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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van PerfoTec B.V. 
 
Datum:  8 december 2021, 15.00 - 16.15 uur 

Locatie:  via Zoom, videoconference 

Aanwezig: 

• 6 beleggers, 13 aangemeld 

• Bas Groeneweg - CEO PerfoTec B.V. 

• Annette Hardeman – Financial Manager PerfoTec B.V. 

• Myra Meijering - NPEX 

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

1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 2e obligatiehoudervergadering van PerfoTec. Er zijn voor de 
vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen. Vanuit de 
vergadering zijn er geen opmerkingen over de notulen van de vergadering 27 november 2020. De 
heer Van de Vusse stelt deze vast. Hij memoreert uit de notulen de afsluitende woorden “dat 2020 
positief wordt afgerond door Corona steunmaatregelen en kostenbesparingen en dat 2021 een 
beloftevol jaar lijkt te worden waar de groei uit het prospectus weer kan worden herpakt.” 
Deze vergadering zal duidelijkheid brengen of deze woorden zijn uitgekomen en  geeft het woord aan 
de heer Groeneweg, CEO van PerfoTec B.V. 
 
2. Presentatie PerfoTec 
 
De heer Groeneweg opent met de woorden dat het goed gaat met PerfoTec. Het laatste halfjaar is 
zeer goed geweest. Daarnaast zijn er de nodig goede jonge mensen aangetrokken met vaak een 
achtergrond bij de Universiteit van Wageningen en is de bij de vergadering aanwezige Annette 
Hardeman benoemd tot financial manager waardoor in deze functie nu financiële en juridische 
kennis is geborgd. 
De heer Groeneweg geeft via een Powerpoint-presentatie (tevens beschikbaar op NPEX) toelichting 
op de jaarrekening 2020 en de recente ontwikkelingen met betrekking tot PerfoTec.  
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Financieel verslag 2020 
Gestart wordt met de doelstelling van PerfoTec zoals ook verwoord in het prospectus: “Belangrijkste 
partner worden van retailers en van hun leveranciers voor het verlenging van de houdbaarheid in de 
keten van verse groenten, fruit en bloemen”.  Door verkoop van PerfoTec technologie, verdere 
ontwikkeling home compostable en recyclebare folie en aanpassing van verkoop model naar “pay-per-
use” model als ondersteuning bij het besluitvormingsproces. 
 
Aan deze doelstelling wordt onverkort voldaan door het bedrijf. De financiële doelstelling voor 2020 
werd niet gehaald. De verwachte omzet voor 2020 die in de prospectus werd gepresenteerd is niet 
gerealiseerd door effect van wereldwijde Covid-19 pandemie. Ondanks verliesgevende jaren van 2018 
en 2019 en uitstel orders vanwege wereldwijde Covid-19 pandemie liet het bedrijfsresultaat wel een 
kleine plus zien, mede door reeds doorgevoerde kostenreductie. De omzet (2,45 miljoen) is € 600.000 
lager dan 2019 maar het resultaat is nu wel positief met een resultaat voor belasting van € 27.000. In 
dit Corona jaar is de organisatie wel doorontwikkeld en zijn samenwerkingsverbanden aangegaan 
(Oerlemans Packaging Group, TIPA) waarvan in 2021 de vruchten worden geplukt. De heer Groeneweg 
ziet 202 dan ook als het jaar van het omslagpunt. 
 
Ontwikkelingen 2021 
Was 2020 het jaar van het omslagpunt, 2021 is het jaar van de uitbreiding. Technologisch is 
doorontwikkeld op gebied van recyclebaar, speciale en composteerbare folies. Bij een grote Poolse 
klant is de basis gelegd waarbij PerfoTec heeft aangetoond de houdbaarheid te verdubbelen. In 2022 
wordt hiervan een grote order verwacht leidend tot structurele omzetgroei. 
Tevens wordt gedistribueerd naar Australië en Oost-Europa.  
 
Voor vervoer via zee wordt veel promotie gemaakt voor het 
product Liner Bags waarmee vervoer via zee in plaats van via 
lucht nu haalbaar wordt voor veel producten. In de productie 
maakt men gebruik van visuals die door de obligatielening 
worden gefinancierd. In deze visuals wordt het verschil in 
houdbaarheid door de PerfoTec producten inzichtelijk 
gemaakt. 
 
De omzetprognose 2021 is € 2,8 miljoen en het verwachte 
resultaat voor Vpb is € 190.000. Een deel van de in 2020 verkregen NOW steun zal wel moeten worden 
terugbetaald vanwege de positieve resultaten. Een aanvraag voor Eia subsidie is afgewezen omdat het 
product van PerfoTec te energiebesparend zou zijn, maar hierbij is niet bekeken dat de besparing in de 
keten plaatsvindt en niet bij PerfoTec. De aanvraag wordt dus opnieuw ingediend. 
 
Verwachtingen 2022 
Het jaar 2022 wordt betiteld als het jaar van PerfoTec’s doorbraak en groei. Via de grote Poolse klant, 
een grote Amerikaanse retailer en overige kanalen wordt de omzet verwacht de sprong te maken naar 
€ 4,5 miljoen omzet. En is hiermee dan weer op de aangegeven lijn van het prospectus.  
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Vanuit obligatiehouders worden diverse vragen gesteld: 

• Is er een gevaar van een overname? De heer Groeneweg meldt dat dit niet het geval is en dat 
hij er anders zelf over gaat. Het is een veel te vroeg moment om hieraan te denken, nu de 
expansie van PerfoTec vorm krijgt. Hij is begin 60 maar wil nog jaren doorgaan. 

• Kan tijdig geïnformeerd over aflossing van de obligaties? De aflossing staat gepland voor juni 
2025 dus voor nu is dat erg vroeg maar twee jaar daarvoor zal gestart worden met de 
communicatie hierover in de vergadering. 

• Kan de groei versneld worden? Ja, dat is mogelijk. Bijvoorbeeld met de LinerBags werkt men 
samen met Oerlemans waardoor snelle opschaling mogelijk is. 

• Is er concurrentie? Nee, die is er eigenlijk niet. Uiteraard zijn er folieproducenten die op een 
deel van houdbaarheid of composteerbaarheid werken maar zo’n complete aanpak als van 
PerfoTec is uniek en bijna niet in te halen. 

 

3. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Van de Vusse vraagt afsluitend wat er met de organisatie gebeurt als de heer Groeneweg met 
een vakantie van een jaar zou gaan, gezien zijn spilfunctie. Mevrouw Hardeman geeft aan dat dit risico 
terdege wordt onderkend en dat projectmatig de kennis en contacten van de heer Groeneweg allemaal 
worden vastgelegd. De heer Van de Vusse sluit de vergadering af en hoopt dat bij de volgende 
vergadering eind 2022 het inderdaad het jaar van PerfoTec’s doorbraak en groei is geworden.  
Hij dankt de heer Groeneweg en mevrouw Hardeman voor de goede toelichting en wenst PerfoTec 
namens de obligatiehouders alle succes in 2022. De heer Groeneweg dankt alle aanwezigen voor de 
getoonde interesse en support. 


