Concept – 9 november 2021

Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van
Speedbooks Software B.V. ("uitgevende instelling")

Datum:

21 oktober 2021 om 10.00 uur

Locatie:

via Zoom videoconference

Aanwezig:

1.

•

6 beleggers

•

Lume Paulusma en Konstantijn Mikes (namens de uitgevende instelling)

•

Myra Meijering en Charles Hennen (namens NPEX)

•

Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering)

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 geen binnengekomen stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van
Stichting Obligatiehoudersbelangen.

3.

Toelichting jaarrekening 2020 en

4.

Presentatie over het lopende boekjaar 2021, trends en ontwikkelingen

De heren Paulusma en Mikes lichten deze agendapunten toe, deels aan de hand van een presentatie
(zie bijlage).
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De heer Olie vraagt of de omzet in de verschillende segmenten zich ten opzichte van 2019 in 2020
heeft ontwikkeld in lijn met de verwachting. De heer Paulusma geeft aan dat dit in het beginsel het
geval is. De heer Olie merkt in vervolg daarop wel op dat de omzet in het segment Online op zo’n 72
duizend euro is uitgekomen terwijl in het prospectus van de uitgevende instelling van 30 september
2020 voor dit segment nog een omzet werd verwacht van 350 duizend euro. Hij vraagt wat de
verklaring daarvoor is. De heer Paulusma antwoordt dat deze lagere omzet is veroorzaakt doordat de
marketing te laat startte (als gevolg van het feit dat de opbrengst van de obligatielening later
binnenkwam dan verwacht) en de nieuwe website nog niet gereed was. De heer Paulusma merkt op
dat de uitgevende instelling in het eerste en laatste kwartaal normaal gesproken de meeste omzet
boekt. De omzet van het segment Online ligt dit jaar tot nu toe aanzienlijk achter op de verwachting
zoals opgenomen in het prospectus.
De heer Olie vraagt vervolgens om een verklaring van de kostenpost SBR/Semansys. De heer Mikes
geeft aan dat dit omzet gerelateerde licentiekosten (33%) betreffen die Semansys bij de uitgevende
instelling in rekening brengt.
De heer Olie vraagt of het onderdeel “Kosten website”, zoals genoemd op pag. 34 van de jaarrekening
2020, betrekking hebben op de nieuwe website. De heer Paulusma antwoordt dat deze kosten
betrekking hebben op de oude website. De uitgevende instelling heeft dit jaar besloten om een nieuwe
website te laten bouwen. De kosten daarvan vallen in dit jaar (zie hierna).
Een belegger vraagt waarom de kosten van verkooptraining zo laag zijn en hoeveel
verkoopmedewerkers de uitgevende instelling heeft. De heer Paulusma geeft aan dat deze kosten
alleen betrekking hebben op het segment Offline. Dezelfde belegger vraagt vervolgens hoe de verkoop
van het Online product is georganiseerd. De heer Paulusma antwoordt dat het product in feite zichzelf
verkoopt via de website, mede aan de hand van internet marketingcampagnes.
De heer Olie vraagt vervolgens hoe de met de obligatielening aangetrokken gelden ter hoogte van zo’n
1,4 miljoen euro zijn aangewend in het licht van de beoogde bestedingsdoelen, zoals genoemd op pag.
42 van het prospectus. De heer Paulusma antwoordt dat na aftrek van de kosten van de obligatielening
1.339.972 euro resteerde. Hij geeft verder aan dat voor wat betreft het onderdeel “Marketing
binnenland” (i) 466.657 euro was geoormerkt, (ii) 156 duizend euro daarvan is nog niet besteed en (iii)
76 duizend euro is besteed aan de nieuwe website. Voor wat betreft het onderdeel “Marketing
buitenland” was 134 duizend euro geoormerkt; hiervan is nog niets uitgegeven. Voor wat betreft het
onderdeel “Ontwikkeling software” resteert nog 100 duizend euro. De overige aangetrokken gelden
zijn aangewend om het werkkapitaal te versterken.
De heer Olie vraagt wat de conversieratio van proefabonnees is. De heer Paulusma geeft aan dat zo’n
30‐40% van deze categorie klanten na afloop daarvan een normaal abonnement afsluit. De uitgevende
instelling probeert deze ratio nog te verhogen.
De heer Olie geeft aan dat de uitgevende instelling geen halfjaarbericht heeft gepubliceerd. Daarom
verkeren de stichting en de obligatiehouders in het duister omtrent de resultaten. De heer Paulusma
antwoordt dat de resultaten op zich goed zijn maar er dit jaar tot nu toe extra kosten gemaakt o.a. in
verband met het aantrekken van een commercieel directeur. De heer Olie raadt aan over dergelijke
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aangelegenheden voortaan een bericht te publiceren zodat de beleggers meer bij de uitgevende
instelling betrokken worden.
De heer Olie vraagt of de focus naar andere landen dan Nederland er ook toe leidt dat de software
moet worden aangepast aan de (andere) boekhoudregels van die landen. De heer Mikes geeft aan dat
de Speedbooks software m.n. ziet op rapportage en budgettering. Verschillen in boekhoudregels
zouden wel invloed kunnen hebben op de jaarrekeningfunctionaliteit.
De heren Paulusma en Mikes lichten vervolgens de presentatie toe. De heer Paulusman geeft aan dat
de uitgevende instelling op korte termijn een samenvatting van deze presentatie en tussentijdse
financiële resultaten zal publiceren.
5. Rondvraag
Een belegger vraagt welke maatregelen de uitgevende instelling neemt in verband met hacking. De
heer Mikes antwoordt dat de uitgevende instelling e.e.a. zeer serieus neemt. Elke administratie wordt
in een afzonderlijke database opgeslagen. Alle databases bevinden zich bij in Nederland gevestigde
datacenters en zijn ISO‐ en NEN‐gecertificeerd en voorzien van SSL‐beveiliging en 2‐factor
authenticatie. Daarna heeft Fox‐IT een beveiligingstest uitgevoerd op de website. Daar zijn geen
materiële issues uitgekomen. Het is de bedoeling dat deze test elk jaar wordt uitgevoerd.
Deze belegger benadrukt overigens, net als de heer Olie, het belang van het tijdig en regelmatig
rapporteren over de (financiële) resultaten en andere ontwikkelingen met betrekking tot de
uitgevende instelling.
6. Sluiting
De heer Olie sluit de vergadering.
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