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Slim Opgewekt tussentijdsbericht: - 10 januari 2022  
 
Slim Opgewekt heeft een nieuw kleiner kantoor betrokken. Geen overeenstemming uitstel aflossing bancaire 
financiering. Vertrokken bestuurder verlangt uitbetaling. Licht positieve resultaat laatste kwartaal 2021.   
 
Nieuw kantoor Slim Opgewekt 
Slim Opgewekt heeft een nieuw kantoor betrokken aan de Van Oldenbarneveldtstraat 92-2 in Arnhem waarmee de 
huisvestingskosten zijn verminderd. De kantoorruimte past bij de huidige bezetting van 20 teamleden.  Het pand heeft een 
geschiedenis die past bij de missie van Slim Opgewekt om de energietransitie te versnellen. In dit historische gebouw, waar 
ooit op fossiele wijze de stad werd voorzien van grijze stroom wordt nu een duurzaam bedrijf gehuisvest. Zie voor meer 
info deze link. 
 
Geen uitstel aflossing bancaire financiering 
De corona lockdowns en maatregelen blijven impact hebben op onze klantgroepen. De scholen, zorginstellingen en 
sportclubs moeten door de maatregelen hun aandacht verleggen waardoor verduurzaming geen prioriteit krijgt. Zoals 
reeds in de berichtgeving van 29 september aangegeven heeft dit geleid tot een trager herstel en is aan de Triodos bank 
verzocht om de aflossingstermijnen te verschuiven en te verlagen. Aan de aanvullende financier Geld voor Elkaar is tevens 
hetzelfde verzoek gedaan. Na diverse pogingen van de directie ondersteund door haar adviseurs hebben beide partijen 
nog niet ingestemd. Het bestaande aflossingsritme is op termijn niet houdbaar en kan de stabilisatie van de organisatie in  
gevaar brengen. De directie zal in januari de gesprekken voortzetten  met de financiers om tot een passende oplossing te 
komen.  
 
Vertrokken bestuurder verlangt uitbetaling 
Eind 2019 heeft de bestuurder en aandeelhouder (mvr. Hilde van Dijk) besloten haar bestuurderstaken neer te leggen en 
niet bij te storten als aandeelhouder tijdens de reorganisatie in 2020. De vertrokken bestuurder verlangt nu uitbetaling van 
managementvergoeding uit 2019. De directie meent dat deze managementvergoeding niet verschuldigd is. Daarnaast 
hebben de drie aandeelhouders een lening verstrekt aan de bovenliggende entiteit van de Slim Opgewekt Groep. Zij claimt 
uitbetaling van de  rentevergoeding op deze lening en eist daarbij de gehele lening op. De directie  acht uitbetaling van de  
rentevergoeding op eigen gefinancierd vermogen momenteel ongepast en meent dat opeisbaarheid van de lening niet aan 
de orde is. Mvr. Van Dijk heeft juridische stappen genomen om de uitbetaling af te dwingen. De directie heeft juridische 
bijstand ingeroepen om de rechtmatigheid van de claims te weerleggen. Een ongunstige uitkomst kan invloed hebben op 
de continuïteit van Slim Opgewekt.  
 

Eerste maanden met positieve resultaat sinds corona  
Ondanks de voortdurende onzekerheden door de coronamaatregelen is er sprake van licht herstel binnen Slim Opgewekt. 

De inzet van het hele team, de bredere propositie en focus op aanvullende diensten hebben gewerkt en heeft in Q4 geleid 

tot een positieve EBITDA en impactvolle duurzaamheidsprojecten. 

 
De klantgroepen van Slim Opgewekt zullen nog altijd aan de klimaateisen moeten gaan voldoen, geleidelijk ontstaat er 
weer meer aandacht voor verduurzaming en het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed. Echter, de 
huidige maatregelen en de houding van de bank en GvE mbt het aflossingsschema geven wederom redenen voor grote 
bezorgdheid.  
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