precies weet welke machine(s) op welk(e) moment(en) 
zou(den) moeten worden aangeschaft; hij verwacht wel dat e.e.a. in de komende 12 maanden 
zal plaatsvinden. Ten slotte merkt hij op dat er natuurlijk alleen maar machines zullen worden 
aangeschaft indien dit nodig is om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt en de 
vraag van de klanten. 

 

5. Sluiting 

De heer Olie dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en geeft aan dat de notulen van deze 
vergadering zullen worden gepubliceerd op de NPEX. Hij kijkt uit naar persberichten van de 
uitgevende instelling omtrent de invulling van de  functie van mevr. den Otter en tussentijdse 
financiële resultaten. Hij sluit daarna de vergadering. 
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