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  Notulen van de Vergadering van  
Obligatiehouders van MTD Holding B.V. 

 
Datum:  26 november 2021, 15.00 -16.30 uur 

Locatie:  Via Zoom meeting 

Aanwezig: 

• 6  beleggers aanwezig  

• Richard van Klinken  – Director of Operations MTD Group 

• Marco Lavrijsen – Group Controller MTD Holding B.V. 

• Myra Meijering – NPEX 

• Marc Bos – NPEX 

• Kees Snip - NPEX 

• Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de                                                                                        

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 1e obligatiehoudervergadering van MTD Holding. Hij geeft aan dat 
MTD Group als internationaal opererend bedrijf op gebied van watermanagement een opvallende 
roller coaster heeft gehad met een zeer steile daling in 2020 maar daarna weer een zeer sterke 
stijging in 2021.  Deze vergadering zal voor de obligatiehouders zicht geven hoe het bedrijf er nu voor 
staat. Hij geeft het woord aan de heer Van Klinken. 
 

De heer Van Klinken begint met een filmpje  om een beeld te geven van MTD (link in 

presentatie). MTD heeft overigens een eigen YouTube kanaal: 

(https://www.youtube.com/user/MTDpurewaterNL). 

Hij vervolgt aan de hand van een presentatie (beschikbaar via NPEX).  
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2. Toelichting 2020 
 
De heer Lavrijsen licht de cijfers toe. In 2020 heeft MTD door Corona een omzetderving gekregen van 
€ 11 miljoen. De omzet is uiteindelijk uitgekomen op € 7,6 miljoen met een netto resultaat van -/- € 
5,3 miljoen. Zoals bekend zijn de Olympische Spelen, waar MTD de drinkwatervoorziening zou doen, 
niet doorgegaan in 2020 en verplaatst naar 2021. Het bedrijf is deze periode doorgekomen omdat 
het beschikking had over ruime financiële middelen zoals de voorfinanciering van Tokyo ad € 3,5 
miljoen, de NOW steun van € 1,3 miljoen, uitstel LB van € 1,3 miljoen en diverse ondersteuning in 
Frankrijk, Duitsland en de UK. Daarnaast was de aangetrokken NPEX lening € 2,6 miljoen zeer 
belangrijk om deze periode door te komen. Dit was niet het doel van deze financiering maar wel 
bijzonder waardevol gebleken. 
 
Bij de opkomst van Corona is een crisisteam geformeerd dat dagelijks bijeen kwam. Hierbij werd 
nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden die de crisis bood om alternatieve omzet te 
behalen. Zo zijn de organisatiecompetenties van het bedrijf gebruikt om GGD teststraten in te richten 
en te draaien en zijn in de UK en Duitsland tijdelijke ziekenhuizen opgezet. 
 
3. Verloop van 2021 
 
Na het dramatische jaar 2020 wordt 2021 een heel goed jaar voor MTD. Door de verwachte winst van 
2021 zal op het eind van 2021 het eigen vermogen van MTD Holding weer positief worden. De omzet 
gaat naar € 20 miljoen, de winst naar € 4 miljoen met een EBITDA van € 7 miljoen. De Olympische 
Spelen in Tokyo zijn zeer goed verlopen voor MTD en er zijn veel events gedaan. Vermeldenswaardig 
is het SoundStorm Festival dat in december in Saudi Arabië gaat plaatsvinden en waar MTD midden 
in de woestijn de watervoorziening organiseert voor een fee van ongeveer 2 miljoen euro. In dit 
Techdance festival moeten 300 watertrucks per dag het water aanvoeren. 
MTD heeft als strategie om zich meer te richten op tijdelijke behuizing voor de industrie, zoals 
offshore, en daarmee een stabiel fundament onder de omzet te leggen. Via partner Royal Haskoning 
heeft men goede ingang in de industriële sector.  
 
De goede resultaten van 2021 leiden tot een ruime cashpositie van € 6 mln. Wel zal nog 2 mln euro 
dienen te worden afgedragen aan Vennootschapsbelasting en BTW in Japan.  
 
4.  Outlook 2022 
 
Voor 2022 verwacht MTD door te groeien naar een omzet van € 35 mln. De winstgevend zal naar 
verwachting iets dalen naar circa € 3,5 mln door de gestegen grondstofprijzen en de extreem 
gestegen containerprijzen. Op vragen van obligatiehouders antwoordt de heer Van Klinken dat een 
belangrijke uitdaging zal worden het aantrekken van personeel. MTD doet mooie projecten maar 
personeel moet gevonden worden die het leuk vindt om internationaal van project naar project te 
gaan. Zo is men de Favela’s in Rio ingegaan  om jongeren te werven die hiermee een solide inkomen 
kunnen krijgen. Zowel maatschappelijk als economisch lijkt dit een hoopvolle route te zijn. 
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3. Rondvraag en sluiting 
 
Een obligatiehouder vraagt of MTD een 2e Corona dip aan zou kunnen en of men dan weer onder druk 
zou komen. De heer Van Klinken geeft aan dat zij hebben laten zien dat in tijden van crisis, MTD een 
organisatie is die zaken kan regelen en waarvoor geldt deadline = deadline. Daarnaast wordt de positie 
in de flexbusiness in de industrie snel opgebouwd waardoor het bedrijf wordt gediversifieerd. Voor 
afsluiting wordt stilgestaan bij projecten in 2022 waarbij de Formule 1 in het oog springt. MTD zal de 
watervoorziening bij de race in Miami gaan doen en is bezig om een contract te krijgen voor de gehele 
Formule 1 kalender. Aan het einde van 2022 zal het andere mondiale sportevent, het WK Voetbal in 
Qatar eind 2022, de aandacht en inspanning van MTD gaan vragen. In de obligatiehouder vergadering 
van najaar 2022 vernemen we daar zeker meer van. De heren Van Klinken en Lavrijsen danken de 
aanwezigen voor hun belangstelling. De aanwezigen danken het management voor de open en 
enthousiaste bijeenkomst.  De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  
 


