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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van  

PAT-Krüger Group B.V. 

2 februari 2022 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, PAT-Krüger Group B.V. 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 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U belegt dan in ons. Wij willen € 1.400.000 

lenen. Wij bieden in totaal dus 1.400 obligaties aan.  

Voor de obligatie 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.  

De obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan 

(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons en hebben 

die voorrang? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening 

en de rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening 

terug te betalen of om de rente te betalen.  

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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2/93 

 

1 INHOUDSOPGAVE  

1 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................... 2 

2 Risicofactoren ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee .............................................................................. 4 

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties ................................................................................... 5 

2.3 Risico’s die horen bij ons ........................................................................................................... 7 

3 Met wie werken wij samen voor de obligaties? ....................................................................................... 11 

3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 11 

3.2 PAT-Krüger Group B.V. ........................................................................................................... 11 

3.3 NPEX B.V. ............................................................................................................................... 12 

3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf ................................................................................................. 13 

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen ........................................................................................ 13 

4 Informatie over de obligaties .................................................................................................................. 15 

4.1 Een overzicht van de obligaties ............................................................................................... 15 

4.2 De obligaties zijn achtergesteld ............................................................................................... 19 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening ...................................................................................... 20 

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen ................................................................................ 20 

4.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? .............................................................. 21 

5 Als u obligaties wilt kopen ...................................................................................................................... 22 

5.1 U schrijft in en u betaalt ........................................................................................................... 22 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen .......................................................................................... 23 

6 Als u obligaties wilt verkopen ................................................................................................................. 24 

6.1 U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX .................................................... 24 

6.2 Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform? ................ 24 

7 Informatie over ons ................................................................................................................................. 25 

7.1 Wat doen wij? .......................................................................................................................... 25 

7.2 Overzicht van onze producten en diensten .............................................................................. 26 

7.3 Onze afzetkanalen ................................................................................................................... 32 

7.4 Toekomst ................................................................................................................................. 33 

7.5 Op welke markten zijn wij actief? ............................................................................................. 34 

7.6 Belangrijkste contracten ........................................................................................................... 36 

7.7 Belangrijke investeringen ......................................................................................................... 37 

7.8 Wij hebben leningen ................................................................................................................ 37 

7.9 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten ............................................................................. 39 

7.10 Hoe ziet ons bedrijf eruit? ........................................................................................................ 39 

7.11 Informatie over onze aandelen ................................................................................................ 41 

7.12 Dividend voor onze aandeelhouders........................................................................................ 41 

8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? ............................................................................................ 42 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen .................................................................................... 42 



 

 

 

 

3/93 

 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties ................................................................. 43 

8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? ....................................................... 43 

9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf? .................................................................................... 44 

9.1 Bestuurder ............................................................................................................................... 44 

9.2 Andere belangrijke persoon binnen onze onderneming ........................................................... 45 

10 Onze financiële informatie ...................................................................................................................... 46 

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels .................................................... 46 

10.2 Belangrijke financiële informatie .............................................................................................. 46 

10.3 Tussentijdse cijfers over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ................. 51 

10.4 Prognose ................................................................................................................................. 54 

10.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit ............................ 63 

10.6 Rechtszaken ............................................................................................................................ 64 

10.7 De vooruitzichten zijn niet materieel slechter sinds publicatie van onze laatste financiële 

overzichten .............................................................................................................................. 64 

10.8 Er zijn geen materiële wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in onze 

handelspositie .......................................................................................................................... 65 

11 Informatie over de belastingen ............................................................................................................... 66 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen ............................................ 66 

11.2 Belastingen voor als u particulier bent ..................................................................................... 66 

11.3 Belastingen voor rechtspersonen............................................................................................. 68 

12 Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus? ....................................................................................... 69 

13 Vergaderingen voor beleggers ............................................................................................................... 70 

14 Heeft u een klacht? ................................................................................................................................. 71 

15 Welk recht geldt? .................................................................................................................................... 72 

16 Informatie die ook bij het prospectus hoort ............................................................................................. 73 

Bijlage 1 Trustakte ................................................................................................................................................ 74 

Bijlage 2 Akte medeschuldenaarstelling en achterstelling ..................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4/93 

 

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.  

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. Of welke 

beleggingen u al 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 5 jaar missen.  

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

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).  
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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.  

2.2.1 Risico's die horen bij de obligaties  

De obligaties zijn achtergesteld  

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. Gaan wij 

failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? 

En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn 

betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de 

lening terug te betalen of om de rente te betalen. Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 4.2.  

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 of niet 

tegen de gewenste prijs (zie hierna).  

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. 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.  

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 over dat geld (in vergelijking met deze obligaties) minder rente krijgt. 

Bijvoorbeeld als u 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 waarmee u het niet 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 krijgen alleen onze 

aandeelhouders.  



 

 

 

 

6/93 

 

2.2.2 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 de 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 buiten de beleggersrekening bij NPEX.  

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. Of dat u uw obligaties alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen. 

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. Of dat u uw obligaties 

alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen. 

2.2.3 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 Obligatiehoudersbelangen dan 

niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de 

beleggers.  
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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. 

2.3.1 Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Wij gaan failliet 

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

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Als wij failliet gaan, dan 

kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen rente krijgt.  

Als wij failliet gaan, dan zal dit ook een negatieve invloed hebben op de entiteiten die zich hoofdelijk 

medeschuldenaar hebben gesteld. Dit zijn namelijk onze groepsmaatschappijen. Het kan dus zo zijn 

dat ook deze entiteiten onvoldoende middelen hebben om de rente te betalen of om de lening af te 

lossen. Als de entiteiten die hoofdelijk medeschuldenaar zijn, failliet gaan, dan kan het zijn dat u niets 

van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen rente krijgt 

Beperkt eigen vermogen  

Het eigen vermogen van ons als de uitgevende instelling, PAT-Krüger Group B.V. is 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.  

Het risico dat onze financiële verwachtingen niet uitkomen 

Onze financiële verwachtingen zijn gebaseerd op onze toekomstplannen (waaronder de overname van 

de sensorproducent). Het kan zijn dat de verwachtingen over onze financiële positie niet uitkomen. 

Bijvoorbeeld omdat de overname van de sensorproducent niet doorgaat. Het kan ook zijn dat onze 

verwachtingen niet uitkomen, omdat de gevolgen van het coronavirus (waaronder de reisbeperkingen) 

langer duren dan verwacht. Of omdat verwachte samenwerkingen onverhoopt toch geen doorgang 

vinden. Ook bestaat het risico dat – ook al wordt een onderzoek gedaan naar de over te nemen 
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onderneming – de over te nemen onderneming niet voldoet aan de verwachtingen die wij hadden bij 

de aankoop van de onderneming. 

Als onze financiële verwachtingen niet (volledig) uitkomen, dan kan dit ervoor zorgen dat wij een lager 

bedrijfsresultaat hebben dan verwacht. Een lager bedrijfsresultaat dan verwacht, kan betekenen dat wij 

onvoldoende middelen hebben om onze rente- en/of aflossingsverplichtingen richting obligatiehouders 

te voldoen. 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 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 onze groep. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van onze 

werkmaatschappijen. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van 

onze werkmaatschappijen. Als wij minder opbrengsten van onze werkmaatschappijen 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. 

2.3.2 Risico’s die horen bij de activiteiten van onze groep 

Afhankelijkheid van onze bestuurder en aandeelhouder 

Ons bestuur bestaat uit één persoon. Mocht onze bestuurder wegvallen, bijvoorbeeld door ziekte of 

overlijden, dan heeft onze groep (tijdelijk) geen groepsdirecteur. Hoewel iedere vestiging zelfstandig 

kan opereren, kan het zijn dat het wegvallen van de groepsdirecteur een negatief effect heeft op (de 

aansturing van) onze activiteiten. Hoewel wij hebben geregeld dat de heer Slobbe onze bestuurder in 

een dergelijk geval zal vervangen, bestaat een risico dat het wegvallen van onze bestuurder op de korte 

dan wel de langere termijn een negatief effect zal hebben op de bedrijfsvoering en op het financiële 

resultaat van onze groep. Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij dan 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. 

Mochten wij in de toekomst onverhoopt moeilijkere tijden krijgen, dan zijn wij voor eventuele 

kapitaalstortingen afhankelijk van één aandeelhouder. Het kan zijn dat de aandeelhouder onvoldoende 

middelen heeft om voldoende kapitaal bij te storten om ons door een onverhoopt moeilijkere tijd heen 

te helpen. In dat geval zal de aandeelhouder op zoek gaan naar andere financiële middelen 

(bijvoorbeeld door het zoeken naar partijen die aandelen willen kopen). Lukt het onze aandeelhouder 

in die situatie niet om voldoende financiële middelen te verkrijgen, dan bestaat het risico dat wij 

onvoldoende middelen hebben om de financiële verplichtingen jegens u na te komen. In het ergste 

geval bestaat het risico dat wij failliet gaan (u leest hierover meer onder 2.3.1).  
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Afhankelijkheid van onze klanten 

Onze grootste klant zorgde in 2020 voor 18% van onze omzet. Hoewel deze klant de afgelopen tien 

jaren een vaste klant is geweest, bestaat het risico dat het wegvallen van deze klant leidt tot (aanzienlijk) 

omzetverlies. Als onze werkmaatschappijen minder omzet hebben, dan kan dit een negatief effect 

hebben op het bedrijfsresultaat. Indien onze werkmaatschappijen een lagere winst hebben, kunnen zij 

minder opbrengsten aan ons uitkeren. Als wij minder of geen opbrengsten van onze 

werkmaatschappijen 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. 

Afhankelijkheid van onze leveranciers 

Wij maken gebruik van een aantal software platformen voor verschillende toepassingen. Op het door 

ons zelf ontwikkelde softwareplatform draait het leeuwendeel van onze toepassingen. Daarnaast 

gebruiken wij voor complexe systemen een rekenmodule die wij extern betrekken. Wij zijn dus voor een 

kleiner aantal zeer complexe toepassingen afhankelijk van deze rekenmodule. Er is slechts één 

leverancier die de hardware  voor deze rekenmodule aan ons levert. Hoewel wij momenteel bezig zijn 

met het beperken van deze afhankelijkheid (door het ontkoppelen van onze toepassingen van dit 

systeem), bestaat het risico dat onze leverancier niet meer aan ons kan leveren. Als dat het geval is, 

dan kunnen onze werkmaatschappijen niet alle producten en diensten leveren. Dit leidt tot minder 

omzet voor onze werkmaatschappijen. Als onze werkmaatschappijen minder omzet hebben, dan kan 

dit een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat. Indien onze werkmaatschappijen een lagere 

winst hebben, kunnen zij minder opbrengsten aan ons uitkeren. Als wij minder of geen opbrengsten 

van onze werkmaatschappijen 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. 

Tegenpartijrisico  

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven met wie wij samenwerken (zoals 

leveranciers, distributeurs of klanten) hun financiële verplichtingen niet, of niet volledig nakomen, 

waardoor de opbrengsten minder zullen zijn dan verwacht. Het kan dan voorkomen dat een tegenpartij 

niet (geheel) aan zijn financiële verplichtingen tegenover ons kan voldoen. Ook zou het hierdoor kunnen 

voorkomen dat wij niet aan onze verplichtingen tegenover opdrachtgevers kunnen voldoen. Dit kan een 

negatief effect hebben op de omzet. Als wij minder omzet hebben, 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. 

Wij zijn in veel landen actief  

Wij zijn wereldwijd actief. Een onzekere factor is de internationale politieke en economische stabiliteit. 

Dit is afhankelijk van internationale en lokale politieke instituten, ordelijke opvolging van politieke 
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leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid, sancties en geopolitieke 

risico’s. Deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de verkoop of verhuur van onze 

producten of de markten waarop wij actief zijn. Het kan zo zijn dat wij bijvoorbeeld al veel hebben 

geïnvesteerd in een potentiële klant en dat de samenwerking uiteindelijk toch niet door kan gaan 

vanwege politieke beslissingen of veranderende wetgeving in desbetreffend land. Als onze klanten 

minder of geen systemen aanschaffen of huren, dan kan dit een negatief effect hebben op de omzet. 

Als wij minder omzet hebben, 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. 

Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties  

Wij 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 onze groep. Zo zou het kunnen dat wij 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 onze 

werkmaatschappijen. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van 

onze werkmaatschappijen. Als wij minder opbrengsten van onze werkmaatschappijen 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 PAT-Krüger 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 heeft op 21 december 2021 besloten om deze lening aan te gaan en de 

obligaties uit te geven. Onze aandeelhouder is hiermee op 21 december 2021 akkoord gegaan.  

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX: www.npex.nl/patkruger. Hebben wij nieuwe 

informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website van NPEX.  

Onze officiële (statutaire) naam is PAT-Krüger Group B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 30 juni 2016 in 

Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze statuten:  

"De vennootschap heeft ten doel: 

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het 

toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; 

b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; 

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven 

van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan 

van daarmee samenhangende overeenkomsten; 

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemlnqen 

en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en- 

aandernen;  

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het 

bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en- 

vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten- 

behoeve van derden; 

f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en- van 

vermogenswaarden in het algemeen; 

http://www.npex.nl/patkruger


 

 

 

 

12/93 

 

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; 

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, 

knowhowen andere industriële eigendomsrechten; 

i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;  

j. het doen van pensioenuitkeringen, stamrechtuitkeringen en lijfrente-uitkeringen- 

op grond van daartoe met derden te sluiten overeenkomsten en het beleggen van 

daartoe betaalde en/of bestemde premies ter vorming van voor die uitkeringen- 

benodigde doelvermogens; 

en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt." 

Wij zijn statutair gevestigd in Rotterdam. Ons kantooradres is Mangaan 6 te (5234 GD) 's-

Hertogenbosch. Ons telefoonnummer is 073-6443366. Onze website is www.pat-kruger.com. Wij zijn 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 1 juli 2016. Het nummer is 

66371600. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan 

sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code is 

7245009PV4QEHYFC2S84. 

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. Wij hebben toelating tot de handel op het 

handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan 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  

− het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit  

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



 

 

 

 

13/93 

 

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, 7e 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.  

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder. 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.  
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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 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 onder nummer is 53177770.  
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4 INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES  

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.  

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 U kunt maximaal 1.400 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 

obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er te veel inschrijvingen zijn. Daarover 

leest u in hoofdstuk 5.1. 

Totale lening Wij willen € 1.400.000 lenen van beleggers. Dat zijn 1.400 obligaties. 

ISIN code 
Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 
NLNP00100208. 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 16 maart 2022, 17:00 uur, obligaties kopen. Op die 

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij veranderen. 

Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 5.1. 
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Vanaf wanneer leent u het 

geld uit? 

U leent het geld uit op 23 maart 2022. 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 5.1 wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag 

dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 23 maart 2022 de obligaties? Dan 

krijgt u op 23 maart 2027 uw geld terug.  

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven 

stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding stopt. 

Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op 

de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel alvast een deel van 

de obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. Let op: wij betalen 

alle beleggers op hetzelfde moment terug. Dat doen wij 5 jaar nadat wij 

de eerste obligaties hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u 

later de obligaties? Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 

5 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. 

Bedrijven uit onze groep 

moeten betalen als wij dat 

niet doen  

Bedrijven uit onze groep zijn hoofdelijk medeschuldenaar bij de 

obligatielening. Dat betekent dat zij – ieder voor zich – moeten betalen 

als wij dat niet doen. Deze hoofdelijke medeschuldenaarstelling is 

achtergesteld bij de financiële verplichtingen jegens de bank. Het gaat 

om de volgende bedrijven: PAT-Krüger Traffic B.V., PAT-Krüger 

Systems B.V., PAT-Krüger Management B.V., PAT-Krüger Systems 

Ltd., PAT-Krüger Systems GmbH, PAT-Krüger Systems ME Ltd., PAT-

Krüger Global Ltd. en PAT-Krüger Holding B.V. De afspraken hierover 

vindt u in de overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling. 

Die vindt u in Bijlage 2 bij dit prospectus.  

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 

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

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 23 maart 2022? Dan krijgt u 

een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 23 april 2022 of 
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maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 23 mei 2022 

of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand. 

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 leningen. 

Wij hebben daarvoor onder andere de volgende redenen:  

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen. Dat betekent 

dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen groter is dan bij een 

obligatie die niet is achtergesteld. U leest meer hierover in paragraaf 

4.2. 

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar wachten totdat 

u het geld van de lening terugkrijgt. 

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. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat 

niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze afspraken 

over de obligaties niet nakomen. 

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 
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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 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. Die bankrekening gebruiken 

NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 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 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 
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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 vindt u als Bijlage 1 bij dit 

prospectus. 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 

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 De obligaties zijn achtergesteld  

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen wij 

(voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? Krijgen anderen 

nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de 

lening en de rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna.  

Wij en onze groepsmaatschappijen hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen 

(stand per 1 januari 2022):   

- Een geldlening van € 396.976 van Rabobank  

- Een geldlening van € 300.000 van Rabobank 

- Een geldlening van € 80.024 van Rabobank  

- Een geldlening van € 26.969 van IBM Lease 

- Een geldlening van € 200.000 van Seahorse Enterprises B.V. 

- Een geldlening van € 450.000 van P.J.T.M. van Erp  

- Een geldlening van € 50.000 van Mansyde B.V. 

 

Voor de leningen bij Rabobank hebben wij zekerheden afgegeven. Het gaat om een pandrecht op de 

voorraden, bedrijfsinventaris, transportmiddelen en rechten/vorderingen binnen onze groep en een 

pandrecht op de aandelen op naam van PAT-Krüger Group B.V., PAT-Krüger Holding B.V. en de 

onderliggende Nederlandse entiteiten waarvan PAT-Krüger Holding B.V. de aandelen houdt. Voor de 

leningen van Van Erp en Mansyde B.V. hebben wij een zekerheid afgegeven, namelijk een tweede 

pandrecht gevestigd op onze aandelen. Deze tweede pandrechten op onze aandelen hebben onderling 

een gelijke rang. 
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U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.8. 

Wij moeten de leningen aan het einde van de looptijd volledig hebben afgelost. Wij hebben afgesproken 

wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening (inclusief rente). Dit zal de 

volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven: 

- Rabobank 

- IBM Lease, Mansyde B.V. en Van Erp  

- De beleggers in deze obligaties 

- Seahorse Enterprises B.V.  

Deze volgorde betekent dus dat eerst Rabobank, IBM Lease, Mansyde B.V. en Van Erp recht hebben 

op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Zijn deze leningen terugbetaald? Dan geldt 

dat als er nog geld over is, u - samen met de beleggers in deze obligatielening – recht heeft op betaling 

van de rente en terugbetaling van de lening.  

Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die banken 

of anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld zijn. Lenen 

wij in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan deze 

obligatielening.  

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening  

4.3.1 Het terugbetalen van de lening  

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van plan om 

de lening terug te betalen uit de opgebouwde reserves. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere 

manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten.  

4.3.2 Het betalen van de rente  

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 1.400.000? Dan betalen wij dus € 112.000 

per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze cashflow. Onze cashflow bestaat uit 

betalingen die wij ontvangen van onze groepsmaatschappijen aan wie de obligatielening (door middel 

van een rekening-courant) beschikbaar is gesteld. Onze groepsmaatschappijen betalen hierover een 

rente van 8%. Hieruit voldoen wij onze rentebetalingen aan obligatiehouders.  

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen wij 

niet eerder dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Dat mag 

alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te 

krijgen. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. Dat doen wij 

minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug.  
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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:  

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

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

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

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

4.5 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.  
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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 in via de website van NPEX: www.npex.nl/patkruger. 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 16 maart 2022 om 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 op de inschrijfdatum. Wij 

kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is 

ingeschreven. 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 uiterlijk op 23 maart 2022 om 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 het volgende tijdschema:  

Woensdag 16 maart 2022 om 17:00 uur  

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

de betaling van u hebben ontvangen.  

Maandag 21 maart 2022  

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

Woensdag 23 maart 2022 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:  

1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

http://www.npex.nl/patkruger
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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.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in te 

schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als de 

inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige 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 23 maart 2022. 

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 minimaal € 1.000.000 

lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? 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/patkruger). 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 inschrijving 

geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna 

kunt u het weer gebruiken.  

 

 

 

http://www.npex.nl/patkruger
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6 ALS U OBLIGATIES WILT VERKOPEN  

6.1 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. 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.  

6.2 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  

7.1 Wat doen wij?  

De voorlopers van PAT-Krüger Group BV zijn reeds in 1968 in Duitsland opgericht. De firma PAT richtte 

zich op het fabriceren van kraanveiligheidssystemen en de firma Krüger maakte vergelijkbare 

kraanveiligheidssystemen in de markt. Deze bedrijven zijn gefuseerd en worden uiteindelijk in 2004 in 

zijn geheel verkocht aan de eveneens Duitse firma Hirschmann.  

Hirschmann besloot de fabricage- en installatiebedrijven te splitsen. De servicebedrijven in Nederland, 

Duitsland, Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten werden in 2006 verkocht aan de vorige eigenaren 

van ons bedrijf. In 2016 heeft onze huidige eigenaar, de heer C.J. Kleijwegt, het bedrijf (mede met 

behulp van een Vendor Loan van de vorige eigenaren (zie hoofdstuk 7.8.3)) overgenomen. Het bedrijf 

gaat sindsdien verder onder de naam PAT-Krüger en positioneert zich als een onafhankelijk installatie- 

en servicebedrijf. Eerst als dealer en later als system integrator met een groot productportfolio allemaal 

gelieerd aan veiligheid rondom mobile “heavy duty” onshore- en offshore installaties.  

Vandaag de dag is PAT-Krüger wereldwijd bekend als een internationale dienstverlener met 4 

vestigingen: Nederland, Duitsland, Engeland en Dubai. Als systeem integrators richten we ons op 

innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheids- en besturingssystemen voor zware hijs- en 

hefmiddelen. Met name onze kraanoverlast beveiligingen, zowel voor de maximale last als het 

lastmoment (zodat voorkomen wordt dat kranen omvallen ten gevolge van de last bij bepaalde radius) 

worden wereldwijd toegepast. In de loop der jaren is ons productportfolio steeds verder uitgegroeid om 

niet alleen de kraan zelf maar ook de werkomgeving daar omheen steeds veiliger te maken. 

De hoofdproductgroepen zijn: 

• Kraan veiligheid- en besturingssystemen 

• Op maat gemaakte meetassen en meetcellen 

• Krachtmetingen in constructies en draden 
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• Industriële weegsystemen 

• Windsnelheid meet oplossingen 

• Dataloggers met de mogelijkheid om de data op afstand te benaderen 

• Industriële ATEX gecertificeerde toezicht camera oplossingen 

• Wereldwijde installatie en onderhoud 

Over onze producten en diensten leest u meer in paragraaf 7.2.  

Voor het bouwen en gebruik van hijskranen gelden strenge eisen (vaak neergelegd in bepaalde 

normen). Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gedacht moet worden aan het voorkomen van 

overbelasting door te zware lasten te tillen en ook om niet de maximale radius met een bepaalde last 

te overschrijden zodat de kraan kan omvallen. 

Wij zijn NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Deze ISO-norm specificeert eisen voor een 

kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:  

a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen 

aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en  

b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te 

passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem en de borging van het 

voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.1 

De software die door ons wordt ontwikkeld, voldoet ook aan bepaalde (Europese) 

kraanveiligheidsnormen (zoals EN 12999, EN 130000, etc.). Ook hebben wij een geldig VCA 2017/06 

(Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Daarnaast zijn wij aangesloten bij het 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers 

in de Offshore Energie Industrie (IRO).  

7.2 Overzicht van onze producten en diensten 

Onze diensten en producten kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:  

- Systemen 

- Service 

- Onderdelen  

Onze omzet is gelijkmatig verdeeld over de genoemde categorieën. Niettemin komt het voor dat in 

sommige jaren een verschuiving optreedt. Dat komt doordat sommige projecten een grote omvang 

hebben. Het kan dus zijn dat in het ene jaar meer omzet wordt gegenereerd bij Systemen dan in een 

ander jaar. Gemiddeld genomen geldt echter dat iedere categorie goed is voor ongeveer een derde 

van onze omzet.   

 

 
1 Toelichting NEN, te raadplegen via: https://www.nen.nl/nen-en-iso-9001-2015-en-211646.  

https://www.nen.nl/nen-en-iso-9001-2015-en-211646
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Systemen 

De categorie Systemen bestaat uit de verkoop van systemen (onze projecten). Dit is een combinatie 

van hard- en software met betrekking tot een bepaalde op maat gemaakte systeem oplossingen. Bij 

onze systemen maken wij gebruik van meerdere sensoren die verschillende omstandigheden meten 

en regelen (denk bijvoorbeeld aan camera's, windmeters, maar ook sensoren die de kracht in een 

hijsdraad meten). De regel- en meetsensoren zijn gemonteerd aan een load cell (een metalen pin die 

binnenin de hijsmechanieken zit). Alle parameters die door middel van de sensoren worden gemeten, 

worden doorgegeven aan onze software (de software bevindt zich op de PLC’s (programmable logic 

controllor) die in een (optioneel explosieproof) kast zijn gemonteerd. Onze software voert continue 

berekeningen uit. De uitkomst wordt doorgegeven aan de operator van de kraan via een scherm. Zo 

weet de operator bijvoorbeeld met welke radius het zware object kan en mag getild worden. Als de 

software signaleert dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, dan kan de software de kraan 

automatisch afremmen of – in extreme gevallen – een noodstop uitvoeren.  

Voor relatief kleinere installaties hebben wij een DS130 platform ontwikkeld. Voor grotere installaties 

hebben we oplossingen in CoDeSys (een goedgekeurde programmeertaal voor software voor 

veiligheidssystemen). Met het DS130 platform kunnen we snel een pasklare oplossing programmeren. 

Door een combinatie van voorgeprogrammeerde en geteste blokken te gebruiken is zowel een korte 

bouwtijd als kwaliteit gewaarborgd. 

De systemen die wij leveren, voldoen aan meerdere Europese normen. Denk aan 

(kraanveiligheidsnormen) EN 12999 en EN 130000. Ook leveren wij veel gekeurde ATEX systemen 

(explosie gevaarlijke omgevingen), die voldoen aan de ATEX normering.2 Daarvoor hebben we een 

ATEX gecertifieerde werkplaats in Dubai. Voor ons ATEX CCTV platform hebben gecertificeerde 

camera behuizingen, beeldschermen en joysticks. 

Hieronder worden de verschillende typen productgroepen nader beschreven.  

7.2.1 Kraan veiligheid- en besturingssystemen 

Hijsveiligheid is belangrijk voor ondernemingen die door middel van hef- en hijsmachines zware 

objecten tillen. Dit kunnen vaste en mobiele (telescoop) kranen zijn, containerkranen, railkranen 

(kranen die op rails rijden), drijvende kranen (ook wel bokken genoemd) of mobiele installaties 

(bijvoorbeeld in de woestijn in de Verenigde Arabische Emiraten). Een aantal voorbeelden van hef- en 

hijsmachines zijn afgebeeld op de volgende pagina.  

 

 

 

 
2 ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar (de afkorting is afgeleid van AThmosphere 
EXplosible). IECEx staat voor "International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to 
Equipment for Use in Explosive Atmospheres". Beide onderwerpen hebben dus betrekking op explosiegevaar.  
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7.2.2 Op maat gemaakte meetassen en meetcellen 

Met behulp van deze nauwkeurige krachtsensoren kunnen de krachten in constructies en ook van hijs- 

en tuidraden gemeten worden. Deze krachtsensoren zijn de basis van veel systemen. De signalen van 

deze sensoren worden in de software gebruikt om, samen met de geometrie van de installatie, te 

kunnen berekenen of deze zich nog binnen de gestelde randvoorwaarden bevindt (de kracht en 

geometrie bepalen het lastmoment). Deze sensoren worden op maat gemaakt zodat een hoge 

meetnauwkeurigheid wordt bereikt. 
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7.2.3 Krachtmetingen in constructies en draden 

Soms kunnen meetassen of meetcellen niet in de constructie geplaatst worden. In deze gevallen 

passen we andere sensoren toe.  We beschikken over een groot assortiment kracht sensoren die we 

veelal in eigen beheer produceren.  

 

7.2.4 Industriële weegsystemen 

In veel processen willen klanten kunnen vaststellen (voordat een groot object verplaatst, verschoven of 

getild moet worden) hoe zwaar het betreffende object is en waar het zwaartepunt zich bevindt. Hierdoor 

kan vooraf worden bepaald op welke wijze dit werk veilig kan worden uitgevoerd. Ook kunnen de 

krachten tijdens het proces worden vastgelegd. De oplossingen voor industriële weegsystemen 

variëren van de supervisie van het laden en lossen van grote gefabriceerde modules (zie foto rechts 

hieronder) tot het vastleggen van de hoeveelheid materiaal die een scheepskraan gedurende een uur 

heeft gelost. 

Door onze grote verscheidenheid van krachtsensoren, dataloggers en systemen leveren wij wereldwijd 

deze oplossingen aan zware lading operators, scheepswerven en constructiebedrijven. 
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7.2.5 Windsnelheid meetoplossingen 

Niet alleen de last zelf maar ook krachten uit omgeving dienen in kaart gebracht te worden. Vooral de 

windsnelheid speelt een belangrijke rol om te kunnen bepalen of juist nog wel of juist niet meer veilig 

gewerkt kan worden.  

Onze windsnelheid oplossingen bestaan uit windsnelheid en of windrichting opnemers die zowel 

bedraad of draadloos uitgevoerd kunnen worden. Voor de mast van de kranen kunnen deze pendelend 

uitgevoerd worden. Dit betekent dat de oplossingen kunnen meebewegen met de kraan, waardoor zij 

altijd (haaks) op de wind staan. Daarnaast kunnen niet alleen de huidige windsnelheid worden getoond, 

maar kan ook een trend van de afgelopen 5, 15 of 30 minuten worden getoond. Hierdoor wordt duidelijk 

of de wind toe- of afneemt. Voor de installatie van windparken zetten we met meerdere windmeters een 

werkgebied af. Dit geeft goed inzicht in hoeverre de weercondities om te hijsen veilig zijn. Deze 

gegevens leggen we ook vast met dataloggers zodat dit later nog geverifieerd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

  

7.2.6 Dataloggers met de mogelijkheid om de data op afstand te benaderen 

De vraag naar data wordt steeds groter. De meeste door ons geleverde kraanoverlast beveiligingen 

zijn uitgevoerd met dataloggers die lokaal (door de klant/operator van de kraan) uitgelezen worden. 

Maar ook onze andere systemen zoals windsnelheid-, visnet-, funderingsmachine- en kraan anti-

collision systemen leggen de data vast. Om aan de vraag uit de markt te voldoen of deze data ook op 

afstand benaderd kan worden, hebben we een aantal nieuwe oplossingen gebouwd. Bijvoorbeeld 

repeater displays die op afstand via een mobiele app benaderbaar zijn. Ook bestaat er toegang tot deze 

data via een webapplicatie. Aangezien mobiele equipment geen directe toegang heeft tot het internet, 

is de data-link met het internet de grootste uitdaging. 
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7.2.7 Industriële ATEX gecertificeerde toezicht camera oplossingen 

Toezicht systemen met camera’s worden steeds meer gebruikt om op afstand processen te kunnen 

volgen en in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Onze ATEX CCTV oplossingen zijn speciaal 

ontworpen om in gasgevaarlijke omgevingen geïnstalleerd te worden. De behuizingen van de camera’s 

(PTZ ook wel pan-tilt-zoom), beeldscherm, centrale eenheid en joystick zijn hiervoor speciaal 

ontwikkeld en gecertificeerd. Onze ATEX CCTV systemen hebben de mogelijkheid om via een remote 

link op het hoofdkantoor van de klant bediend te worden. Tot vandaag zijn meer dan 100 van onze 

systemen geïnstalleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

De categorie Service bestaat uit (periodiek) onderhoud, kalibraties en reparaties van onze systemen 

bij onze klanten. Hieronder valt ook de installatie van onze systemen bij onze klanten. Dagelijks zijn 

onze monteurs wereldwijd actief vanuit onze werkplaatsen in Nederland, Dubai en Duitsland. Ons 

serviceteam heeft jarenlange ervaring en kennis. Dit is belangrijk om de systemen juist te installeren, 

zodat de gewenste nauwkeurigheden worden behaald. Gedurende de levensduur van de installatie 

voeren we benodigde kalibraties en reparaties uit (indien nodig). De gemiddelde levensduur van onze 

systemen is hoog, ondanks dat deze in heavy-duty werkomgevingen toegepast worden. 

Een deel van de service kan ook op afstand worden geleverd. Soms wordt gebruik gemaakt van 

beeldbellen. Dan kijkt de monteur via het scherm mee met een operator in het buitenland. Ook is het 

mogelijk dat op afstand wordt meegekeken naar de software van een bepaalde klant. Service die niet 

op afstand kan worden geleverd, is het inregelen van de systemen. Dit vraagt een specifieke expertise 

die onze klanten zelf niet in huis hebben.   

Wij hanteren geen servicemodel (bijvoorbeeld in abonnementsvorm). De 

reden hiervoor is dat de levensduur van onze producten erg lang is (30 

jaar wordt vaak gehaald) en een abonnementsvorm voor service niet 

passend is. Gedurende de levensduur van onze producten zal een aantal 

keer moeten worden gekalibreerd en/of onderdelen vervangen door 

slijtage. Onze service is dus gericht op deze ad hoc diensten.  
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Onderdelen 

De categorie Onderdelen bestaat uit de verkoop van losse onderdelen (onder meer via onze webshop). 

Dit kan aan bestaande klanten zijn, maar ook andere eigenaren van kranen die specifieke onderdelen 

of sensoren afnemen.  

Samenvattend, onze producten en diensten (producten, service en onderdelen) zijn nauw met elkaar 

verbonden en zien op een hele specifieke markt: veiligheid en besturing van  'heavy duty machinery'. 

Deze specifieke markt bevindt zich binnen verschillende sectoren op het land (denk aan hijskranen 

voor de opbouw van windmolens), maar ook op zee (denk aan kranen op boorplatformen) en in havens 

(haven- en containerkranen). We bedienen dus meerdere sectoren, die als gemene deler hebben het 

gebruik van hef- en hijsmachines.  

7.3 Onze afzetkanalen 

De 'heavy duty machinery' is een kleine wereld. Wij zijn bekend bij spelers die actief zijn op deze markt. 

Dit komt onder andere doordat wij erg actief waren (voor de uitbraak van Covid-19) op relevante 

beurzen. Door onze bekendheid in de markt worden wij regelmatig benaderd door partijen die 

oplossingen voor lastmomentbeveiliging zoeken. Onze marketing richt zich op dit moment voornamelijk 

op klanten actief in onshore en offshore-industrie. Vanuit onze vestigingen in Nederland, UK, Duitsland 

en Dubai bedienen we onze klanten waarmee we veelal een lange relatie hebben. Ook hebben wij in 
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verschillende landen samenwerkingen met agenten die onze producten en diensten verkopen. Dat ziet 

er zo uit:  

 

Onze omzet wordt gerealiseerd via vier vestigingen: Nederland (50%), Verenigde Arabische Emiraten 

(35,5%), Duitsland (12%) en het Verenigd Koninkrijk (2,5%). De omzet van Nederland heeft betrekking 

op de Benelux, Noordzee (offshore), Scandinavische landen en onze wereldwijde service. De omzet 

van het Verenigd Koninkrijk is ondersteund vanuit Nederland. De omzet van Duitsland wordt 

gerealiseerd in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De omzet van de Verenigde Arabische Emiraten 

behelst het Midden Oosten: VAE, Bahrein, Cyprus, Egypte, Jordanië, Koeweit,, Oman, Qatar, Saudi-

Arabië, Singapore (offshore). Wij zijn niet actief in boycot- of conflictgebieden. Wij hebben een aantal 

grote klanten. Onze vijf grootste klanten zijn Ali & Sons (ADNOC), Mammoet, Al Najim (ARAMCO), 

Sarens en Zakher Marine. Samen zorgden zij in 2020 voor 37% van onze jaaromzet (waarvan ALI & 

Sons in 2020 voor 18% van de omzet heeft gezorgd).  

7.4  Toekomst 

Sensoring wordt steeds belangrijker voor onze producten en diensten. Op dit moment zijn wij bezig met 

een overname van een grote (en voor ons belangrijke) sensorproducent. Een deel van deze 

obligatielening zullen wij aanwenden voor de koopprijs van deze overname. Op dit moment zijn wij nog 

in gesprek met de sensorproducent. Wij hebben nog geen formele afspraken vastgelegd of een letter 

of intent gesloten. De overname zal ervoor zorgen dat we een OEM (original equipment manufacturer) 

worden in plaats van een systeem integrator. Ook krijgen wij door deze overname beter toegang tot de 

Noord-Amerikaanse markt en de Gemenebestlanden.  
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Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de 'heavy duty machinery' is elektrificatie. Van oudsher 

worden kranen diesel-hydraulisch aangedreven. Steeds meer ontwikkelingen zorgen ervoor dat ook 

kranen en andere machines gebruik maken van elektromotoren. Dit vergt aanpassing van ons. Door 

verandering van de (werking van de) kraan, verandert ook de aansturing. Wij zijn volop bezig met de 

ontwikkeling van aansturingssystemen voor kranen met elektromotoren. 

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de toekomst betreft een samenwerking tussen PAT-Krüger 

en twee andere partijen met ieder een eigen specialisatie. Het voornemen bestaat om een onderneming 

op te richten actief in de maritieme sector die zich bezig gaat houden met onderhoud en reparatie van 

controle systemen van voorstuwingssystemen. Dat wil zeggen de elektronica die gemoeid is met de 

aansturing van vaste en verstelbare schroeven, boeg- en hekschroeven en azimuth schroeven. 

Hierdoor is het mogelijk om bestaande klanten een extra service te bieden. Door deze samenwerking 

verwachten wij op termijn een toename van onze omzet (via de joint venture die zal worden 

aangegaan).  

Ook de energietransitie speelt een belangrijke rol bij onze groei. Zo worden er veel windmolenparken 

gebouwd (off- en onshore). Windmolens dienen met steeds grotere en complexe kranen en andere hef- 

en hijsmachines te worden opgebouwd. Wij zien de offshore-industrie (wind- en zonne-energie, 

constructie en infrastructurele werken) als een belangrijke sector voor onze groei. Deze wordt bediend 

door Nederland (Noordzee en de Caraïben) en de Verenigde Arabische Emiraten (Midden-Oosten, 

Africa en Singapore). 

Uitbreiding naar andere landen behoort ook tot onze lange termijnstrategie. Denk hierbij aan Singapore 

(met een grote haven) en India (een groeimarkt, omdat India veel havens en een groot railnetwerk heeft 

met veel railkranen). Vaak volgt het openen van locaties in andere landen op het verkrijgen van een 

specifieke opdracht in dat land. Door de grote opdrachten is vaak substance nodig in het desbetreffende 

land. Vervolgens kan de locatie zich ook gaan richten op het werven van nieuwe klanten in het 

betreffende land. Het is mogelijk dat Singapore via de nieuwe samenwerking (zie hiervoor) wordt bereikt 

en hiervoor geen afzonderlijke locatie van ons nodig is.   

7.5 Op welke markten zijn wij actief? 

7.5.1 Markten 

Wij zijn actief op de markten voor heavy lift equipment, port equipment en de offshore markt. Het betreft 

verschillende nichemarkten die als gemene deler hebben het gebruik van kranen en andere hef- en 

hijsmachines. Er is weinig data beschikbaar over deze verschillende nichemarkten. In zijn 

algemeenheid zien wij dat het gebruik van mechatronica (de combinatie van sensoren en software) 

toeneemt.   

De markt voor Heavy Lift Equipment had een omvang van USD 69.39 miljard in 2019.3 Een omvang 

van USD 97.88 miljard wordt voorspeld in 2028. De toenemende vraag naar hijsmogelijkheden binnen 

 
3 https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-industrial-lifting-equipment-market-size-and-forecast-to-2025/.  

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-industrial-lifting-equipment-market-size-and-forecast-to-2025/
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de maritieme sector is belangrijk voor de voorspelde groei van de markt voor Heavy Lift Equipment.4 

Vanwege de toename van de markt voor Heavy Lift Equipment is de verwachting dat ook de vraag naar 

hijslastbeveiliging zal stijgen. Iedere eigenaar van een kraan moet namelijk voldoen aan bepaalde 

(veiligheid) eisen.  

In een prognose van Market Research Future wordt de waarde van de markt voor offshore kranen 

geschat op USD 35,17 miljard per 2030.5  Er wordt een groei voorspeld die het gevolg is van (onder 

andere) toenemende offshore productie, onderzeese constructieschepen en offshore kranenindustrie 

(bijvoorbeeld door de vraag naar windmolenparken op zee). Ook de ontdekking van olie- en gasvelden 

in de zee rondom Australië, Thailand en China zorgt voor een verwachte groei van de markt.6  

De markt voor sensoren is ook belangrijk voor ons. Onze producten en diensten maken veel gebruik 

van sensoren. Daarnaast zullen wij met de opbrengst van de obligatielening een producent van 

sensoren overnemen.  

Sensoren zijn kort gezegd apparaten die bepaalde events of veranderingen in de omgeving signaleren 

en de corresponderende output leveren. Het gaat om fysieke veranderingen zoals warmte, licht, 

beweging, vochtigheid, druk etc. Sensoren worden in vrijwel iedere sector gebruikt, maar de meeste 

sensoren worden gebruikt in elektronische apparaten (consumenten), automotive en IT/telecom.7  

De wereldwijde markt voor sensoren is in 2019 gewaardeerd op USD 166.69 miljard. De verwachting 

is dat deze markt een waarde bereikt van USD 345.77 miljard in 2028. Er wordt dus een significante 

groei van de markt verwacht. Dit komt onder andere door toepassingen voor gezondheidsapparaten en 

bewegings- en positiesensoren in de industrie.8 Ook de integratie van sensoren in apparaten – voor 

een verbeterde functionaliteit, accuraatheid en efficiëntie – zorgt voor een groei van de markt.9  

Covid-19 heeft een negatieve impact gehad op deze sector. Ondernemingen en producenten zijn 

(deels) gesloten geweest en de logistiek is door de pandemie ook (deels) stilgelegd. Hierdoor is het 

productieproces negatief beïnvloed.10 Niettemin is een stabiele groei van de markt inmiddels weer 

zichtbaar.11  

7.5.2 Concurrenten 

Wij bieden een geïntegreerd product (hardware en software) ondersteund door wereldwijde service. 

Daarmee zijn wij uniek in de markt. Een dergelijke geïntegreerde aanpak zien wij namelijk niet bij 

andere partijen in de markt. Doordat wij actief zijn op een zeer specifieke nichemarkt, is de 

toetredingslat voor eventuele concurrentie ook erg hoog.  Er bestaan partijen in de markt die 

 
4 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-lifting-equipment-market.  
5 https://www.marketresearchfuture.com/reports/offshore-cranes-market-8445.  
6 https://www.marketresearchfuture.com/reports/offshore-cranes-market-8445.  
7 https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market.  
8 https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market.  
9 https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/02/08/2171162/0/en/Sensor-Market-to-Hit-USD-228-Billion-by-2026-
to-Attain-CAGR-of-6-22-APAC-Region-to-Spearhead-the-Global-Sensors-Market.html.  
10 https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market. 
11 https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/02/08/2171162/0/en/Sensor-Market-to-Hit-USD-228-Billion-by-2026-
to-Attain-CAGR-of-6-22-APAC-Region-to-Spearhead-the-Global-Sensors-Market.html 

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-lifting-equipment-market
https://www.marketresearchfuture.com/reports/offshore-cranes-market-8445
https://www.marketresearchfuture.com/reports/offshore-cranes-market-8445
https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market
https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/02/08/2171162/0/en/Sensor-Market-to-Hit-USD-228-Billion-by-2026-to-Attain-CAGR-of-6-22-APAC-Region-to-Spearhead-the-Global-Sensors-Market.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/02/08/2171162/0/en/Sensor-Market-to-Hit-USD-228-Billion-by-2026-to-Attain-CAGR-of-6-22-APAC-Region-to-Spearhead-the-Global-Sensors-Market.html
https://www.alliedmarketresearch.com/sensor-market
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deeloplossingen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van camerasystemen. In het overzicht hieronder 

wordt weergegeven wie onze concurrenten zijn per productgroep:  

 

Concurrentie is wel aanwezig voor onze pijler Onderdelen. Doordat dit losse onderdelen betreft, worden 

deze onderdelen ook door andere partijen (onze concurrenten) aangeboden. Met de verkoop van losse 

onderdelen bedienen wij een ander type klant dan het type klant dat bij ons komt voor Systemen. De 

klanten die (slechts) op zoek zijn naar onderdelen en verder geen klantrelatie met ons hebben, 

beslissen vaak op basis van prijs én beschikbaarheid. In de pijler Onderdelen zien wij dus concurrentie 

als het aankomt op prijs. Prijsconcurrentie is de laatste tijd afgenomen, omdat de beschikbaarheid van 

losse onderdelen (onder andere door Covid-19 en een gebrek aan grondstoffen) is afgenomen. Door 

onze grote voorraad kunnen wij – ook in deze tijd – veel klanten bedienen.  

7.6 Belangrijkste contracten  

In het kader van onze bedrijfsvoering sluiten wij verschillende contracten. De contracten worden 

grotendeels afgesloten binnen onze werkmaatschappijen. Een belangrijk contract is onze 

huurovereenkomst voor ons pand aan de Mangaan 6 in 's-Hertogenbosch. Deze overeenkomst is 

afgesloten door PAT-Krüger Systems B.V. en loopt tot 1 januari 2025. Daarna kunnen wij deze 

overeenkomst steeds verlengen met 3 jaren (tenzij onze verhuurder de huurovereenkomst 12 maanden 

voor het einde van de expiratiedatum opzegt). Onze dochtermaatschappij PAT-Krüger Systems GmbH 

is een huurovereenkomst aangegaan voor een pand in Duitsland (Essen). Deze overeenkomst wordt 

jaarlijks verlengd (per 1 juni van het betreffende jaar), tenzij de overeenkomst wordt opgezegd door één 

van de partijen. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden voor het einde van de huurperiode. Tot slot heeft 

ook onze dochtermaatschappij PAT-Krüger Systems Limited een huurovereenkomst voor een pand in 

het Verenigd Koninkrijk (Staffordshire). Deze overeenkomst loopt tot september 2023.  

Wij (en onze dochtermaatschappijen) hebben verzekeringen afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan 

verzekeringen voor schade aan onze goederen (waaronder transport, verblijf en gebruik), maar ook 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid van 

werknemers.  
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Onze dochtermaatschappij, PAT-Krüger Systems B.V. een aantal (operational) leaseovereenkomsten 

gesloten voor onze service bussen en auto’s voor servicemanagers en de buitendienst verkopers. In 

Nederland hebben wij een overeenkomst met Alphabet voor de lease van 4 servicebussen (1 

servicebus is in onze eigendom), een auto voor servicemanager en een auto voor verkoper. In Duitsland 

betreft het een servicebus en een auto voor verkoper. In Dubai betreffen het 5 serviceauto’s, een auto 

voor de servicemanager en een auto voor de verkoper.  

7.7 Belangrijke investeringen  

Naast onze gewone bedrijfsactiviteiten hebben wij geen belangrijke investeringen gedaan sinds 1 

januari 2020.  

7.8 Wij hebben leningen 

Wij hebben leningen afgesloten. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de obligaties en 

deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij rente en aflossing betalen voor de afgesloten 

leningen. Hieronder leest u meer over deze leningen. Deze informatie is gebaseerd op de stand per 31 

december 2021. Sinds die tijd zijn er geen leningen bijgekomen. 

7.8.1 Leningen Rabobank 

Er zijn drie geldleningen verkregen van Rabobank:  

- Een geldlening van € 1.480.000 ter financiering van de aankoop van de overname van de PAT-

Krüger groep. Deze lening hebben wij op 14 juli 2016 ontvangen. Op 1 januari 2022 was de 

hoogte van de lening € 396.976. Wij lossen deze lening af in 6 jaar. Voor de lening betalen wij 

2,9% rente per jaar. De rente staat vast tot en met 2022. Het bedrag van de maandelijkse 

aflossing is € 20.556. Op 20 april 2020 is de aflossing op de lening voor een periode van 6 

maanden (tot 1 oktober 2020) opgeschort als noodmaatregel vanwege Covid-19. Daarmee is 

de looptijd van de lening met 6 maanden verlengd.  

- Een geldlening van € 300.000 ter financiering van de aankoop van de overname van de PAT-

Krüger groep. Deze lening hebben wij op 14 juli 2016 ontvangen. Op 1 januari 2022 was de 

hoogte van de lening € 300.000. Aflossing vindt eenmalig plaats per 31 december 2022. De 

rente over deze lening bedraagt 3,95%.  

- Een geldlening van € 320.000 ter financiering van de aankoop van de overname van de PAT-

Krüger groep. Deze lening hebben wij op 14 juli 2016 ontvangen. Op 1 januari 2022 was de 

hoogte van de lening € 80.024. Wij lossen deze lening af in 6 jaar. Voor de lening betalen wij 

2,9% rente per jaar. De rente staat vast tot en met 2022. Het bedrag van de maandelijkse 

aflossing is € 4.444. Op 20 april 2020 is de aflossing op de lening voor een periode van 6 

maanden (tot 1 oktober 2020) opgeschort als noodmaatregel vanwege Covid-19. Daarmee is 

de looptijd van de lening met 6 maanden verlengd.  

Voor de leningen hebben wij zekerheden afgegeven. Het gaat om de volgende zekerheden:  
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- Een pandrecht op de voorraden, bedrijfsinventaris, transportmiddelen en rechten/vorderingen 

binnen onze groep; en  

- Een pandrecht op de aandelen op naam van PAT-Krüger Group B.V., PAT-Krüger Holding B.V. 

en de onderliggende Nederlandse entiteiten waarvan PAT-Krüger Holding B.V. de aandelen 

houdt.  

Voor de financiering geldt dat op groepsniveau moet worden voldaan aan een solvabiliteitsratio van 

minimaal 25% van het vennootschappelijk vermogen van PAT-Krüger Group B.V. vanaf het einde van 

boekjaar 2020 en de daarop volgende jaren. De solvabiliteitsratio die de bank hanteert, wijkt af van de 

solvabiliteitsratio zoals genoemd in hoofdstuk 10.5. De solvabiliteitsratio die de bank hanteert, wordt 

als volgt berekend:  

Eigen vermogen + achtergestelde leningen -/- immateriële vaste activa 

_________________________________________________________ 

Totale vermogen -/- de immateriële activa 

Op 31 december 2021 bedroeg de solvabiliteitsratio (berekend aan de hand van die berekening van de 

bank) 35%. Indien niet wordt voldaan aan de solvabiliteitsratio, dan is de financiering direct opeisbaar 

door de bank. Op dit moment staan wij onder bijzonder beheer bij Rabobank. Reden hiervoor is dat 

betalingen in verband met onze financiering bij de bank in 2020 tijdelijk zijn opgeschort. Dit naar 

aanleiding van de gevolgen van de coronapandemie (dit wordt ook wel 'forbearance' genoemd).  

7.8.2 Financiering IBM Lease 

Ter financiering van een nieuw ERP pakket (een computerprogramma dat binnen de organisatie wordt 

gebruikt voor ondersteuning van alle processen) heeft onze dochtermaatschappij, PAT-Krüger Systems 

B.V., een financiering van € 210.841 verkregen van IBM Lease. Aflossing vindt plaats over een periode 

van 60 maanden. Maandelijks bedraagt het leasebedrag € 3.927,95. Het rentepercentage in het 

leasebedrag bedraagt 4,72%. Per 31 december 2021 bedraagt de uitstaande lening € 26.969. De lening 

wordt volledig afgelost op 31 augustus 2022.  

7.8.3 Achtergestelde leningen 

Wij hebben achtergestelde leningen:  

- Een geldlening van € 200.000 van Seahorse Enterprises B.V. Dit is de onderneming van onze 

bestuurder, de heer Kleijwegt. Deze lening hebben wij op 14 juli 2016 ontvangen. Op 31 

december 2021 was de hoogte van de lening € 200.000. Wij lossen deze lening niet af. Voor 

de lening betalen wij 8% rente per jaar. De rente staat vast. De lening is achtergesteld ten 

opzichte van de verstrekte leningen door de Rabobank. Ook is deze lening achtergesteld ten 

opzichte van deze obligatielening.  

- Een geldlening van € 832.500 van P.J.T.M. van Erp in het kader van de overname van Van Erp 

& Partners BVBA (België). Deze overeenkomst zijn wij aangegaan op 14 juli 2016. Op 31 
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december 2021 was de hoogte van de lening € 450.000. Voor de lening betalen wij 5% rente 

per jaar. De rente staat vast. De lening is achtergesteld ten opzichte van de verstrekte leningen 

door de Rabobank. Deze lening is niet achtergesteld ten opzichte van deze obligatielening. Als 

zekerheid is een tweede pandrecht gevestigd op onze aandelen. De lening wordt afgelost uit 

de NPEX lening. 

- Een geldlening van oorspronkelijk € 92.500 van Mansyde B.V. in het kader van de overname 

van P & W Holding B.V. Deze overeenkomst zijn wij aangegaan op 14 juli 2016. Op 31 

december 2021 was de hoogte van de lening € 50.000. Voor de lening betalen wij 5% rente 

per jaar. De rente staat vast. De lening is achtergesteld ten opzichte van de verstrekte leningen 

door de Rabobank. Deze lening is niet achtergesteld ten opzichte van deze obligatielening. Als 

zekerheid is een tweede pandrecht gevestigd op onze aandelen. De lening wordt afgelost uit 

de NPEX lening.  

De leningen van Mansyde B.V. en Van Erp worden hierna "Vendor Loans" genoemd.  

7.9 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 

Wij hebben verschillende merkregistraties. De registraties zien op:  

- onze handelsnaam PAT-Krüger  

Deze registratie geldt in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en in China, India en 

Singapore. Deze registraties zijn geldig tot 4 maart 2026 respectievelijk 13 januari 2027. 

 

- ons beeldmerk  

Deze registratie geldt in de Verenigde Arabische Emiraten en de Benelux. Deze 

registraties zijn geldig tot 18 december 2018 respectievelijk 26 maart 2031. Ook 

hebben wij een internationale registratie van dit beeldmerk. Deze internationale 

registratie is geldig in de Europese Unie, China, India, Singapore en het 

Verenigd Koninkrijk. Deze internationale registratie is geldig tot 20 september 

2031.  

7.10 Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

U investeert in onze vennootschap, PAT-Krüger Group B.V. Onze aandelen zijn in handen van de heer 

C.J. Kleijwegt. U leest hierover meer in paragraaf 7.11. Over de activiteiten van onze onderneming 

leest u meer in paragraaf 7.1.  

Hieronder geven wij een overzicht en een korte beschrijving van de ondernemingen die tot de groep 

van PAT-Krüger Group B.V. horen. 
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- PAT-Krüger Group B.V. (Nederland). Dit is de holdingmaatschappij van onze groep. Dit is 

ook de uitgevende instelling.  

- PAT-Krüger Holding B.V. (Nederland). Dit is de houdstermaatschappij van alle entiteiten 

binnen onze groep. Toen onze aandeelhouder de aandelen in onze groep heeft overgenomen, 

heeft hij de aandelen in deze houdstermaatschappij overgenomen met onze entiteit, PAT-

Krüger Group B.V.  

- PAT-Krüger Global Ltd. (Cyprus). Dit is de moeder company van PAT-Krüger Systems ME 

Ltd.  

- PAT-Krüger Systems ME Ltd. (Cyprus). Dit is de houdstermaatschappij van kantoor in Dubai. 

Het kantoor in Dubai is gevestigd in JAFZA (Jebel Ali Free Zone). Het kantoor in Dubai is 

verantwoordelijk voor het midden oosten, India, Singapore en Afrika.  

- PAT-Krüger Systems GmbH (Duitsland). Dit is de werkmaatschappij in Duitsland. Actief in 

de Duits sprekende landen en ook overzeese Duits sprekende klanten. 

- PAT-Krüger Systems Ltd. (Verenigd Koninkrijk). Dit is de werkmaatschappij voor UK en 

Ierland. Ook sommige klanten uit het Gemenebest werken met het Engelse kantoor. Dit is ook 

de entiteit die de sensoronderneming zal overnemen (zie hierover hoofdstuk 8.1.2). 

- PAT-Krüger Management B.V. (Nederland). Dit is een lege vennootschap en houdt 

momenteel alle aandelen in PAT-Krüger Systems B.V. Zie hierna.  

- PAT-Krüger Systems B.V. (Nederland) is de werkmaatschappij in Nederland. Zij is actief in 

de Benelux en de Scandinavische landen. Hierin worden alle activiteiten van onze groep 

uitgevoerd (met uitzondering van de webshop, zie hierna).  
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- PAT-Krüger Traffic B.V. (Nederland). Dit is de onderneming die oorspronkelijk is opgericht 

voor logistieke doeleinden. Inmiddels zijn de werkzaamheden veranderd. Op dit moment wordt 

de webshop van PAT-Krüger geëxploiteerd via deze onderneming.  

Alle entiteiten die hiervoor zijn genoemd, hebben zich hoofdelijk verbonden aan de obligatielening. Zie 

hiervoor ook de overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling in (zie Bijlage 2). Dit betekent 

dat alle entiteiten, ieder voor zich, een eigen verbintenis hebben om de verplichtingen onder deze 

obligatielening na te komen. Deze hoofdelijke medeschuldenaarstelling is achtergesteld bij de 

financiële verplichtingen jegens de bank.  

7.11 Informatie over onze aandelen  

Wij hebben een geplaatst aandelenkapitaal van € 100.000. Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 

100.000 aandelen met een nominale waarde van € 1. Alle aandelen worden gehouden door de heer 

C.J. Kleijwegt.  

7.12 Dividend voor onze aandeelhouders 

Uit onze statuten volgt dat de algemene vergadering van aandeelhouders in beginsel bevoegd is tot 

bestemming van de winst. Bijvoorbeeld tot het uitkeren van de winst aan de aandeelhouder (dividend). 

Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan het besluit tot winstuitkering. Wij zullen geen 

dividenduitkeringen doen gedurende de looptijd van deze obligatielening.  
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8 WAAROM WILLEN WIJ DE OBLIGATIES VERKOPEN?  

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen  

Wij willen € 1.400.000 lenen van beleggers. Met dit geld willen wij onze groei financieren. Wat wij 

precies willen doen met het geld van de obligaties, zullen wij hieronder toelichten.  

 Als wij € 1.000.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt 
besteden: 

Als wij € 1.400.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt besteden: 

Aflossen Vendor Loans   € 500.000 € 500.000 

Overname sensorproducent € 400.000 € 600.000 

Werkkapitaal € 100.000 € 300.000 

Totaal € 1.000.000 € 1.400.000 

8.1.1 Aflossen Vendor Loans 

In 2016 hebben wij alle aandelen in P & W Holding B.V. (tegenwoordig PAT-Krüger Holding B.V.) 

gekocht van Mansyde B.V. en alle aandelen in Van Erp & Partners BVBA (België) van P.J.T.M. van 

Erp. Voor de aankoop van de aandelen heeft Mansyde B.V. een Vendor Loan verstrekt van € 92.500 

en Van Erp heeft een Vendor Loan verstrekt van € 823.500. Wij willen met een deel van de opbrengst 

van deze obligatielening deze Vendor Loan aflossen. Op dit moment resteert van deze Vendor Loans 

nog € 500.000 (op basis van de vaststellingsovereenkomst, zoals toegelicht in hoofdstuk 10.6). Met de 

opbrengst van deze obligatielening willen wij deze Vendor Loans aflossen.  

8.1.2 Overname sensorproducent 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 7.4 zijn wij op dit moment bezig om een sensorproducent over te nemen. 

Van de opbrengst van de obligatielening willen wij € 600.000 aanwenden om deze overname te 

financieren. Indien wij niet het volledige bedrag ophalen, dan hebben wij de mogelijkheid om een vendor 

loan af te sluiten bij de verkoper van de sensorproducent. 

Mocht de overname van de sensorproducent onverhoopt niet doorgaan, dan gaan wij op zoek naar een 

alternatief bedrijf in de sensormarkt. In het ultieme geval zullen wij de bancaire faciliteit vervroegd 

aflossen.  

8.1.3 Werkkapitaal 

Wij willen een bedrag van € 300.000 aanwenden om ons werkkapitaal te versterken. Dit bedrag dient 

als buffer voor het opvangen van werkkapitaalfluctuaties en onvoorziene zaken en/of omstandigheden. 
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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 corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 15.000. 

2. Kosten voor financieel en juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 37.300.  

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

Het gaat om een bedrag van maximaal € 42.000 (als wij 1.400 obligaties verkopen) en minimaal 

€ 30.000 (als wij 1.000 obligaties verkopen).  

4. 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 € 94.300 als wij 1.400 obligaties verkopen. Het gaat om € 82.300 

als wij 1.000 obligaties verkopen.  

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 € 10.000 per jaar.  

2. Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 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?  

Onze aandeelhouder heeft belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligaties. Wij gebruiken de opbrengst namelijk om verder te kunnen groeien en winst 

te kunnen maken. De winst komt (uiteindelijk) ten goede aan onze aandeelhouder.  
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9 WIE ZIJN DE BELANGRIJKSTE MENSEN IN ONS BEDRIJF?  

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Zo ziet onze organisatiestructuur eruit:  

Op 31 december 2021 hadden wij 34 medewerkers in dienst (32,3 FTE). De belangrijkste 

leidinggevende persoon in ons bedrijf is onze bestuurder, de heer C.J. Kleijwegt. Een andere 

belangrijke persoon binnen onze onderneming is de heer K. Slobbe. Het kantooradres van de heren 

Kleijwegt en Slobbe is Mangaan 6 (5234 GD) 's-Hertogenbosch. Hierna zullen wij kort uitleggen wie 

deze personen zijn. Wij hebben geen Raad van Advies. De verwachting is dat in de loop van 2022 een 

Raad van Advies zal worden aangesteld. 

 

9.1 Bestuurder 

De heer C.J. Kleijwegt is onze DGA (directeur groot aandeelhouder). Hij is in 1993 afgestudeerd aan 

de Technische Universiteit Delft als maritime business engineer. Daarna heeft hij lange tijd in het 

buitenland gewoond en is hij werkzaam geweest voor zowel scheepseigenaren als 

scheepstoeleveranciers als scheepswerven. Sinds juli 2016 heeft de heer Kleijwegt PAT-Krüger 

overgenomen en sinds die tijd is hij Group Managing Director. Zijn voornaamste taken zijn business 

development, product development en financiën.   

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen ons en de heer Kleijwegt. De heer Kleijwegt is onze 

bestuurder en aandeelhouder. Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen hem (in zijn 

hoedanigheid als onze aandeelhouder) en de plichten die hij heeft richting ons als onze bestuurder. Als 

sprake is van een belangenconflict, dan kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor ons of voor 

onze dochtervennootschappen.  
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9.2 Andere belangrijke persoon binnen onze onderneming 

De heer K. Slobbe is een belangrijke persoon binnen onze onderneming. Hij ondersteunt onze 

bestuurder als juridisch deskundige. Vanuit zijn rol heeft  de heer Slobbe een aantal zaken opgepakt 

betrekking hebbende op HR, Legal en Tax. Ook onderhoudt hij de contacten met de bank en de 

verstrekkers van de Vendor Loans. De heer Slobbe is bovendien gemachtigd om, mocht de heer 

Kleijwegt onverhoopt (tijdelijk) uitvallen, de zaken omtrent PKG op zich te nemen.  

De heer Slobbe is managing director van Cableroad Fiscal Agents B.V., een advieskantoor op fiscaal 

en juridisch gebied. De heer Slobbe heeft ruim 35 jaar ervaring (Loyens & Loeff, PepsiCo, Diageo en 

GE Capital). Ook is hij interim Head of Global Tax geweest bij Kuwait Petroleum International. Op dit 

moment heeft de heer Slobbe ook een managementfunctie bij Credit Access South East Asia & India.  

Er zijn geen (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en de heer Slobbe.  
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10 ONZE FINANCIËLE INFORMATIE  

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels 

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2020 is het laatste jaar waarover 

wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 20 oktober 2021 door de algemene 

vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 29 oktober 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. De 

jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  

Onze jaarrekeningen zijn geconsolideerde jaarrekeningen. Hierin zijn ook de financiële gegevens van 

onze groepsmaatschappijen verwerkt. Het gaat om PAT-Krüger Management B.V., PAT-Krüger Traffic 

B.V., PAT-Krüger Systems GmbH (Duitsland), PAT-Krüger Holding B.V. (Cyprus), PAT-Krüger 

Systems B.V., PAT-Krüger Systems Ltd (VK), PAT-Krüger Systems Middle East Ltd (Verenigde 

Arabische Emiraten) en PAT-Krüger Holding B.V. 

Onze accountant is RSM Netherlands Accountants N.V. Het adres van onze accountant is Jacques 

Dutilhweg 471a in (3065 GL) Rotterdam. De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven 

voor de jaarrekeningen over 2019 en 2020.  

De (concept) cijfers over de periode tot 31 december 2021 zijn niet door de accountant samengesteld. 

Het zijn interne cijfers. 

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

10.2 Belangrijke financiële informatie  

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

jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.  

10.2.1 Winst- en verliesrekening over de jaren 2019 en 2020 

Winst- en verliesrekening  

X € 1.000 

01-01-20 t/m 31-12-20 01-01-19 t/m 31-12-19 

Netto omzet 5.470 7.266 

Kostprijs van de omzet 1.984 2.466 

Brutomarge 3.486 4.800 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 216 31 

Personeelskosten 1931 2.191 

Afschrijvingen 144 143 

Overige bedrijfskosten 873 1.671 

Bedrijfsresultaat 322 764 

http://www.npex.nl/patkruger
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Financiële baten en lasten -166 -155 

Resultaat voor belasting  156 609 

Belasting 1 5 

Winst na belasting 157 614 

Netto-omzet  

Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. De netto-

omzet is gedaald van € 7.266.000 in 2019 naar € 5.470.000 in 2020. Deze daling is veroorzaakt door 

Covid-19 omstandigheden en maatregelen. Daardoor hebben opdrachtgevers opdrachten uitgesteld 

en was het nauwelijks mogelijk te reizen. Service opdrachten in het buitenland waren nauwelijks 

mogelijk.  

Kostprijs van de omzet  

De inkoopkosten van de omzet in 2020 bestaan uit inkoopmaterialen, waaronder sensoren. PAT-Krüger 

is een systemintegrator, dit houdt in dat met de ingekochte materialen door toevoeging van de nodige 

software een systeem wordt gebouwd. De verhouding tussen de netto-omzet en de inkoopkosten is ligt 

in de loop der jaren gemiddeld 33,3%. Wij verwachten dat deze ronde 34% zal blijven.   

Brutomarge  

Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. Het 

bruto-omzetresultaat bedroeg in 2020 € 3.486.000. In 2019 was dat € 4.800.000. De brutomarge daalde 

dus met 28,4%%. Deze verslechtering van de brutomarge is vooral het gevolg van de lagere netto-

omzet. 

Kosten 

Onze kosten bestaan uit kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten, personeelskosten, 

afschrijvingen en overige bedrijfskosten. Denk bij de laatste post bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, 

kantoorkosten, autokosten en vrachtkosten.  

Bedrijfsgebouwen- en terreinen, software, inventaris en vervoermiddelen worden afgeschreven. Voor 

bedrijfsgebouwen- en terreinen geldt een afschrijvingspercentage van 10%. Voor het overige geldt dat 

20% wordt afgeschreven per jaar.  

Financiële baten en lasten 

Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. Ook kan er sprake zijn 

van koersverschillen. In 2019 leidde dit tot financiële lasten van € 155.000. In 2020 leidde dit tot 

financiële lasten van € 166.000. De grootste post binnen de financiële baten en lasten bedragen 

rentelasten. Wij betalen rente en kosten aan onze bank, wij voldoen rente over verschillende leningen 

van Rabobank, financial leaseverplichtingen en verschillende achtergestelde leningen.  
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Winst voor belasting 

Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de 

financiële baten en lasten, en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. In 2019 was de 

winst voor belasting € 609.000. In 2020 was de winst voor belastingen € 156.000. 

Belastingen 

In 2019 bedroeg de post belastingen € 5.004. Dit bedrag bestaat uit een mutatie voorziening 

belastingen van € 8.297 en de te betalen vennootschapsbelasting van € -3.293. Het te betalen bedrag 

voor vennootschapsbelasting was negatief. Dit komt omdat er sprake was van compensabele verliezen. 

In 2020 bedroeg de post belastingen € 1.264. Het te betalen bedrag voor vennootschapsbelasting was 

negatief. Dit komt door de compensabele verliezen. 

Resultaat na belastingen 

Onze winst na belasting was in 2019 € 613.851. In 2020 was dit € 157.360.  

10.2.2 Balans per 31 december 2019 en per 31 december 2020 

Balans 

Activa 

31-12-2020 31-12-2019 

Vaste activa   

Immateriële vaste activa € 147.295 € 507.137 

Materiële vaste activa € 83.144 € 80.384 

Financiële vaste activa € 35.160 € 42.674 

Totaal vaste activa € 265.599 € 630.194 

   

Vlottende activa   

Voorraden € 1.705.635 € 1.766.524 

Vorderingen € 1.417.087 € 2.231.966 

Liquide middelen € 197.936 € 105.535 

Totaal vlottende activa € 3.320.658 € 4.104.025 

   

Totaal activa € 3.586.257 € 4.734.120 
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Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa bestaat uit de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en goodwill. De 

kosten voor onderzoek en ontwikkeling betreffen productontwikkeling van software DS130. Per 31 

december 2020 is een bedrag van € 33.190 afgeschreven van de kosten van onderzoek en 

ontwikkeling. Van de goodwill is een bedrag van € 71.652 afgeschreven en is er extra € 255.000 

afgeschreven als aanpassing van de oorspronkelijke koopsom. Dit is de reden dat de post immateriële 

vaste activa is afgenomen met een bedrag van € 359.842.  

Materiële vaste activa 

Onze materiële vaste activa bestaat uit bedrijfsgebouwen en -terreinen, software, inventaris en 

vervoermiddelen. In 2020 zijn investeringen gedaan in inventaris (€ 42.274). Op de oorspronkelijke 

verkrijgingsprijs schrijven wij af. De bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen worden met 10% 

afgeschreven. De overige materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20%.  

Financiële vaste activa 

Onze financiële vaste activa bestaan uit overige vorderingen van € 35.160 in 2020 (ten opzichte van € 

42.674 in 2019). De post bestaat uit een garantieprovisie geldlening en latente belastingvorderingen. 

De garantieprovisie geldlening betreft het deel van de bancaire lening (oorspronkelijk groot € 1.440.000) 

die de bank verstrekt heeft onder garantie van de Staat als garant voor de geldlening. De latente 

belastingvorderingen bedroegen in zowel 2020 als 2019 € 19.871. De reden van afname van deze post 

is een afname van de garantieprovisie geldlening (€ 22.803 in 2019 ten opzichte van € 15.289 in 2020). 

Deze afname is veroorzaakt door de jaarlijkse afschrijving. 

Vorderingen 

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, loonheffing (in 2019) en overlopende activa. 

Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten, nog te factureren omzet, voorschotten 

personeel, te verrekenen kosten en overige vorderingen. De balanspost vorderingen is een 

momentopname.  

Liquide middelen 

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Eind 2020 hadden wij 

een bedrag van € 197.936 aan liquide middelen, eind 2019 was dat € 105.536. De balanspost liquide 

middelen is een momentopname.  
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Balans 

Passiva 

31-12-2020 31-12-2019 

Eigen vermogen   

Groepsvermogen € 629.490 € 472.131 

Totaal eigen vermogen € 629.490 € 472.131 

   

Vreemd vermogen   

Voorzieningen € 3.576 € 11.873 

Achtergestelde leningen € 700.000 € 1.125.000 

Langlopende schulden € 778.112 € 970.280 

Kortlopende schulden € 1.475.097 € 2.154.936 

Totaal vreemd vermogen € 2.956.785 € 4.261.029 

   

Totaal passiva € 3.586.257 € 4.734.120 

Groepsvermogen 

Ons groepsvermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal, onze wettelijke reserves en onze overige 

reserves. Het geplaatst (en volgestort) kapitaal bestaat uit € 100.000 (100.000 gewone aandelen met 

een nominale waarde van € 1). Onze wettelijke reserves bedroegen in 2020 € 10.689 ten opzichte van 

€ 43.879 in 2019. In 2020 is ons resultaat toegevoegd aan de overige reserves. Daardoor is ons 

groepsvermogen gestegen tot € 629.491 ten opzichte van € 472.131 in 2019.  

Voorzieningen 

Onze voorzieningen bestaan uit latente belastingverplichtingen.  

Achtergestelde leningen 

Op 31 december 2021 hadden wij drie achtergestelde leningen met Seahorse Enterprises B.V. (€ 

200.000), Mansyde B.V. (€ 50.000) en P.J.T.M. van Erp (€ 450.000). De leningen met Mansyde B.V. 

en P.J.T.M. van Erp worden bij uitgifte van de NPEX lening afgelost. U leest meer over de lening met 

Seahorse Enterprises B.V. in hoofdstuk 7.8.  

Langlopende schulden 

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit leningen 

bij Rabobank en een financiering IBM Lease. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk 7.8.  

 



 

 

 

 

51/93 

 

Kortlopende schulden 

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 

Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren, 

onze af te dragen belasting, loonheffing en pensioenen en overlopende passiva. 

Het totaal van onze kortlopende schulden is gedaald van € 2.154.936 in 2019 naar € 1.475.097 in 2020. 

Dat komt vooral doordat onze schulden aan kredietinstellingen en aan leveranciers en handelskredieten 

fors zijn afgenomen. Onze schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen van € 363.250 in 2019 naar 

€ 185.708 in 2020. Onze schulden aan leveranciers en handelskredieten zijn afgenomen van € 992.731 

in 2019 naar € 406.472 in 2020. 

10.3 Tussentijdse cijfers over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Hierna vindt u onze tussentijdse cijfers over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 met 

vergelijkende cijfers over dezelfde periode in 2020.  

Let op: voor deze cijfers heeft de accountant geen samenstellingsverklaring afgegeven. Het zijn interne 

cijfers. 

 

Winst- en verliesrekening  01-01-2021 t/m  

31-12-2021 

01-01-2020 t/m 

31-12-2020 X € 1.000 

Netto omzet 5.037 5.470 

Kostprijs van de omzet -1.868 -1.984 

Brutomarge 3.169 3.486 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten                      -80  -216 

Personeelskosten -1.900 -1931 

Afschrijvingen                      -49  -144 

Overige bedrijfskosten -1.195 -873 

Bedrijfsresultaat                      -55  322 

Financiële baten en lasten                   -131  -166 

Resultaat voor belasting                    -186  156 

Belasting 6 1 

Winst na belasting                   -180  157 

Het jaar 2021 is op te delen in twee delen: (i) het eerste half jaar waarbij de werkzaamheden in het 

Midden-Oosten werden platgelegd wegens de gevolgen van het coronavirus (in aanloop naar de 

wereldtentoonstelling Dubai 2020 – die een jaar was uitgesteld – werden zeer strenge reisbeperkingen 

ingesteld, waardoor het kantoor in Dubai hard werd geraakt) en (ii) vanaf openstelling van de 
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tentoonstelling in oktober zijn de reisbeperkingen versoepeld en als gevolg daarvan is de omzet in 

Dubai weer genormaliseerd en zijn weer orders geplaatst en losgekomen. 

Het eerste half jaar 2021, periode tot en met 30 juni 2021, was de geconsolideerde omzet € 2.236.840 

en werd er een verlies na belasting geleden van € 254.491. In het tweede half jaar 2021 werd er een 

omzet gerealiseerd van € 2.799.722 met een positief resultaat van € 74.211. Per saldo komen we 

tussentijds uit op een negatief jaarresultaat van € 180.280. 

De omzet in Dubai is weer volop op gang gekomen en eind 2021 zijn er zelfs weer een aantal grotere 

opdrachten binnen gehaald. Een order voor 2022 van € 425.000 en van € 120.000.  

Balans 31-12-2021 31-12-2020 

Activa 

Vaste activa    

Immateriële vaste activa € 93.187 € 147.295 

Materiële vaste activa € 71.348 € 83.144 

Financiële vaste activa € 27.646 € 35.160 

Totaal vaste activa € 192.181 € 265.599 

     

Vlottende activa    

Voorraden € 1.531.438 € 1.705.635 

Vorderingen € 1.529.347 € 1.417.087 

Liquide middelen € 121.068 € 197.936 

Totaal vlottende activa € 3.181.853 € 3.320.658 

     

Totaal activa € 3.374.034 € 3.586.257 

 

Balans 31-12-2021 31-12-2020 

Passiva 

Eigen vermogen    

Groepsvermogen € 449.210 € 629.490 

Totaal eigen vermogen € 449.210 € 629.490 

   

Vreemd vermogen   

Voorzieningen € 3.576  € 3.576  

Achtergestelde leningen € 700.000  € 700.000  

Langlopende schulden € 778.112 € 778.112 
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Kortlopende schulden € 1.443.136 € 1.475.097 

Totaal vreemd vermogen € 2.924.824 € 2.956.7853 

   

Totaal passiva € 3.374.034 € 3.586.257 

De balansposten zijn op de afschrijvingen na niet substantieel veranderd ten opzichte van 2020. Er zijn 

geen grote investeringen gedaan in 2021.   

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa bestaat uit de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en goodwill. Per 31 

december 2021 is een bedrag van € 10.689 afgeschreven van de kosten van onderzoek en 

ontwikkeling. Van de goodwill is een bedrag van € 43.419 afgeschreven. Dit is de reden dat de post 

immateriële vaste activa is afgenomen met een bedrag van € 54.108.  

Materiële vaste activa 

Onze materiële vaste activa bestaat uit bedrijfsgebouwen en -terreinen, software, inventaris en 

vervoermiddelen. Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs schrijven wij af. De bedrijfsgebouwen en 

bedrijfsterreinen worden met 10% afgeschreven. De overige materiële vaste activa wordt afgeschreven 

met 20%.  

Financiële vaste activa 

Onze financiële vaste activa bedraagt € 27.646 in 2021 (ten opzichte van € 35.160 in 2020). De post 

bestaat uit een garantieprovisie geldlening en latente belastingvorderingen. De garantieprovisie 

geldlening betreft het deel van de bancaire lening (oorspronkelijk groot € 1.440.000) die de bank 

verstrekt heeft onder garantie van de Staat als garant voor de geldlening. De latente 

belastingvorderingen bedroeg in 2021 en in 2020 € 19.871. De reden van afname van deze post is een 

afname van de garantieprovisie geldlening  (€ 7.775) in 2021 ten opzichte van € 15.289 in 2020). Deze 

afname is veroorzaakt door de jaarlijkse afschrijving. 

Vorderingen 

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, loonheffing en overlopende activa. Overlopende 

activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten, nog te factureren omzet, voorschotten personeel, te 

verrekenen kosten en overige vorderingen. De balanspost vorderingen is een momentopname.  

Liquide middelen 

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Eind 2020 hadden wij 

een bedrag van € 197.936 aan liquide middelen, eind 2021 was dat € 121.068. De balanspost liquide 

middelen is een momentopname. 
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Groepsvermogen 

Ons groepsvermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal, onze wettelijke reserves en onze overige 

reserves. Het geplaatst (en volgestort) kapitaal bestaat uit € 100.000 (100.000 gewone aandelen met 

een nominale waarde van € 1). Onze wettelijke reserves waren in 2021 nihil ten opzichte van € 10.689 

in 2020. In 2021 is ons (negatieve) resultaat toegevoegd aan de overige reserves. Daardoor is ons 

groepsvermogen gedaald naar € 449.210 ten opzichte van € 629.940 in 2020.  

Voorzieningen 

Onze voorzieningen bestaan uit latente belastingverplichtingen.  

Achtergestelde leningen 

Op 31 december 2021 hadden wij drie achtergestelde leningen met Seahorse Enterprises B.V. (€ 

200.000), Mansyde B.V. (€ 50.000) en P.J.T.M. van Erp (€ 450.000). De leningen met Mansyde B.V. 

en P.J.T.M. van Erp worden bij uitgifte van de NPEX lening afgelost. U leest meer over de lening met 

Seahorse Enterprises B.V. in hoofdstuk 7.8.  

Langlopende schulden 

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit leningen 

bij Rabobank en een financiering IBM Lease. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk 7.8.  

Kortlopende schulden 

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 

Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren, 

onze af te dragen belasting, loonheffing en pensioenen en overlopende passiva. Het totaal van onze 

kortlopende schulden is gedaald van € 1.475.097 (2020) naar € 1.445.136 (2021).  

10.4 Prognose 

Hieronder zullen wij een overzicht geven van een verwacht scenario voor de jaren 2022 tot en met 

2027. 

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, maar 

het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier 

dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen 

op basis van deze prognoses 

Let op: op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers. 

10.4.1 Prognose (basisscenario) 

In onderstaande prognose gaan wij ervan uit dat de overname van de sensorproducent (zie 

hoofdstukken 7.4 en 8.1.2) onverhoopt geen doorgang vindt. De cijfers van deze sensorproducent zijn 

dus niet meegenomen in deze prognose. Bij het opstellen van onze prognose hebben wij een aantal 

uitgangspunten gehanteerd. Die uitgangspunten zullen wij hierna toelichten.  
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- Wij verwachten een omzetgroei van 2% tot 3% per jaar;  

- Op basis van een historisch investeringsniveau van circa € 20.000 - € 40.000, verwachten wij 

circa € 60.000 per jaar te investeren (hierin zijn een eventuele noodzakelijke technologie 

investeringen niet meegenomen);  

- De NWK (netto werkkapitaal) posten voorraden en vorderingen alsmede de overige 

vorderingen zijn berekend op basis van de verhouding ten opzichte van de omzet, waarbij 2020 

als basisjaar is gebruikt;  

- Non-covid tijdperk;  

- De gemiddelde effectieve belastingdruk is aangenomen op 6%. Dit komt met name door de 

belastingvoordelen die er gelden voor de vestiging in Dubai; 

- Wij verkopen voor € 1.400.000 aan obligaties. 

 

Winst- en verliesrekening 

(EUR x1000) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Netto omzet 
5.800 6.000 6.200 6.324 6.450 6.579 

Kostprijs van de omzet 
1.986 2.054 2.123 2.165 2.209 2.253 

Brutomarge 
3.814 3.946 4.077 4.159 4.242 4.327 

Kosten van uitbesteed werk en 
andere externe kosten 

110 120 130 133 135 138 

Personeelskosten 
2.000 2.100 2.150 2.193 2.237 2.282 

Afschrijvingen 
83 83 47 40 40 40 

Overige bedrijfskosten 
1.200 1.250 1.300 1.326 1.353 1.380 

Kosten 
3.393 3.553 3.627 3.692 3.765 3.840 

Bedrijfsresultaat 
421 393 450 467 477 487 

Financiële baten en lasten 
100 100 100 100 100 100 

Resultaat voor belasting 
321 293 350 367 377 387 

Belastingen 
- - - - - - 

Resultaat na belastingen 
321 293 350 367 377 387 
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Netto-omzet  

Onze netto-omzet in de prognose is wat betreft 2022 gebaseerd op het budget wat wij voor dat jaar 

hebben gemaakt. Voor de prognosejaren daarna hanteren wij de volgende groeipercentages: 2023: 

3,4%, 2024: 3,3%, 2025 en volgende jaren: 2%.  

Brutomarge  

Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. In de 

prognose gaan wij uit van een vaste brutomarge van 65,8%. Deze brutomarge is gebaseerd op een 

langjarig gemiddelde en hier wordt strak op gestuurd.  

Kosten 

Onze kosten bestaan uit kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten, personeelskosten, 

afschrijvingen en overige bedrijfskosten. Denk bij de laatste post bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, 

kantoorkosten, autokosten en vrachtkosten. De kosten bedragen 57% tot 58% van de omzet. Per saldo 

sturen wij op een EBITDA van rond de 8%. EBITDA betreft het resultaat vóór rente, 

vennootschapsbelasting en afschrijvingen en afwaarderingen. De EBITDA geeft inzicht in de 

ontwikkeling van het resultaat zonder invloed op (fiscale) afschrijvingen, rentebetalingen en 

belastingheffing.  

Financiële baten en lasten 

Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. Ook kan er sprake zijn 

van koersverschillen. Wij betalen rente en kosten aan onze bank,  wij voldoen rente over verschillende 

leningen van Rabobank die in de loop van 2022 afgelost zullen worden de financial leaseverplichtingen 

en verschillende achtergestelde leningen waaronder de lening bij NPEX.  

Winst voor belasting 

Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de 

financiële baten en lasten, en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. In 2022 

prognosticeren wij een winst voor belasting € 421.000. De winst voor belastingen zal in 5 jaar tijd in lijn 

met de groei van de omzet toenemen tot € 488.000. 

Belastingen 

Wij hebben de belastingen op nihil geprognosticeerd. Dit komt doordat wij een aanzienlijk deel van de 

omzet in Dubai realiseren waar we een aantrekkelijk fiscaal regime hebben. Ook hebben wij nog een 

compensabel verlies (onder andere in het Verenigd Koninkrijk van € 130.177).  
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Balans  

(EUR x1) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Activa 

Immateriële vaste activa 50.079 6.971 - - - - 

Materiële vaste activa 88.803 88.803 88.803 88.803 88.803 88.803 

Financiële vaste activa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Totaal vaste activa 168.882 118.803 118.803 118.803 118.803 118.803 

Voorraden (NWK) 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.853.586 1.890.658 1.928.471 

Vorderingen (NWK) 1.468.860 1.519.510 1.570.161 1.601.564 1.633.595 1.666.267 

Liquide middelen 533.280 652.324 942.860 1.246.095 1.575.779 514.858 

Totaal vlottende activa 3.702.140 3.921.834 4.313.021 4.701.244 5.100.032 4.109.596 

Totale activa 3.871.022 4.047.608 4.431.824 4.820.047 5.218.835 4.228.399 

Passiva 

Groepsvermogen 630.226 922.771 1.272.945 1.640.062 2.017.322 2.404.927 

Achtergestelde leningen 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Voorzieningen 3.576 3.576 3.576 3.576 3.576 3.576 

Langlopende schulden - - - - - - 

Kortlopende schulden 650.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Overige schulden (NWK) 987.219 1.021.261 1.055.303 1.076.410 1.097.938 1.119.896 

Totale passiva 3.871.022 4.047.608 4.431.824 4.820.047 5.218.835 4.228.399 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa bestaan uit de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en goodwill zoals 

op pagina 49 toegelicht. In 2024 zijn de immateriële vaste activa volledig afgeschreven. 

  



 

 

 

 

58/93 

 

Voorraden 

De voorraden zijn voor de jaren 2022, 2023 en 2024 absoluut bepaald. Vanaf 2025 zijn ze gerelateerd 

aan de omzet en het referentie jaar 2022.  

Vorderingen 

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, loonheffing (in 2019) en overlopende activa. 

Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten, nog te factureren omzet, voorschotten 

personeel, te verrekenen kosten en overige vorderingen. De balanspost vorderingen in de prognose is 

een afgeleide van de omzet. De vorderingen zijn gerelateerd aan de omzet in 2022 en in de jaren 

daarna aan de omzet en het referentiejaar 2022. 

Liquide middelen 

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. De liquide middelen in 

de prognose zijn een resultante van de overige bepaalde balansposten.   

Eigen vermogen 

Ons eigen vermogen bestaat uit ons aandelenkapitaal, onze wettelijke reserves en onze overige 

reserves. Uitgangspunt voor het eigen vermogen in de prognosebalans is het jaar 2020. Jaarlijkse groei 

ontstaat door het toevoegen van de netto winst.  

Voorzieningen 

Onze voorzieningen bestaan uit latente belastingverplichtingen en houden wij stabiel.  

Achtergestelde leningen 

In de prognosebalans houden wij twee achtergestelde leningen aan: met Seahorse Enterprises B.V. (€ 

200.000) en de NPEX lening ad € 1.400.000. U leest meer over de lening met Seahorse Enterprises 

B.V. in hoofdstuk 7.8.  

Kortlopende schulden 

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 

Ze bestaan in 2022 uit het deel van de leningen bij de Rabobank dat binnen een jaar afgelost moet 

worden ad € 150.000 en een rekening-courant krediet van € 500.000. In de jaren na 2022 zal enkel het 

rekening-courant krediet ad € 500.000 nog van toepassing zijn. Daarnaast betreft het onze crediteuren, 

onze af te dragen belasting, loonheffing en pensioenen en overlopende passiva. 
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Cash flow statement 

(EUR x1000) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Netto winst 321 279 350 367 377 388 

Afschrijvingen 83 83 47 40 40 40 

Werkkapitaal (211) (67) (67) (64) (48) (49) 

Voorzieningen - - - - - - 

Kasstroom uit operationele activiteiten 194 309 331 343 370 379 

Netto Investeringen in IMVA - - - - - - 

Netto Investeringen in MVA (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

FVA 5 - - - - - 

Achtergestelde leningen  900 - - - - (1.400) 

Langlopende schulden (150) - - - - - 

Kortlopende schulden (478) (150) - - - - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 277 (150) - - - (1.400) 

Cash & cash equivalents 431 119 291 303 330 (1.061) 

Het cash-flow statement hebben we opgesteld om in beeld te brengen wat het liquiditeitsverloop is in 

de tijd en om te toetsen of aan het eind van de 5-jarige looptijd van de NPEX lening aan de 

aflossingsverplichting voldaan kan worden. Zelfs in het geval de overname van de sensorproducent 

niet door zou gaan kan de NPEX lening in 2027 afgelost worden. De investeringen zullen wij aanpassen 

aan het dan geldende afschrijvingsniveau van € 40.000. 

10.4.2 Prognose (inclusief overname sensorproducent) 

In onderstaande prognose hebben wij de cijfers van de sensorproducent (die wij voornemens zijn in 

2022 over te nemen) zijn meegenomen. Onze prognose is  in lijn met de eerdere uitgangspunten 

opgesteld. Die uitgangspunten zijn:  

- Wij verwachten een omzetgroei van 2% tot 3% per jaar;  

- Wij hanteren een brutomarge van 65,8%; 
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- De personeelskosten, de afschrijvingen en de overige kosten zijn voor 2022 gebudgetteerd. 

De jaren daarna zijn deze kosten gerelateerd aan het budgetjaar 2022. 

- Wij verwachten circa € 60.000 per jaar te investeren (hierin zijn een eventuele noodzakelijke 

technologie investeringen niet meegenomen) in lijn met de afschrijvingen;  

- De NWK (netto werkkapitaal) posten voorraden, vorderingen alsmede de overige vorderingen 

zijn berekend op basis van de verhouding ten opzichte van de omzet, waarbij 2020 als basisjaar 

is gebruikt;  

- Non-covid tijdperk;  

- De gemiddelde effectieve belastingdruk is aangenomen op 6%. Dit komt met name door de 

belastingvoordelen die er gelden voor de vestiging in Dubai; 

- Wij verkopen voor € 1.400.000 aan obligaties. 

 

Winst- en verliesrekening 

(EUR x1000) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Netto omzet 
7.558 7.793 8,029 8.190 8.353 8.520 

Kostprijs van de omzet 
(2.917) (3.004) (3.091 (3.153) (3.216) (3.280) 

Brutomarge 
4.648 4.796 4.945 5.043 5.144 5.247 

Kosten van uitbesteed werk en andere 
externe kosten 

(135) (145) (155) (133) (135) (138) 

Personeelskosten 
(2.564) (2.676) (2.737) (2.792) (2.848) (2.905) 

Afschrijvingen 
(159) (140) (121) (121) (121) (98) 

Overige bedrijfskosten 
(1.349) (1.402) (1.455) (1.484) (1.514) (1.544) 

Kosten 
(4.207) (4.363) (4.468) (4.530) (4.618) (4.685) 

Bedrijfsresultaat 
441 433 477 513 526 562 

Financiële baten en lasten 
(149) (144) (144) (144) (144) (144) 

Resultaat voor belasting 
292 289 333 369 382 418 

Belastingen 
(15) (16) (17) (23) (23) (29) 

Resultaat na belastingen 
277 273 316 347 359 389 
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Door de overname van de sensoractiviteiten groeit de omzet aanzienlijk met iets minder dan 25%. De 

omzetverdeling ziet er als volgt uit (x € 1.000): 

OMZET 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Reguliere Omzet 5.800 6.000 6.200 6.324 6.450 6.579 
Omzet Sensors 1.758 1.793 1.829 1.866 1.903 1.941 

       

Totale Omzet 7.558 7.793 8.029 8.190 8.353 8.520 

 

Het effect op de EBITDA, dit is het resultaat voor rente, vennootschapsbelasting en afschrijvingen en 

afwaarderingen (zoals toegelicht in paragraaf 10.4.1), is als volgt (x € 1.000): 

EBITDA 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Regulier  504 476 497 507 517 528 

Sensor activiteiten 96 98 100 128 130 132 

       

Totale EBITDA 600 574 597 635 647 660 

Ter vergelijking: de EBITDA over 2019 bedroeg € 907.000 en over 2020 € 466.000.  

 

Balans  

(EUR x1000) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Activa 

Immateriële vaste activa 302 221 160 99 37 0 

Materiële vaste activa 88 88 88 88 88 87 

Financiële vaste activa 30 30 30 30 30 30 

Totaal vaste activa 419 339 278 217 155 117 

 

Voorraden (NWK) 1.700 1.750 1.800 1.854 1.891 1.918 

Vorderingen (NWK) 1.830 1.893 1.956 1.995 2.035 2.076 

Liquide middelen 399 541 857 1.205 1.581 563 

Totaal vlottende activa 3.929 4.184 4.613 5.054 5.507 4.567 
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Totale activa 4.348 4.523 4.891 5.270 6.662 4.685 

       

Passiva 

Groepsvermogen 586 859 1.175 1.521 1.880 2.270 

Achtergestelde leningen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 200 

Voorzieningen 4 4 4 4 4 4 

Langlopende schulden - - - - - - 

Kortlopende schulden 650  500 500 500 500 500 

Overige schulden (NWK) 1.509 1.561 1.613 1.645 1.678 1.712 

Totale passiva 4.348 4.523 4.891 5.270 5.662 4.685 

Immateriële vaste activa 

Deze post groeit als gevolg van de overname van de sensor activiteiten met € 208.000 naar 302.000 

in 2022. Op deze post wordt afgeschreven (zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 10.2). 

Voorraden 

De voorraden groeit mee met de stijging van de omzet. Daarbij zullen we de voorraad steeds kritisch 

monitoren. Tot nu toe is het van groot belang geweest dat we een goed voorraad niveau hadden, zodat 

opdrachten tijdig konden worden geleverd.  

Vorderingen 

Dit betreft de debiteuren die eveneens meegroeien met de groei van de omzet.   

Achtergestelde leningen 

Dit betreft de lening die afgesloten wordt bij NPEX ad € 1.400.0000, alsmede de achtergestelde lening 

van de aandeelhouder (Seahorse Enterprises B.V.) ad € 200.000. 

Kortlopende schulden 

In de loop van 2022 zullen alle langlopende leningen afgelost worden. Er resteert eind 2022 slechts 

nog een kortlopende aflossingsverplichting en een rekening-courant krediet van € 500.000.  
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 Cash flow statement 

(EUR x1000) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Netto winst 277 273 316 347 359 389 

Afschrijvingen 159 140 121 121 121 98 

Werkkapitaal (50) (61) (61) (63) (44) (45) 

Voorzieningen - - - - - - 

Kasstroom uit operationele activiteiten 385 352 376 408 436 442 

Netto Investeringen in IMVA (306) - - - - - 

Netto Investeringen in MVA (60) (60) (60) (60) (60) (60) 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten (366) (60) (60) (60) (60) (60) 

FVA 5 - - - - - 

Achtergestelde leningen  900 - - - - (1.400) 

Langlopende schulden (150) - - - - - 

Kortlopende schulden (478) (150) - - - - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 277 (350) - - - (1.400) 

Cash & cash equivalents 296 142 316 348 376 (1.018) 

In het cash-flow statement laten wij zien hoe de lening bij NPEX na 5 jaar afgelost wordt. Hierin hebben 

wij opgenomen dat in 2027 € 1.400.000 zal worden afgelost. Vandaar dat het cash-effect in dat jaar 

negatief is. In de jaren ervoor wordt voldoende liquiditeit opgebouwd om aan die verplichting te kunnen 

voldoen.  

10.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit  

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze verplichtingen 

te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door ons balanstotaal. Dat 

ziet er zo uit:  
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Eigen vermogen (groepsvermogen) 

_________________ 

Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2021die voor ons bijzonder van belang zijn 

en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit op 31 december van de volgende jaren: 2019, 

2020 en 2021. Daarnaast hebben wij de verwachte solvabiliteit over de jaren 2022 – 2027 opgenomen 

(op basis van de prognose zoals opgenomen in hoofdstuk 10.4.2).  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totaal eigen 

vermogen 

472.131 629.490 447.210 586.000 859.000 1.175.000 1.521.000 1.880.000 2.270.000 

Balanstotaal 4.734.220 3.566.257 3.374.034 4.348.000 4.523.000 4.891.000 5.270.000 5.662.000 4.685.000 

Solvabiliteit 10,0% 17,6% 13,3% 13,5% 19% 24% 28,9% 33,2% 48,5% 

10.6 Rechtszaken  

In de afgelopen 12 maanden is er één juridische procedure geweest. Deze procedure had betrekking 

op een geschil tussen ons en de verkoper van PKG. Het geschil had betrekking op garanties die waren 

afgegeven bij de overname van PKG in 2016. Afgelopen april heeft de rechter een tussenvonnis 

gewezen. Dit tussenvonnis bevat een bewijsopdracht. Deze bewijsopdracht heeft met name betrekking 

op de wederpartij. Ook zijn in dit tussenvonnis een aantal van onze vorderingen toegewezen. Sindsdien 

zijn partijen in onderling overleg getreden om het geschil buiten rechte op te lossen. Dit betekent dat 

tijdelijk niet verder wordt geprocedeerd. Inmiddels hebben beide partijen de vaststellingsovereenkomst 

getekend en zal de zaak worden doorgehaald.  

Voor het overige zijn er de afgelopen 12 maanden 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.  

10.7 De vooruitzichten zijn niet materieel slechter sinds publicatie van onze laatste financiële 

overzichten  

Wij hebben op 20 oktober 2021 onze laatste financiële overzichten bekend gemaakt. Sinds deze datum 

zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. Er zijn ons geen 
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gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen 

hebben voor onze vooruitzichten.  

10.8 Er zijn geen materiële wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in 

onze handelspositie  

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2020 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van 

betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep van bedrijven waar wij bij horen.  
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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.  

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.  
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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 2022 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 € 69.398 37,07% 

2 vanaf € 69.398 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd  
(geboren voor 1 januari 1946) 

1 tot € 35.472 19,17% 

2 vanaf € 35.472 tot € 69.398 37,07% 

3 vanaf € 69.398 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen Tarief vanaf AOW-Leeftijd  
(geboren na 1 januari 1946) 

1 tot € 36.409 19,17% 

2 vanaf € 36.410 tot € 69.398 37,07% 

3 vanaf € 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 2022 voor u gelden. 

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand 

(zonder een fiscaal partner) 

€ 50.650 
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U bent volwassen en gehuwd of samenwonend 
(fiscaal partner) 

€ 101.300 (gezamenlijke vrijstelling) 

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 € 50.000 67% 33% 

2 tussen € 50.000 en € 950.000 21% 79% 

3 meer dan € 950.000 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. Sinds 

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, PAT-Krüger Group B.V., 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 bijlage 

1 bij dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte. 

13.1.1  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.  

13.1.2 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.  

13.1.3 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.  

13.1.4 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.  

13.1.5 Wat mag ik doen op een vergadering?  

U mag op een vergadering het volgende doen:  

• u mag spreken (het woord voeren); en  

• u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt verloopt.  

13.1.6 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. 



 

 

 

 

71/93 

 

14 HEEFT U EEN KLACHT?  

Heeft u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

npex@pat-kruger.com. U kunt ook een brief sturen naar:  

PAT-Krüger Group B.V.  

Mangaan 6 

5234 GD 's-Hertogenbosch 

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; 

− onze jaarrekeningen over 2019 en 2020; 

− de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/patkruger. 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 derde 

gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist 

of misleidend zou kunnen zijn. 

http://www.npex.nl/patkruger
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BIJLAGE 1 TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. PAT-Krüger Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Rotterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de 

Mangaan 6 (5234 GD) in 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 66371600 ("PKG"). 

 

en 

  

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel 

in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 (1181 

NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"); 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

1. PKG geeft voor maximaal € 1.400.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

1.400 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 

uitgegeven op de datum die staat in het prospectus en terugbetaald op de datum die 

staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum zoals staat in het prospectus.  

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de 

beleggers ten opzichte van PKG. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte 

staan. Een belangrijke taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren 

van de vergadering van beleggers.  

 

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen 

van de beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt 

daarnaast ook de gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere 

bedrijven hebben gekocht. 
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4. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage 

bij dit prospectus. De beleggers hebben zich met de inschrijving gebonden aan het 

prospectus en daarmee met deze trustakte.  
 

PKG en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

1. Eigenschappen van de obligaties 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. PKG heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling 

door PKG van alle bedragen die PKG moet betalen aan de beleggers op grond van de 

afspraken in het prospectus.  

2.2 De schuld die PKG heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld 

die PKG aan de beleggers heeft. De totale schuld is het uitstaande bedrag van de lening en de 

rente die PKG aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die PKG aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet 

mee. Betaalt PKG rente of betaalt PKG de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale 

schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die PKG heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

2.3  Is PKG ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de 

beleggers? Dan is PKG ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is 

de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op PKG ook opeisbaar. 

 

3. PKG moet eerst betalen aan de beleggers 

3.1 PKG 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:  

a. als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

b. wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt. Dit kan 

alleen als PKG de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.  

Dan moet PKG aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van PKG aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

3.2  Betaalt PKG aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen PKG om rechtstreeks aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te 
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betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk 

informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

4.1  PKG moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen. Krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van PKG, 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 PKG. Dat geldt alleen 

voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug 

te betalen aan PKG. 

4.2  Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen 

aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij 

van PKG 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.  

 

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.  
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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. PKG moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

6.1 PKG moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de beleggers. 

Welke informatie PKG moet geven, staat in het prospectus. 

6.2 PKG 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 PKG de afspraken over de obligaties veranderen. 

De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt: 

a. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

b. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

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 PKG.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren over 
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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 PKG de afspraken over de obligaties wijzigen.  

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als PKG de afspraken niet 

nakomt 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van PKG.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen PKG. 

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 PKG of tegen de 

bestuurders van PKG, als PKG de afspraken niet nakomt.  

9.3 De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure 

tegen PKG of tegen de bestuurders van PKG te starten. 

9.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de beleggers 

in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van 

crediteuren als PKG failliet gaat.  

9.5 Komt PKG de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aan PKG 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.  

9.6  Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan PKG 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: 

i. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor het 

voorgenomen uitstel; en 

ii. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook de 

plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

10. Als PKG de verplichtingen niet nakomt 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als PKG in verzuim is. 

PKG is in verzuim als het volgende geldt: 



 

 

 

 

79/93 

 

1. PKG heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of PKG 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 PKG hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld; en 

3. PKG is haar verplichtingen niet alsnog nagekomen binnen 14 dagen na de 

ingebrekestelling. 

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 PKG haar faillissement heeft aangevraagd of als PKG failliet is verklaard. Of als PKG 

surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als PKG 

een besluit tot ontbinding heeft genomen 

2. Als PKG een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet heeft. 

Of als PKG die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning 

voldoet. 

3. Als PKG zich niet aan de wet houdt. 

4. Als PKG in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening aan te 

gaan. 

5. Als PKG een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als PKG de 

licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet. 

6. Als PKG afspraken over een andere lening niet nakomt. 

7. Als PKG  (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 

8. Als de heer C.J. Kleijwegt niet langer direct of indirect meer dan 50% van de geplaatste 

en gestorte aandelen in het kapitaal van PKG houdt. Of niet langer direct of indirect 

overwegende zeggenschap heeft over PKG. 

9. Als PKG geld leent aan een derde. Of als PKG afspreekt dat zij voor een derde gaat 

betalen (garant stellen). Of als PKG zekerheid geeft aan een derde, behalve financiële 

ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Met een derde bedoelen 

wij niet onze groepsvennootschappen. 

10. Als PKG 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. 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 
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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 PKG heeft gekregen. PKG moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar verstrekken.  

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 PKG 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 PKG 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 PKG 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. 
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13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van PKG 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.  

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 PKG en 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 ook 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.  
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15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.  

 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische bijstand 

16.1 PKG betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

1. een bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de 

jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar 

een rekening sturen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening 

sturen op de dag waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende volgende 

jaren zal zij PKG dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  

2. 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 PKG deze werkzaamheden in rekening brengen na afloop 

van de maand waarin zij deze heeft verricht. 

3. de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in geval een 

vergadering niet op het kantoor van PKG plaatsvindt. 

16.2 PKG zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de datum 

van de rekening betalen.  

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om PKG te onderzoeken 

of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

16.4 Is het nodig om PKG 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 vooruitbetalen. 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 stemgerechtigde beleggers op die vergadering aanwezig 

is.  

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.  
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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 PKG alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers helemaal is 

nagekomen, 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 PKG. "Onafhankelijk" betekent dat 

de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben 

van PKG. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van PKG. Of van een bedrijf dat 

bij PKG 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. 

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 PKG zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. PKG zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.  
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18. De trustakte kan veranderen 

18.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen en PKG 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.  

18.2 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 PKG 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?  

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.  
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Opgesteld en ondertekend in tweevoud: 

 

 

____________________  ____________________ 

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen  

mr. M.C. Olie LL.M.   mr. S.G. van de Vusse MBV 

Voorzitter    Penningmeester 

 

 

 

____________________   

Namens PAT-Krüger Group B.V. 

C.J. Kleijwegt 

Bestuurder 
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BIJLAGE 2 AKTE MEDESCHULDENAARSTELLING EN ACHTERSTELLING 

Hoofddebiteur (statutaire naam, statutaire zetel, handelsvestigingsnummer): 

• PAT-Krüger Group B.V., ’s-Hertogenbosch, 66371600 

Hierna te noemen: hoofddebiteur 

Hoofdelijke mededebiteuren in Nederland (statutaire naam, statutaire zetel, 

handelsvestigingsnummer): 

• PAT-Krüger Holding B.V. 's-Hertogenbosch, 17166275  

• PAT-Krüger Systems B.V., ’s-Hertogenbosch, 17166284  

• PAT-Krüger Management B.V., 's-Hertogenbosch, 17166277  

• PAT-Krüger Traffic B.V. 's-Hertogenbosch, 17166282 

Hoofdelijke mededebiteuren buitenland: 

• PAT-Krüger Systems LIMITED Rugeley, Staffordshire (Verenigd Koninkrijk),  

• PAT-Krüger Systems GmbH, ESSEN HRB 19280 (AG Essen) (Duitsland),  

• PAT-Krüger Global Systems Ltd, Nicosia (Cyprus) 

• PAT-Krüger Systems ME Ltd, Nicosia (Cyprus) 

 

Hierna te noemen: hoofdelijke mededebiteuren en samen met de hoofddebiteur: de debiteuren 

Crediteur  (statutaire naam, statutaire zetel, handelsvestigingsnummer): 

Stichting Obligatiehoudersbelangen, Amsterdam, 53177770 

Hierna te noemen: crediteur  

In aanmerking nemende:  

A. De hoofddebiteur geeft voor maximaal € 1.400.000 obligaties uit. De lening bestaat uit 
maximaal 1.400 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 
uitgegeven op de datum die staat in het prospectus behorende bij de aanbieding van de 
obligaties en terugbetaald op de datum die staat in dat prospectus, of een eerdere of latere 
datum zoals staat in dat prospectus. 

 
B. De crediteur behartigt de gezamenlijke belangen van de obligatiehouders ten opzichte van de 

hoofddebiteur. Daarvoor krijgt de crediteur op grond van een privatieve last de bevoegdheden 
en taken die staan vermeld in de trustakte gedateerd op of omstreeks de datum van deze 
overeenkomst tussen de crediteur en de hoofddebiteur (trustakte). 
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C. De crediteur heeft uit hoofde van de trustakte een eigen, exclusief vorderingsrecht jegens de 
hoofddebiteur tot nakoming door de hoofddebiteur van al zijn (betalings-) verplichtingen jegens 
de obligatiehouders (parallelle vordering) en tevens naar eigen goeddunken - doch te allen 
tijde met inachtneming van de belangen van de obligatiehouders en de bepalingen van de 
trustakte - over de rechten van die obligatiehouders kan beschikken. De parallelle vordering is 
steeds gelijktijdig met de corresponderende gezamenlijke vorderingen van de obligatiehouders 
onder de obligatielening opeisbaar. 

 
D. Ingeval de hoofddebiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de crediteur uit hoofde 

van de parallelle vordering kan voldoen, verbindt iedere hoofdelijke mededebiteur zich onder 
de voorwaarden van deze overeenkomst tot nakoming van deze betalingsverplichtingen van 
de hoofddebiteur jegens de crediteur. 

 
E. De debiteuren hebben een of meerdere leningen aangetrokken van Coöperatieve Rabobank 

U.A. (de bank).  

 
F. De crediteur is bereid zijn vorderingen op de debiteuren achter te stellen bij de vorderingen die 

de bank op de debiteuren heeft en/of zal verkrijgen, 

Verklaren te zijn overeengekomen:  

A. Hoofdelijkheid 

1 Met in achtneming van de achterstelling zoals overeengekomen in onderdeel B. (Achterstelling) 
van deze overeenkomst, verbindt iedere hoofdelijke mededebiteur zich hoofdelijk (en niet bij 
wijze van borgtocht) om op eerste schriftelijk verzoek van de crediteur, waarin deze aangeeft 
dat de hoofdebiteur niet aan diens betalingsverplichtingen jegens de crediteur uit hoofde van 
de parallelle vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen 
op de daarin gestelde wijze aan de crediteur te voldoen. 

 
2 Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere hoofdelijke mededebiteur afstand van alle rechten 

en weren die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of rechtspraak in 
verband met deze overeenkomst en/of enig door hem ten behoeve van de crediteur verstrekt 
zekerheidsrecht, aan hem zullen worden toegekend. 

 
3 De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een hoofdelijke mededebiteur 

worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door de crediteur van enig recht 
jegens een andere hoofdelijke mededebiteur of de hoofdebiteur, het verlenen van 
kwijtschelding jegens een andere hoofdelijke mededebiteur of de hoofdebiteur en/of door het 
verlenen van uitstel van betaling door de crediteur aan een andere hoofdelijke mededebiteur of 
de hoofdebiteur. 

 
4 Een hoofdelijke mededebiteur blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de 

hoofdebiteur onder de parallelle vordering, ook in de volgende situaties: 

 
a. als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd;  

 
b. als de voorwaarden van de obligatielening zoals opgenomen in het prospectus worden 

gewijzigd of aangevuld; 
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c. als de crediteur zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de obligatielening 
(daaronder begrepen de parallelle vordering) overdraagt op een ander, of met een akkoord 
in welke vorm ook wordt ingestemd. 

 
5 Iedere hoofdelijke mededebiteur geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover nodig 

hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden dat het 
bedrag waarvoor een hoofdelijke mededebiteur onder deze overeenkomst hoger wordt. 

 
6 Iedere hoofdelijke mededebiteur doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder recht 

tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens een andere hoofdelijke mededebiteur 
of de hoofdebiteur heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder de ontbindende 
voorwaarde dat de crediteur een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan alle hoofdelijke 
mededebiteurs waaruit blijkt dat alle verplichtingen van de hoofdebiteur jegens de crediteur 
onder de parallelle vordering onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn voldaan. 

B. Achterstelling 

7 De crediteur stelt bij deze de parallelle vordering met de daarover verschuldigde rente achter 
bij de vorderingen, die de bank op iedere debiteur heeft en/of zal verkrijgen uit hoofde van 
verstrekte en/of te verstrekken geldleningen, verleende en/ of te verlenen kredieten in rekening-
courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen dan wel uit welken anderen hoofde 
ook. Iedere debiteur erkent deze achterstelling en zal zich dienovereenkomstig gedragen. De 
crediteur verbindt zich mitsdien jegens de bank om gehele noch gedeeltelijke voldoening van 
de vermelde vordering(en) op de debiteur(en) en de daarover verschuldigde rente aan te 
nemen, deze vordering( en) en de daarover verschuldigde rente niet in verrekening te brengen, 
niet te vervreemden of te bezwaren en geen zekerheid voor deze vordering(en) en de daarover 
verschuldigde rente van de debiteur(en) te accepteren, zolang de bank nog enige vordering op 
een debiteur heeft of kan verkrijgen, tenzij hij van de bank daarvoor vooraf schriftelijk 
toestemming heeft verkregen. 

 
8 In afwijking van het bepaalde in artikel 7 is een debiteur bevoegd tot betaling van de over de 

parallelle vordering(en) verschuldigde rente aan de crediteur en is de crediteur bevoegd deze 
rente in ontvangst te nemen, totdat de bank schriftelijk aan de debiteuren en de crediteur heeft 
medegedeeld dat een of meerdere debiteuren hun verplichtingen jegens de bank niet zijn 
nagekomen en de voornoemde bevoegdheid is ingetrokken. 

 
9 De achterstelling zal komen te vervallen indien en zodra de bank dit schriftelijk aan de 

debiteuren en de crediteur heeft meegedeeld. 

 
10 Alle kosten die uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan voortvloeien, de gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverschillig of deze tegenover een 
debiteur, de crediteur of tegenover derden zijn gemaakt, komen (hoofdelijk) voor rekening van 
de debiteuren. 

 
11 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie c.q. na 

juridische splitsing van de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend 
respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de bank. 

 
12 De bank is bevoegd de rechtsverhouding(en) waarin de bank tot de debiteuren en de crediteur 

staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (partieel) over te dragen aan een derde. 
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13 Alle bepalingen in onderdeel B. (Achterstelling) van deze overeenkomst die (mede) in het 
belang van de bank zijn overeengekomen, zijn te kwalificeren als een onherroepelijk 
derdenbeding om niet zoals bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. De bank kan 
van de andere partijen bij deze overeenkomst nakoming vorderen van alle bepalingen, 
verklaringen en verplichtingen die volgen uit onderdeel B. (Achterstelling) van deze 
overeenkomst om haar rechten zoals die voortvloeien of verband houden met deze akte te 
beschermen.   

C. Verklaringen  

De crediteur verklaart:  

• Economisch belang te hebben bij het aangaan van deze overeenkomst 

• Dat het aangaan van deze overeenkomst past binnen haar statutaire doelomschrijving.  

Iedere debiteur verklaart:  

• Economisch belang te hebben bij het aangaan van deze overeenkomst 

• Dat het aangaan van deze overeenkomst past binnen haar statutaire doelomschrijving en 
toegestaan is onder het recht van de jurisdictie waar zij is opgericht.  
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Ondertekening  

De debiteuren en de crediteur verklaren akkoord te zijn met de inhoud van alle pagina's van deze 

overeenkomst.  

 

Debiteuren 

PAT-Krüger Group B.V. 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:  

C.J Kleijwegt  

 

PAT-Krüger Holding B.V. 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

Pat-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. Kleijwegt 

 

PAT-Krüger Management B.V.  

Plaats: 

Datum: 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

PAT-Krüger Holding B.V. namens wie PAT-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. 

Kleijwegt 
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PAT-Krüger Systems B.V.  

Plaats: 

Datum: 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

PAT-Krüger Management B.V. namens wie enig bestuurder PAT-Krüger Holding B.V. namens wie 

PAT-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. Kleijwegt 

 

PAT-Krüger Traffic B.V. 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

PAT-Krüger Holding B.V. namens wie PAT-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. 

Kleijwegt 

 

PAT-Kruger Systems LIMITED 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

PAT-Krüger Holding B.V. namens wie PAT-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. 

Kleijwegt 
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PAT-Krüger Systems GmbH 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

PAT-Krüger Holding B.V. namens wie PAT-Krüger Group B.V., namens wie enig bestuurder C.J. 

Kleijwegt 

PAT-Kruger Global Systems Ltd. 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

C.J. Kleijwegt 

PAT-Kruger Systems  ME Ltd. 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

C.J. Kleijwegt 
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Crediteur 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 1:  

mr. M.C. Olie 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 2: 

mr. S.G. van de Vusse MBV  

 


