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Prospectus voor de obligaties van 

Pool Trading Group B.V. 

16 november 2021 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Pool Trading Group B.V. (hierna: “wij”). U leent ons een vast 

bedrag. Voor iedere € 1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af 

wanneer wij de lening terugbetalen. Dat is na 6 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U 

belegt dan in ons.  

 

In totaal willen wij maximaal € 3.300.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 3.300 obligaties aan. 

Met de opbrengst van de uitgifte van deze obligaties willen wij alle aandelen in Pool 

Trading Beheer B.V. kopen, en bestaande financieringen van Pool Trading aflossen. Pool Trading 

Beheer B.V. is aandeelhouder van Pool Trading International B.V., die op haar beurt 

aandeelhouder is van werkmaatschappij Pool Trading B.V. (hierna samen: “Pool Trading”). 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 7.  

 

Wij geven de obligaties pas uit als: 

1. op het volledige bedrag van de emissie is ingeschreven of, wanneer er minder wordt 

ingeschreven, wij tijdig uit een andere bron aanvullende financiering kunnen krijgen; en 

2. de afgesproken zekerheden zijn gevestigd en de aandelen geleverd zijn. 

Vanaf het moment van uitgifte zijn wij rente verschuldigd. 

 

Voor de obligaties is 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. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? 

Dan kan de obligatie meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld 

voor uw obligatie dan u heeft betaald. Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een 

beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een 

geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in 

dit prospectus hoe dat moet. Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties 

mogen dus niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.  
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2. 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 2.2. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.3. 

 

Om de risico’s te kunnen begrijpen leggen wij nu kort uit wie wij zijn en wat wij willen doen met 

het geleende geld. Wij, Pool Trading Group B.V., zijn een vennootschap die recent is opgericht 

door drie medewerkers van Pool Trading. Wij willen met behulp van een management buy-out 

de aandelen in de huidige holding Pool Trading Beheer B.V. overnemen. Daarbij moeten ook 

bestaande leningen worden afgelost. Dit willen wij financieren met onder meer deze NPEX-

obligatielening.  

 

Na de overname van de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. krijgen wij de controle over de 

onderneming van haar dochtervennootschap Pool Trading B.V. Voor een goed begrip van de 

risico’s die verbonden zijn aan het investeren in de obligaties zullen wij ook een uitgebreide 

omschrijving geven van de onderneming van Pool Trading B.V. De prestaties van de 

onderneming van Pool Trading B.V. zijn namelijk relevant voor het vermogen van ons om rente 

en aflossing te kunnen betalen aan onze obligatiehouders.  

 

U kunt meer lezen over ons en Pool Trading in hoofdstuk 7. Over het bestedingsdoel leest u meer 

in hoofdstuk 8. U kunt meer lezen over onze oprichters in hoofdstuk 9 van dit prospectus. 

 

2.1 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. 
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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. 

• 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 6 jaar missen. 

• U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 

2.2 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 

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.  
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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 

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 krijgt alleen onze 

aandeelhouder. 

 

De zekerheden blijken geen of slechts een beperkte waarde te hebben 

Wij, onze nieuwe aandeelhouders en Pool Trading B.V. geven zekerheden af aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, nadat de zekerheden ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. door de 

bank worden vrijgegeven. Over de zekerheden kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.6. Deze 

zekerheden worden afgegeven ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde 

van de obligaties. De waarde van de zekerheden staat niet vast. Ook kan het zijn dat onze 

aandeelhouders geen verhaal bieden voor de door hen afgegeven borgtocht. Indien de waarde 

van de zekerheden lager is dan de vorderingen uit de obligatielening dan kan het zijn dat u niets 

of minder terug krijgt van uw obligatie. 
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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 uw 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. 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 
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Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met 

het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

Eén of meer grote obligatiehouders met veel stemrechten 

Iedere obligatie geeft recht op één stem in de vergadering van obligatiehouders. De verkopende 

aandeelhouders van Pool Trading zullen een deel van de koopprijs omzetten in obligaties. De 

verkopende aandeelhouders zullen voor € 800.000 gaan participeren in de obligatielening. Zij 

zullen hiervoor 800 obligaties krijgen (Boomsma Beheer B.V. ontvangt 430 en Dimaripauma B.V. 

370). Als de verkopende aandeelhouders hun obligaties aanhouden dan hebben zij relatief veel 

stemmen in een vergadering van obligatiehouders. Het is dus mogelijk dat de stem van één of 

enkele obligatiehouders doorslaggevend zijn voor een beslissing in de vergadering van 

obligatiehouders.  

 

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. 

 

2.3 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen 

nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 

obligaties. 

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Wij gaan failliet 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan 

of als een onderhands akkoord onder de faillissementswet wordt gehomologeerd ten aanzien van 

ons, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen.  

 

Onzekerheid in de informatievoorziening 

Wij kopen alle aandelen van Pool Trading Beheer B.V. Wij kopen deze vennootschap op basis van 

de informatie die we van de verkopers Boomsma Beheer B.V. en Dimaripauma B.V. hebben 

gekregen. De verkopers hebben aan ons inzage verschaft in de financiële administratie en ons 

inzicht gegeven in de zaken die binnen Pool Trading spelen. Wij hebben in de koopovereenkomst 
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met de verkoper afspraken gemaakt over de volledigheid en juistheid van deze informatie. Het 

zou kunnen dat later blijkt dat de informatie niet juist of onvolledig was. Hierdoor zou het kunnen 

dat de onderneming anders is dan wij ons hebben voorgesteld. Als de onderneming anders is dan 

wij ons hebben voorgesteld, zou het kunnen dat de opbrengsten die wij verwachten te ontvangen 

mogelijk lager zijn. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende 

geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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. 

 

Concurrenten doen het beter 

In de markt waarin Pool Trading actief is, is ook een aantal concurrenten actief. Het kan zijn dat 

concurrenten beter in staat zijn om producten aan (potentiële) klanten te leveren dan Pool 

Trading kan. Ook kan het zijn dat concurrenten een betere reputatie of pricing hebben dan Pool 

Trading of dat zij gebruik maken van technologie waar Pool Trading geen gebruik van maakt of 

van mag maken. Ook kan het zijn dat er nieuwe concurrenten op de markt komen, zoals 

sloopbedrijven die zelf in gebruikte producten gaan handelen. Hierdoor zou het kunnen dat 

(potentiële) klanten eerder voor concurrenten van Pool Trading kiezen. Als (potentiële) klanten 

voor concurrenten van Pool Trading kiezen, kan dit een negatieve impact hebben op onze omzet. 

 

Als onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is. Als onze winst lager is dan zou 

het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn 

dat wij 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 terug. 

 

Onrustige economische wereldmarkt en ongunstige politieke besluiten 

Wij zijn een internationaal opererende onderneming. Wij zijn afhankelijk van de aankoop en 

verkoop van gebruikte/tweedehands producten in binnen- en buitenland. Het risico bestaat dat 

de economie van de wereldmarkt zich ongunstig ontwikkelt (bijvoorbeeld door crisis, recessies, 

en dergelijke) of dat er in landen waarbij in- of verkopen ongunstige (politieke) besluiten worden 

genomen (bijvoorbeeld een besluit dat bepaalde producten niet meer mogen worden ingevoerd). 

In dat geval kunnen wij (althans Pool Trading B.V.) in bepaalde markten geen of minder 

producten in- of verkopen, dan wel producten inkopen tegen een hogere prijs of producten 

verkopen tegen een lagere prijs. Dit betekent dat onze omzet en winst lager kan zijn.  

 

Als onze omzet of winst lager is dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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 terug. 
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Minder vraag naar of aanbod van gebruikte/tweedehands producten op het gebied 

van scheepvaart 

Wij kopen gebruikte/tweedehands producten in en wij verkopen deze. De producten die wij in- 

en verkopen zijn producten op het gebied van scheepvaart (binnenvaart). Wij verdienen ons geld 

met het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs.  

Het zou kunnen dat de vraag naar gebruikte/tweedehands producten op het gebied van 

scheepvaart (binnenvaart) afneemt. Zo zou het kunnen dat er (aangescherpte) Europese 

normeringen komen voor de producten die wij in- en verkopen, betere substituten voor de 

producten die Pool Trading B.V. levert op de markt komen of dat kwaliteitseisen worden 

aangescherpt. Daarmee zou het dus kunnen dat de vraag naar de producten van Pool Trading 

B.V. afneemt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder geschikte producten kunnen inkopen. 

Als er minder vraag is naar de producten van Pool Trading B.V. of het aanbod van deze producten 

minder wordt, dan kan het zijn dat de omzet daalt. Als de omzet daalt, dan zijn de opbrengsten 

die wij ontvangen mogelijk ook lager. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende 

geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Beperkt eigen vermogen 

Het eigen vermogen van ons als de uitgevende instelling na investering in Pool Trading Beheer 

B.V. is zeer beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen 

vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet 

meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de 

obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

 

Wij zijn afhankelijk van Pool Trading B.V. voor onze betalingsverplichtingen 

Wij zijn een houdstermaatschappij en hebben zelf geen operationele activiteiten. Dit betekent dat 

wij afhankelijk zijn van de opbrengsten die Pool Trading B.V. via haar aandeelhouder Pool 

Trading Beheer B.V. aan ons betaalt zodra wij Pool Trading Beheer B.V. hebben verkregen. Zodra 

Pool Trading B.V. een lagere winst heeft, kan zij minder opbrengsten (uiteindelijk) aan ons 

uitkeren. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het kunnen dat 

wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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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Beperking aansprakelijkheid verkopers voor schending garanties 

In de koopovereenkomst met de verkopers van de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. zijn 

afspraken gemaakt over de garanties die de verkopers in het kader van de verkoop van de 

aandelen afgeven. In hoofdstuk 7 leest u meer over deze garanties. De aansprakelijkheid van de 

verkopers bij de schending van een garantie is echter beperkt in tijd namelijk tot 18 maanden na 

de levering van de aandelen, met uitzondering van fiscale claims waarvoor een termijn van 5 jaar 

is afgesproken. Daarnaast is de aansprakelijkheid ook beperkt in bedrag namelijk tot 25% van de 

koopsom voor de aandelen en dit kan maximaal € 600.000 bedragen.  

 

Het zou dus kunnen dat wij schade hebben omdat er een garantie van de verkopers wordt 

geschonden, maar dat wij deze schade niet of niet volledig kunnen verhalen op de verkopers van 

de aandelen. Als onze schade groter is dan het bedrag dat wij kunnen verhalen op verkopers dan 

heeft dit mogelijk invloed op ons vermogen om rente of aflossing te betalen. Het kan dus zijn dat 

u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij onze organisatie en de Pool Trading groep 

De nieuwe aandeelhouders hebben weinig bestuurservaring 

Wij hebben drie aandeelhouders, die ieder gezamenlijk het dagelijkse management van Pool 

Trading B.V. voeren. Hoewel zij de dagelijkse leiding van Pool Trading voeren, hebben zij echter 

weinig ervaring als (statutaire) bestuurders. Dit betekent dat onze nieuwe bestuurders meer 

kennis moeten opdoen van het besturen van een vennootschap. Als onze bestuurders 

onvoldoende kennis vergaren, kan het zijn dat Pool Trading B.V. minder goed in staat is om haar 

werkzaamheden uit te voeren en haar onderneming in stand te houden. Als Pool Trading B.V. 

minder goed in staat is om haar werkzaamheden uit te voeren en haar onderneming in stand te 

houden, kan het zijn dat de omzet lager is. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder 

opbrengsten ontvangen van Pool Trading B.V. via haar aandeelhouder Pool Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het kunnen dat wij 

minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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. 

 

Risico’s die horen bij overmachtssituaties 

Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties 

Wij (zowel voor als na investering in Pool Trading Beheer B.V.) en andere partijen waarmee wij 

(zullen) samenwerken, kunnen getroffen worden door overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, 

overstromingen, aardbevingen, uitbraken van besmettelijke ziekten waaronder begrepen, maar 

niet beperkt tot een coronavirus, pandemieën of andere ernstige bedreigingen van de 

volksgezondheid, oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen een negatieve invloed 

hebben op onze activiteiten of de activiteiten van Pool Trading B.V. en Pool Trading Beheer B.V. 
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Zo zou het kunnen dat wij, Pool Trading B.V. of Pool Trading Beheer B.V. hierdoor minder goed 

in staat zijn om de diensten uit te oefenen. Ook kan het zijn dat hierdoor nieuwe klanten uitblijven 

of weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van Pool Trading B.V. Als de omzet 

lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van Pool Trading B.V. via Pool 

Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het kunnen dat wij 

minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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. 

 

Wettelijke regels kunnen ongunstig veranderen 

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een 

rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. 

Of dat wij, Pool Trading B.V. of Pool Trading Beheer B.V. meer belasting moeten betalen, 

waardoor wij minder winst hebben. Ook kan het zijn dat andere wettelijke regels veranderen. Dit 

kan een negatieve impact hebben op onze bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van ons, Pool 

Trading B.V. of Pool Trading Beheer B.V. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van 

Pool Trading B.V. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van 

Pool Trading B.V. via Pool Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het kunnen dat wij 

minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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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3. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

3.1 Algemeen 

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. Eerst zullen wij algemene informatie over 

ons bedrijf geven. 

 

3.2 Pool Trading Group B.V. 

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt staan in 

dit prospectus. Ons bestuur van destijds onze vennootschap in oprichting (i.o.) heeft op 17 mei 

2021 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te geven. Op 3 september 2021 is 

het besluit van het bestuur i.o. bekrachtigd en is de algemene vergadering van aandeelhouders 

akkoord gegaan met de uitgifte. 

 

Alle belangrijke informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/pooltrading. 

Hebben wij nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook 

deze website van NPEX. 

 

Onze officiële (statutaire) naam is Pool Trading Group B.V. Wij zijn een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 8 juni 

2021. In onze statuten staat ons doel omschreven. Wij hebben als doel: 

 

1. “het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het 

voeren van de directie over andere ondernemingen, het beheren, verkrijgen , 

bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van 

registergoederen, roerende zaken, effecten en andere vermogensbestanddelen, het 

financieren, beheren, besturen, controleren en administreren van onderneming, het 

afsluiten van financiële transacties, het stellen van hoofdelijke- en andere zekerheden 

(al dan niet onder hypothecair verband) en borgstellingen, zowel ten behoeve van 

zichzelf als ten behoeve van derden, alsmede het (doen) financieren van (andere) 

ondernemingen, al dan niet van die ondernemingen waarmee de vennootschap in 

een groep is verbonden, het afsluiten van (andere) financiële transacties – 

waaronder begrepen het opnemen en verstrekken van leningen – zomede al hetgeen 

met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, en voorts het 
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deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere 

ondernemingen, van welke aard ook. 

2. het verlenen van diensten op het gebied van management en interim-management, 

waaronder begrepen het (doen) verzorgen van (interim)management en 

projectmanagement, het (doen) geven van adviezen op voormelde gebieden, alsmede 

het geven van alle overige adviezen op commercieel, organisatorisch, 

bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied, alles zowel ten behoeve van bedrijven, 

(overheids)instellingen en (overheids)instanties als ten behoeve van alle overige 

takken van handel, industrie en dienstverlening, één en ander in de meest uitgebreide 

zin van het woord. 

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de 

ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.” 

 

Wij zijn statutair gevestigd in Sliedrecht. Ons kantooradres is Industrieweg 67 (3361 HJ) 

Sliedrecht. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 8 juni 

2021. Het nummer is 83020179. Een kopie van onze inschrijving in het handelsregister vindt u 

op de website van NPEX www.npex.nl/pooltrading. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier 

(LEI) code. Die code is 724500QJ7VXCA1G39I38. 

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7. 

 
3.3 NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 

dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u 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  

• het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

• het uitvoeren van orders 
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• het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

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

 

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

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website 

www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op 

NPEX. 

 

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

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

World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in 

(2595 BR) Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

in Amsterdam. Het nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het 

handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

3.4 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. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. 

Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

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

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze drie bestuurders (zie 

ook hoofdstuk 4 en hoofdstuk 9 van dit prospectus). 

  

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 bijlage 1 bij dit prospectus. 

 

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 13. 

 

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. 

  

http://www.obligatiehoudersbelangen/


- 17 - 

 

 

4. Informatie over de obligaties 

 

4.1 Een overzicht van de obligaties  

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

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1 

obligatie.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen.  

Maximum  Er zijn in totaal 3.300 obligaties te koop. Er is al toegezegd dat 

800 obligaties door de verkopers van Pool Trading zullen 

worden genomen. U kunt dus maximaal 2.500 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 € 3.300.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

3.300 obligaties. Wij kunnen ervoor kiezen om minder te lenen, 

bijvoorbeeld omdat niet alle obligaties worden verkocht. In dat 

geval zullen wij die keuze mededelen op 

www.npex.nl/pooltrading, 

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NLNP00100158. 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 € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 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 

kopen? 

U kunt tot en met dinsdag 21 december 2021, 17:00 uur 

obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze 
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datum kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, 

leest u in hoofdstuk 5. 

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op dinsdag 28 december 2021, 17:00 uur. Op 

die dag krijgt u ook de 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 

terug? 

U krijgt het geld terug na 6 jaar. Indien de koop vóór uitgifte van 

de obligaties niet doorgaat, krijgt u uw geld eerder terug zonder 

rente.  

 

De termijn van 6 jaar begint te lopen vanaf de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u op 28 december 2021, 17:00 uur de 

obligaties? Dan krijgt u op 28 december 2027, 17:00 uur uw geld 

terug. 

 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te 

schrijven stopt. Wij kunnen een eerdere datum kiezen als wij 

genoeg inschrijven hebben vóór de datum dat de inschrijving 

stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen als wij nog niet 

genoeg inschrijvingen hebben. 

 

Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde moment terug. 

Dat doen wij 6 jaar nadat wij de eerste obligaties hebben 

uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u later obligaties ? Dan 

is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 6 jaar. 

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

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

€ 1.000 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus € 80 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld 

aan ons uitleent en de obligaties krijgt. 

Wanneer betalen wij de rente? Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele 

maand € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 28 december 2021? 

Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 

28 januari 2022 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u 

de rente op 28 februari 2022 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 

rente? 

Wij betalen 8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 6 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt. 

2. De volgende zekerheden worden verstrekt aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen:  

(i) een pandrecht, eerste in rang, op de voorraad, inventaris 

en debiteuren van Pool Trading B.V.;  

(ii) borgtochten van onze drie (indirecte) aandeelhouders, 

voor een maximaal bedrag van EUR 350.000 per persoon 

minus de opbrengst van de executieverkoop van de verpande 

voorraad, inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V;  

(iii) een verpanding van de aandelen van de drie toekomstige 

aandeelhouders in Pool Trading Group B.V. Als nieuwe 

aandelen in ons worden uitgegeven, dan moeten wij 

toestemming vragen aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen; en 

(iv) hoofdelijke verbondenheid van de Pool Trading 

vennootschappen (zie de rij hieronder). 

Hoofdelijk verbondenheid Wij, Pool Trading Group B.V. zijn als uitgevende instelling 

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit 

hoofde van de obligatie-uitgifte. De andere 

groepsvennootschappen van Pool Trading zijn hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Het 

gaat om de vennootschappen Pool Trading Beheer B.V., Pool 

Trading International B.V. en Pool Trading B.V. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

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

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. 

Onderlinge rang van de 

obligaties 

De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent 

dat niemand die onze obligaties heeft, onderling voorrang krijgt 

als wij onze afspraken over de obligaties niet nakomen. 

Wij verstrekken zekerheden De volgende zekerheden worden verstrekt aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen:  
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(i) een pandrecht, eerste in rang, op de voorraad, inventaris en 

debiteuren van Pool Trading B.V.; 

(ii) borgtochten van onze drie (indirecte) aandeelhouders, voor 

een maximaal bedrag van EUR 350.000 per persoon minus de 

opbrengst van de executieverkoop van de verpande voorraad, 

inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V; 

(iii) een verpanding van de aandelen van de drie toekomstige 

aandeelhouders in Pool Trading Group B.V. Als nieuwe 

aandelen in ons worden uitgegeven, dan moeten wij 

toestemming vragen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen; 

en 

(iv) hoofdelijke verbondenheid van de Pool Trading 

vennootschappen (zoals op de vorige pagina beschreven). 

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. 

Meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. 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 
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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. 

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. NPEX en 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf gebruiken die bankrekening 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 bijlage 1 bij dit prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. 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 dit prospectus staan. Stichting 
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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 prospectus veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 

dat wij u later mogen betalen. 

 

4.2 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 6 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de cash flow die door Pool Trading B.V. wordt gegenereerd 

en aan ons wordt uitgekeerd. Onze cash flow is vooral het gevolg uit uitkeringen (dividenden of 

rente en terugbetalingen op een lening) die wij (indirect) ontvangen van Pool Trading B.V. Lukt 

dat niet? Dan zullen wij proberen om u op een andere manier terug te betalen, bijvoorbeeld door 

een lening af te sluiten. Wij kunnen niet garanderen dat dit ook lukt. 

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 3.300.000? Dan betalen wij dus 

€ 264.000 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit de cash flow die door Pool 

Trading B.V. wordt gegenereerd en periodiek als rente en aflossing op een te verstrekken lening 

of als (voorschot op de) winstuitkering (dividend) aan ons wordt uitgekeerd. 

 

4.3 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij plaatsen dan een bericht op de website van NPEX 

en betalen u dan direct daarna het bedrag terug. Wij betalen u dan alleen de rente die wij u tot 

dat moment hadden moeten betalen. De koop van de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. gaat 

door als deze obligatie-uitgifte succesvol is. Deze financiering van de koop met de NPEX 

obligaties is de laatste ‘drempel’ die wij moeten nemen voor afronding van de overname. 

 

Het volgende geldt over het eerder terugbetalen van de lening. Wij mogen de lening pas voor het 

eerst na 3 jaar terugbetalen. Daarmee bedoelen wij 2 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Wij 

hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U 

kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen. In dat geval 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. 
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Betalen wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 4% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het zesde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

 

Stel wij betalen € 1.000 in het vijfde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 1.000. Dat is € 20. Wij 

betalen dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020. 

 

4.4 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. 

 
4.5 Wij verstrekken zekerheden 

Wij, Pool Trading Group B.V. zijn als uitgevende instelling aansprakelijk voor de nakoming van 

de verplichtingen uit hoofde van de obligatie-uitgifte. De andere groepsvennootschappen van 

Pool Trading zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Het gaat 

om de vennootschappen Pool Trading Beheer B.V., Pool Trading International B.V. en Pool 

Trading B.V. Deze afspraak met de vennootschap treft u aan als bijlage 2 bij dit prospectus. 

 

De werkmaatschappij Pool Trading B.V. verstrekt een pandrecht eerste in rang (na aflossing van 

de financiering van ABN AMRO Bank N.V.) op roerende zaken waaronder de voorraden, 

inventaris en debiteuren.  De drie aandeelhouders zullen een pandrecht eerste in rang 

verstrekken op hun aandelen in Pool Trading Group B.V. De pandaktes zijn bijgevoegd als bijlage 

4 en bijlage 5. Het pandrecht zal ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen worden 

gevestigd voor de parallelle schuld die de stichting heeft uit hoofde van de trustakte. 

 

De (indirecte) aandeelhouders in ons, de heren G.J. van de Pol, A.J. van Ulden en J. van den 

Bout, zijn een overeenkomst van borgtocht aangegaan met Stichting Obligatiehoudersbelangen 

(bijlage 3 bij dit prospectus). De hoogte van het bedrag waarvoor zij borg staan is € 350.000 per 

persoon. De borgtochten tezamen bedragen dus € 1.050.000. In de overeenkomst van borgtocht 

is de afspraak gemaakt dat het bedrag waarvoor de zij borg staan evenredig ‘pro rata parte’ 

afneemt met het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van de uitwinning van 

het pandrecht op de roerende zaken kan verhalen. Bijvoorbeeld als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van het pandrecht een bedrag van € 600.000 kan verhalen, 

dan neemt het bedrag waarvoor de aandeelhouders borg staan met een bedrag van € 200.000 

(per borgtocht) af. Stichting Obligatiehoudersbelangen kan de borgen ieder nog voor een bedrag 

van € 150.000 aanspreken onder de overeenkomst van borgtocht. 
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De bedragen die Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van het pandrecht of de borgtocht 

kan verhalen zullen onder de obligatiehouders worden verdeeld zoals afgesproken in de trustakte 

die als bijlage in aan dit prospectus is gehecht. 
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5. Als u obligaties wilt kopen 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze 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 u in via de website van NPEX: www.npex.nl/pooltrading. 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 dinsdag 21 december, 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 als de inschrijfdatum stopt. Wij kunnen dit ook om andere redenen doen. 

Bijvoorbeeld als wij voorzien dat wij op dat moment nog niet over kunnen gaan met de 

koop van de aandelen zoals nader omschreven. 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 het bedrag 

uiterlijk op 21 december 2021, 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter 

de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit. 

 

Wij gebruiken, behoudens verlenging of verkorting van de inschrijvingsperiode, het volgende 

tijdschema: 

 

Dinsdag 21 december 2021, 17:00 uur 

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

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Donderdag 23 december 2021 

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

 

Dinsdag 28 december 2021 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 
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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 ten aanzien van de obligaties die zijn uitgegeven. 

7. Als u wilt, mag u, als de aanbieding is gesloten en alle obligaties zijn uitgegeven, vanaf nu 

de obligaties verkopen. 

 

Wij kunnen de aanbiedingstermijn van de obligaties echter verlengen. Deze obligaties zijn pas 

verhandelbaar als de aanbieding in zijn geheel is gesloten en de 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 28 december 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 maximaal 

€ 3.300.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen of kunnen onvoldoende lenen? 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/pooltrading). 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 
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inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 
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6. 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 als de 

aanbieding is gesloten en de obligaties zijn uitgegeven. 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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7. Informatie over ons 

 

Wij zijn Pool Trading Group B.V. (“wij”). Zoals u heeft kunnen lezen in hoofdstuk 3.2 zijn wij 

opgericht op 8 juni 2021. Wij hebben de bedoeling om alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. 

te verkrijgen van de huidige aandeelhouders Boomsma Beheer B.V. en Dimaripauma B.V.  

 

Pool Trading Beheer B.V. is enig aandeelhouder van Pool Trading International B.V., die op haar 

beurt enig aandeelhouder is van Pool Trading B.V. Alle operationele activiteiten vinden plaats in 

Pool Trading B.V. Hierna noemen wij Pool Trading Beheer B.V., Pool Trading International B.V. 

en Pool Trading B.V. gezamenlijk “Pool Trading”. 

 

De huidige aandeelhouders van Pool Trading Beheer B.V. zijn Boomsma Beheer B.V. en 

Dimaripauma B.V. Zij zijn de “verkopers” van de aandelen. Wij hebben met de verkopers 

afspraken gemaakt over de koop van alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. In hoofdstuk 7.2 

leest u meer over de voorwaarden. 

 

(Links: structuur vóórdat wij investeren, rechts: voorgenomen structuur na investering) 

 

U leest eerst in hoofdstuk 7.1 wie wij zijn. Daarna leest u over Pool Trading. 

 

7.1 Wie zijn wij en waarom willen wij Pool Trading kopen? 

Op dit moment drijven wij nog geen onderneming. Wij zijn namelijk recentelijk opgericht door 

de houdstermaatschappijen van de heren Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van 

Ulden. Zij zijn allen enig aandeelhouder van hun eigen houdstermaatschappij. 

 

Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden zijn medewerkers van Pool Trading. 

Wij zijn opgericht met als doel de aandelen over te nemen van de huidige aandeelhouders van 

Pool Trading Beheer B.V., Boomsma Beheer B.V. (de holding van enig aandeelhouder Erik 
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Boomsma) en Dimaripauma B.V. (de holding van enig aandeelhouder Dirk Blom). Over het 

voorgaande kunt u meer lezen in hoofdstuk 9. 

 

Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden hebben op 27 november 2020 een 

koopovereenkomst gesloten met de verkopers om alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. te 

kopen. Op 16 juli 2021 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen ons en de verkopers, om 

nadere afspraken te maken ten aanzien van de aandelenverkoop als gevolg van lange tijdsverloop 

door COVID-19 en het kiezen van financieringsmogelijkheden. Op 6 oktober 2021 hebben wij met 

Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden een overeenkomst van 

contractovername gesloten, zodat wij in plaats van onze (indirecte) aandeelhouders de aandelen 

in Pool Trading Beheer B.V. zullen kopen.  

 

Op grond van de overeenkomst van contractoverneming hebben wij de contractuele verhouding 

van Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden uit hoofde van de 

koopovereenkomst van 27 november 2020 ten opzichte van de verkopende aandeelhouders 

overgenomen. De verkopende aandeelhouders hebben ingestemd met deze contractoverneming.  

 

Op 16 juli 2021 is er tussen de verkopers en ons een vaststellingsovereenkomst gesloten. Op grond 

van die vaststellingsovereenkomst hebben wij met de verkopers nadere afspraken gemaakt die 

de koopovereenkomst aanvullen. 

 

7.2 De koop van Pool Trading Beheer B.V. 

U heeft hierboven gelezen dat wij met de verkopers een koopovereenkomst en 

vaststellingsovereenkomst hebben gesloten om de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. te 

verkrijgen en waarom wij dat hebben gedaan. U leest hier hoe wij Pool Trading kopen. Dit gaat 

in de volgende stappen: 

 

• De voorfase: Wij en onze adviseurs hebben in 2019 gesproken met de verkoper over 

het verkopen van Pool Trading Beheer B.V. aan ons. Wij hebben daarop een onderzoek 

gedaan naar Pool Trading. Daarna hebben we onderhandeld over de koop en over de 

structurering van de koop. Hierop hebben wij voorafgaand aan de datum van dit 

prospectus een koopovereenkomst gesloten. 

 

• De overeenkomst: Onze aandeelhouders hebben een koopovereenkomst gesloten met 

verkopers en wij hebben in navolging daarop een vaststellingsovereenkomst gesloten 

met verkopers. Deze koopovereenkomst is gesloten op 27 november 2020 en de 

vaststellingsovereenkomst op 16 juli 2021. De contractspositie van onze 

aandeelhouders in de koopovereenkomst is overgedragen aan ons op 6 oktober 2021. 

De verkopers zijn op de hoogte van deze obligatie-uitgifte en zullen ook obligaties 

ontvangen. In de overeenkomsten hebben verkopers zich onder meer verbonden om 
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alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. te verkopen en over te dragen aan ons. Dit 

onder de voorwaarde dat wij voldoende financiering verkrijgen voor de koop van de 

aandelen en de vendor loans van de verkopers aflossen. Dat koopbedrag staat in de 

vaststellingsovereenkomst op € 2.246.059 en het bedrag aan achtergestelde leningen 

dat wij zullen aflossen is € 200.000. De levering van de aandelen zal plaatsvinden 

gelijktijdig met het ontvangst van de opbrengst van de via NPEX uit te geven 

obligatielening. Daarnaast staan er andere afspraken in. Het gaat onder meer om het 

volgende: 

 

De koopprijs 

• Pool Trading Beheer B.V. heeft 1.475.000 aandelen van € 1,-uitgegeven. 

• Boomsma Beheer B.V. verkoopt 1.032.500 aandelen (70%) en Dimaripauma B.V. 

verkoopt 442.500 aandelen (30%). De totale koopsom bedraagt € 2.246.059; 

• Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden betalen gezamenlijk 

(maar hoofdelijk) € 200.000 om de twee achtergestelde leningen van ieder € 

100.000,- van de verkopers aan Pool Trading Beheer B.V. af te lossen. Dit bedrag 

wordt betaald uit ons aandelenkapitaal (liquiditeiten op de bij oprichting uitgegeven 

aandelen). Deze achtergestelde leningen van in totaal € 200.000 worden dus niet 

omgezet in NPEX obligaties.; 

• De gehele koopsom en de twee achtergestelde leningen zullen worden voldaan bij de 

levering van de aandelen. De vendor loan van Boomsma Beheer B.V. ad € 430.000,- 

en een vendor loan van Dimaripauma Beheer B.V. ad € 370.000.- zullen worden 

omgezet in NPEX obligaties op het moment van uitgifte. Deze vendor loans van in 

totaal € 800.000 worden dus omgezet in NPEX obligaties.; 

• Er zijn ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. De 

ontbindende voorwaarden zijn niet ingeroepen. In artikel 9.1 van de 

koopovereenkomst is de ontbindende voorwaarde opgenomen dat kopers uiterlijk op 

1 januari 2021, behoudens een maand verlenging, voor de financiering van de koopsom 

tot een bedrag van € 1.800.000,- geen aanbod voor een geldlening heeft verkregen. 

Inmiddels is deze termijn verstreken, maar in de nader afgesloten 

vaststellingsovereenkomst hebben wij met de verkopers afgesproken dat de juridische 

levering op of omtrent 1 september 2021 zou plaatsvinden. De verkopers hebben 

inmiddels mondeling bevestigd dat de verkoop zal plaatsvinden nadat wij de opbrengst 

van de via NPEX uit te geven obligatielening hebben ontvangen (eventueel met 

aanvullende financiering indien met de obligaties een lager bedrag dan € 3.300.000 

wordt opgehaald). 

• We hebben de koopovereenkomst gesloten, maar we krijgen de aandelen pas later. Dit 

volgt uit de vaststellingsovereenkomst. De aandelen worden economisch al per 1 

januari 2021 overgedragen; winst of verlies is dus voor rekening van ons als koper. 
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Garanties 

• De verkopers garanderen ook verschillende zaken aan ons. Zo garandeert de verkoper 

dat Pool Trading Beheer B.V. rechtsgeldig bestaat en niet failliet is.  Als blijkt dat deze 

garanties niet juist zijn tijdens de overdracht, dan kunnen we de koop annuleren. Als 

later blijkt dat deze garanties niet juist bleken te zijn, dan hebben we recht op een 

schadevergoeding, mits de schade meer dan € 10.000,- bedraagt, waarbij nooit meer 

schade kan worden vergoed dan een bedrag tot 25% van de koopprijs. Ook zijn er 

andere garanties. Deze hebben vooral betrekking op de onderneming. Het gaat 

bijvoorbeeld over de juistheid van de jaarrekening. Als later blijkt dat deze garanties 

niet juist waren, dan hebben we ook recht op een schadevergoeding. Het bedrag waar 

we dan mogelijk recht op hebben is de schade die in totaal bedrag van € 10.000,- te 

boven gaat waarbij de totale schadeloosstelling niet meer kan bedrag dan 25% van de 

koopprijs. Deze garanties zijn 18 maanden geldig vanaf de datum van de levering van 

de aandelen. Daarna kunnen we er geen beroep meer op doen. Wij hebben ook 

onderzoek gedaan naar Pool Trading. Dit hebben wij gedaan op basis van informatie 

die wij van de verkoper hebben ontvangen. De verkoper heeft gegarandeerd dat alle 

relevante informatie aan ons is verstrekt en deze informatie juist is. 

 

Aflossing van bestaande bankfinancieringen 

• Pool Trading heeft financieringen bij ABN AMRO Bank N.V. Voor de uitgifte van 

obligaties en terugbetaling van de financiering hebben wij instemming van ABN 

AMRO Bank N.V. nodig zodat zij haar zekerheden vrijgeeft. 

 

Vanaf het moment dat wij eigenaar zijn van de aandelen in Pool Trading Beheer B.V., zijn wij 

afhankelijk van Pool Trading B.V. voor onze inkomsten. Zoals u hierna kunt lezen, wordt de 

onderneming van Pool Trading namelijk gedreven vanuit Pool Trading B.V.  

 

Omdat wij afhankelijk zijn van Pool Trading nadat wij de aandelen hebben verkregen, beschrijven 

wij hierna in hoofdstuk 7.3 wat Pool Trading doet. 

  

7.3 Wat doet Pool Trading? 

Pool Trading is een internationale groothandel die gebruikte/tweedehands scheepsmotoren, 

generatorsets, keerkoppelingen en onderdelen levert aan maritieme en industriële bedrijven.  

 

Pool Trading is gevestigd in Sliedrecht, Zuid-Holland. Pool Trading is in 1994 gestart als 

handelsorganisatie. De oprichters zijn Dirk Blom en Henk de Koning. In 2013 wordt Pool Trading 

overgenomen door Erik Boomsma in samenwerking met Dirk Blom en het MKB-Fonds. In 2016 

is het MKB-Fonds uitgekocht door Erik Boomsma en Dirk Blom. Vanaf dat moment zijn Erik 

Boomsma 70% aandeelhouder en Dirk Blom 30% aandeelhouder. 
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Alle activiteiten vinden plaats in Pool Trading B.V. In Pool Trading Beheer B.V. en Pool Trading 

International B.V. resteert slechts nog af te schrijven goodwill. Wij zijn voornemens om deze 

vennootschappen op te heffen zodra dit opportuun is. 

 

Diensten en producten 

Pool Trading levert gebruikte/tweedehands producten (motoren, onderdelen, generatoren en 

keerkoppelingen) en nieuwe keerkoppelingen (van het merk Advance) op het gebied van 

scheepsvaart (binnenvaart). Pool Trading koopt Europees in en levert in landen over de hele 

wereld. Ons verdienmodel is dus het inkopen van bepaalde gebruikte/tweedehands producten 

voor een bepaalde prijs en de verkoop van deze producten voor een hogere prijs. De belangrijkste 

productgroepen zijn als volgt: 

 

1. Scheepsmotoren: Pool Trading handelt in gebruikte A-merk scheepsmotoren, waaronder 

Volvo Penta, Caterpillar, Scania en Cummins;  

2. Onderdelen: als handelaar van gebruikte motoren heeft Pool Trading ook de beschikking 

over diverse onderdelen, waaronder scheepsschroeven, compressoren en pompen. Naast 

de handel wordt er als nevendienst op beperkte schaal ook onderdelen gereviseerd door 

de eigen technici van Pool Trading. Veel schepen die in Nederland gebouwd zijn met 

Europese onderdelen worden over de hele wereld verkocht; er is dus vraag naar 

onderdelen op wereldwijde schaal; 

3. Generatoren en generatorsets: generatoren zijn nog steeds belangrijk als energiebron. 

Over de wereld zijn nog steeds veel gebieden waarbij er geen sprake is van een 

betrouwbare stroomvoorziening. In de Europese markt worden generatoren vooral 

gebruikt als noodstroomvoorziening. Deze generatoren zijn vaak relatief in goede staat 

en weinig gebruikt. Deze Europese generatoren verkoopt Pool Trading door aan partijen 

in landen en gebieden waar geen betrouwbare stroomvoorziening is; 

4. Keerkoppelingen (gearboxes): dit zijn mechanieken waarbij de draairichting van een 

schroefas kan worden omgekeerd en waarmee men bovendien de schroefas van de motor 

kan loskoppelen. Wij verkopen zowel tweedehands/gebruikte keerkoppelingen als 

nieuwe keerkoppelingen van het merk Advance (zie hierna); 

5. Advance keerkoppelingen en Advance onderdelen: sinds 2016 verkoopt Pool Trading 

nieuwe Advance keerkoppelingen uit China. Pool Trading heeft daarvoor een 

importeurschap voor Europa verkregen van Hangzhou Advance Gearbox Group Co. Ltd. 

Deze keerkoppelingen worden geïmporteerd en vervolgens gemodificeerd om deze 

geschikt te maken voor de Europese markt. Hierbij verzorgt Pool Trading de inkoop, 

transport, inklaring tot testdraaien en aanpassing van het product naar de Europese 

standaarden en specificaties. 

 

Omzet per productgroep 

Productgroep 2020 (x € 1) 
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Pool Trading Omzet 

1. Scheepsmotoren 2.432.485  

2. Onderdelen 962.182  

3. Generatoren en generatorsets 568.036  

4. Keerkoppelingen (gearboxes) 552.862  

5. Advance keerkoppelingen 123.239  

6. Advance onderdelen 12.429 

7. Overig/correctie (voornamelijk 

transportkosten zoals lucht- en 

zeevracht) 

189.772 

Totaal omzet 4.841.005  

 

Duurzaamheid 

Op macroniveau bestaat er een actuele discussie over verschillende vormen van energie, het 

(her)gebruik van grondstoffen en duurzaamheid. Overal ter wereld is duurzaamheid 

tegenwoordig een belangrijk thema.  

 

Een groot deel van de omzet van Pool Trading bestaat uit de verkoop van gebruikte 

dieselmotoren. Deze motoren werken op fossiele brandstoffen en zijn daarmee verantwoordelijk 

voor de uitstoot van uitlaatgassen. Op dit gebied zijn dieselmotoren derhalve niet het meest 

milieuvriendelijk of duurzaam. Echter, er zijn voor scheepsmotoren momenteel nog weinig 

andere alternatieven die technisch en economisch haalbaar zijn. In de toekomst zal elektrisch 

varen waarschijnlijk verder worden ontwikkeld. Hierbij is sprake van een vertragingseffect: 

ontwikkelingen in de scheepvaarttechniek komen over het algemeen circa 10-15 jaar later dan bij 

overige industrieën. In de komende jaren zullen dieselmotoren dus hoogstwaarschijnlijk nog de 

norm blijven, totdat er op langere termijn nieuwe technieken (grootschalig) zullen worden 

geïmplementeerd.  

 

Ondanks het gebruik van dieselmotoren heeft Pool Trading de volgende rol en bijdrage met 

betrekking tot duurzaamheid: 

 

• Het faciliteren van hergebruik van reeds geproduceerde goederen (geen nieuwe productie, 

dus besparing van grondstoffen en milieubelasting). 

• Het leveren van producten naar gebieden die economisch en technisch nog 

onderontwikkeld zijn (bijvoorbeeld in Afrika), waardoor de emissies van uitlaatgassen 

daar kunnen worden teruggedrongen met modernere en milieuvriendelijkere producten. 

 

Uiteindelijk blijft Pool Trading een ‘volger’ in de markt met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen 

en technieken. Dat hangt namelijk samen met de aard van de activiteiten: Pool Trading verkoopt 

namelijk tweedehands/gebruikt producten. Pool Trading is wel voornemens om de recente 
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ontwikkelingen te volgen en nieuwe producten in de toekomst mogelijk aan te bieden in haar 

eigen assortiment. Dit kan doordat Europese partijen in de toekomst nieuwere/zuinigere 

machines en onderdelen van de hand doen als gevolg van gewijzigde milieuwetgeving of 

anderszins, welke machines en onderdelen Pool Trading in andere markten kan afzetten. 

 

Management Informatie Systeem 

Pool Trading beschikt over een management informatie systeem met als basis Exact Online. Op 

basis van Exact Online worden er maandelijks rapportages opgesteld met financiële resultaten, 

omzetanalyses en verkopen per land, klant en verkoper. In de wekelijkse overleggen stuurt 

commercie sterk op de behaalde omzet versus het budget alsmede de winstmarges per order. 

Hierdoor heeft men continu een actueel inzicht en kan er worden bijgestuurd, waardoor een dip 

in de marge kan worden voorkomen. De interne boekhouding is in handen van de controller. 

 

7.4 De markt en concurrentie 

In de kern verdient Pool Trading aan de marges tussen in- en verkoop van haar producten in de 

volgende categorieën. 

 

Scheepsmotoren 

De hoofdactiviteit van Pool Trading is het inkopen en verkopen van scheepsmotoren. In de regio 

waar we gevestigd zijn, is een groot aanbod van gebruikte motoren. Pool Trading heeft goede 

contacten met de reparatiebedrijven die deze scheepsmotoren vervangen, waardoor Pool Trading 

tegen een goede prijs kan aankopen. 

Ook gaan onze buitendienstmedewerkers naar scheepswerven en reparatiebedrijven buiten 

Nederland om motoren en keerkoppelingen aan te kopen. Deze scheepsmotoren worden bij ons 

in de werkplaats gecontroleerd en gereedgemaakt voor hergebruik. De meeste van deze gebruikte 

motoren worden wereldwijd weer ingezet.  

 

Onderdelen 

Het leveren van (scheeps)onderdelen is een belangrijke handelsactiviteit binnen de 

onderneming. Veel schepen die in Nederland gebouwd zijn en waarin Europese producten zijn 

geïnstalleerd worden verkocht aan andere werelddelen. De nieuwe eigenaren weten vaak echter 

niet waar ze de reserveonderdelen kunnen bestellen. Doordat Pool Trading zelf is gevestigd in 

een maritieme regio, is het eenvoudig om onderdelen aan te kopen die niet of slecht te vinden 

zijn voor bedrijven uit het buitenland. De specifieke kennis van producten en leveranciers, 

gecombineerd met de locatie van de onderneming, geven Pool Trading een sterke marktpositie 

in de markt van tweedehands scheepsonderdelen. 

 

Generatoren en generatorsets 

Veel gebieden in de wereld hebben nog geen betrouwbare stroomvoorziening. In dat geval 

moeten lokale bedrijven daar zelf in voorzien. Hierdoor is de vraag naar gebruikte generatorsets 
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onverminderd hoog en dit blijft groeien. Daarom zijn er veel kansen en groeimogelijkheden om 

uit te breiden in de markt van generatorsets, met name in het buitenland. Het aanbod van 

gebruikte generatorsets in de Europese markt is eveneens groot. Veel Europese bedrijven en 

instellingen vervangen hun generators voor schonere en modernere generators. Vaak zijn de 

tweedehands generators als noodstroomvoorziening gebruikt en hebben daardoor zeer weinig 

draaiuren. Hierdoor is de kwaliteit van deze gebruikte generators doorgaans hoog. 

 

Keerkoppelingen (gearboxes) 

Dit zijn mechanieken waarbij de draairichting van een schroefas kan worden omgekeerd en 

waarmee men bovendien de schroefas van de motor kan loskoppelen. Daarnaast zorgt de 

keerkoppeling voor het juiste toerental van de scheepsschroef door middel van een vertraging.  

 

Advance keerkoppelingen en Advance onderdelen 

In 2016 is Pool Trading gestart met de verkoop van nieuwe Advance keerkoppelingen. Deze 

keerkoppelingen worden in China geproduceerd en door Pool Trading geïmporteerd. Het traject 

van aankoop, transport en douaneformaliteiten wordt door Pool Trading zelf gecoördineerd. 

Hierdoor heeft zij inzage in levertermijnen en weet ze wanneer Pool Trading de bestelde 

keerkoppelingen in het magazijn kunnen verwachten. 

 

Nadat deze Advance keerkoppelingen in het magazijn zijn ontvangen worden ze gecontroleerd op 

productspecificatie en kwaliteit. Vervolgens worden zij door Pool Trading gemodificeerd en op 

diverse punten geschikt gemaakt voor de Europese markt. Nadat Pool Trading de koppeling 

goedkeurt wordt die verkocht onder de handelsnaam Advance Europe.  

 

Het is mogelijk om de verkoop van Advance Europe keerkoppelingen verder uit te breiden. Door 

de gunstige prijsstelling en korte levertijd (Pool Trading heeft de meest voorkomende modellen 

op voorraad) kan Pool Trading zich inspannen om het marktaandeel te vergroten. Wij doen 

daarom aan actieve acquisitie op beurzen en het bezoeken van relevante bedrijven. Ook het 

dealernetwerk zal hiervoor worden ingezet en eventueel uitgebreid met meerdere 

verkooppunten. 

 

Belangrijkste handelsregio’s 

De belangrijkste handelsregio’s van Pool Trading zijn: 

• Europa: in- en verkoop gebruikte scheepsmotoren, inkoop generatoren, verkoop 

keerkoppelingen, in- en verkoop van onderdelen en revisies van motoren (revisies komen 

weinig voor); 

• (Noord-)Afrika: verkoop gebruikte scheepsmotoren, verkoop van generatoren, verkoop 

onderdelen; 

• Azië: verkoop generatoren, inkoop keerkoppelingen; 
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• Midden-Oosten: verkoop onderdelen, verkoop gebruikte scheepsmotoren, verkoop 

keerkoppelingen; 

• Noord-Amerika: verkoop gebruikte scheepsmotoren; 

• Zuid-Amerika: verkoop gebruikte scheepsmotoren, verkoop onderdelen. 

 

 

 

Concurrenten 

Pool Trading is op Europees niveau een van de grotere spelers op het gebied van de in- en verkoop 

van gebruikte/tweedehands maritieme machines en onderdelen. Pool Trading heeft als 

onderscheidend vermogen dat ze een betrouwbare handelspartner zijn, veel productkennis 

hebben, voorraadhoudend zijn en ook in staat zijn om grotere projecten aan te pakken. 

 

Er is in Nederland een aantal bedrijven die ook actief zijn in de dezelfde markt, maar deze 

bedrijven zijn niet allemaal directe concurrentie van Pool Trading. Onderstaande bedrijven zijn 

vergelijkbaar met Pool Trading: 

 

• Diesel Power Holland BV: Dit bedrijf is gevestigd in Moerdijk. Diesel Power Holland BV is 

expert op het gebied van Caterpillar motoren. Naast Caterpillar is het aanbod echter zeer 

beperkt. Pool Trading heeft vergeleken met Diesel Power Holland BV veel meer 

producten en merken in haar assortiment. 

• VIMO Trading Co. BV: VIMO is gevestigd in Werkendam en handelt in dieselmotoren, 

generatorsets, keerkoppelingen en onderdelen. Het verschil met Pool Trading is dat Pool 

Trading actief reist en klanten bezoekt om zowel inkoop als verkoop met zowel bestaande 

als nieuwe klanten te realiseren. 

14%

18%

50%

3%
10%

5%

Omzet per regio in 2019

Afrika Azië Europa Midden-Oosten Noord-Amerika Zuid-Amerika
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• Rob Heijkoop Trading: Dit bedrijf is gevestigd in Dordrecht en heeft een grote voorraad 

met gereviseerde motoronderdelen van Stork Werkspoor. Daarnaast levert Rob Heijkoop 

in mindere mate ook onderdelen van andere merken. De motoren die Rob Heijkoop 

verkoopt zijn de zogenaamde Medium speed motoren. Dit zijn grotere motoren in 

afmeting en vermogen (pk’s). Hierdoor heeft Rob Heijkoop ook een andere klantengroep 

en is dit wezenlijk niet een concurrent van Pool Trading. 

 

7.5 Leveranciers en inkoop 

De inkoopprijzen van Pool Trading worden bepaald door één van de inkopers op basis van 

huidige marktwaarde. Vrijwel alle handel wordt in overleg met minimaal één andere collega 

ingekocht. Bij grotere aankopen zijn nog twee andere collega’s betrokken. Daarnaast wordt de 

voorraad gecontroleerd om niet teveel dezelfde type producten op voorraad te nemen. De 

inkoopprijs voor de voorraad is te allen tijde gebaseerd op een bepaalde marge om de 

bedrijfsvoering gezond te houden. 

 

Inkoopprijzen van producten worden bepaald op basis van onderstaande factoren: 

• Merk en type van het product; 

• Technische capaciteit van de machine (vermogen, reductie van keerkoppeling); 

• Bouwjaar en gewerkte uren; 

• Algemene technische staat; 

• Huidige voorraad; 

• Vraag naar het product; 

• Prijshistorie van inkoop uit het verleden. 

 

Pool Trading koopt doorgaans haar producten in bij (lokale) maritieme bedrijven, zoals 

scheepssloperijen, reparatiebedrijven, verkopers/vervangen van generatoren, particuliere 

schippers en handelaren. De top-10 leveranciers naar percentage van de inkoop in de periode 

2018-2020, ziet er (geanonimiseerd) als volgt uit: 

Top-10 

leveranciers 

# 

% van de inkoop in 

2018 

% van de inkoop in 

2019 

% van de inkoop in 

2020 

1 2,1% 4,2% 2,0% 

2 1,9% 3,0% 1,9% 

3 1,8% 3,0% 1,8% 

4 1,8% 2,7% 1,8% 

5 1,7% 2,3% 1,6% 

6 1,6% 1,6% 1,5% 

7 1,5% 1,3% 1,5% 

8 1,4% 1,3% 1,4% 
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9 1,3% 1,3% 1,1% 

10 1,2% 1,3% 0,9% 

Totaal 16,3% 20,7% 15,4% 

 

Pool Trading is dus niet afhankelijk van enkele (grotere) leveranciers. 

 

7.6 Klanten, distributie en afzet 

De klanten van Pool Trading bestaan voornamelijk uit bedrijven die actief zijn in de maritieme 

sector, waaronder: 

• Scheepsreparatiebedrijven; 

• Handelsbedrijven (buiten Europa); 

• Scheepseigenaren (binnenvaart), rederijen en visserijbedrijven; 

• Warmtekrachtonderhoudsbedrijven; 

• Bedrijven die generatorsets installeren en onderhouden. 

 

De verkoopprijzen worden over het algemeen gekoppeld aan eerdere verkopen. Daarnaast wordt 

de huidige marktwaarde van producten onderzocht bij aankoop van grotere voorraden. De 

inkoper van een product is verantwoordelijk om hier ook direct een verkoopprijs aan te koppelen. 

Dit wordt altijd gecontroleerd door een andere medewerker. Bij onderhandeling van 

verkoopprijzen wordt altijd rekening gehouden met de marktwaarde van het product, de 

beschikbaarheid in de markt, de aantallen van afname en de binding met de klant. 

 

Verkoopprijzen van producten worden bepaald op basis van onderstaande factoren: 

• Kostprijs; 

• Prijsniveau in de markt; 

• Vraag en aanbod van het product; 

• Beschikbaarheid van het product; 

• Dekking van de algemene (overhead)kosten; 

• Verkoopprijs historie. 

 

De top-20 klanten naar percentage omzet in de periode 2018-2020, ziet er (geanonimiseerd) als 

volgt uit: 

Top-20 

klant # 

% van de omzet in 

2018 

% van de omzet in 

2019 

% van de omzet in 

2020 

1 5,5% 11,5% 6,2% 

2 4,5% 9,3% 5,1% 

3 4,5% 4,6% 4,8% 

4 3,2% 3,7% 4,4% 

5 3,2% 3,5% 4,0% 
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6 3,1% 3,1% 3,3% 

7 2,5% 2,6% 3,2% 

8 2,4% 2,6% 3,0% 

9 2,1% 2,4% 2,4% 

10 1,7% 2,0% 2,2% 

11 1,6% 1,6% 1,9% 

12 1,5% 1,6% 1,8% 

13 1,5% 1,5% 1,6% 

14 1,4% 1,5% 1,6% 

15 1,4% 1,4% 1,4% 

16 1,1% 1,3% 1,3% 

17 1,1% 1,2% 1,3% 

18 1,1% 1,1% 1,3% 

19 1,0% 0,9% 1,2% 

20 1,0% 0,9% 1,1% 

Totaal 45,4% 58,1% 53,1% 

 

Pool Trading is dus nagenoeg niet afhankelijk van enkele grote klanten. 

 

7.7 Belangrijke overeenkomsten en samenwerkingen 

Standaardovereenkomst voor in- en verkoop van onze producten 

Voor de in- en verkoop van de producten gebruikt Pool Trading  standaarddocumenten die 

worden gegenereerd door Exact Online. Na een productaanvraag ontvangt de klant een 

aanbieding, waarin de betalings- en leveringsvoorwaarden staan vermeld (in het Nederlands of 

Engels). Dit gebeurt nogmaals wanneer Pool Trading de opdrachtbevestiging en de factuur 

verzendt. Pool Trading heeft standaardmodellen voor inkooporders, aanbiedingen, 

opdrachtbevestigingen, facturen en de algemene voorwaarden (in het Nederlands en Engels). 

 

Afspraken met de Advance dealer 

Pool Trading heeft een importeurschap voor Europa verkregen van Hangzhou Advance Gearbox 

Group Co. Ltd. voor de verkoop van Advance keerkoppelingen. Omdat zij vaak in direct contact 

zijn met scheepseigenaren, is het voor hen belangrijk dat zij door Pool Trading op technisch en 

commercieel vlak gesteund worden. 

 

Samenwerking met agenten 

Naast eigen personeel, werkt Pool Trading tevens met agenten die werkzaam zijn in het 

buitenland. Pool Trading heeft agenten in Vietnam, Zuid-Amerika, Canada en Frankrijk (die in 

Frankrijk werkt 100% op commissie). De agenten vervullen een commerciële functie in hun eigen 

regio. Pool Trading werkt met agenten in bepaalde gebieden, omdat Pool Trading ondersteuning 
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nodig heeft bij het benaderen van de markt, de taal en cultuur of het overbruggen van 

tijdsverschillen. De agenten worden betaald op basis van een maandelijkse fee van circa € 850.- 

per persoon plus 2% commissie op elke verkregen order.  

 

Afspraken met agenten zijn niet contractueel vastgelegd. 

 

7.8 Leningen van ons en Pool Trading 

Na overname van de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. en het besteden van de opbrengst van 

deze obligatie-uitgifte (zie hoofdstuk 8), hebben wij de volgende lening: 

 

• Alpha Credit Financial lease (stand per 31 augustus 2021: € 34.272): Deze 

financiering met als hoofdsom € 35.580,- (inclusief een aanbetaling) is verstrekt ter 

financiering van een personenauto. Pool Trading B.V. en Pool Trading International 

B.V. zijn contractpartijen bij deze lease. De aflossing vindt plaats over een periode van 

vier jaar. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 602,-. Het aantal resterende 

maandtermijnen per 31 augustus 2021 bedraagt 36, inclusief een slottermijn van € 

12.600,-. Pool Trading heeft als onderdeel van een algemeen betalingsuitstel op 

initiatief van Alpha Credit vanwege de COVID-19 pandemie betalingsuitstel gekregen. 

Dit uitstel was dus niet op het verzoek van Pool Trading zelf. 

 

Op dit moment heeft Pool Trading ook nog bancaire financieringen bij ABN AMRO Bank N.V. en 

achtergestelde leningen van de verkopers. Deze financieringen zullen echter ook worden afgelost 

met het op te halen bedrag van de NPEX obligaties. Het betreft de volgende financieringen van 

de verkopers en de financieringen van ABN AMRO Bank N.V.: 

 

• Achtergestelde lening Boomsma Beheer B.V. (pro resto per heden: € 100.000): Deze 

lening is verstrekt ter financiering van de aandelen van Pool Trading B.V. Over de 

schuld wordt 8% rente berekend. De lening is aangegaan voor onbepaalde tijd. De 

vennootschap is verplicht af te lossen indien en voor zover op de door ABN AMRO 

Bank N.V. verstrekte leningen 50% is afgelost en de solvabiliteit van de vennootschap 

30% bedraagt. 

• Achtergestelde lening Dimaripauma B.V. (pro resto per heden: € 100.000): Deze 

lening is verstrekt ter financiering van de aandelen van Pool Trading B.V. Over de 

schuld wordt 8% rente berekend. De lening is aangegaan voor onbepaalde tijd. Pool 

Trading is verplicht af te lossen indien en voor zover op de door ABN AMRO Bank N.V. 

verstrekte leningen 50% is afgelost en de solvabiliteit van de vennootschap 30% 

bedraagt. 

• ABN AMRO 6-jarige EURIBOR lening (pro resto per heden: € 126.664): Deze lening 

ad € 380.000,- is verstrekt ter financiering van de aflossing van de lening van het 

MKB-Fonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 6 jaar. Het rentepercentage 
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bedraagt 3-maands EURIBOR debet tarief plus een individuele opslag van 3,5% per 

jaar. De aflossing per kwartaal bedraagt € 15.833,-. Het aantal resterende 

kwartaaltermijnen per heden bedraagt 8. 

• ABN AMRO borgstellingskrediet (pro resto per heden: € 258.328): Deze lening ad € 

775.000,- is verstrekt ter financiering van de aankoop van de aandelen Pool Trading 

International B.V. Aflossing vindt plaats over een periode van 6 jaar. Het 

rentepercentage bedraagt 3-maands EURIBOR debet tarief plus een individuele 

opslag van 3% per jaar. De aflossing per kwartaal bedraagt € 32.291,-. Het aantal 

resterende kwartaaltermijnen per heden bedraagt 8. 

• ABN AMRO 6-jarige EURIBOR lening (pro resto per heden: € 233.328): Deze lening 

ad € 700.000,- is verstrekt ter financiering van de aankoop van de aandelen Pool 

Trading International B.V. Aflossing vindt plaats over een periode van 6 jaar. Het 

rentepercentage bedraagt 3-maands EURIBOR debet tarief vermeerderd met een 

individuele opslag van 3,5% per jaar. De aflossing per kwartaal bedraagt € 29.166,-. 

Het aantal resterende kwartaaltermijnen per heden bedraagt 8. 

 

De actuele stand van de ABN AMRO financieringen per heden tot 1 januari 2022 bedraagt dus € 

618.320, tenzij de bankfinancieringen met de obligatielening wordt afgelost. Er wordt per 

kwartaal afgelost. Per heden zijn er geen betalingsachterstanden. 

 

7.9 Belangrijke investeringen 

Pool Trading heeft in 2020 en 2021 geen grote investeringen verricht. Wel besteedt Pool Trading 

aandacht aan het continu innoveren op het gebied van (online) digitalisering, zoals het online 

bijhouden van de voorraden en het automatiseren van aanvragen en nieuwsbrieven. 

 

7.10 Belangrijkste contracten 

Pool Trading sluit regelmatige overeenkomsten met partijen. Het belangrijkste contract is het 

huurcontract voor het pand van Pool Trading. Pool Trading B.V. huurt het pand van Vastgoed 

Industrieweg Sliedrecht B.V. (destijds handelend onder de naam Pool Trading Holding B.V., 

welke handelsnaam op 26 mei 2014 is vervallen).  

 

Vastgoed Industrieweg Sliedrecht B.V. en Pool Trading B.V. hebben schriftelijk afgesproken dat 

de aanvangshuurprijs op jaarbasis EUR 80.952,- bedraagt. De huurovereenkomst heeft een 

looptijd van 5 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor 5 jaar, waarbij een opzegtermijn van 1 jaar 

geldt. De huidige termijn loopt af op 31 december 2023 en de verwachting is dat het contract 

wordt verlengd. 

 

7.11 Intellectuele eigendom 

Pool Trading heeft geen patenten of merken geregistreerd. Pool Trading heeft de volgende 

websites: www.pooltrading.com en www.advance-gearboxes.eu/nl.  

http://www.pooltrading.com/
http://www.advance-gearboxes.eu/nl
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7.12 Informatie over de structuur en de aandelen 

De structuur van Pool Trading voordat wij de aandelen in Pool Trading Beheer B.V. overnemen 

ziet er als volgt uit: 

 

 

Pool Trading Beheer B.V. en Pool Trading International B.V. zijn vennootschappen waarin zich 

‘slechts’ een post goodwill bevindt. Wanneer dit voor ons opportuun is, zullen deze 

vennootschappen worden opgeheven. 

 

U heeft in hoofdstuk 7.2 kunnen lezen over de koop van Pool Trading Beheer B.V. Na levering 

van de aandelen houden wij alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. Onze structuur ziet er dan 

als volgt uit: 
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7.13 Dividendbeleid ten aanzien van ons en Pool Trading 

Wij zullen tijdens de looptijd van deze obligatielening geen winst (dividend) of andere 

onttrekkingen uitkeren aan onze aandeelhouders. De andere vennootschappen binnen Pool 

Trading mogen (dividend) uitkeren aan Pool Trading Group B.V., bijvoorbeeld zodat wij de rente 

en aflossingen voor de obligatielening kunnen voldoen. 
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8. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 3.300.000 lenen van beleggers. Het bedrag willen wij als volgt besteden, waarbij wij 

rekening houden met ons eigen vermogen: 

 

BESTEDINGEN BEDRAG   HERKOMST BEDRAG 

Aankoop aandelen 2.246.059   Eigen vermogen 350.000 

Overname achtergestelde 

leningen 

200.000       

Overname langlopende 

leningen 

696.060   Obligaties NPEX 3.300.000 

Kosten deal 140.000     

Rente verkopers 2021 110.000       

Werkkapitaal 257.881       

TOTAAL 3.650.000   TOTAAL 3.650.000 

 

Van het bedrag op te halen bedrag van € 3.300.000 zullen de verkopers € 800.000 aan obligaties 

kopen en blijft € 2.500.000 beschikbaar voor beleggers om op in te schrijven. 

 

Let op: de koop van Pool Trading Beheer B.V. gaat door mits deze obligatie-uitgifte succesvol is.  

Halen wij minder op dan € 3.300.000 bij andere beleggers en kiezen wij ervoor om de obligatie-

uitgifte (en dus ook de koop van Pool Trading Beheer B.V.) door te laten gaan? Dan zullen wij ook 

nog andere financiering aantrekken. 

 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn 

dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

 

1. Kosten voor de Limited Sanity Check (LSC). Deze kosten begroten wij op € 10.000. 

2. Kosten voor een adviseur ten behoeve van het vinden van een financier. Deze kosten 

begroten wij op € 20.000. 

3. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 22.500. 

4. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van € 82.500 (als wij 3.300 obligaties verkopen). 

5. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 140.000 als wij 3.300 obligaties 

verkopen. 
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Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal € 13.200 per 

jaar (als wij 3.300 obligaties verkopen). 

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 2.500 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 

werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in 

hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in bijlage 1 bij dit prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 
8.3  Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

De belanghebbenden bij deze uitgifte van obligaties zijn wij (de kopers), onze aandeelhouders, de 

verkopers van Pool Trading Beheer B.V. (Boomsma Beheer B.V. en Dimaripauma B.V.), en diens 

aandeelhouders respectievelijk de heer Eric Boomsma en de heer Dirk Blom. Boomsma Beheer 

B.V. en Dimaripauma B.V. zullen ook participeren in deze obligatielening bij NPEX. 
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9. Wie zijn de belangrijkste mensen?  

 

Onze medewerkers (voor en na investering in Pool Trading Beheer B.V.) zijn belangrijk voor ons. 

Onze bestuurders zijn de belangrijkste leidinggevende personen in ons bedrijf en vormen 

(voordat wij, Pool Trading Group B.V., investeren in Pool Trading Beheer B.V.) het management 

team van Pool Trading. Pool Trading B.V. heeft per 13 juli 2021 12 werknemers (10,7 fte) voor 

zich werken die onder de volgende afdelingen zijn verdeeld: 

 

• Directie: 1 FTE; 

• Administratie: 0,5 FTE; 

• Verkoop binnendienst: 2 FTE; 

• Verkoop buitendienst: 3 FTE; 

• Werkplaats: 4 FTE; 

• Schoonmaak: 0,2 FTE. 

Het kantooradres van al deze personen is Industrieweg 67, 3361 HJ Sliedrecht. 

 

9.1 Onze bestuurder 

Wij hebben de volgende bestuurders (na de aandelentransactie): 

• Van Ulden Beheer B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer A.J. van 

Ulden; 

• J. van den Bout Holding B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer J. van 

den Bout; 

• Van de Pol Investments B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer G.J. 

van de Pol. 

 

Ieder van onze bestuurders houdt 33,3% van onze aandelen. Dit verandert niet nadat wij Pool 

Trading Beheer B.V. hebben gekocht. Wij worden zelf bestuurder van Pool Trading Beheer B.V. 

Daardoor zijn wij de indirecte bestuurder van Pool Trading International B.V. en Pool Trading 

B.V.  

 

9.2 Het management team van Pool Trading (tevens de kopers) 

Onze uiteindelijke aandeelhouders vormen het huidige management team van Pool Trading en 

zullen dit voor de nabije toekomst ook blijven. Hierna volgt een korte beschrijving van deze 

personen. 
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Daan van Ulden 

Personalia: 

• Geboortedatum: 5 februari 1981 

• Woonplaats: Bleskensgraaf 

• Nationaliteit: Nederlands 

• Opleiding: MBO 

 

Werkervaring: 

• 2003-2006: servicemonteur 

buitendienst, Teus Vlot Diesel Marine 

• 2006-2014: order coordinator binnenvaart, Pon Power 

• 2014-heden: commercieel medewerker, Pool Trading B.V. 

 

Daan komt uit een ondernemersgezin maar is zelf nog nooit ondernemer geweest. Hij werkt sinds 

2014 bij Pool Trading in een technisch commerciële functie. Daan is binnen Pool Trading met 

name gericht op de planning, commercie en de monteurs. In de toekomst zal hij als MT lid 

specifiek verantwoordelijk zijn voor de commerciële aspecten van de onderneming. 

 

Johan van den Bout 

Personalia: 

• Geboortedatum: 17 april 1969 

• Woonplaats: Hardinxveld-

Giessendam 

• Nationaliteit: Nederlands 

• Opleiding: MBO 

 

Werkervaring:  

• 1986-1998: scheepsdiesel monteur, T Hoogendijk Zn 

• 1998-2000: technisch commercieel medewerker, Atlas Trading Repair 

• 2000-2010: hoofd verkoop MT lid, Teus Vlot Diesel Marine 

• 2010-2015: hoofd verkoop MT lid, Reikon Beheer 

• 2015-heden: commercieel medewerker, Pool Trading B.V. 

 

Johan komt uit een ondernemersgezin maar is zelf nog nooit ondernemer geweest. Hij werkt 

sinds 2015 bij Pool Trading in een technisch commerciële functie. Daarbij is Johan binnen Pool 

Trading met name gericht op de technische aspecten van de business, commercie en de 

werkplaats. In de toekomst zal hij als MT lid specifiek verantwoordelijk zijn voor de technische 

aspecten van de onderneming. 
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Gert-Jan van de Pol 

Personalia: 

• Geboortedatum: 20 juli 1981 

• Woonplaats: Hardinxveld-

Giessendam 

• Nationaliteit: Nederlands 

• Opleiding: MBO 

 

Werkervaring: 

• 1997-1998: demontage medewerker, Dubbeldam Autoschade 

• 1998-1999: matroos binnenvaart, M/S Vectorius 

• 1999-2003: afdelingshoofd, Micro Repair Techniek 

• 2003-2008: voorman particuliere verhuizingen, VSN Midden 

• 2008-2011: projectleider, De Haan B.V. 

• 2011-heden: commercieel medewerker, Pool Trading B.V. 

 

Gert-Jan komt niet uit een ondernemersgezin en is zelf ook nog nooit ondernemer geweest. Hij 

werkt sinds 2011 bij Pool Trading in een commerciële functie. Daarbij is Gert Jan binnen Pool 

Trading met name gericht op de administratie, verkoop en de algemene leiding. In de toekomst 

zal hij als MT lid specifiek verantwoordelijk zijn voor de algemene leiding van de onderneming. 

 

(Mogelijke) belangenconflicten 

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze personen, omdat het management onze 

uiteindelijke aandeelhouders zijn en daarmee de (indirecte) kopers van Pool Trading Beheer B.V. 

De belangen van deze personen als managers/personeel kunnen strijdig zijn met hun belangen 

als (indirecte) bestuurder of aandeelhouder van ons en Pool Trading Beheer B.V. 
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10. Financiële informatie 

 

10.1 De jaarrekening van Pool Trading is opgesteld volgens de regels 

Wij (Pool Trading Group B.V.) hebben nog geen jaarrekening vastgesteld, omdat wij pas op 8 juni 

2021 zijn opgericht en het boekjaar nog niet is verstreken. 

 

Wel heeft Pool Trading Beheer B.V. een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Die 

geconsolideerde jaarrekening heeft dus betrekking op Pool Trading Beheer B.V., Pool Trading 

International B.V. en Pool Trading B.V. De jaarrekening over 2020 is het laatste jaar waarover 

Pool Trading Beheer B.V. een jaarrekening heeft opgesteld. Deze jaarrekening is door de 

algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De jaarrekening is opgesteld volgens 

Dutch GAAP. 

 

De accountant van Pool Trading Beheer B.V. is MTH Accountants & Adviseurs B.V. Het adres van 

de accountant is Bussummergrindweg 1 te (1406NZ) Bussum. De accountant is lid van de 

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. De accountant heeft een 

samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2019 en 2020. De cijfers over de 

periode januari tot en met augustus 2021 zijn interne cijfers.  

 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/pooltrading. 

 

10.2 Belangrijke financiële informatie van Pool Trading Beheer B.V. 

Hierna geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2019 en 2020. De 

jaarrekeningen met samenstellingsverklaring horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over 

in hoofdstuk 16. De geconsolideerde cijfers zien op Pool Trading Beheer B.V.  
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Winst- en verliesrekening 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de winst-en verliesrekening van Pool Trading Beheer B.V. 

over het jaar 2020 met daarbij 2019 als vergelijkend jaar. 

 

Hieronder volgt de toelichting bij de winst- en verliesrekening. Hierbij gaat het om de 

belangrijkste posten c.q. posten waar we verandering in verwachten. 

 

Netto omzet 

In 2020 is de omzet gedaald van € 5.513.222 naar € 4.841.004. De belangrijkste redenen voor de 

daling zijn: (i) COVID-19 pandemie en (ii) grote orders/opdrachten in 2019. Voor wat betreft 

COVID-19 en daarmee samenhangende reisbeperkingen geldt dat er een lager internationaal 

handelsniveau is geweest waardoor Pool Trading minder heeft kunnen in- en verkopen.  

 

Brutowinstmarge 

De brutowinstmarge bedroeg in 2019 36.6% en in 2020 39,6%. Dit betekent dat er de goederen 

en producten in 2020 tegen een betere marge verkocht zijn dan in 2019. De lagere marge in 2019 

wordt verklaard door de acceptatie van een aantal grote orders/opdrachten begin 2019 tegen  

lagere marges. Door een strakkere sturing vanaf 2020 op basis van wekelijkse en maandelijkse 

financiële overzichten wordt de margeontwikkeling veel beter gevolgd en bijgestuurd indien 

nodig. 
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Personeelskosten (personeelskosten en overige personeelskosten) 

De personeelskosten (personeelskosten plus overige personeelskosten) bedroegen € 819.773 in 

2019 om € 818.218 in 2020, en is derhalve nagenoeg gelijk gebleven. Door CAO stijgingen zullen 

de personeelskosten de komende jaren licht stijgen. 

 

Beheervergoeding 

Dit betreft de vergoeding aan de bestaande eigenaren van Pool Trading. Na verkoop van de 

aandelen aan de drie medewerkers van Pool Trading komen deze kosten te vervallen. De nieuwe 

eigenaren koesteren deze besparing in de bedrijfskosten en ze zullen hun eigen salarissen de 

komende jaren in de pas laten lopen met het verleden, behoudens een kleine stijging vanwege de 

inbreng van middelen bij de overname van Pool Trading. De drie nieuwe eigenaren (zie hoofdstuk 

9) zullen voor de toekomst een management-fee gaan doorrekenen in plaats van salaris, welke 

gezamenlijk per jaar zal uitkomen op totaal € 322.000,-. Daarbij zullen de lonen verminderd 

worden met een bedrag van circa € 256.000,- per jaar. De totale loonkosten per jaar stijgen dus 

met € 66.000,- van € 256.000,- naar € 322.000. 

 

Verkoopkosten 

De verkoopkosten zijn in 2020 gedaald van € 181.850 naar € 116.617. De daling komt met name 

doordat COVID-19 heeft gezorgd voor veel minder reisbewegingen. Daarnaast zijn beurzen 

wereldwijd geschrapt.  

 

EBITDA (= bedrijfsresultaat plus afschrijvingen immateriële en materiële vaste 

activa) 

Vanuit de EBITDA (= operationele kasstroom) worden de financieringslasten betaald alsmede 

investeringen en werkkapitaalmutaties. De EBITDA van Pool Trading bedroeg in 2020 € 462.829 

ten opzichte van € 381.199 in 2019. 

  

Als in de toekomst de financiële situatie van Pool Trading ongewijzigd blijft (ceteris paribus), dan 

stijgt de EBITDA als gevolg van een lagere management-fee. In 2020 zou de EBITDA dan, met 

inachtneming van de betaalde beheervergoedingen die zullen wegvallen en de stijging van de 

vergoeding voor de drie nieuwe eigenaren (zie twee alinea’s hierboven), € 583.983 bedragen 

tegenover € 593.953 in 2019. De financieringslasten (geconsolideerd niveau) zullen € 264.000 

per jaar bedragen (8% van € 3.300.000). 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële lasten hebben hoofdzakelijk betrekking op de leningen en het krediet bij ABN 

AMRO. De lasten zijn gedaald in 2020 doordat rentelasten zijn opgeschort door ABN AMRO voor 

een periode van 9 maanden als gevolg van haar bankbeleid inzake COVID-19. Na overname van 
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de aandelen wordt de lening bij ABN AMRO volledig afgelost en is de obligatielening de primaire 

schuld binnen de onderneming (zie ook paragraaf 8.1). 

 

Balans 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de balans van Pool Trading Beheer B.V. per 31 december 

2020 met daarbij 31 december 2019 als vergelijkend jaar. 
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Hieronder volgt de toelichting bij de balans. Hierbij gaat het om de belangrijkste posten c.q. 

posten waar we verandering in verwachten. 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa hebben betrekking op goodwill, ontstaan in 2016 na overname van 

de aandelen van het MKB Fonds door de bestaande eigenaren. Na de geplande overname zoals 

benoemd in dit prospectus blijft er een post goodwill op de balans staan. De stand van de post 

goodwill beloopt ultimo 2020 een bedrag van € 1.771.544. Hierop wordt jaarlijks € 458.700 

afgeschreven, zodat in de loop van het jaar 2024 deze goodwill geheel is afgeschreven. Het 

resultaat zal dan met eenzelfde bedrag jaarlijks toenemen. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn van beperkte omvang. Het bedrijfspand van waaruit Pool Trading 

opereert wordt gehuurd. Na overname van de onderneming blijft dit huurcontract doorlopen. 

 

Voorraad gereed product 

Voor de handelsonderneming die Pool Trading is, is het houden van courante voorraden van 

groot belang. De gemiddelde voorraadpositie beweegt tussen de € 1.000.000 en € 1.200.000. De 

voorraad gereed product wordt gewaardeerd naar aanleiding van de kosten voor het op voorraad 

nemen van het product. Deze kosten bestaan uit aankoopkosten, transportkosten en (eventuele) 

reparatiekosten. 

 

Handelsdebiteuren 

De afdeling administratie stuurt ‘strak’ op openstaande handelsdebiteuren. Dit uit zich ook in de 

korte debiteurentermijn, die in 2020 gemiddeld circa 10 dagen bedraagt. 

 

Liquide middelen 

Eind 2020 bedroegen de liquide middelen € 161.762. Dit hoge saldo wordt verklaard door 

ontvangen NOW gelden, die gereserveerd zijn om terug te betalen. 

 

Groepsvermogen 

Het groepsvermogen (solvabiliteit of EV/TV) bedraagt in 2020 41% (gelijk aan 2019). De daling 

van het absolute eigen vermogen in 2020 ten opzichte van 2019 wordt procentueel teniet gedaan 

door een daling van het balanstotaal. Het balanstotaal is met name gedaald door de afschrijving 

op de goodwill van € 458.700. Naast het groepsvermogen zijn historisch de twee leningen van 

elk € 100.000 van de huidige eigenaren achtergesteld bij ABN AMRO. 

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden betreffen met name leningen bij ABN AMRO als gevolg van eerdere 

overnames. 
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Kortlopende schulden 

Onder de kortlopende schulden staat onder andere het rekening courant krediet (=schulden aan 

kredietinstellingen) van ABN AMRO. Ultimo 2020 was dit krediet niet benut. Daarnaast staan 

de aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden onder de kortlopende schulden. Na 

overname komen het krediet en de leningen bij ABN AMRO te vervallen. 

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten zijn reguliere crediteurenposities. Door de daling 

van de handel en daarmee samenhangende inkopen waren de crediteuren ultimo 2020 lager dan 

ultimo 2019. 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen; dit betreffen reguliere posten zoals te betalen 

vennootschapsbelasting ad € 80.898 en loonheffing ad € 21.845. Ondanks het negatieve resultaat 

voor belasting dient er vennootschapsbelasting betaald te worden in 2020 aangezien de 

afschrijving op goodwill fiscaal bij het resultaat opgeteld moet worden. 

 

Onder de post overlopende passiva zitten twee posten die nader toegelicht worden: 

• NOW regeling: per ultimo 2020 stond € 191.128 open. Bedragen dienen terugbetaald te 

worden. Inmiddels is € 54.608 terugbetaald. De volledige terugbetaling zal in januari 

2022 hebben plaatsgevonden; 

• Vooruit ontvangen omzet: per ultimo 2020 was dit een bedrag van € 131.972 (2019: € 

172.827). Dit zijn bedragen die wij hebben ontvangen van klanten, maar waarvan de 

levering van de producte nog moet plaatsvinden. Pool Trading heeft geregeld vooruit 

ontvangen omzet, omdat Pool Trading klanten laat betalen voor het leveren van de 

producten. 

 

10.3 Tussentijdse cijfers van Pool Trading Beheer B.V. over de periode 1 januari 

2021 tot en met 31 augustus 2021 

 

Hierna volgt een uiteenzetting van de geconsolideerde balans per 31 augustus 2021 en de 

geconsolideerde winst- en verliesrekening van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021 van 

Pool Trading Beheer B.V. Deze cijfers zijn interne cijfers. Ter vergelijking zullen tevens de cijfers 

van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden weergeven. 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 

Pool Trading Beheer B.V.    
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     31 augustus 2021  31 augustus 2020 

Omzet   € € 

 Omzet   3.203.674 3.056.034 

 Kostprijs verkopen  1.842.335 1.773.522 

 Brutomarge  1.361.339 1.282.512 

       

Kosten      

 Salarissen  384.894 397.326 

 Sociale kosten  113.156 118.447 

 Afschrijving immat. vaste activa 229.348 229.350 

 Afschrijving materiele vaste activa 13.371 14.166 

 Overige personeelskosten 18.764 23.361 

 Vervoerskosten  54.289 39.107 

 Beheervergoeding  116.449 130.636 

 Kantoorkosten  21.788 23.807 

 Huisvestingskosten  98.688 100.174 

 Verkoopkosten  67.207 68.500 

 Algemene kosten  72.453 45.392 

 Exploitatiekosten  10.917 10.280 

    1.201.324 1.200.546 

       

Bedrijfsresultaat  160.015 81.966 

       

Financiele basten en lasten    

Rentelasten  40.952 25.894 

Resultaat voor belastingen 119.063 56.072 

Vennootschapsbelasting 65.241 44.044 

Resultaat, na belastingen 53.822 12.028 

 

 

Hieronder volgt de toelichting bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening van Pool Trading 

Beheer B.V. tot en met augustus 2021 afgezet ten opzichte van de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening over dezelfde periode in 2020. Hierbij gaat het om de belangrijkste posten en 

posten waar we verandering in verwachten.  

 

Netto omzet 

De omzet bedroeg tot en met augustus 2021 € 3.203.674 ten opzichte van € 3.056.034 over 

dezelfde periode in 2020. Ondanks de aanhoudende COVID-19 pandemie in begin 2021 heeft 

men de omzet kunnen laten stijgen in vergelijking met 2020. 

 

Brutowinstmarge 

De brutowinstmarge bedroeg tot en met augustus 2021 ca. 42,5% t.o.v. 42,0% tot en met augustus 

2020. De verbetering komt met name door de ‘strakke sturing’ op wekelijkse en maandelijkse 
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cijfers met focus op goede marges. Ondanks de marge van 42,0% tot en met augustus 2020 lag 

de uiteindelijke marge eind 2020 lager op 39,6% vanwege een aantal bewuste, grotere deals uit 

de periode eind 2020. 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten (salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten) bedroegen € 

539.134 tot en met augustus 2020 ten opzichte van € 516.814 in 2021. De kleine daling komt 

doordat een binnendienstmedewerker is weggegaan en niet vervangen hoeft te worden. 

 

Afschrijving immateriële vaste activa 

Dit betreft de afschrijving op de Goodwill die resteert op de balans in verband met voorgaande 

mutaties in het aandeelhouderschap. Wij verwijzen tevens naar de toelichting op ‘immateriële 

vaste activa’ bij de balansen over 2019 en 2020. 

 

Afschrijving materiële vaste activa 

Dit betreft afschrijving op een personenauto 

 

Beheervergoeding 

Dit betreft de vergoeding aan de bestaande eigenaren van Pool Trading. Na verkoop van de 

aandelen aan de drie medewerkers van Pool Trading komen deze kosten te vervallen. De nieuwe 

eigenaren koesteren deze besparing in de bedrijfskosten en ze zullen hun eigen salarissen de 

komende jaren in de pas laten lopen met het verleden, behoudens een kleine stijging vanwege de 

inbreng van middelen bij de overname van Pool Trading. De drie nieuwe eigenaren (zie hoofdstuk 

9) zullen voor de toekomst een management-fee gaan doorrekenen in plaats van salaris, welke 

gezamenlijk per jaar zal uitkomen op totaal € 322.000,-. Daarbij zullen de lonen verminderd 

worden met een bedrag van circa € 256.000,- per jaar. De totale loonkosten van de directie per 

jaar stijgen dus met € 66.000,- van € 256.000,- naar € 322.000. 

 

Algemene kosten 

De stijging in de algemene kosten wordt veroorzaakt door advieskosten in verband met de 

voorgenomen huidige aandelentransactie.  

 

Rentelasten 

De rentelasten zijn in 2021 ca € 15.000 hoger dan in 2020 vanwege een tijdelijke rente- en 

aflossingsstop op de leningen van de ABN AMRO in 2020 in verband met Covid-19.  

 

Operationele kasstroom 

Vanuit de EBITDA (= operationele kasstroom) worden de financieringslasten betaald alsmede 

investeringen en werkkapitaalmutaties. De EBITDA van Pool Trading Beheer B.V. kan als volgt 

worden weergegeven: 
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         2021  2020 

Resultaat na belastingen     53.822  12.028 

Belastingen op het resultaat     65.241  44.044 

Rentelasten       40.952     25.894 

Afschrijvingen (im-)materiële vaste activa   242.719  243.516 

Operationele kasstroom (EBITDA)    402.734 325.482 

 

Als in de toekomst de financiële situatie van Pool Trading Beheer B.V. ongewijzigd blijft (ceteris 

paribus), dan stijgt de EBITDA als gevolg van een lagere management-fee. Tot en met augustus 

2021 zou de EBITDA dan, met inachtneming van de werkelijk betaalde beheervergoedingen die 

zullen wegvallen en de stijging van de vergoeding voor de drie nieuwe eigenaren (zie vorige 

alinea), € 523.658 bedragen tegenover € 440.603 in  augustus 2020. De financieringslasten 

(geconsolideerd niveau) zullen € 264.000 per jaar bedragen (8% van € 3.300.000).  
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Geconsolideerde balans 

Pool Trading Beheer B.V.       

          

       31 augustus 2021  31 augustus 2020 

ACTIVA     € € € € 

           
Vaste Activa          
Immateriele vaste activa        

 Goodwill      1.542.196   2.000.894 

           
Materiele vaste activa         

 Inventaris    18.267  28.044  

 Vervoermiddelen    25.506  54.703  

       43.773   82.747 

Vlottende activa         
Voorraden          

 Gereed product en handelsgoederen   991.728   1.093.014 

           
Vorderingen          

 Handelsdebiteuren    223.844  154.444  

 Overige vorderingen en overlopende activa 85.550  76.746  

       309.394   231.190 

           
Liquide middelen     40.726   -12.071 

       2.927.817   3.395.774 

           
PASSIVA          

           
Groepsvermogen         

 groepsvermogen 1 januari    1.323.363   1.473.084 

 Netto resultaat tot en met augustus*   53.822   12.028 

       1.377.185   1.485.112 

Langlopende schulden         

 Achtergestelde leningen participanten  200.000  200.000  

 Leningen o/g bank    695.610  1.004.770  

 Financieringen    30.800  63.465  

       926.410   1.268.235 

Kortlopende schulden         

 Crediteuren    118.422  122.550  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen (1) 43.783  126.110  

 Overige schulden en overlopende passiva 462.018  389.935  

       624.223   638.595 

           

       2.927.817   3.395.774 
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Hieronder volgt de toelichting bij de geconsolideerde balans van Pool Trading Beheer B.V. tot en 

met augustus 2021 afgezet tegen de balans over dezelfde periode in 2020. Hierbij gaat het om de 

belangrijkste posten of posten waar we verandering in verwachten.  

 

Immateriële vaste activa 

Dit betreft de goodwill vanuit eerdere overnamen. Deze post wordt in 10 jaren afgeschreven met 

een jaarlijks afschrijvingsbedrag van € 458.700 

 

Materiële vaste activa 

De post “vervoermiddelen” is lager dan in 2020 omdat er 1 personenauto minder aanwezig is in 

2021.  

 

Voorraad gereed product en handelsgoederen 

De omvang van de voorraad is stabiel rond 1 miljoen euro en is gewaardeerd op de inkoopwaarde.  

 

Handelsdebiteuren 

Buitenlandse afnemers betalen in de regel vooruit. Er is derhalve vrijwel geen debiteurenrisico 

aanwezig. 

 

Groepsvermogen 

Dit is als volgt samengesteld:     2021  2020 

Aandelenkapitaal Pool Trading Beheer B.V.   1.475.000 1.475.000 

Algemene reserve        -151.637             -1.916 

Netto-resultaat januari tot en met augustus   53.822  12.028 

Totaal vermogen      1.377.185 1.485.112 

 

Voor een toelichting op het netto-resultaat en de daarmee samenhangende operationele 

kasstroom wordt u verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening. 

 

Achtergestelde leningen participanten 

Deze achtergestelde leningen zullen bij de uitgifte van de obligatielening worden afgelost.  

 

Leningen o/g bank 

Dit betreffen van de ABN AMRO ontvangen geldleningen die bij de uitgifte van de obligatielening 

integraal zal worden afgelost.  

 

Financieringen 

Dit betreft een leasecontract op de personenauto.  

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
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Deze post is belangrijk lager dan in augustus 2020 omdat het uitstel van belastingbetaling 

vanwege Covid-19 is afgelopen en de uitgestelde betalingen inmiddels geheel zijn voldaan aan de 

belastingdienst.  

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Hierin is begrepen een ontvangen voorschot NOW- ondersteuning. De ontvangen voorschotten 

worden geheel terugbetaald. De terugbetaling van de NOW gelden over 2020 lopen tot januari 

2022. Voor de ontvangen NOW gelden (€ 98.337 ) van 2021 zal een regeling getroffen worden op 

een later moment. 

 

10.4 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op de solvabiliteit van 

Pool Trading Beheer B.V. 

De solvabiliteit van Pool Trading Beheer B.V. geeft de mate aan waarin zij in staat zijn om op 

langere termijn aan de verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen 

vermogen van Pool Trading Beheer B.V. te delen door het balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

  
Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 augustus 2021 die voor Pool Trading van 

bijzonder van belang zijn en die van grote betekenis zijn voor de solvabiliteit.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over de solvabiliteit van Pool Trading Beheer B.V. op 

31 december 2020 en 31 december 2019. 

 

Solvabiliteit Pool Trading 

Beheer B.V. 

31 augustus 2021 31 

december 

2020 

31 

december 

2019 

Eigen vermogen € 1.377.185 € 1.323.363 € 1.476.915 

Balanstotaal € 2.927.817 € 3.188.276 € 3.593.072 

Solvabiliteit 47,0 % 41,5 % 41,10 % 
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Pro forma balans Pool Trading Group B.V. per 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 

Na overname per 1 januari 2021 ziet de geconsolideerde overnamebalans van Pool Trading Group 

B.V. er als volgt uit (zowel overnamebalans per 1 januari 2021 en de balans per 31 augustus 2021): 

 

 

  

Solvabiliteit 
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Na overname bedraagt het eigen vermogen € 350.000. De obligatielening bedraagt conform het 

eerder beschreven investerings- en financieringsplan maximaal € 3.300.000.  

 

Na overname bedraagt de solvabiliteit per 1 januari 2021 8,0% (ceteris paribus) en per 31 

augustus 2021 (ceteris paribus) 2,3%. 

 

Het procentuele aandeel van de obligatielening ten opzichte van het balanstotaal bedraagt 75,2%. 

Doordat geen jaarlijkse aflossingsverplichting rust op de obligatielening, ontstaat (ceteris 

paribus) een ruime marge in de kasstroomanalyse.  

 

Toelichtingen op de pro forma balans per 31 augustus 2021 

 

De pro forma balansen per 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 wijken af van de geconsolideerde 

balansen van Pool Trading Beheer B.V. omdat in deze balans de uitvoering van de 

aandelentransactie en de uitgifte van de obligaties alsmede de aflossingen van de betaalde 

leningen en betaling van de koopprijs van de aandelen is verwerkt. 

  

U ziet daarom in deze balans geen resterende lening van de ABN AMRO Bank en geen 

achtergestelde leningen van participanten.  

 

Daarvoor in de plaats is een post “obligaties” op de balans weergegeven, vooruitlopend op de 

daadwerkelijke uitgifte. U krijgt hierdoor een goede indruk hoe de – geconsolideerde – balans er 

uit zal zien na afronding van de overname en de uitgifte van de obligatie.  

 

Groepsvermogen 

De overnemende vennootschap ( de koopholding) heeft een aandelenkapitaal van €350.000. 

 

Het resultaat zoals weergegeven in het groepsvermogen behoeft toelichting.  Omdat dit een 

projectie is van de balans na de overname en de uitgifte van de obligatie, zijn de kosten van de 

transactie hierin verwerkt als – niet structurele – kostenpost.  Daarnaast is de afschrijving op de 

nieuw ontstane goodwill bij overname pro rata afgeschreven over de periode 1 januari 2021 tot 

en met 31 augustus 2021.  

 

De aansluiting met de geconsolideerde balans van Pool Trading Beheer B.V. wordt dan als volgt:  

 

Netto-resultaat 2021 tot en met augustus in Pool Trading Beheer BV  €   53.822 

Af:  Niet structurele kosten transactie 1     €   -250.000 

 Afschrijving Goodwill (nieuw)      €  -61.514 

Netto-resultaat Proforma Balans 2      € -257.692 
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1: Dit betreft de éénmalige rentecompensatie op de overeengekomen verkoopprijs (economisch 1 

januari 2021, juridische levering nu voorzien ultimo december 2021) enerzijds en de kosten van 

adviseurs en NPEX in verband met de obligatie-uitgifte. Beide posten zijn éénmalig en niet-

structureel. 

2: Het netto-resultaat beloopt negatief € 257.692. Op de pro-forma balans van 31 augustus 2021 

is deze post zichtbaar afgetrokken van het eigen vermogen. 

 

10.5 Rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip 

van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen 

worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden 

hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit of die van Pool Trading. 

 

10.6 Vooruitzichten niet materieel slechter sinds publicatie van de laatste 

financiële overzichten 

Op 30 juni 2021 zijn de laatste jaarrekeningen van Pool Trading Beheer B.V. bekend gemaakt. 

Sinds deze datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten 

van Pool Trading of ons. Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor de vooruitzichten. 

 

10.7 Geen materiële wijzigingen van betekenis in de financiële positie of in de 

handelspositie  

De laatste verslagperiode van Pool Trading Beheer B.V. is op 31 december 2020 geëindigd. Na 

het einde van deze laatste verslagperiode is er geen wijziging van betekenis geweest in de 

financiële prestaties van de groep van bedrijven waar Pool Trading Beheer B.V. bij behoort. Sinds 

31 december 2020 zijn er ook geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie van 

de groep van bedrijven waar wij of Pool Trading Beheer B.V. bij horen. 

 

10.8 Gevolgen van de COVID-19 pandemie 

Pool Trading heeft gevolgen ondervonden als gevolg van de COVID-19 pandemie. De omzet in 

2018 en 2019 bedroeg circa € 5,5 miljoen op jaarbasis. In 2020 daalde de omzet met 12,2%. Dit 

heeft weinig invloed gehad op het resultaat. De coronacrisis had hierbij een negatief effect op de 

omzet, mede omdat de “ad hoc verkoop” stagneerde (er waren minder klanten die even spontaan 

binnen konden lopen om iets te bestellen). Er is een beroep gedaan op de NOW-regeling waarvan 

een overschot van circa € 191.000 dient te worden terugbetaald in termijnen. Er is geen beroep 

gedaan op andere steunmaatregelen. 
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11. Informatie over de belastingen 

 

11.1 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 2022. Voor toekomstige 

wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.  

 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen.  

 

11.2 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.  

11.2.1 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.  
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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.  

 

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 7 maanden.  

Hieronder ziet u hoe de verschillende schijven in box 1 zijn opgebouwd en de tarieven over 2022: 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief tot AOW-leeftijd 
1 tot en met € 69.398 37,07% 
2 meer dan € 69.398 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 
(geboren voor 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.472 19,17% 
2 tussen € 35.472 en € 69.398 37,07% 
3 meer dan € 69.398 49,50% 

 
Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd 

(geboren na 1 januari 1946) 
1 tot en met € 36.409 19,17% 
2 tussen € 36.409 en € 69.398 37,07% 
3 meer dan € 69.398 49,50% 

11.2.2 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 € 50.650. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 50.650. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 50.650? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

Bent u gehuwd of samenwonend (fiscaal partner) dan geldt de algemene vrijstelling dubbel. Deze 

is dan € 101.300.  

 

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 
(zonder een fiscaal partner) 

€ 50.650 

U bent volwassen en gehuwd of 
samenwonend (fiscaal partner) 

€ 101.300 (gezamenlijke vrijstelling) 
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In 2022 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 2022 zijn opgebouwd:  

 

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen 

en beleggen 

Percentage 

0,03% 

Percentage 

5,69% 

1 tot en met € 50.650 67% 33% 

2 tussen € 50.650 en € 950.650 21% 79% 

3 Meer dan € 950.650 0% 100% 

11.2.3 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.  

11.2.4 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.  

 

11.3 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 2022 

over de eerste € 395.000 van de winst 15% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 395.000? 

Dan betaalt u over het meerdere u 25,8% 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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12 Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Pool Trading Group B.V. te Sliedrecht, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit 

prospectus. Wij verklaren, voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in 

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

vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. 
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13 Vergaderingen voor beleggers 

 

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

de bijlage bij dit prospectus. 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: 

• u mag spreken (het woord voeren). 

• u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen. 
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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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14 Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@pooltrading.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Pool Trading Group B.V. 

t.a.v. het bestuur 

Industrieweg 67 

3361 HJ SLIEDRECHT 

 

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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15 Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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16 Informatie die ook bij het prospectus hoort 

 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan 

een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

 

• onze akte van oprichting en statuten; 

• ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel; 

• uittreksels van onze aandeelhouders uit de Kamer van Koophandel; 

• uittreksels van Pool Trading Beheer B.V., Pool Trading International B.V. en Pool 

Trading B.V. uit de Kamer van Koophandel; 

• de jaarrekeningen van Pool Trading Beheer B.V., Pool Trading International B.V. en 

Pool Trading B.V. over de jaren 2019 en 2020; 

• de akte medeschuldenaarstelling; 

• de akte verpanding voorraad, inventaris en debiteuren; 

• de akte verpanding aandelen Pool Trading Group B.V. 

• de overeenkomsten van borgtocht; 

• de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/pooltrading. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In dit 

prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites maakt 

geen onderdeel uit van dit prospectus. 

 

In dit prospectus 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 

derden gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven 

informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn.  
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Bijlage 1  TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. Pool Trading Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Sliedrecht, Nederland en kantoorhoudende 

aan de Industrieweg 67 te Sliedrecht, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 83020179 (“Pool Trading Group”), 

 

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. Pool Trading Group geeft voor € 3.300.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

3.300 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 

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

staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van Pool Trading Group. 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 prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met het prospectus gebonden aan deze trustakte.  
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Pool Trading Group en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende 

met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Pool Trading Group heeft een schuld aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Pool Trading Group voor alle bedragen die Pool Trading Group moet betalen 

aan de beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Pool Trading Group heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk 

aan de totale schuld die Pool Trading Group aan de beleggers heeft. De totale schuld is het 

bedrag van de lening en de rente die Pool Trading Group aan de beleggers moet betalen. 

De vergoeding die Pool Trading Group Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor 

haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Pool Trading Group 

rente of betaalt Pool Trading Group de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale 

schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Pool Trading Group heeft aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Pool Trading Group ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering 

opeisbaar door de beleggers? Dan is Pool Trading Group ook in verzuim jegens Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op Pool Trading Group ook opeisbaar. 

 

3. Pool Trading Group moet eerst betalen aan de beleggers 

3.1 Pool Trading Group 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 Pool Trading Group de betalingsafspraken met de beleggers 

niet nakomt.  

 

Dan moet Pool Trading Group aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij 

niet aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Pool Trading Group aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 
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3.2 Betaalt Pool Trading Group aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen Pool Trading Group 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 Pool Trading Group moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Pool Trading Group, 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 Pool 

Trading Group. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan Pool Trading Group. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van Pool Trading Group heeft gekregen over de beleggers. 

 

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. 
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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. Pool Trading Group moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

6.1 Pool Trading Group moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven 

als de beleggers. Welke informatie Pool Trading Group moet geven, staat in het prospectus. 

 

6.2 Pool Trading Group 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  

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 Pool Trading Group 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. 
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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 Pool Trading Group. 

 

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 Pool Trading Group de afspraken over de obligaties 

wijzigen. 

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Pool 

Trading Group de afspraken niet nakomt 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Pool Trading Group. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Pool Trading 

Group. 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 Pool Trading Group 

of tegen de bestuurders van Pool Trading Group, als Pool Trading Group de afspraken niet 

nakomt. De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen Pool Trading Group of tegen de bestuurders van Pool Trading Group 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 Pool Trading Group failliet gaat.  

 

9.4 Komt Pool Trading Group de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Pool Trading Group 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 Pool Trading Group 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: 
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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 Pool Trading Group de betalingsverplichtingen niet nakomt 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Pool Trading 

Group in verzuim is. Pool Trading Group is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Pool Trading Group heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Pool Trading 

Group 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 Pool Trading Group hiervoor schriftelijk 

in gebreke gesteld, en 

 

3. Pool Trading Group 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 Pool Trading Group is aangevraagd of als Pool Trading 

Group failliet is verklaard. Of als Pool Trading Group surseance van betaling 

aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als Pool Trading Group een 

besluit tot ontbinding heeft genomen. 

 

2. Als Pool Trading Group een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als Pool Trading Group die vergunning verliest of niet 

meer aan de voorwaarden van de vergunning voldoet. 

 

3. Als Pool Trading Group zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Pool Trading Group 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. 
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5. Als Pool Trading Group een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. 

Of als Pool Trading Group de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van 

de licentie voldoet. 

 

6. Als Pool Trading Group afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als Pool Trading Group (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 Pool Trading Group 

worden overgedragen aan een derde. 

 

9. Als Pool Trading Group geld leent aan een derde. Of als Pool Trading Group 

afspreekt dat zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Pool Trading 

Group zekerheid geeft aan een derde. Met een derde wordt niet een 

groepsmaatschappij bedoeld. 

 

10. Als Pool Trading Group 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. 

 

11. Als de in dit prospectus beschreven akte verpanding voorraad, inventaris en 

debiteuren en de akte verpanding aandelen Pool Trading Group B.V. niet worden 

gevestigd. 

 

12. Als de aandelen van Pool Trading Beheer B.V. niet worden geleverd aan Pool 

Trading Group B.V. of indien de koop van de aandelen van Pool Trading Beheer B.V. 

wordt geannuleerd (bijvoorbeeld omdat bepaalde garanties uit de 

koopovereenkomst niet kunnen worden nagekomen). 

 

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 Pool Trading Group heeft gekregen. Pool Trading 

Group moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na 

afloop van elk boekjaar verstrekken. 
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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 Pool Trading 

Group 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 Pool Trading Group 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 Pool Trading Group 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.  

 

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 Pool Trading Group 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.  
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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 Pool Trading 

Group 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 te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

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 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. 

 

mailto:info@obligatiehoudersbelangen.org
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16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 

16.1 Pool Trading Group betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende 

vergoedingen: 

 

▪ het bedrag van € 2.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van 

de jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de 

rekening sturen op de dag waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop 

volgende jaren zal zij Pool Trading Group 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 Pool Trading Group 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 Pool Trading Group plaatsvindt. 

 

16.2 Pool Trading Group zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 

dagen na de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Pool Trading 

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

Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Pool Trading Group 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.  

 



- 85 - 

 

 

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. 

 

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  

17.1 Als Pool Trading Group 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 Pool Trading Group. 

“Onafhankelijk” betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 

(direct of indirect) aandelen hebben van Pool Trading Group. Dat betekent ook dat 

zij geen bestuurder zijn van Pool Trading Group. Of van een bedrijf dat bij Pool 

Trading Group 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. 
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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 Pool Trading Group zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Pool Trading Group zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

 

18. De trustakte kan veranderen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Pool Trading Group 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 Pool Trading 

Group 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?  
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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. 

 
(handtekeningenpagina volgt) 
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Opgesteld en ondertekend: 

 

 

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 

 

 

             

M.C. Olie     S.G. van de Vusse 

Voorzitter    Penningmeester 

 

  

 

Namens Pool Trading Group B.V. 

 

 

 

             

 J. van den Bout, namens   A.J. van Ulden, namens 

 J. van den Bout Holding B.V.  Van Ulden Beheer B.V. 

 Bestuurder    Bestuurder 

 

 

 

        

 G.J. van de Pol, namens 

 Van de Pol Investments B.V. 

 Bestuurder 
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Bijlage 2  AKTE VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING 

 

 

  



 
 

 

 

HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSTELLING 

 

 

d.d [**] 2021 

 

tussen 

 

POOL TRADING GROUP B.V. 

 

als Oorspronkelijke Schuldenaar 

 

POOL TRADING BEHEER B.V. 

 

POOL TRADING INTERNATIONAL B.V. 

 

POOL TRADING B.V. 

 

als Medeschuldenaren 

 

en 

 

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

als Schuldeiser 

 

 

in verband met een EUR 3.300.000 achtergestelde obligatielening 

 



 

1 
 

ONDERGETEKENDEN: 

(1) POOL TRADING GROUP B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 

statutaire zetel in Sliedrecht, en kantoorhoudende aan de Industrieweg 67 (3361HJ) Sliedrecht, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83020179, als 

oorspronkelijke schuldenaar (de “Oorspronkelijke Schuldenaar”);  

(2) POOL TRADING BEHEER B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 

statutaire zetel in Sliedrecht, en kantoorhoudende aan de Industrieweg 67 (3361HJ) Sliedrecht, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67502016, als 

medeschuldenaar A (de “Medeschuldenaar A”); 

(3) POOL TRADING INTERNATIONAL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

met statutaire zetel in Sliedrecht, en kantoorhoudende aan de Industrieweg 67 (3361HJ) Sliedrecht, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59372796, als 

medeschuldenaar B (de “Medeschuldenaar B”);  

(4) POOL TRADING B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire 

zetel in Sliedrecht, en kantoorhoudende aan de Industrieweg 67 (3361HJ) Sliedrecht, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24340744, als 

medeschuldenaar C (de “Medeschuldenaar C” en tezamen met Medeschuldenaar A en 

Medeschuldenaar B de “Medeschuldenaren” en ieder een “Medeschuldenaar”); en  

(5) STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire 

zetel in Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 17 (1181 NE) 

Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

53177770, als schuldeiser (de "Schuldeiser"). 

 
OVERWEGENDE: 

(A) Oorspronkelijke Schuldenaar en Medeschuldenaren maken onderdeel uit van dezelfde groep in de 

zin van artikel 2:24 BW; 

(B) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan Oorspronkelijke 

Schuldenaar voor een bedrag van maximaal EUR 3.300.000 aan obligaties uitgeeft, gedateerd 

[datum] (het "Prospectus");  

(C) onderdeel van het Prospectus (als [Bijlage 1]1) vormt de trustakte tussen Oorspronkelijke 

Schuldenaar en Schuldeiser, op grond waarvan Schuldeiser de gezamenlijke belangen van de 

beleggers behartigt ten opzichte van Oorspronkelijke Schuldenaar en Oorspronkelijke Schuldenaar 

een parallelle schuld heeft aan Schuldeiser (de “Trustakte”); 

(D) als voorwaarde voor het verstrekking van de obligatielening onder het Prospectus Schuldeiser als 

voorwaarde heeft gesteld dat, onder andere, iedere Medeschuldenaar zich ten behoeve van 

Schuldeiser hoofdelijk verbindt voor de parallelle schuld; 

(E) iedere Medeschuldenaar is tot de hoofdelijke schuldenaarschap bereid.  

 
1 TBC adhv finale versie prospectus/trustakte 
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ZIJN OVEREENGEKOMEN als volgt: 

1. DEFINITIES EN UITLEG 

1.1 Definities 

In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en uitdrukkingen de 

daarbij vermelde betekenis: 

"Akte": deze akte van hoofdelijke medeschuldenaarstelling. 

"BW": Burgerlijk Wetboek. 

“Hoofdelijkheid”: de hoofdelijke schuldenaarschap die overeengekomen wordt of die Partijen 

beogen overeen te komen uit hoofde van deze Akte. 

"Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Schuldeiser heeft op de Oorspronkelijke 

Schuldenaar uit hoofde van de Trustakte. 

"Werkdag": betekent een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag.  

1.2 Uitleg 

(a) Een verwijzing naar een "Artikel", een “Bijlage” of een "Partij" is een verwijzing naar een 

artikel in deze Akte respectievelijk een partij of bijlage bij deze Akte. 

(b) Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben een 

overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa. 

(c) Verwijzingen in deze Akte naar Schuldeiser, Oorspronkelijke Schuldenaar, enige 

Medeschuldenaar en enige andere persoon dienen te worden uitgelegd als verwijzingen 

die mede zijn respectievelijk hun toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere of 

algemene titel omvatten. 

2. HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING 

2.1 Overeenkomst tot hoofdelijkheid 

Iedere Medeschuldenaar afzonderlijk verbindt zich, naast Oorspronkelijk Schuldenaar en overige 

Medeschuldenaren, hoofdelijk (en niet bij wijze van borgtocht) om op eerste schriftelijk verzoek van 

Schuldeiser waarin deze aangeeft dat Oorspronkelijk Schuldenaar niet aan diens 

betalingsverplichtingen jegens Schuldeiser uit hoofde van de Verzekerde Verbintenis heeft voldaan, 

onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen op de daarin gestelde wijze aan Schuldeiser 

te voldoen. 

2.2 Verzekerde Verbintenisn 

De Hoofdelijkheid geldt voor de Verzekerde Verbintenis zoals die van tijd tot tijd gewijzigd mocht 

worden als gevolg van enige aanpassing, wijziging, vrijgave of afstand van enige voorwaarde van het 

Prospectus of de Trustakte of enig ander document waarin de Verzekerde Verbintenis is of wordt 

vastgelegd, gegarandeerd of verzekerd en geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van 

enig Hoofdelijkheid of zal anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van enig 

Hoofdelijkheid en/of de rechten van Schuldeiser uit hoofde van deze Akte. 
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2.3 Schadeloosstelling 

Iedere Medeschuldenaar verbindt zich tegenover Schuldeiser om deze schadeloos te stellen voor het 

verlies dat door Schuldeiser wordt geleden, in het geval dat de verplichtingen uit hoofde van de 

Verzekerde Verbintenis geheel niet of gedeeltelijk niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of 

vernietigbaar zijn of worden. Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop 

Schuldeiser, op basis van de Verzekerde Verbintenis, jegens Oorspronkelijke Schuldenaar aanspraak 

zou hebben gehad.  

3. DOORLOPENDE VERPLICHTINGEN 

3.1 Gewijzigde situatie 

Een Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van Oorspronkelijke 

Schuldenaar onder de Verzekerde Verbintenis, ook in de volgende situaties:  

(a) als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening onder het Prospectus en/of de 

Verzekerde Verbintenis wordt gewijzigd;  

(b) als de voorwaarden van de obligatielening onder het Prospectus worden gewijzigd of 

aangevuld;  

(c) als de verplichtingen van Oorspronkelijke Schuldenaar onder de obligatielening onder het 

Prospectus (en daarmee ook onder de Verzekerde Verbintenis) met toestemming van 

Schuldeiser worden overgedragen aan een andere Medeschuldenaar; of  

(d) als Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de obligatielening 

onder het Prospectus (daaronder begrepen de Verzekerde Verbintenis) overdraagt op een 

ander, of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd.  

3.2 Medewerking en toestemming 

Iedere Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen, voor zover nodig bij voorbaat, 

zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden dat het bedrag waarvoor een 

Medeschuldenaar onder deze overeenkomst aansprakelijk is of kan worden gehouden hoger wordt.  

4. VERWEER EN POSITIE 

4.1 Afstand  

Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Medeschuldenaar afstand van alle rechten en verweren 

die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of rechtspraak in verband met 

deze Akte en/of enig door hem ten behoeve van Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht, aan hem 

zullen worden toegekend. 

4.2 Regres en subrogatie 

Iedere Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder recht tot subrogatie 

en regres dat hij op enig moment jegens een andere Medeschuldenaar of Oorspronkelijke 

Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder de ontbindende voorwaarde 

dat Schuldeiser een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan alle Medeschuldenaars waaruit blijkt 

dat alle verplichtingen van Oorspronkelijke Schuldenaar jegens Schuldeiser onder de Verzekerde 

Verbintenis onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan.  
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4.3 Aantasting verplichtingen 

De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Medeschuldenaar worden niet 

aangetast door het doen van afstand van recht door Schuldeiser van enig recht jegens een andere 

Medeschuldenaar of Oorspronkelijke Schuldenaar, het verlenen van kwijtschelding jegens een 

andere Medeschuldenaar of de Oorspronkelijke Schuldenaar en/of door het verlenen van uitstel van 

betaling door Schuldeiser aan een andere Medeschuldenaar of Oorspronkelijke Schuldenaar.  

5. OVERDRACHT 

Schuldeiser is gerechtigd om, wanneer hij zijn vordering op Oorspronkelijke Schuldenaar aan derden 

overdraagt, de rechten uit hoofde van deze Akte mede over te dragen, met dien verstande, dat de 

Hoofdelijkheid eveneens van kracht blijft voor een eventuele verdere vordering van Schuldeiser in 

verband met de Verzekerde Verbintenis. 

6. ALGEMENE BEPALINGEN 

6.1 Geen ontbinding, vernietiging of opschorting 

Voor zover rechtens toegestaan doet iedere Medeschuldenaar hierbij afstand van (i) zijn rechten uit 

hoofde van de artikelen 6:228 en 6:265 tot en met 6:272 BW of enige andere grondslag onder enig 

toepasselijk recht om deze Akte te ontbinden of te vernietigen of om in rechte de ontbinding of 

vernietiging te verzoeken en (ii) zijn rechten uit hoofde van de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of 

enige andere grondslag onder enig toepasselijk recht om enige verbintenis uit hoofde van deze Akte 

op te schorten.  

6.2 Gedeeltelijke nietigheid 

Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar wordt 

bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid 

en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Akte noch aan de geldigheid of 

afdwingbaarheid van die bepaling onder enig ander toepasselijk recht. 

6.3 Ondertekening en wijzigingen 

(a) Deze Akte kan getekend worden door separate ondertekening door Partijen van 

verschillende kopieën van deze Akte. 

(b) Deze Akte kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. 

6.4 Geen impliciete afstand of rechtsverwerking 

(a) Afstand van enig recht uit hoofde van deze Akte kan alleen plaatsvinden door middel van 

een daartoe strekkende schriftelijke mededeling.  

(b) Het niet uitoefenen door Schuldeiser van een hem toekomend recht uit hoofde van of in 

verband met deze Akte (hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel door Schuldeiser 

aan een Medeschuldenaar om aan zijn verplichtingen uit hoofde van of in verband met 

deze Akte te voldoen) houdt geen afstand in van dat recht en leidt niet tot 

rechtsverwerking. 
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7. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

7.1 Rechtskeuze 

Op deze Akte en daarmee samenhangende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van 

toepassing. Indien echter op enig moment naar Nederlands recht enige ander recht dan Nederlands 

recht van toepassing is op de vestiging van een geldig en afdwingbare hoofdelijk schuldenaarschap 

of vergelijkbaar zekerheidsrecht zoals Partijen beogen te vestigen uit hoofde van deze Akte en aan 

de vereisten voor de vestiging van een geldig en afdwingbare hoofdelijk schuldenaarschap of 

vergelijkbaar zekerheidsrecht materieel is voldaan in overeenstemming met dat andere recht, zal dat 

andere recht van toepassing zijn op dat zekerheidsrecht zoals gevestigd uit hoofde van deze Akte en 

de overeenkomst tot vestiging van dat hoofdelijk schuldenaarschap respectievelijk zekerheidsrecht. 

7.2 Bevoegde rechter 

De bevoegde rechter te Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen naar aanleiding 

van deze Akte te beslechten, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de 

beëindiging of wijziging van deze Akte. 

 

 

[handtekeningenpagina volgt] 
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HANDTEKENINGEN 
 

 

OORSPRONKELIJKE SCHULDENAAR: 
POOL TRADING GROUP B.V. 

 

 

 

______________  ______________     ______________  

Door:    Door:    Door:  

Titel:    Titel:    Titel:  

Datum:     Datum:     Datum:  
 

 

MEDESCHULDENAREN: 

 
POOL TRADING BEHEER B.V. 

 

 

 

______________  ______________     ______________  

Door:    Door:    Door:  

Titel:    Titel:    Titel:  

Datum:     Datum:     Datum:  
 

POOL TRADING INTERNATIONAL B.V. 

 

 

 

______________  ______________     ______________  

Door:    Door:    Door:  

Titel:    Titel:    Titel:  

Datum:     Datum:     Datum:  

  
 

POOL TRADING B.V. 

 

 

 

______________  ______________     ______________  

Door:    Door:    Door:  

Titel:    Titel:    Titel:  

Datum:     Datum:     Datum:  
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SCHULDEISER: 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

 

 

______________   ______________ 

Door: M.C. Olie    Door: S.G. van de Vusse  

Titel: Voorzitter    Titel: Penningmeester  
Datum:      Datum:  

 

 

 



- 90 - 

 

 

Bijlage 3  OVEREENKOMSTEN VAN BORGTOCHT 

 

   



 
 
 
 

 

 

 

 

BORGTOCHT 

 

  

 

d.d [**] 2021 

 
tussen 

 
ADRIAAN JACOB VAN ULDEN 

 
JOHANNES VAN DEN BOUT 

 
GERRIT JAN VAN DE POL 

 
als Borgen 

 
en 

 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 
als Begunstigde 

 
 
 
 
 

 
 

in verband met de obligatielening van Pool Trading Group B.V. 
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ONDERGETEKENDEN: 
 

(1) ADRIAAN JACOB VAN ULDEN, geboren op [dag] februari 1981 te [plaats], als borg A (de "Borg A");  

(2) JOHANNES VAN DEN BOUT, geboren op [dag] april 1969 te [plaats], als borg B (de "Borg B");  

(3) GERRIT JAN VAN DE POL, geboren op [dag] juli 1981 te [plaats], als borg C (de "Borg C" en tezamen 

met Borg A en Borg B de “Borgen” en ieder een “Borg”); en  

(4) STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel 

in Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 17 (1181 NE) Amstelveen, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770, als 

begunstigde (de "Begunstigde"). 

 
OVERWEGENDE: 
 

(A) Borgen zijn de (uiteindelijk) aandeelhouders van de Debiteur (zoals hieronder gedefinieerd); 

(B) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan de Debiteur voor een 

bedrag van maximaal EUR 3.300.000 aan obligaties uitgeeft, gedateerd [datum] (het "Prospectus");  

(C) onderdeel van het Prospectus (als [Bijlage 1]1) vormt de trustakte tussen Debiteur en Begunstigde, op 

grond waarvan Begunstigde de gezamenlijke belangen van de beleggers behartigt ten opzichte van de 

Debiteur en de Debiteur een parallelle schuld heeft aan de Begunstigde (de “Trustakte”); 

(D) als voorwaarde voor het verstrekking van de obligatielening onder het Prospectus is Debiteur 

overeengekomen om bepaalde zekerheden te (doen) verstrekken aan de Begunstigde ten behoeve 

van de obligatiehouders. Daarnaast hebben Borgen ermee ingestemd dat zij zich jegens Begunstigde 

zullen verbinden tot nakoming van de verplichtingen van Debiteur uit hoofde van Prospectus dan wel 

de Trustakte. Voor zover relevant is overeengekomen dat: 

a. iedere Borg zich ten behoeve van Begunstigde als borg verbindt tot zekerheid van de betaling 

en nakoming van hetgeen Debiteur te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de 

Verzekerde Verbintenis; en 

b. Pool Trading B.V. een pandrecht verstrekt op haar voorraden, inventaris en vorderingen tot 

zekerheid tot zekerheid van de betaling en volledige nakoming van de Verzekerde 

Verbintenis welke akte van verpanding op of omstreeks de datum van deze Akte is 

aangegaan (de “Pandakte”);  

 

 
1 TBC adhv finale versie prospectus/trustakte 
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(E) Partijen zijn overeengekomen dat het bedrag waarvoor iedere Borg garant staat, pro rata parte, zal 

afnemen met de Executieopbrengsten. Dit is bedoeld om de Borgen te stimuleren om zich in te zetten 

om een zo hoog mogelijke Executieopbrengst te realiseren; en 

(F) iedere Borg is tot de borgstelling bereid.  

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN als volgt: 

1. DEFINITIES EN UITLEG 

1.1 Definities 

In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en uitdrukkingen de 

daarbij vermelde betekenis: 

"Akte": deze akte van borgtocht. 

"BW": Burgerlijk Wetboek. 

"Borgtocht": de borgtocht die overeengekomen wordt of die Partijen beogen overeen te komen uit 

hoofde van deze Akte. 

“Debiteur”: Pool Trading Group B.V., ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 83020179.  

“Executieopbrengst”: de executieopbrengst (dus de opbrengst voor voldoening van de kosten van 

executie) van de verpande voorraad, inventaris en vorderingen onder de Pandakte.  

"Opeisingsgrond": een gebeurtenis als beschreven in [artikel 10 van de Trustakte. 

"Uitwinningsgrond": een Opeisingsgrond die voortduurt. 

"Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Begunstigde heeft uit hoofde van de Trustakte. 

"Werkdag": betekent een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag.  

1.2 Uitleg 

(a) Een verwijzing naar een "Artikel", een “Bijlage” of een "Partij" is een verwijzing naar een 

artikel in deze Akte respectievelijk een partij of bijlage bij deze Akte. 

(b) Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben een 

overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa. 

(c) Verwijzingen in deze Akte naar een Borg, Begunstigde en enige andere persoon dienen te 

worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn respectievelijk hun toegestane 

rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel omvatten. 
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2. BORGSTELLING 

2.1 Overeenkomst van borgtocht 

Iedere Borg afzonderlijk verbindt zich jegens Begunstigde als borg zulks ter zekerheid voor de betaling 

van al hetgeen Begunstigde van Debiteur te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de Verzekerde 

Verbintenis, welke borgtocht Begunstigde aanneemt, tot een bedrag van ten hoogste EUR 350.000,-- 

(zegge: driehonderdvijftigduizend euro). Het bedrag waarvoor iedere Borg zicht als borg verbindt zal 

worden verminderd met 1/3e deel (één derde deel) van de Executieopbrengst.  

Bijvoorbeeld: 

Als er voor een bedrag van EUR 600.000,- (zegge: zeshonderdduizend euro) 

Executieopbrengst is dan zal het maximale bedrag waarvoor ieder Borg garant 

staat afnemen met EUR 200.000,- tot EUR 150.000,-. 

2.2 Verzekerde Verbintenis 

De Borgtocht wordt gevestigd tot zekerheid voor de nakoming door Debiteur van de Verzekerde 

Verbintenis. De Borgtocht strekt tot zekerheid voor de Verzekerde Verbintenis zoals die van tijd tot tijd 

gewijzigd mochten worden als gevolg van enige aanpassing, wijziging, vrijgave of afstand van enige 

voorwaarde van het Prospectus of enig ander document waarin de Verzekerde Verbintenis is of wordt 

vastgelegd, gegarandeerd of verzekerd en geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van de 

Borgtocht of zal anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van de Borgtocht en/of de 

rechten van Begunstigde uit hoofde van deze Akte. 

2.3 Verbintenissen van Borg 

De verbintenissen van iedere Borg jegens Begunstigde uit hoofde van deze Akte blijven onverminderd 

van kracht zolang het aan Begunstigde uit hoofde van de Borgtocht verschuldigde niet is voldaan, ook 

indien Begunstigde gedeeltelijke betaling mocht ontvangen door uitwinning van andere zekerheden, 

waaronder begrepen andere borgstellingen, indien Begunstigde een akkoord sluit in de surseance van 

betaling of het faillissement van Debiteur of Begunstigde andere handelingen verricht die zij nuttig of 

nodig acht voor de behartiging van haar belangen. 

2.4 Verval borgtocht bij vrijgave zekerheden 

In afwijking van Artikel 2.3 wordt een Borg van rechtswege bevrijd van alle uit deze Akte 

voortvloeiende verplichtingen wanneer Begunstigde een of meer van zijn (eventuele) overige 

bestaande of toekomstige zekerheden waaronder begrepen uit hoofde van de Pandakte geheel of 

gedeeltelijk prijsgeeft, dit tenzij en voor zover de Borgen hiervoor vooraf schriftelijk of elektronisch 

toestemming verleent aan de Begunstigde. 

2.5 Medewerking aan de executoriale verkoop 

Begunstigde stelt Borgen in de gelegenheid om hun medewerking te verlenen aan de executoriale 

verkoop van de verpande roerende zaken en vorderingen onder de Pandakte om aldus een zo hoog 

mogelijke Executieopbrengst te realiseren. 
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3. INFORMATIEVERPLICHTINGEN 

Iedere Borg zal Begunstigde onmiddellijk informeren over iedere gebeurtenis of omstandigheid die een 

materieel negatief effect kan hebben op de rechten van Begunstigde uit hoofde van deze Akte en/of de 

mogelijkheid van Begunstigde om nakoming van haar rechten uit hoofde van deze Akte af te dwingen. 

4. VERHAAL 

4.1 Nakoming 

Een Borg is niet gehouden tot nakoming voordat Debiteur in de nakoming van diens verbintenis jegens 

Begunstigde is tekort geschoten. 

4.2 Ingebrekestelling van Debiteur 

Indien sprake is van een Uitwinningsgrond of indien Begunstigde Debiteur uit andere hoofde in 

gebreke stelt overeenkomstig artikel 6:82 BW, is Begunstigde verplicht hiervan Borgen mededeling te 

doen.  

4.3 Erfopvolging  

Een Borgtocht die door een Borg onder deze Akte wordt afgegeven geldt slechts zolang de betreffende 

Borg in leven is. 

4.4 Pandrecht 

Begunstigde is gehouden eerst haar zekerheidsrechten uit hoofde van de Pandakte aan te wenden voor 

de voldoening van de Verzekerde Verbintenis alvorens een beroep te doen op enige Borgtocht uit 

hoofde van deze Akte.  

4.5 Andere zekerheid 

Begunstigde is volledig vrij om de overige, door Debiteur en/of derden verstrekte of nog te verstrekken 

zekerheden in de eerste plaats aan te wenden voor de betaling van die schulden van Debiteur die niet 

door deze Borgtocht zijn gedekt, op voorwaarde dat deze zekerheden niet ook de Verzekerde 

Verbintenis dekken. 

5. OPZEGGING 

5.1 Wijze van opzegging 

Een Borg kan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Begunstigde de Borgtocht te allen 

tijde schriftelijk opzeggen voor toekomstige verbintenissen, in welk geval zij met de ontvangst van de 

opzegging door Begunstigde een einde neemt, tenzij daarvoor in de opzegging een later tijdstip is 

aangewezen, met dien verstande dat de Borgtocht na de opzegging voortduurt voor de ten tijde van de 

beëindiging bestaande verbintenissen van Debiteur jegens Begunstigde. 

5.2 Duur 

Mocht op een gedane opzegging van deze Akte worden teruggekomen, dan kan de Borg daaraan geen 

enkel recht ontlenen om zich van zijn Borgtocht geheel of gedeeltelijk ontslagen te achten en blijft hij 

ook daarna als Borg aansprakelijk. 
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5.3 Wijzigingen Verzekerde Verbintenis 

De Begunstigde is bevoegd om, voor zover de wet niet dwingend anders bepaalt, ook zonder 

medeweten en goedkeuring van de Borg, de Debiteur elk uitstel van betaling voor het geheel of 

gedeelten van het verschuldigde te verlenen of andere zekerheden voor haar vordering aan te nemen, 

zonder dat de Borg daaraan enig recht kan ontlenen om zich van de Borgtocht geheel of gedeeltelijk 

ontslagen te achten. 

5.4 Bewijs van omvang Verzekerde Verbintenis 

De administratie van Begunstigde vormt dwingend bewijs van het bestaan en de omvang van de 

Verzekerde Verbintenis. Het staat iedere Borg vrij tegenbewijs te leveren.  

6. INDIVIDUELE VERPLICHTINGEN 

Ondanks dat de afspraken ten aanzien van de Borgtocht in één akte zijn opgenomen is iedere Borg 

slechts aansprakelijk voor het bedrag waarvoor hij borg staat in overeenstemming met Artikel 2.1. Een 

Borg kan niet worden aangesproken voor meer dan dat bedrag. 

7. OVERDRACHT 

Begunstigde is gerechtigd om, wanneer zij haar vordering op Debiteur aan derden overdraagt, de 

rechten uit hoofde van deze Akte mede over te dragen, zulks tot een door Begunstigde te bepalen 

bedrag en met dien verstande, dat de Borgtocht eveneens van kracht blijft voor een eventuele verdere 

vordering van Begunstigde, doch ter zake van de beide vorderingen tezamen beperkt blijft tot het 

eventueel van toepassing zijnde maximumbedrag. 

8. KOSTEN 

Alle kosten die Begunstigde zowel in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in 

verband met deze Akte mocht maken, zijn voor rekening van de Borgen. 

9. ALGEMENE BEPALINGEN 

9.1 Verklaringen Borg 

Iedere Borg verklaart bekend te zijn met de financiële positie van Debiteur, met de inhoud van de 

verbintenissen van Debiteur en Borgen jegens Begunstigde en met het doel en de strekking van de 

Borgtocht, welke Begunstigde aan Borgen heeft medegedeeld. Iedere Borg verklaart dat Begunstigde 

hem heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan het aangaan van een borgtocht en deze ten 

volle te beseffen en te aanvaarden.  

9.2 Gedeeltelijke nietigheid 

Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar wordt 

bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid 

en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Akte noch aan de geldigheid of 

afdwingbaarheid van die bepaling onder enig ander toepasselijk recht. 

9.3 Ondertekening en wijzigingen 

(a) Deze Akte kan getekend worden door separate ondertekening door Partijen van 

verschillende kopieën van deze Akte. 



 

- 6 - 
 

(b) Deze Akte kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. 

9.4 Geen impliciete afstand of rechtsverwerking 

(a) Afstand van enig recht uit hoofde van deze Akte kan alleen plaatsvinden door middel van een 

daartoe strekkende schriftelijke mededeling.  

(b) Het niet uitoefenen door Begunstigde van een haar toekomend recht uit hoofde van of in 

verband met deze Akte (hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel door Begunstigde aan 

een Borg om aan zijn verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze Akte te voldoen) 

houdt geen afstand in van dat recht en leidt niet tot rechtsverwerking. 

10. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

10.1 Rechtskeuze 

Op deze Akte en daarmee samenhangende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van 

toepassing. Indien echter op enig moment naar Nederlands recht enige ander recht dan Nederlands 

recht van toepassing is op de vestiging van een geldig en afdwingbare borgtocht of vergelijkbaar 

zekerheidsrecht zoals Partijen beogen te vestigen uit hoofde van deze Akte en aan de vereisten voor 

de vestiging van een geldig en afdwingbare borgtocht of vergelijkbaar zekerheidsrecht materieel is 

voldaan in overeenstemming met dat andere recht, zal dat andere recht van toepassing zijn op die 

borgtocht respectievelijk dat zekerheidsrecht zoals gevestigd uit hoofde van deze Akte en de 

overeenkomst tot vestiging van die borgtocht respectievelijk dat zekerheidsrecht. 

10.2 Bevoegde rechter 

De bevoegde rechter te Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen naar aanleiding 

van deze Akte te beslechten, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de 

beëindiging of wijziging van deze Akte. 

 

 

[handtekeningenpagina volgt] 
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HANDTEKENINGEN 
 
BORG A 
Adriaan Jacob van Ulden 

 

 

______________ 

Datum:     

       
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum:  

 
BORG B 
Johannes van den Bout 

 

 

______________    

Datum:       

 
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum: 

 
BORG C 
Gerrit Jan van de Pol 

 

 

______________    

Datum:       

 
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum: 
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BEGUNSTIGDE 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

 

 

______________   ______________ 

Door: M.C. Olie    Door: S.G. van de Vusse  

Titel: Penningmeester   Titel: Penningmeester  

Datum:    Datum: 
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Bijlage 4  AKTE VAN VERPANDING VOORRADEN, INVENTARIS EN 

DEBITEUREN 

 

   



     

   

 

 

 

 

VERPANDING VAN VOORRAAD, INVENTARIS EN  

VORDERINGEN 

 

  

 

d.d [**] 2021 

 

tussen 

 

POOL TRADING B.V. 

als Pandgever 

 

en 

 

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

als Pandhouder 

 

 

in verband met een EUR 3.300.000 achtergestelde obligatielening 
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ONDERGETEKENDEN: 

(1) POOL TRADING B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 

statutaire zetel in Sliedrecht, en kantoorhoudende aan de Industrieweg 67 (3361HJ) 

Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 24340744, als pandgever (de "Pandgever"); en  

(2) STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 17 

(1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 53177770, als pandhouder (de "Pandhouder"). 

OVERWEGENDE: 

(A) Pandgever en Pool Trading Group B.V. maken onderdeel uit van dezelfde groep in de zin van 

artikel 2:24b BW. 

(B) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan Pool Trading 

Group B.V. voor een bedrag van maximaal EUR 3.300.000 aan obligaties uitgeeft, gedateerd 

[datum] (het "Prospectus");  

(C) onderdeel van het Prospectus (als [Bijlage 1]1) vormt de trustakte tussen Pool Trading 

Group B.V. en Pandhouder, op grond waarvan Pandhouder de gezamenlijke belangen van 

de beleggers behartigt ten opzichte van Pool Trading Group B.V. en Pool Trading Group B.V. 

een parallelle schuld heeft aan Pandhouder (de “Trustakte”);  

(D) Pandgever zich jegens Pandhouder hoofdelijk heeft verbonden voor de nakoming van de 

verplichtingen van Pool Trading Group B.V. uit hoofde van de Verzekerde Verbintenis; en 

(E) Pandhouder en Pandgever zijn overeengekomen dat de Pandgever de pandrechten zal 

vestigen als voorzien in deze Akte tot zekerheid van de betaling en volledige nakoming van 

de Verzekerde Verbintenis.  

ZIJN OVEREENGEKOMEN als volgt: 

1. DEFINITIES EN UITLEG 

1.1 Definities 

In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en 

uitdrukkingen de daarbij vermelde betekenis: 

“Aanvullende Pandakte”: een aanvullende pandakte hoofdzakelijk in de vorm van Bijlage 2 

(Model Aanvullende Pandakte) of in enige andere vorm als de Pandhouder noodzakelijk 

acht. 

"Akte": deze pandakte. 

"BW": Burgerlijk Wetboek. 
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“Debiteur”: een klant of afnemer van Pandgever waar Pandgever vorderingen op heeft in 

verband met het leveren van goederen of diensten door Pandgever aan die klant of 

afnemer, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Pandgever. 

"Onderpanden": alle Roerende Zaken en Vorderingen.  

"Opeisingsgrond": een gebeurtenis als beschreven in [artikel 10 van de Trustakte.  

"Pandrecht": een pandrecht dat gevestigd wordt of dat Partijen beogen te vestigen uit 

hoofde van deze Akte. 

"Uitwinningsgrond": een Opeisingsgrond die voortduurt, voor zover die omstandigheid ook 

kwalificeert als een verzuim in de zin van artikel 3:248 BW. 

"Registratiedag": de dag waarop deze Akte of een Aanvullende Pandakte wordt 

geregistreerd bij de daartoe in Nederland bevoegde belastingdienst. 

“Roerende Zaken”: de huidige en toekomstige voorraad en inventaris van Pandgever, voor 

zover in eigendom of voorwaardelijk eigendom, die zich nu of in de toekomst zal bevinden 

op Nederlands grondgebied, waaronder (maar niet beperkt tot) de voorraad en inventaris 

die zich bevindt op de locaties als aangegeven op Bijlage 1. 

"Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Pandhouder heeft op Pool Trading 

Group B.V. uit hoofde van de Trustakte. 

“Vorderingen”: alle huidige en toekomstige vorderingen op naam (al dan niet opeisbaar of 

voorwaardelijk) van Pandgever op een Debiteur.  

"Werkdag": betekent een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag.  

1.2 Uitleg 

(a) Een verwijzing naar een "Artikel", een “Bijlage” of een "Partij" is een verwijzing 

naar een artikel in deze Akte respectievelijk een partij of bijlage bij deze Akte. 

(b) Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben een 

overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa. 

(c) Een verwijzing naar de “registratie” van deze Akte houdt een verwijzing in naar de 

registratie door de betreffende afdeling van de belastingautoriteiten in Nederland. 

(d) Verwijzingen in deze Akte naar Pandhouder, Pandgever en enige andere persoon 

dienen te worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn respectievelijk hun 

toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel omvatten. 

2. VESTIGING EN VERVOLMAKING VAN HET PANDRECHT 

2.1 Overeenkomst tot verpanding 

Pandgever komt overeen met Pandhouder en verbindt zich om, al dan niet bij voorbaat, ten 

gunste en ten behoeve van Pandhouder een pandrecht te vestigen op de Onderpanden tot 

zekerheid voor de volledige voldoening van de Verzekerde Verbintenis.  
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2.2 Verzekerde Verbintenis 

Ieder Pandrecht wordt gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van de Verzekerde 

Verbintenis. Ieder Pandrecht strekt tot zekerheid voor de Verzekerde Verbintenis zoals die 

van tijd tot tijd gewijzigd mochten worden als gevolg van enige aanpassing, wijziging, 

vrijgave of afstand van enige voorwaarde uit hoofde van het Prospectus of enig ander 

document waarin de Verzekerde Verbintenis worden vastgelegd, gegarandeerd of 

verzekerd en geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van enig Pandrecht of zal 

anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van enig Pandrecht en/of de 

rechten van de Pandhouder uit hoofde van deze Akte. 

2.3 Vestiging van het pandrecht 

(a) Pandgever vestigt hierbij (voor zover van toepassing bij voorbaat en/of bij wijze 

van derdenzekerheid als bedoeld in artikel 3:231(1) BW):  

(i) een vuistloos pandrecht op de Roerende Zaken; en  

(ii) een stil pandrecht op de Vorderingen. 

Met betrekking tot Roerende Zaken van de Pandgever die zich buiten Nederland 

bevinden op de datum van deze Akte (of, indien later, op het moment dat de 

Pandgever die Roerende Zaken verkrijgt), wordt het pandrecht aangegaan onder 

de opschortende voorwaarde van verplaatsing van die Onderpanden naar 

Nederland vanaf welk moment zij: (i) Roerende Zaken als bedoeld in deze Akte en 

(ii) onderhavig aan een Pandrecht zullen zijn.  

(b) De Pandhouder aanvaardt hierbij (indien van toepassing bij voorbaat) ieder 

Pandrecht. 

2.4 Verpanding van toekomstige Vorderingen 

Pandgever zal binnen vijf Werkdagen na het einde van elk kalenderjaar een Aanvullende 

Pandakte opmaken, ondertekenen en aan Pandhouder verstrekken teneinde ten gunste en 

ten behoeve van Pandhouder een pandrecht te vestigen, voor zover van toepassing bij 

voorbaat, op de Vorderingen (anders dan Vorderingen die reeds zijn verpand ten gunste en 

ten behoeve van Pandhouder middels deze Akte of enige eerdere Aanvullende Pandakte) 

welke reeds bestaan op de Registratiedag van de betreffende Aanvullende Pandakte of 

rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding, tot 

zekerheid voor de volledige voldoening van de Verzekerde Verbintenis, welk pandrecht bij 

deze door Pandhouder bij voorbaat wordt aanvaard. 

2.5 Vervolmaking 

Pandgever zal uiterlijk twee Werkdagen na de datum van deze Akte en de datum van elke 

Aanvullende Pandakte betreffende Akte dan wel Aanvullende Pandakte registreren bij de 

relevante autoriteiten en Pandhouder voorzien van een kopie van bewijs van ontvangst 

door de relevante autoriteiten en van de geregistreerde Akte dan wel Aanvullende 

Pandakte, telkens onmiddellijk na ontvangst daarvan. 

2.6 Registratie door Pandhouder 

Onverminderd de verplichtingen van Pandgever uit hoofde van Artikel 2.5 (Vervolmaking) 

zal Pandhouder bevoegd zijn deze Akte en iedere Aanvullende Pandakte te registreren bij 

de relevante autoriteiten. 
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2.7 Conversie 

Voor zover naar Nederlands privaatrecht enig recht anders dan Nederlands recht van 

toepassing mocht zijn op de geldigheid van de vestiging van de Pandrechten uit hoofde van 

deze Akte of Aanvullende Pandakte en aan de vereisten voor de vestiging van een dergelijk 

Pandrecht volgens dat ander recht is voldaan, dan zullen Partijen, ten behoeve van deze 

Akte, beoogd hebben voor zover juridisch mogelijk een Pandrecht te vestigen naar dat 

andere recht. 

3. VERPLICHTINGEN 

3.1 Behoud van Onderpanden 

Pandgever zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pandhouder: 

(a) de Onderpanden of een deel daarvan, al dan niet bij voorbaat, vervreemden, 

overdragen of verpanden of anderszins bezwaren met een beperkt recht of enige 

(rechts)handeling verrichten die de rechten van Pandhouder nadelig kan 

beïnvloeden, of enige last, beperkt recht of beslag laten voortbestaan op de 

Onderpanden of een deel daarvan; 

(b) afstand doen van afhankelijke rechten of nevenrechten verbonden aan de 

Onderpanden, 

anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering en op arm’s length voorwaarden. 

3.2 Verplichtingen met betrekking tot Roerende Zaken 

Pandgever zal voor eigen rekening ervoor zorgdragen dat de Roerende Zaken in een goede 

staat verkeren, deze op een prudente manier worden gebruikt, noodzakelijke reparaties 

daaraan worden uitgevoerd en dat de Roerende Zaken verzekerd zullen zijn bij een 

gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen risico’s en op voorwaarden die 

gebruikelijk zijn voor bedrijven met een vergelijkbare onderneming. Pandgever zal op eerste 

verzoek Pandhouder inzage verlenen in de polissen van de relevante verzekeringen.  

3.3 Informatie 

Pandgever zal op eigen kosten: 

(a) onmiddellijk de betreffende deurwaarder in geval van beslag op Onderpanden of 

een deel daarvan, de curator of bewindvoerder van Pandgever of, op verzoek van 

Pandhouder, enige crediteur van Pandgever, schriftelijk informeren ten aanzien 

van de rechten van Pandhouder uit hoofde van deze Akte; 

(b) Pandhouder onmiddellijk informeren over iedere gebeurtenis of omstandigheid 

die een materieel negatief effect kan hebben op de rechten van Pandhouder uit 

hoofde van deze Akte, de waarde van de Onderpanden en/of de mogelijkheid van 

Pandhouder om nakoming van haar rechten uit hoofde van deze Akte af te 

dwingen; 

(c) onmiddellijk op redelijk verzoek van de Pandhouder en in zodanige vorm als 

Pandhouder zal aangeven, alle informatie, bewijs (daaronder mede begrepen 

facturen) en documenten aanleveren met betrekking tot de Onderpanden die 

Pandhouder noodzakelijk acht om haar rechten uit hoofde van deze Akte uit te 

oefenen; en 
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(d) onmiddellijk op redelijk verzoek van Pandhouder een overzicht verstrekken in 

zodanige vorm als aangegeven door Pandhouder, die mede mag omvatten een 

uitdraai of elektronische gegevensdrager met alle relevante gegevens en een 

overzicht van, onder meer, de Onderpanden, de locatie(s) waar de Onderpanden 

zich bevinden en de totale waarde van de Onderpanden. 

3.4 Inspectie van administratie 

Pandhouder zal tijdens normale kantooruren en in overleg met Pandgever, toegang worden 

verleend tot de kantoren van Pandgever teneinde de administratie van Pandgever met 

betrekking tot de Onderpanden te raadplegen, met inachtneming van wettelijke en 

medische beperkingen die voortvloeien uit de aard van de bedrijfsvoering van Pandgever. 

4. VERKLARINGEN EN GARANTIES 

4.1 Verklaringen en garanties 

Pandgever verklaart en staat er jegens de Pandhouder voor in dat: 

(a) hij de rechthebbende is van de Onderpanden en dat hij volledig bevoegd is te 

beschikken over die Onderpanden; 

(b) noch de Onderpanden noch enig deel daarvan belast is, al dan niet bij voorbaat, 

met enig beslag, beperkt recht of andere last; 

(c) er geen rechtsgeding, administratieve procedure of arbitrage aanhangig dan wel, 

voor zover aan hem bekend, op handen is tegen hem die redelijkerwijs een 

materieel negatief effect zou kunnen hebben op de mogelijkheden voor hem zijn 

verbintenissen onder deze Akte na te komen dan wel op de economische waarde 

van de Onderpanden; en 

(d) er geen besluiten genomen zijn, stappen ondernomen of gerechtelijke, 

administratieve, arbitrale of andere procedures aanhangig zijn gemaakt met 

betrekking tot het uitspreken van faillissement of het verlenen van (voorlopige) 

surseance van betaling van hem of de benoeming van een bewindvoerder of 

vergelijkbare functionaris met betrekking tot zijn vermogen of een deel daarvan. 

4.2 Moment van verklaringen en garanties 

De verklaringen en garanties opgenomen in Artikel 4.1 (Verklaringen en garanties) worden 

afgegeven op iedere dag dat een Pandrecht wordt gevestigd (of Partijen beogen te vestigen) 

op de Onderpanden of een deel daarvan en worden geacht te worden herhaald op iedere 

dag dat de Verzekerde Verbintenis bestaat, telkens met betrekking tot alle Onderpanden 

die bestaan op de dag dat die verklaringen en garanties worden afgegeven of geacht te 

worden herhaald. 

5. NADERE HANDELINGEN EN VOLMACHT 

5.1 Nadere Handelingen 

Pandgever komt hierbij overeen dat hij, op eerste verzoek van Pandhouder en voor zijn 

eigen rekening: 
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(a) alle verdere zekerheden zal vestigen ten gunste van of ten behoeve van 

Pandhouder met het oog op de vestiging en vervolmaking van de Pandrechten uit 

hoofde van deze Akte; 

(b) alle verdere handelingen zal verrichten die de Pandhouder noodzakelijk acht met 

het oog op de vestiging en vervolmaking van de Pandrechten uit hoofde van deze 

Akte en de uitoefening van de rechten uit hoofde van deze Akte (daaronder mede 

begrepen de afdwinging in rechte van die Pandrechten); 

(c) er zorg voor zal dragen dat de Pandrechten en de verbintenissen van Pandgever 

uit hoofde van deze Akte ten goede zullen komen aan de rechtsopvolger onder 

bijzondere of algemene titel van Pandhouder; en 

(d) alle medewerking zal verlenen bij de inning, uitwinning van of verhaal op de 

Onderpanden (of enig deel daarvan) op de wijze als voorzien in deze Akte. 

5.2 Volmacht 

(a) Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf (b) van dit Artikel 5.2 verleent 

Pandgever hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Pandhouder een 

volmacht met het recht van substitutie om (i) in zijn naam en voor zijn rekening 

iedere verbintenis van Pandgever uit hoofde van deze Akte uit te voeren, (ii) ieder 

nevenrecht of afhankelijk recht of ander recht met betrekking tot de Onderpanden 

uit te oefenen en (iii) iedere verbintenis met betrekking tot de Onderpanden uit te 

voeren. Deze bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid van Pandhouder om 

(tevens) als wederpartij op te treden van Pandgever als bedoeld in artikel 3:68 BW. 

(b) De volmacht verstrekt krachtens paragraaf (a) van dit Artikel 5.2 (Volmacht) mag 

slechts worden gebruikt door Pandhouder: 

(i) met betrekking tot iedere verbintenis of handeling van Pandgever die ertoe 

strekt de Pandrechten te vervolmaken; en  

(ii) met betrekking tot iedere andere handeling of verbintenis, (a) wanneer 

sprake is van een Opeisingsgrond die voortduurt of (b) indien Pandgever 

nalatig is ten aanzien van een handeling of verbintenis uit hoofde van of in 

verband met deze Akte en die nalatigheid niet is hersteld binnen twee 

Werkdagen na ontvangst van een mededeling van Pandhouder over die 

nalatigheid of binnen twee Werkdagen sinds het moment dat Pandgever 

kennis draagt van die nalatigheid. 

(c) Pandgever bekrachtigt en bevestigt hierbij (waar nodig bij voorbaat) iedere 

handeling verricht door Pandhouder krachtens de volmacht verstrekt in paragraaf 

(a) van dit Artikel 5.2 (Volmacht). 
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6. BEVOEGDHEID VERZOEK OM FEITELIJKE MACHT OVER ROERENDE ZAKEN 

Pandhouder is bevoegd, indien sprake is van een Opeisingsgrond die voortduurt, te 

verlangen dat alle of een gedeelte van de Roerende Zaken in zijn feitelijke macht of die van 

een door hem met het oog daarop benoemde derde worden gebracht en in verband 

daarmee is Pandhouder (of diens vertegenwoordiger) bevoegd de locaties te betreden waar 

die Roerende Zaken zich bevinden en die Roerende Zaken daar weg te nemen of die te laten 

afvoeren door Pandgever, die daartoe verplicht is op verzoek van Pandhouder, naar een 

zodanige locatie als Pandhouder zal aangeven. 

7. BEVOEGDHEID TOT MEDEDELING 

Zodra een Opeisingsgrond zich voordoet en zolang deze voortduurt, mag Pandhouder het 

Pandrecht op Vorderingen mededelen, of Pandgever opdragen het Pandrecht mede te 

delen, aan enige Debiteur. 

8. INNING EN EXECUTIE 

8.1 Inning 

(a) Pandgever blijft bevoegd nakoming van de Vorderingen te eisen en betalingen in 

ontvangst te nemen zolang het Pandrecht niet aan de betreffende Debiteur is 

medegedeeld overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7 (Bevoegdheid tot 

mededeling). 

(b) Nadat het Pandrecht aan een Debiteur is medegedeeld overeenkomstig het 

bepaalde in Artikel 7 (Bevoegdheid tot mededeling), is overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3:246 lid 1 BW uitsluitend Pandhouder bevoegd nakoming van 

de Vorderingen te eisen en betalingen in ontvangst te nemen en alle andere 

rechten van Pandgever jegens die Debiteur uit te oefenen. 

(c) Pandgever doet afstand van zijn recht op grond van artikel 3:246 lid 4 BW om de 

kantonrechter te verzoeken machtiging te verlenen om de in paragraaf ((b)) 

hierboven bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. 

8.2 Verkoop en verhaal 

Pandhouder is bevoegd, indien sprake is van een Uitwinningsgrond die voortduurt, zonder 

voorafgaande mededeling aan Pandgever of enige andere persoon om de Onderpanden te 

(doen) verkopen in overeenstemming met artikel 3:248 BW e.v.  

8.3 Akkoorden 

Pandhouder is bevoegd, indien sprake is van een Uitwinningsgrond, ten aanzien van de 

Onderpanden of een deel daarvan (i) gerechtelijke of buitengerechtelijke akkoorden te 

sluiten, (ii) een stem uit te brengen bij besluitvorming in verband met dergelijke akkoorden, 

en (iii) vaststellingsovereenkomsten aan te gaan met andere personen. 

8.4 Opbrengst bij verhaal 

Pandhouder zal de opbrengsten bij verkoop van de Onderpanden of een deel daarvan 

respectievelijk de bedragen waarop zij zich verhaald heeft na inning aanwenden ter 

voldoening van de Verzekerde Verbintenis in overeenstemming met dwingendrechtelijke 

bepalingen van Nederlands recht en de Trustakte. 
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9. OPZEGGING EN VRIJGAVE PANDRECHT 

9.1 Doorlopende zekerheid 

Ieder Pandrecht en alle verbintenissen uit hoofde van deze Akte blijven onverminderd van 

kracht totdat de Verzekerde Verbintenis onherroepelijk en onvoorwaardelijk volledig is 

voldaan, tenzij Pandhouder heeft opgezegd in overeenstemming met Artikel 9.2 (Opzegging 

door mededeling). 

9.2 Opzegging door mededeling 

Pandhouder is bevoegd ieder Pandrecht en daarmee samenhangende verbintenissen geheel 

of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Pandgever 

9.3 Rechten en verplichtingen 

Na beëindiging van enig Pandrechten door mededeling als bedoeld in Artikel 9.2 (Opzegging 

door mededeling) of op enig ander tijdstip kunnen de rechten en verplichtingen uit hoofde 

van deze Akte geheel of gedeeltelijk worden beëindigd door Pandhouder en Pandgever 

door middel van een onderhandse akte. 

9.4 Bewijs van omvang Verzekerde Verbintenis 

De administratie van Pandhouder vormt dwingend bewijs van het bestaan en de omvang 

van de Verzekerde Verbintenis. 

10. OVERDRACHT 

10.1 Geen overdracht – Pandgever 

Pandgever kan zijn rechten uit hoofde van deze Akte niet cederen of overdragen in die zin 

dat de rechten van Pandgever uit hoofde van deze Akte niet overdraagbaar zijn in de zin van 

artikel 3:83 lid 2 BW. 

11. AANSPRAKELIJKHEID 

Pandhouder is niet aansprakelijk jegens Pandgever voor schade als gevolg van (i) de verkoop 

of inning van de Onderpanden (of de nalatigheid om de Onderpanden te verkopen of te 

innen) door Pandhouder of (ii) de uitoefening van enig recht uit hoofde van deze Akte, of de 

nalatigheid om enig recht uit hoofde van deze Akte uit te oefenen, tenzij, in beide gevallen, 

die schade is veroorzaakt is door opzet of grove schuld. 

12. KOSTEN 

Pandgever zal aan Pandhouder alle kosten, schade en uitgaven van welke aard dan ook 

vergoeden (daaronder mede begrepen juridische kosten) die verband houden met of 

voortvloeien uit deze Akte (daaronder mede begrepen het aangaan van deze Akte en het 

registreren daarvan, het verrichten van handelingen als vermeld in Artikel 5.1 (Nadere 

Handelingen) en de handhaving in rechte of het behoud van enig recht uit hoofde van deze 

Akte). 
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13. ALGEMENE BEPALINGEN 

13.1 Geen ontbinding, vernietiging of opschorting 

Voor zover rechtens toegestaan doet Pandgever hierbij afstand van (i) zijn rechten uit 

hoofde van de artikelen 6:228 en 6:265 tot en met 6:272 BW of enige andere grondslag 

onder enig toepasselijk recht om deze Akte te ontbinden of te vernietigen of om in rechte 

de ontbinding of vernietiging te verzoeken en (ii) zijn rechten uit hoofde van de artikelen 

6:52, 6:262 en 6:263 BW of enige andere grondslag onder enig toepasselijk recht om enige 

verbintenis uit hoofde van deze Akte op te schorten.  

13.2 Gedeeltelijke nietigheid 

Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of niet 

afdwingbaar wordt bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk recht, zal dat geen 

afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze 

Akte noch aan de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling onder enig ander 

toepasselijk recht. 

13.3 Ondertekening en wijzigingen 

(a) Deze Akte kan getekend worden door separate ondertekening door Partijen van 

verschillende kopieën van deze Akte. 

(b) Deze Akte kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk vastgelegde 

overeenkomst. 

(c) De overwegingen en de Bijlagen gehecht aan deze Akte maken deel uit van deze 

Akte. 

13.4 Geen impliciete afstand of rechtsverwerking 

(a) Afstand van enig recht uit hoofde van deze Akte kan alleen plaatsvinden door 

middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling.  

(b) Het niet uitoefenen door Pandhouder van een haar toekomend recht uit hoofde 

van of in verband met deze Akte (hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel 

door Pandhouder aan Pandgever om aan zijn verplichtingen uit hoofde van of in 

verband met deze Akte te voldoen) houdt geen afstand in van dat recht en leidt 

niet tot rechtsverwerking. 

14. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

14.1 Rechtskeuze 

Op deze Akte en daarmee samenhangende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands 

recht van toepassing. Indien echter op enig moment naar Nederlands recht enige ander 

recht dan Nederlands recht van toepassing is op de vestiging van een geldig en afdwingbaar 

Pandrecht of vergelijkbaar zekerheidsrecht op de Onderpanden of enig deel daarvan zoals 

Partijen beogen te vestigen uit hoofde van deze Akte en aan de vereisten voor de vestiging 

van een geldig en afdwingbaar Pandrecht of vergelijkbaar zekerheidsrecht op de 

Onderpanden materieel is voldaan in overeenstemming met dat andere recht, zal dat 

andere recht van toepassing zijn op dat zekerheidsrecht met betrekking tot die 

Onderpanden zoals gevestigd uit hoofde van deze Akte en de overeenkomst tot vestiging 

van dat Pand- of zekerheidsrecht. 



 

 

  – 10 – 
  

14.2 Bevoegde rechter 

De bevoegde rechter te Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen naar 

aanleiding van deze Akte te beslechten, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan, 

de geldigheid, de beëindiging of wijziging van deze Akte. 

 

[handtekeningenpagina volgt] 
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BIJLAGE 1 

OVERZICHT ROERENDE ZAKEN 

 

LOCATIES 

VOORAAD EN INVENTARIS 

 

Adres Contactpersoon en – gegevens (e-mailadres en 

telefoonnummer) 

Industrieweg 67 (3361HJ) Sliedrecht Johan van den Bout 

Commercial Manager 

Johan@Pooltrading.Com 

Gert-Jan van de Pol 

Commercial Manager 

Gert@Pooltrading.Com 

Daan van Ulden 

Commercial manager 

daan@pooltrading.com 

Algemeen kantoornummer: +31 (0) 184 651 451 
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  – 12 – 
  

BIJLAGE 2 

MODEL AANVULLENDE PANDAKTE 

 

Van:  [Pandgever] 

Aan:  Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Datum: 

 

L.S., 

 

Pandakte gedateerd [*] (de "Akte"). 

 

1. Wij refereren aan de Akte. Dit is een Aanvullende Pandakte. Tenzij anders gedefinieerd in 

deze Aanvullende Pandakte, hebben termen en uitdrukkingen hierin dezelfde betekenis als 

in de Akte. 

2. Wij vestigen hierbij, voor zover van toepassing bij voorbaat, ten gunste en ten behoeve van 

u, Pandhouder, in overeenstemming met de bepalingen van de Akte, een pandrecht op de 

Vorderingen (anders dan Vorderingen die reeds zijn verpand ten gunste en ten behoeve 

van u middels de Akte of enige eerdere Aanvullende Pandakte) welke reeds bestaan op de 

Registratiedag van deze Aanvullende Pandakte of rechtstreeks zullen worden verkregen uit 

een dan reeds bestaande rechtsverhouding, tot zekerheid voor de volledige voldoening 

van de Verzekerde Verbintenis. 

3. Wij bevestigen dat wij bevoegd zijn een Pandrecht op de Vorderingen te vestigen. 

4. Wij herhalen hierbij de verklaringen genoemd in Artikel 4 (Verklaringen en garanties)  van 

de Akte met betrekking tot de Vorderingen. 

5. De bepalingen van de Akte (waaronder toepasselijk recht en forumkeuze) zijn mutatis 

mutandis op deze Aanvullende Pandakte van toepassing.  

6. U heeft het Pandrecht dat bij deze Aanvullende Pandakte wordt gevestigd bij voorbaat 

geaccepteerd. 

 

 

 

[Pandgever] 

 

 

______________     

Naam:   

Functie:  
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HANDTEKENINGEN 

PANDGEVER 

Pool Trading B.V. 

 

 

______________  ______________     ______________  

Door:    Door:    Door:  

Titel:     Titel:    Titel:  

Datum:     Datum:     Datum:  

 

  

      

 

 
 

PANDHOUDER 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

 

______________   ______________ 

Door: M.C. Olie    Door: S.G. van de Vusse  

Titel: Voorzitter    Titel: Penningmeester  

Datum:      Datum:  
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Bijlage 5  AKTE VAN VERPANDING AANDELEN 
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CME / 20214460 

Akte verpanding aandelen Pool Trading Group B.V. 

 

 

 

Vandaag, [**], verscheen voor mij, mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te 

Arnhem (de "Notaris"): 

[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. Van Ulden Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Bleskensgraaf, Gemeente 

Molenlanden, kantoorhoudende Kerkstraat 13 te 2971 AK Bleskensgraaf ca, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015418 met vermelding RSIN 862692003, hierna te noemen: de 

"Pandgever 1";  

2. J. van den Bout Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Hardinxveld-Giessendam, 

kantoorhoudende Rembrandtstraat 50 te 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015760 met vermelding RSIN 862692301, hierna te noemen: de 

"Pandgever 2";  

3. Van de Pol Investments B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Hardinxveld-Giessendam, 

kantoorhoudende Gieser Wildeman 33 te 3371 NG Hardinxveld-Giessendam, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015868 met vermelding RSIN 862692374, hierna te noemen: de 

"Pandgever 3";  

4. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting met statutaire zetel 

te Amsterdam, kantoorhoudende Burgemeester Haspelslaan 172 te 1181 NE 

Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 53177770 met vermelding RSIN 850781322, hierna te noemen: 

de "Pandhouder"; en 

5.  Pool Trading Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Sliedrecht, kantoorhoudende 

Industrieweg 67 te 3361 HJ Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 83020179 met vermelding RSIN 

862694085, hierna te noemen: de "Vennootschap".  

Pandgever 1, Pandgever 2 en Pandgever 3 hierna gezamenlijk ook te noemen: de 

"Pandgevers" en ieder afzonderlijk een "Pandgever".  

Van de bevoegdheid van de verschenen person blijkt uit vijf (5) onderhandse 

stukken, welke (in kopie) aan deze Akte zijn gehecht (bijlage 1 tot en met bijlage 5).  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: 

OVERWEGENDE: 

(A) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan 

de Vennootschap voor een bedrag van maximaal drie miljoen driehonderd 
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duizend euro (€ 3.300.000,00) aan obligaties uitgeeft, gedateerd [datum] (het 

"Prospectus"), welke Prospectus (in kopie) aan deze Akte is gehecht (bijlage 

6);  

(B) onderdeel van het Prospectus vormt de trustakte tussen de Vennootschap en 

Pandhouder, op grond waarvan Pandhouder de gezamenlijke belangen van de 

beleggers behartigt ten opzichte van de Vennootschap en de Vennootschap 

een parallelle schuld heeft aan Pandhouder (de "Trustakte"), welke Trustakte 

(in kopie) aan deze Akte is gehecht (bijlage 7); 

(C) Pandhouder en Pandgevers zijn overeengekomen dat Pandgevers het 

pandrecht zullen vestigen als voorzien in deze Akte tot zekerheid van de 

betaling en volledige nakoming van de Verzekerde Verbintenis, 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  

Artikel 1 

Definities en interpretatie 

1.1 In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en 

uitdrukkingen de daarbij vermelde betekenis: 

 (a) "Aandelen": de Oorspronkelijke Aandelen en eventuele Additionele 

Aandelen;  

 (b) "Aandelen 1": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 116.667, elk met 

een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst kapitaal van 

de Vennootschap;  

 (c) "Aandelen 2": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 116.668 tot en met 233.334, 

elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst 

kapitaal van de Vennootschap; 

 (d) "Aandelen 3": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 233.334 tot en met 350.001, 

elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst 

kapitaal van de Vennootschap; 

 (e) "Aanvullende Akte": iedere akte zoals bedoeld in artikel 6 van deze 

Akte, waarbij Additionele Aandelen worden verpand; 

 (f) "Additionele Aandelen": alle aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap die een Pandgever zal verkrijgen na het verlijden van 

deze Akte, waaronder begrepen bonusaandelen en claimrechten; 

 (g) "Akte": deze akte van verpanding van aandelen; 

 (h) "BW": het Burgerlijk Wetboek; 

 (i) "Dividenden": alle bestaande en toekomstige rechten van een 

Pandgever verbonden aan de Aandelen waaronder de dividenden, 

uitkeringen en betalingen wegens kapitaalvermindering en liquidatie, al 

dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, in geld, 

aandelen, opties of in welke andere vorm dan ook; 

 (j) "Oorspronkelijke Aandelen": de Aandelen 1, de Aandelen 2 en de 

Aandelen 3, gezamenlijk; 
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 (k) "Opeisingsgrond": een gebeurtenis als beschreven in artikel 10 van de 

Trustakte; 

 (l) "Overige Rechten": alle huidige en toekomstige rechten met betrekking 

tot de Aandelen anders dan de Dividenden, de Stemrechten en de 

Vergaderrechten; 

 (m)  "Statuten": de statuten van de Vennootschap zoals deze momenteel 

luiden en/of, casu quo, zoals deze kunnen worden gewijzigd van tijd tot 

tijd;  

 (n) "Stemrechten": de stemrechten verbonden aan de Aandelen;  

 (o) "Vergaderrechten": de rechten als bedoeld in artikel 2:227 BW; 

 (p) "Uitwinningsgrond": een Opeisingsgrond die voortdurend is, met dien 

verstande dat het tevens een verzuim is zoals bedoeld in 3:248 BW; 

 (q) "Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Pandhouder 

heeft op de Vennootschap uit hoofde van de Trustakte; 

 (r) "Werkdag": een dag zijnde niet een zaterdag, zondag of erkende 

feestdag. 

1.2  Een verwijzing naar een "Artikel" of een "Partij" is een verwijzing naar een 

artikel in deze Akte respectievelijk een partij bij deze Akte. 

1.3 Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben 

een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.  

1.4 Verwijzingen in deze Akte naar Pandhouder, Pandgever en enige andere 

persoon dienen te worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn 

respectievelijk hun toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene 

titel omvatten. 

Artikel 2 

Overeenkomst tot verpanding, Verzekerde Verbintenis 

2.1 Iedere Pandgever komt met Pandhouder overeen en verbindt zich om, al dan 

niet bij voorbaat, ten gunste en ten behoeve van Pandhouder een pandrecht 

te vestigen op de Aandelen tot zekerheid van de volledige voldoening van de 

Verzekerde Verbintenis.  

2.2 Ieder pandrecht wordt gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van de 

Verzekerde Verbintenis. Ieder pandrecht strekt tot zekerheid voor de 

Verzekerde Verbintenis zoals die van tijd tot tijd gewijzigd mocht worden als 

gevolg van enige aanpassing, wijziging, vrijgave of afstand van enige 

voorwaarde van uit hoofde van het Prospectus of enig ander document waarin 

de Verzekerde Verbintenis wordt vastgelegd, gegarandeerd of verzekerd en 

geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van enig pandrecht of zal 

anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van enig pandrecht 

en/of de rechten van Pandhouder uit hoofde van deze Akte. 

Artikel 3  

Vestiging van het pandrecht 

3.1 Tot zekerheid van betaling - wanneer opeisbaar - van de Verzekerde 

Verbintenis:  

 a. verpandt de respectieve Pandgever hierbij, al dan niet bij wijze van 
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derdenzekerheid, aan Pandhouder: de Oorspronkelijke Aandelen; 

 b.  verpandt de respectieve Pandgever hierbij, al dan niet bij wijze van 

derdenzekerheid, bij voorbaat aan Pandhouder: de Additionele 

Aandelen; 

 c.  verplichten Pandgevers zich hierbij tegenover Pandhouder de 

Additionele Aandelen onmiddellijk na verkrijging daarvan aan 

Pandhouder te verpanden in een Aanvullende Akte, voor zover deze nog 

niet bij voorbaat zijn verpand, 

 hetgeen Pandhouder hierbij aanvaardt. 

3.2  De verpandingen als bedoeld in artikel 3.1 omvatten uitdrukkelijk ook de 

Dividenden en de Overige Rechten. 

3.3  De verpanding bedoeld in artikel 3.1 onder (c) zal plaatsvinden overeenkomstig 

het in artikel 6 bepaalde. 

Artikel 4 

Garanties en verklaringen 

4.1 Iedere Pandgever garandeert tegenover Pandhouder dat het navolgende juist 

is ten tijde van het passeren van deze Akte en ten tijde van de verpanding van 

Additionele Aandelen: 

 a. de Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, rechtsgeldig opgericht naar Nederlands recht bij akte 

van oprichting verleden op acht juni tweeduizend éénentwintig voor mr. 

J.A.N. Goes, notaris te Molenlanden. Er is geen besluit tot 

statutenwijziging genomen dat nog niet is uitgevoerd; 

 b. de Vennootschap is niet ontbonden en er is ook geen besluit tot 

ontbinding van de Vennootschap genomen of het verzoek daartoe 

ingediend, en er is geen mededeling van de Kamer van Koophandel, als 

bedoeld in 2:19a lid 3 BW ontvangen. De Vennootschap is niet failliet 

verklaard, verkeert niet in surseance van betaling en er zijn daartoe geen 

verzoeken ingediend; 

 c. het aandeelhoudersregister van de Vennootschap is volledig bijgewerkt; 

 d. het gehele geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat uit 

de Oorspronkelijke Aandelen; alle geplaatste aandelen zijn volgestort; 

door de Vennootschap zijn geen nog niet uitgeoefende rechten tot het 

nemen van aandelen in haar kapitaal verleend; 

 e. dat hij het recht en de bevoegdheid heeft om een pandrecht eerste in 

rang te vestigen op de Aandelen;  

 f. er geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven voor de Aandelen en 

dat gedurende de looptijd van het pandrecht geen certificaten van 

Aandelen zullen worden uitgegeven;  

 g. de Aandelen zijn niet onderworpen aan een ander pandrecht of ander 

zekerheidsrecht, noch kan een dergelijk pandrecht of ander 

zekerheidsrecht worden verlangd, noch rust er een beslag op enig van 

de Aandelen;  

 h. op de Aandelen rusten geen (beperkte) rechten of verplichtingen tot 
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levering aan derden, optierechten of claims uit hoofde van 

overeenkomsten van welke aard dan ook. In het bijzonder garanderen 

Pandgevers niet over de Additionele Aandelen te hebben beschikt;  

 i. de statuten van de Vennootschap bevatten geen beperkingen met 

betrekking tot het recht van Pandgevers om de Aandelen te verpanden 

en/of de Stemrechten over te doen gaan anders dan een goedkeuring 

door de algemene vergadering van de Vennootschap; 

 j. alle besluiten, toestemming en goedkeuringen benodigd voor de 

vestiging van het pandrecht op de Aandelen met deze Akte zijn 

aangenomen of verkregen;  

 k. geen van de Pandgevers is de bevoegdheid om de Aandelen te 

vervreemden ontzegd krachtens artikel 2:22a lid 1 BW; en  

 l. aan geen van de zittende bestuurders van de Vennootschap is een 

bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Faillissementswet opgelegd.  

4.2 Pandgevers verklaren de Oorspronkelijke Aandelen te hebben verkregen 

krachtens uitgifte bij oprichting van de Vennootschap, bij genoemde akte van 

oprichting verleden op acht juni tweeduizend éénentwintig voor mr. J.A.N. 

Goes, notaris te Molenlanden.  

Artikel 5 

Verplichtingen 

 Pandgevers nemen tegenover Pandhouder de navolgende verplichtingen op 

zich: 

 a. Pandgevers zullen op eerste schriftelijk verzoek van Pandhouder alle 

handelingen verrichten en aanvullende stukken opmaken en 

ondertekenen, die Pandhouder op enig moment redelijkerwijs nodig of 

wenselijk vindt voor de nakoming van de verplichtingen uit deze Akte 

door Pandgevers. Ook zullen Pandgevers alle medewerking verlenen om 

Pandhouder in staat te stellen om zijn rechten uit deze Akte uit te 

kunnen oefenen; 

 b. Pandgevers zullen tijdens de duur van het pandrecht op de Aandelen, 

geen handelingen verrichten waarvan te voorzien is dat die leiden of 

kunnen leiden tot een waardevermindering van de Aandelen, met 

uitzondering van handelingen waarvoor Pandhouder zijn voorafgaande 

schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Artikel 6 

Additionele verpandingen 

6.1 Steeds wanneer een Pandgever Additionele Aandelen verkrijgt, zal de 

respectieve Pandgever daarvan schriftelijk mededeling doen aan Pandhouder 

en tegelijkertijd, en anders onmiddellijk daarna, op die Additionele Aandelen 

een eerste recht van pand vestigen ten behoeve van Pandhouder, onder 

dezelfde of soortgelijke voorwaarden en bepalingen als in deze Akte vermeld 

of onder zodanige andere voorwaarden en bepalingen als Pandhouder 

redelijkerwijs verlangt. 

6.2  Pandgevers zullen er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat de Additionele 
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Aandelen, vatbaar zijn voor verpanding en dat de overdraagbaarheid daarvan 

niet bezwaarlijker is dan de overdraagbaarheid van de Oorspronkelijke 

Aandelen. 

Artikel 7 

Stemrechten en Vergaderrechten 

7.1 De Stemrechten en de Vergaderrechten worden hierbij overgedragen aan 

Pandhouder onder de cumulatieve opschortende voorwaarden van:  

 a.  het voordoen van een Opeisingsgrond welke voortdurend is; en 

 b.  mededeling van Pandhouder aan de Vennootschap dat hij, Pandhouder, 

de Stemrechten zal uitoefenen.  

 Tot het moment waarop voormelde opschortende voorwaarden in vervulling 

zijn gegaan, berusten de Stemrechten en de Vergaderrechten bij Pandgevers. 

 Pandhouder stemt in om Pandgevers, slechts voor informatieve doeleinden, 

een kopie van een mededeling aan de Vennootschap zoals bedoeld in sub-

clausule b. hierboven toe te sturen.  

7.2 Het besluit van de algemene vergadering waarin de vestiging van het 

pandrecht en de voorwaardelijke overgang van de Stemrechten wordt 

goedgekeurd is (in kopie) aan deze Akte gehecht (bijlage 8).  

7.3  Onverwijld na ontvangst door de Vennootschap van een mededeling als 

bedoeld in sub-clausule b. van dit lid 1 van dit artikel, zullen Pandgevers niet 

langer bevoegd zijn om de Stemrechten uit te oefenen.  

Artikel 8 

Inning Dividenden 

8.1 De bevoegdheid tot inning van Dividenden komt overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 3:246 BW toe aan Pandhouder. 

8.2 Pandhouder machtigt hierbij met inachtneming van artikel 3:246 lid 4 BW 

Pandgevers om alle Dividenden te ontvangen en te innen. Deze machtiging 

eindigt na een daartoe strekkende mededeling door Pandhouder aan 

Pandgevers, welke mededeling slechts mag worden gegeven wanneer een 

Opeisingsgrond heeft plaatsgevonden. Deze machtiging eindigt automatisch 

wanneer een Uitwinningsgrond zich voordoet. Ter voorkoming van 

misverstanden, de rechten van Pandhouder om alle Dividenden te ontvangen 

en te innen zullen voorts eindigen wanneer het pandrecht op de Aandelen is 

vervallen.  

Artikel 9 

Volmacht 

9.1 Iedere Pandgever verleent hierbij onherroepelijke volmacht aan Pandhouder 

om de bepalingen van deze Akte uit te voeren en alle handelingen te 

verrichten en aanvullende documenten en akten op te maken, te 

ondertekenen en/of te verlijden die Pandhouder te eniger tijd redelijkerwijs 

nodig of wenselijk mocht achten ter uitvoering van deze Akte, daaronder 

begrepen de nakoming van de voor de respectieve Pandgever uit deze Akte 

voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen het passeren van 

Aanvullende Akten. 
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9.2 Pandhouder kan, ook als hij gevolmachtigde van een Pandgever is, steeds als 

wederpartij van de respectieve Pandgever optreden als bedoeld in artikel 3:68 

BW en kan daarbij alle aan hem toekomende bevoegdheden aan een ander 

verlenen, ook in alle andere gevallen dan die, genoemd in artikel 3:64 BW. 

9.3 Het verlenen van een bevoegdheid aan Pandhouder vindt plaats onder 

vrijwaring van Pandhouder door Pandgevers voor iedere aansprakelijkheid en 

schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van die bevoegdheid, 

behoudens opzet of grove schuld. 

9.4 Iedere Pandgever bekrachtigt en bevestigt hierbij (waar nodig bij voorbaat) 

iedere handeling verricht door Pandhouder krachtens de volmacht verstrekt in 

lid 1 van dit artikel.  

Artikel 10 

Verkoop en verhaal 

10.1 Nadat zich een Uitwinningsgrond heeft voorgedaan, mag Pandhouder, te zijner 

keuze en zonder voorafgaande mededeling aan Pandgevers of enig ander:  

 a. de Aandelen (doen) verkopen met inachtneming van de artikelen 3:248 

BW en verder, met dien verstande dat de artikelen 3:234, 3:249 en 

3:252 BW niet van toepassing zullen zijn, met inachtneming van de 

bepalingen van artikelen 2:207 tot en met 2:207d BW; en 

 b. zich verhalen op de opbrengst van de Aandelen ter voldoening van de 

Verzekerde Verbintenis, met inachtneming van artikel 3:255 BW.  

 Pandgevers zijn niet bevoegd om een verzoek als bedoeld in artikel 3:251 BW 

te doen. 

10.2 De blokkeringsregeling opgenomen in de Statuten zullen van toepassing zijn op 

de overdracht van de Aandelen door Pandhouder, met dien verstande dat 

Pandhouder de rechten van Pandgevers zal uitoefenen van belang voor de 

vervreemding en overdracht van de Aandelen en dat Pandhouder de daartoe 

van belang zijnde verplichtingen van Pandgevers zal vervullen.  

10.3 Pandhouder draagt niet de verplichtingen als bedoeld artikelen 3:249 en 3:252 

BW jegens een andere dan Pandgevers. 

Artikel 11 

Opzegging van pandrecht, bewijs en omvang Verzekerde Verbintenis 

11.1 Het pandrecht op de Aandelen en alle verbintenissen uit hoofde van deze Akte 

blijven onverminderd van kracht totdat de Verzekerde Verbintenis 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk volledig is voldaan, tenzij Pandhouder het 

pandrecht heeft opgezegd in overeenstemming met lid 2 van dit artikel.  

11.2 Pandhouder mag het pandrecht en alle daaraan gerelateerde verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Akte geheel of gedeeltelijk opzeggen door schriftelijke 

(onderhandse) opzegging aan Pandgevers. Pandhouder zal de Vennootschap 

informeren van de schriftelijke opzegging.  

11.3 De administratie van Pandhouder vormt dwingend bewijs van het bestaan en 

de hoogte van de Verzekerde Verbintenis. 

Artikel 12 

Afstand van rechten 
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12.1 Pandgevers zullen niet bevoegd zijn om de rechtbank te verzoeken om te 

bepalen dat de bij deze Akte verpande Aandelen in een afwijkende manier van 

de bepalingen van artikel 3:250 BW zullen worden verkocht.  

12.2 Iedere Pandgever doet afstand van: 

 a. enig recht dat hij heeft of zal hebben om Pandhouder (eerst) te 

verplichten om een vordering in te stellen of een ander recht of 

zekerheid af te dwingen of betaling te vorderen van een ander alvorens 

zijn rechten van pand voortvloeiend uit deze Akte af te dwingen; en 

 b. voor zover mogelijk, enig ander recht naar Nederlands recht, nu of in de 

toekomst, gericht op de bescherming van de zekerheidsgevers voor 

schulden van derden, waaronder begrepen enig recht krachtens de 

artikelen 3:233 lid 2, 3:234 en 6:139 BW;  

 c.  de rechten onder artikelen 6:228 en 6:265 tot 6:272 BW en enig andere 

grond onder enig toepasselijk recht daaronder begrepen tot ontbinding 

of vernietiging, of in een juridische procedure te verzoeken om 

ontbinding of vernietiging, van deze Akte;  

 d.  de rechten onder de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of enig andere 

grond onder enig toepasselijk recht om enige verplichting voortvloeiend 

uit of in verband met deze Akte op te schorten. 

Artikel 13 

Overdracht 

13.1 Pandgevers zullen niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

Pandhouder enige van hun rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze 

Akte cederen of overdragen.  

13.2 Het is specifiek overeengekomen dat Pandgevers, tot het voordoen van een 

Uitwinningsgrond, de Stemrechten - naast het geval genoemd in artikel 5 

onder b. - slechts in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Pandhouder zullen uitoefenen, voor zover het enig van de 

volgende onderwerpen betreft:  

 a. wijziging van de Statuten van de Vennootschap; 

 b. ontbinding van de Vennootschap. 

Artikel 14 

Aansprakelijkheid 

 Pandhouder zal niet aansprakelijk zijn jegens Pandgevers voor enige 

waardevermindering van de Aandelen ten gevolge van (i) verkoop van de 

Aandelen of inning van de Dividenden (of het mislukken om de Aandelen te 

verkopen of de Dividenden te innen) door Pandhouder; of (ii) uitoefening van; 

of het mislukken van de uitoefening van zijn rechten voortvloeiend uit deze 

Akte, behoudens opzet of grove schuld van Pandhouder.  

Artikel 15 

Kosten 

 Alle kosten in verband met deze Akte en in verband met de vestiging van het 

pandrecht op de Aandelen en enige kosten en uitgaven gerelateerd aan de 

uitwinning van deze Akte zijn voor rekening van de Vennootschap.  
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Artikel 16 

Algemeen 

 Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of 

niet afdwingbaar wordt bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk 

recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de 

overige bepalingen van deze Akte noch aan de geldigheid of afdwingbaarheid 

van die bepaling onder enig ander toepasselijk recht. 

Artikel 17 

Rechtskeuze en bevoegde rechter 

17.1 Deze Akte en enige non-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of in 

verband daarmee zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd naar 

Nederlands recht.  

17.2 Enige geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Akte dient te worden 

voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank te 

Amsterdam.  

Artikel 19 

Verklaringen Vennootschap 

De Vennootschap verklaart: 

(a) het pandrecht op de Aandelen te erkennen; 

(b) van de bepalingen, waaronder het pandrecht op de Aandelen is gevestigd, 

kennis te hebben genomen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te 

zullen verlenen; 

(c) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te tekenen dat de 

Aandelen zijn bezwaard met het pandrecht, met vermelding aan wie van 

Pandgevers en Pandhouder de Stemrechten en de Vergaderrechten toekomen; 

(d) nadat Pandgevers rechthebbende mochten zijn geworden op Additionele 

Aandelen, mee te werken aan de ondertekening van een Aanvullende Akte, in 

het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te zullen aantekenen dat de 

desbetreffende Additionele Aandelen zijn bezwaard met het Pandrecht, met 

vermelding aan wie van de Pandgevers en de Pandhouder de Stemrechten en 

de Vergaderrechten toekomen; 

(e) onherroepelijk volmacht te verlenen aan de Pandhouder om namens de 

Vennootschap de in artikel 9 bedoelde handelingen te verrichten en 

documenten en akten op te maken, te ondertekenen en/of te verlijden. 

Derdenpandrecht 

Aangezien het pandrecht op de Aandelen wordt gevestigd voor de verplichtingen van 

een ander dan Pandgevers (derdenpandrecht), verklaarden Pandgevers: 

a. dat zij door de Vennootschap zijn gewezen op en bekend is met de risico's 

verbonden aan de onderhavige verlening van het pandrecht op de Aandelen; 

b. dat zij zich realiseren dat niet-nakoming door de Vennootschap van haar 

verplichtingen jegens Pandhouder tot gevolg kan hebben dat Pandhouder 

gebruik maakt van zijn rechten uit hoofde van dit pandrecht. 

KNB-VERORDENING 

Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels vastgesteld door de 
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ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, stemmen alle partijen er 

uitdrukkelijk mee in dat: 

(i) Dirkzwager N.V. als partij-adviseur Pandgevers adviseert inzake de Trustakte 

en het Prospectus en/of inzake enige daarmee verband houdende 

overeenkomst dan wel ten behoeve van of namens Pandgevers als partij-

adviseur optreedt ingeval van een geschil betreffende of naar aanleiding van 

de Trustakte en het Prospectus, het bepaalde in deze Akte en/of enige 

daarmee verband houdende akte en/of overeenkomst; en 

(ii) de (waarnemer van de) in het hoofd van deze Akte vermelde Notaris deze Akte 

passeert hoewel deze Notaris als notaris is verbonden aan Dirkzwager N.V. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, Notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze Akte vermeld. 

De inhoud van deze Akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de Akte 

voortvloeien. 

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van 

de inhoud van de Akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze Akte in te 

stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze Akte door de verschenen persoon en mij, 

Notaris, ondertekend. 


