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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

Van Aalst Group B.V. 

 

Datum:       15 december 2021 

Locatie:       via Zoom video conference  

Aanwezig:  •  Wijnand van Aalst (CEO),  Cees Zuur (CFO)      
– Van Aalst Group B.V. (“uitgevende instelling”) 

 
•  Myra Meijering ‐ NPEX 

    •  Mark Olie ‐ Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 29 beleggers 

1. Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie  geeft  aan dat  er  geen  ingekomen  stukken of mededelingen  van de  kant  van 
Stichting Obligatiehoudersbelangen zijn. Wel merkt hij op dat de informatievoorziening door 
de uitgevende instelling moet worden verbeterd. Na het bericht van 8 januari 2021 heeft de 
uitgevende  instelling  tot  eind november  /  begin december niets  gecommuniceerd  richting 
beleggers  en  de  stichting.  Zo  heeft  de  uitgevende  instelling  geen  halfjaarcijfers 
gepresenteerd. Hij wijst erop dat het voor een uitgevende instelling van groot belang is om 
beleggers  tijdig en  regelmatig  te  informeren, ongeacht of het goed of  slecht nieuws  is. De 
heer Zuur zegt toe beleggers voortaan op kwartaalbasis te informeren. 

Een  belegger  merkt  op  dat  er  2  versies  zijn  geweest  van  het  bericht  van  de  uitgevende 
instelling van 3 december 2021 en dat in de 2e versie niet langer melding werd gemaakt van 
de mogelijke  verkoop  van  een  gangway. De  heer  Zuur  geeft  aan  dat  dit  voortkomt  uit  de 
wens  om  deze  verkoop  in  het  licht  van  de  verbeterde marktomstandigheden  zo mogelijk 
terug  te  draaien  zodat  deze  gangway  toch  door  de  uitgevende  instelling  kan  worden 
verhuurd. 
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3. Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders van 11 november 2020 

De  notulen  van  bovengenoemde  vergadering  worden  zonder  wijzigingen  goedgekeurd.  De 

vastgestelde notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. 

4. Toelichting jaarrekening 2020 

en 

5. Presentatie over het lopende boekjaar 2021, trends en ontwikkelingen 

Aan de hand van een presentatie1  lichten de heren van Aalst en Zuur deze agendapunten 
toe. 

Een belegger vraagt of de onderneming  risico’s  loopt als gevolg van de spanningen  tussen 
Taiwan en China. De heer Zuur antwoordt dat dat niet het geval is. 

Een andere belegger vraagt waarom de  jaarrekening 2020 zo  laat  is gepubliceerd. De heer 
Zuur  antwoordt  dat  dit  2  oorzaken  heeft.  Ten  eerste  leidden  de  vergelijkende  cijfers  ten 
aanzien  van  de  Noorse  deelneming  tot  een  discussie  tussen  de  Nederlandse  en  Noorse 
accountant.  Ten  tweede  ontstond  er  medio  2021  een  discussie  tussen  de  Nederlandse 
accountant  en  de  uitgevende  instelling  ten  aanzien  van  de  continuïteitsverklaring.  De 
accountant  heeft  in  dat  verband  alle  contracten  waaruit  in  2022  omzet  voortvloeit 
geanalyseerd. De heer Zuur geeft ten slotte nog aan dat er geen impairment issues spelen. 

Een belegger merkt op dat de rente op de aandeelhoudersleningen hoog zijn. Hij vraagt zich 
af  of  deze  leningen  niet  beter  in  eigen  vermogen omgezet  kunnen worden. De  heer  Zuur 
antwoordt dat de  rente niet wordt uitbetaald maar wordt bijgeschreven op de hoofdsom. 
Wel merkt hij op dat in de toekomst deze leningen zou kunnen worden geherstructureerd. 

De  heer  Olie  vraagt waar  de  op  pag.  15  van  de  jaarrekening  2020  genoemde  uitgestelde 
loonbelasting van zo’n 598 duizend euro  is verwerkt  in de balans. De heer Zuur antwoordt 
dat dit is begrepen in de regel “Taxes and social security contributions” onder de kop “Short‐
term liabilities” op pag. 12 van de jaarrekening 2020. 

Een  belegger  vraagt  naar  de  stand  van  zaken  met  betrekking  tot  Mulder  en  de 
betonvrachtauto’s.  De  heer  Zuur  geeft  aan  dat  Mulder  licht  positief  draait.  De  omzet  is 
weliswaar gedaald maar er komen nog steeds nieuwe orders binnen. 

Een andere belegger vraagt of er plannen zijn voor een 8e gangway. De heer Zuur antwoordt 
dat  begin  2020  het  plan was  om  in  totaal  over  12  gangways  te  kunnen  beschikken.  Door 

 
1 Deze presentatie gepubliceerd op de NPEX website: 
https://www.npex.nl/effectenbeurs/van‐aalst/documenten/ 
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Covid‐19 heeft men echter op de rem moeten trappen. De 7e gangway is vrijwel klaar, de 8e 
wordt afgebouwd en wellicht wordt volgend jaar ook gestart met de bouw van de 9e.  

Een belegger vraagt wat de impact is van de hoge onvoorziene ontwikkelingskosten. De heer 
Zuur geeft aan dat deze m.n. betrekking  hebben gehad op Osprey; de kosten zijn inmiddels 
genomen en hebben geen impact op toekomstige resultaten. 

Een andere belegger vraagt hoe het met de concurrentie zit. De heer Zuur antwoordt dat de 
Seagull  gangways  het  beter  doen  dan  de  gangways  van  de  concurrenten.  Dit  komt  m.n. 
doordat  eerstgenoemde  gangways  het  beter  doen  onder  moeilijke  omstandigheden.  Hij 
merkt wel op dat de uitgevende instelling wellicht ook kleinere modellen wil ontwikkelen om 
ook in dat segment actief te worden. 

Een  belegger  vraagt  of  de  uitgevende  instelling  van  plan  is  om  (extra)  personeel  aan  te 
nemen. De heer Zuur antwoordt dat men dit  inderdaad van plan  is, m.n. operators en een 
asset manager (ten behoeve van preventief onderhoud). 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

7. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering. 

 


