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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 
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28 maart 2022 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Xillio Nederland 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 € 3.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 3.000 obligaties aan. 

 

Heeft u obligaties die wij op 5 april 2017 en 21 december 2017 hebben uitgegeven? 

Dan kunt u met die obligaties betalen als u deze obligaties koopt.  

 

Voor de obligaties 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. 

 

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.  

 

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?  

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. 

 

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. Leest u ook de risico’s die horen bij de obligaties en bij 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.  
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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. 
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- 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). 

 

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. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

Deze obligaties lijken op aandelen 

Ons eigen vermogen is zeer beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de 

buffer aan eigen vermogen klein is waardoor wij bij tegenvallende resultaten relatief snel niet 

meer aan onze verplichtingen op de obligaties zullen kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de 

obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

 

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. Het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen. 

 

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. 
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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 minder rente krijgt als u bijvoorbeeld 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 waar u het niet mee 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. 

 

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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  

 

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 worden gestemd.  

 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de gezamenlijke beleggers toch een besluit 

nemen 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.  

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Wij hebben niet voldoende geschikte medewerkers 

Voor het verlenen van onze diensten (en het ontwikkelen van onze software) zijn geschikte 

medewerkers met de juiste kennis nodig. Neemt de vraag naar onze diensten toe? Maar hebben 

wij niet voldoende geschikte medewerkers om de diensten uit te voeren? Dan kunnen wij minder 
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opdrachten aannemen. Het kan ook zijn dat wij niet genoeg geschikte medewerkers kunnen 

vinden. Ook kan het zijn dat medewerkers vertrekken. Ook dan kunnen wij minder opdrachten 

aannemen.  

 

Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 

 

Onze reputatie is belangrijk 

Het merendeel van de verhuisdiensten komt binnen via bestaande contacten. Loopt de reputatie 

van ons of van onze groep schade op? Dan kan het zijn dat onze contacten ons niet meer 

inschakelen. Dan is er minder vraag naar onze verhuisdiensten. Daardoor hebben wij minder 

inkomsten.  

 

Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 

 

Wij zijn afhankelijk van anderen 

Onze verhuissoftware en onze verhuisdiensten maken vaak onderdeel uit van een project.  

Wij maken afspraken met een andere softwareleverancier of services partner.  

Die softwareleverancier of services partner maakt afspraken met de eindklant. Wij zijn dus 

afhankelijk van de softwareleverancier of services partner. Gaat er iets mis in het project?  

Dan kan het zijn dat de eindklant niet betaalt aan de softwareleverancier of services partner.  

Wij krijgen dan ook niets betaald. Dat kan ook zo zijn als de eindklant wel tevreden is met onze 

software of onze diensten. 

 

Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 

 

Onze software heeft een fout 

Wij ontwikkelen onze eigen software en verkopen licenties hiervan. Zit er een fout in onze 

software? Dan kunnen wij gedwongen worden om dit op onze kosten te herstellen. Dat kost ons 

geld.  
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Ook kan het gevolg van fouten zijn dat wij minder snel onze software kunnen verkopen.  

Hierdoor kan het langer duren voordat wij inkomsten krijgen. In het ergste geval kan de 

softwareleverancier die onze software meeverkoopt, met ons het contract opzeggen.  

 

Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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.  

 

Wij kunnen onze verhuisdiensten en onze software niet meer verkopen 

Wij bieden verhuisdiensten. Ook verkopen wij licenties van onze verhuissoftware en onze 

integratiesoftware. Komen er bedrijven die dezelfde of vergelijkbare software verkopen?  

Of komen er bedrijven die dezelfde of vergelijkbare verhuisdiensten bieden? Dan kan het zijn dat 

wij onze diensten en licenties niet meer kunnen verkopen.  

 

Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 

 

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. Dan kan het zijn 

dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

 

Ons eigen vermogen is beperkt 

Wij hebben een beperkt eigen vermogen. Dit betekent dat dan de buffer aan eigen vermogen 

beperkt is. Daardoor zullen wij bij tegenvallende resultaten relatief snel niet meer aan onze 

verplichtingen op de obligaties kunnen voldoen. 

 

Wij moeten subsidie terugbetalen of krijgen geen subsidie meer 

Al onze dochtervennootschappen krijgen op dit moment subsidie. Die subsidie is gebaseerd op 

de Wet Bevordering Speur en Onderzoek of WBSO-regeling van de RVO (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). De WBSO-regeling houdt in dat wij minder loonheffing betalen over 

het salaris van onze medewerkers in Nederland.  

 

Ieder jaar kan de RVO de administratie van onze dochtervennootschappen onderzoeken.  

Daarna stelt RVO vast of onze dochtervennootschappen de subsidie terecht hebben gekregen. 

Het kan zijn dat RVO de subsidie helemaal of voor een deel terugvordert. Het kan ook zijn dat 
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RVO in de toekomst geen subsidie meer verstrekt voor de Wet Bevordering Speur en Onderzoek. 

Ook kan het zijn dat WBSO-regeling verandert en onze dochtervennootschappen minder subsidie 

krijgen. Dan heeft dat een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 

 

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter 

belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen.  

Dit heeft een negatief effect op ons financiële resultaat. 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. 
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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. Xillio Nederland 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 8 december 2021 besloten om deze lening aan te gaan en de 

obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders hebben dit besluit goedgekeurd op 8 december 

2021. 

 

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

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

NPEX. 

 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt 

voor ons. Wij zijn opgericht op 24 november 2014 in Nederland. Wij hebben het volgende als 

doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze statuten:  

 

 het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen op ICT gebied, waaronder mede begrepen 

consultancy, ontwikkeling en handel in software, alsmede het geven van trainingen op ICT gebied; 

 het oprichten van, het samenwerken met, het op enigerlei wijze deelnemen in het besturen van ondernemingen 

en vennootschappen; 

 het verstrekken van garanties of zekerheden en het verbinden van de vennootschap of activa van de 

vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is 

verbonden; 

 het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen en vennootschappen; 

 het financieren van ondernemingen en vennootschappen; 

 het lenen en uitlenen van gelden; 

 het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van vermogenswaarden in 

het algemeen; 

 het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële 

financiële en commerciële activiteiten; 

 het aangaan van pensioen- en lijfrente overeenkomsten en het daaruit voortvloeiend beleggen van vermogen; 

 het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
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Wij zijn statutair gevestigd in Hilversum. Ons kantooradres is aan de ’s Gravelandseweg 178 in 

(1217 GB) Hilversum. Ons telefoonnummer is +31 (0)35 622 95 45. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 november 2014 onder nummer 61965499. 

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 

724500JZJS9UAQDUVE26. 

 

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 

 

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. 
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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 44 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, 7e etage, aan 

het Prinses Margrietplantsoen 44 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 de bijlage van 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 in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor 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 in Amsterdam. Het nummer is 53177770.  

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

wij u die gratis toe. 
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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 3.000 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er teveel inschrijvingen 

zijn. Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal € 3.000.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

3.000 obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NLNP00100216. 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. 

Speciale regeling voor als u al 

obligaties heeft  

Heeft u obligaties die wij op 5 april 2017 en 21 december 2017 

hebben uitgegeven? Dan geldt een speciale regeling als u deze 

obligaties koopt: 

1. U betaalt voor een obligatie met een obligatie uit 2017.  

Voor iedere obligatie die u koopt, kunt u betalen met 1 

obligatie uit 2017.  
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2. U betaalt geen inschrijfkosten van 1%. Over die kosten 

leest u hierboven. 

3. U ontvangt geen vergoeding voor vervroegde terugbetaling 

als u betaalt met obligaties uit 2017.  

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met 10 mei 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.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op 17 mei 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 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 17 mei 2022 de 

obligaties? Dan krijgt u op 17 mei 2027 uw geld terug.  

 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te 

schrijven stopt. Wij kunnen een eerdere datum kiezen als wij 

genoeg inschrijven hebben vóór de datum dat de inschrijving 

stopt. Wij kunnen ook een latere datum kiezen als wij nog niet 

genoeg inschrijvingen hebben. 

 

Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde moment terug. 

Dat doen wij 5 jaar nadat wij de eerste obligaties hebben 

uitgegeven. Verlengen wij de inschrijfperiode en geven wij 

alvast een deel van de obligaties uit? En schrijft u in daarna in 

en krijgt u dus later 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. 

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 17 mei 

2022? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente 

dus op 17 juni 2022 of maximaal 5 werkdagen later.  
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Daarna krijgt u de rente op 17 juli 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 reden: 

 De obligaties zijn achtergesteld. 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 

hoofdstuk 4.2. 

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

wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt. 

 Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht). Betalen wij 

niet meer? Dan hebben wij niet afgesproken dat u 

bijvoorbeeld recht heeft om onze activa te verkopen om zo 

uw geld terug te krijgen. Wij spreken hierover niets af. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet 

veranderen.  

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 

krijgt geen zekerheden 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt geen zekerheden 

(zoals een pandrecht of hypotheek). Betalen wij niet? Dan heeft 

Stichting Obligatiehoudersbelangen niet het recht om 

bezittingen of inkomsten van ons te verkopen, zodat de 

beleggers alsnog betaald te krijgen.  

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.  
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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 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.  
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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 op 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 maatregelen 

treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt 

u als de bijlage 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 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 hebben op dit moment 6 leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

 twee leningen van Coöperatieve Rabobank U.A  

 een obligatielening die wij op 5 april 2017 hebben uitgegeven 

 een obligatielening die wij op 21 december 2017 hebben uitgegeven 

 een lening van RJE Holding B.V. 
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 een lening van Groupcom Solutions B.V.  

 

U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.6.  

 

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: 

 

 Coöperatieve Rabobank U.A  

 de obligatielening die wij op 5 april 2017 hebben uitgegeven, de obligatielening die wij op 

21 december 2017 hebben uitgegeven en deze obligatielening 

 RJE Holding B.V. 

 Groupcom Solutions B.V.  

 

Deze volgorde betekent dat eerst Coöperatieve Rabobank U.A. recht heeft op terugbetaling van 

de lening. Is er nog geld over? Dan heeft u, samen met de andere beleggers en de beleggers bij 

NPEX die in 2017 geld aan ons hebben geleend, recht op terugbetaling van de lening. Is er daarna 

nog geld over? Dan heeft RJE Holding recht op terugbetaling van de lening. Daarna heeft 

Groupcom Solutions B.V. recht op 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 obligaties.  

 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
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 cash flow en dan de opgebouwde reserves.  

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Wij betalen dus € 240.000 per jaar aan rente als 

wij € 3.000.000 lenen. De rente willen wij betalen uit de cash flow en de opgebouwde reserves.  

 

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 1 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 1 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.  
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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.  

 

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 tweede jaar? Dan betalen wij 4% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

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/xillio. 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 dinsdag 10 mei 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.  

 

Betaalt u met obligaties die wij in april 2017 en december 2017 hebben uitgegeven?  

Dan geeft u dit aan bij uw inschrijving. Op de dag dat wij de obligaties uitgeven, boekt 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties van uw beleggingsrekening af.   

 

U moet uiterlijk op 10 mei 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: 

 

Dinsdag 10 mei 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. 
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Vrijdag 13 mei 2022 

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

 

Dinsdag 17 mei 2022 

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

 

1. Wij hebben het geld of de obligaties die wij in 2017 hebben uitgegeven, van de beleggers 

ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

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. Betaalt u met de obligaties die wij 

in 2017 hebben uitgegeven? Dan kijken wij naar het moment van ontvangst van uw inschrijving. 

 

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 17 mei 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.  
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Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/xillio). 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 3 werkdagen 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/


 

- 25 - 

 

 

6. Als u obligaties wilt verkopen 

 

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.  

 

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? 

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in ICT. Wij leveren diensten op het gebied van ICT en 

wij ontwikkelen en verkopen licenties van onze software.  

 

Dit zijn onze belangrijkste activiteiten:  

 

1. Wij verhuizen informatie van het ene systeem naar het andere (migreren). Dit zijn onze 

verhuisdiensten (wij noemen het ook wel migratiediensten). Wij gebruiken hiervoor onze 

verhuissoftware. Bij deze verhuisdiensten verkopen wij ook licenties van onze 

verhuissoftware. Een verhuizing is vaak onderdeel van een groter programma binnen een 

bedrijf of organisatie. Wij kunnen daarbij rechtstreeks worden ingehuurd. Of de 

contractuele relatie loopt via een services partner of softwareleverancier. Dan is het de 

services partner of een softwareleverancier die onze verhuissoftware of verhuisdienst 

meeverkoopt aan de eindklant. Dan heeft die services partner of softwareleverancier een 

contractuele relatie met de eindklant.  

 

2. Wij verkopen software waarmee alle beschikbare informatie in een bedrijf op één centrale 

plek wordt opgeslagen en bewaard. Dit is onze integratiesoftware. De licenties van ons 

integratiesoftware verkopen wij aan softwareleveranciers. De softwareleveranciers 

verkopen onze integratiesoftware samen met de eigen software aan eindklanten.  

Die eindklanten zijn de bedrijven of overheden die hun informatie willen integreren.  

 

Onze netto-omzet over 2020 en 2021 bestaat voor het grootste deel uit onze verhuisdiensten. 

Meer over onze netto-omzet leest u in hoofdstuk 10.2. 

 

Onze verhuisdiensten 

Een verhuizing is succesvol als alle spullen uit alle kamers van de oude woning op de juiste plek 

in de nieuwe woning terecht is gekomen. Zo werkt het ook met het verhuizen van digitale 

informatie. Wij voeren al sinds 2004 verhuisdiensten uit (voorheen onder de naam Kapow 

Benelux). Vanaf 2004 tot en met 2009 hebben wij dit met software van andere bedrijven 

uitgevoerd. Die software was niet flexibel genoeg. De software verhuisde wel alle digitale 

informatie, maar zette die niet neer op de juiste plaats in het nieuwe systeem. Of de software was 

niet efficiënt genoeg. Daarom hebben wij onze eigen verhuissoftware ontwikkeld.  

 

Wij hebben software ontwikkeld die de verhuizing op een slimme manier uitvoert.  

Wij herkennen de garage en weten daarom dat de spullen uit de oude garage in de nieuwe woning 

waarschijnlijk weer in de garage terecht moeten komen. Wij herkennen boeken uit een 

boekenkast en weten dat dit vervolgens weer in de boekenkast terecht moet komen.  
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Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van verhuizingen van legacy systemen (technisch 

verouderde systemen) naar nieuwe systemen (zoals in de cloud) en gereguleerde verhuizingen. 

Gereguleerde verhuizingen zijn verhuizingen van klanten die onder toezicht staan van de 

overheid of een semi-overheidsorgaan. Die klanten moeten na de verhuizing kunnen aantonen 

dat de verhuizing compleet en juist is uitgevoerd.  

 

Wij hebben ervaring met het merendeel van de verschillende type opslagsystemen voor digitale 

informatie. Daarvoor hebben wij tools ontwikkeld. Deze tools zijn onze connectoren. Wij hebben 

connectoren naar de volgende informatieopslagsystemen:  

 

Adobe Experience Manager 

Alfresco 

AppXtender 

Box 

Confluence 

Documentum 

Dropbox 

Drupal 

Episerver 

Filenet 

GitHub 

Hippo 

Livelink 

Microsoft Office365  

Microsoft Sharepoint  

Opentext 

Oracle WebCenter Content 

Sitecore 

 

Het gaat dus om connectoren voor het merendeel van de grotere spelers in de markt. 

 

In Nederland hebben wij verhuizingen gedaan voor bijvoorbeeld Rijksoverheid.nl, ABN AMRO 

Bank N.V., Canon, DSM, Kamer van Koophandel, PWN, Phillips en Delta Lloyd.  

In het buitenland hebben wij verhuizingen uitgevoerd bij onder andere Alitalia, Merck, Willis, 

Nestle, Barclays, AIG, Metlife en Harvard.  

 

Onze verhuizingen variëren van complexe verhuizingen tot meer eenvoudige verhuizingen.  

Een simpele verhuizing duurt gemiddeld 6 maanden en een complexe verhuizing kan wel 3 jaar 

in beslag nemen. Voor een verhuizing (zonder software licentie) rekenen wij minimaal € 50.000. 

Dit kan oplopen tot meer dan € 1 miljoen voor een complexe verhuizing. 
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In 2020 hebben wij bij 25 klanten verhuizingen uitgevoerd. In 2021 hebben wij bij 44 klanten 

verhuizingen uitgevoerd. Voor 2022 verwachten wij bij meer dan 50 klanten verhuizingen uit te 

voeren. Hierover zijn nog geen vaste afspraken met anderen gemaakt.  

 

Onze integratiesoftware 

Door de vele verhuizingen die wij sinds 2004 hebben gedaan, hebben wij geleerd dat bedrijven 

informatie op verschillende plaatsen opslaan. Deze versnippering van informatie is een 

probleem. Het is belangrijk om informatie terug te kunnen vinden. Ook is het belangrijk om 

informatie zorgvuldig te bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetten en andere regels.  

Om die redenen proberen overheden, bedrijven en organisaties om 1 centraal 

informatieopslagsysteem te gebruiken. Dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.  

  

Dit probleem hebben wij onderkend. Daarom zijn wij in 2014 begonnen met de ontwikkeling van 

een software oplossing om dit probleem op te lossen (onze integratiesoftware).  

Deze integratiesoftware zorgt ervoor dat je vanuit één bron een koppeling kunt maken naar alle 

andere bronnen. Dat betekent dat alle informatie op de verschillende plaatsen opgeslagen blijft, 

maar ook vanuit 1 centraal punt beschikbaar is.  

 

Deze integratiesoftware hebben wij gebouwd voor informatieopslagsystemen. Dit was voor ons 

relatief eenvoudig. Wij hadden namelijk door de jarenlange uitvoering van onze verhuisdiensten 

al bijzonder veel connectoren ontwikkeld om te kunnen koppelen aan deze 

informatieopslagsystemen. Aan deze connectoren hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om al 

deze systemen samen te brengen in één informatiemodel en in één verzamelpunt.  

Hierdoor hebben wij dus 1 centraal punt gecreëerd naar al deze informatieopslagsystemen toe.  

 

Onze integratie oplossing wordt veel gebruikt door vertaalbedrijven, aangezien zij deze 

connectoren nodig hebben. Wij verkopen deze connectoren onder een eigen brand 

www.lochub.com.  

 

Onze klanten 

Onze opdrachten krijgen wij vaak, omdat klanten ons kennen of omdat klanten ons vinden op het 

internet. Wij hebben ook klanten die ons opnieuw inhuren.  

 

Veel klanten zijn grote instellingen en multinationals met meer dan 1.000 werknemers. Dit komt 

omdat vooral grote multinationals versnipperde informatiehuishoudingen hebben en dus 

behoefte aan onze oplossing voor het verhuizen.  
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Onze klanten komen met name uit de volgende sectoren: 

 

 financiële sector 

 farmaceutische sector 

 productie sector 

 publieke sector (overheid) 

 

Voor onze verhuisdiensten en het verkopen van licenties voor onze verhuissoftware hebben wij 

voornamelijk klanten in Nederland, Amerika en Engeland.  

 

In 2020 kregen wij voor ongeveer 76% van onze omzet opdrachten van Nederlandse klanten en 

24% van buitenlandse klanten. Voor 2021 kregen wij voor ongeveer 35% van onze omzet 

opdrachten van Nederlandse klanten en 65% van buitenlandse klanten. In 2021 ging het met 

name om klanten uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. 

 

7.2. Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u welke bedrijven dat zijn: 

 

 

 

De heer R.J.E. Engels is (indirect) bestuurder van alle bedrijven uit onze groep. Wij hebben 3 

aandeelhouders: 

 Onze belangrijkste aandeelhouder is Xillio Global B.V.  

 Daarnaast hebben twee key medewerkers (De heer C. van Leuveren en de heer S. Alkema) 

 gezamenlijk 6% van onze aandelen.  
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Meer over onze aandeelhouders leest u in hoofdstuk 7.9.  

Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve het houden van alle aandelen in onze vier 

vennootschappen. Het gaat om de volgende vennootschappen: 

1. Xillio Labs B.V. Wij hebben 100 % van de aandelen. 

2. Xillio B.V. Wij hebben 100 % van de aandelen. 

3. K-Tech B.V. Wij hebben 100 % van de aandelen. 

4. 3R B.V. Wij hebben 100 % van de aandelen.  

 

Xillio B.V. is de vennootschap van waaruit de meeste van onze verhuisdiensten en 

integratiediensten worden verricht. Xillio B.V. maakt dus de afspraken met onze klanten die onze 

software willen gebruiken om informatie te verhuizen of te integreren. Ook maakt Xillio B.V. 

afspraken over onze softwarelicenties. In totaal werkten er 6,5 FTE per 31 december 2021. 

 

K-Tech B.V. Vanuit deze vennootschap worden ook de verhuisdiensten aangeboden. K-Tech B.V. 

heeft 7,8 FTE per 31 december 2021 in dienst. Deze medewerkers worden ingehuurd door Xillio 

B.V. 

 

3R B.V. Vanuit deze vennootschap worden ook verhuisdiensten aangeboden. 3R B.V. heeft 8,55 

FTE in dienst per 31 december 2021. Deze medewerkers worden ingehuurd door Xillio B.V. 

 

Xillio Labs B.V. Vanuit deze vennootschap worden de integratiediensten verricht voor 

vertaalbedrijven. Xillio Labs B.V. heeft 6,6 FTE in dienst per 31 december 2021. 

 

Wij hebben ook een zustervennootschap, Xillio US Inc. Xillio US Inc. is gevestigd in San 

Francisco in de Verenigde Staten. Vanuit deze vennootschap worden de verhuisdiensten in de 

Verenigde Staten uitgevoerd. 

 

7.3. Belangrijkste markten 

 

De markt voor verhuisdiensten en integratiesoftware 

Wij zijn actief in de markt voor verhuisdiensten en de markt voor integratiesoftware.  

Deze markten zijn onderdeel van de markt voor Enterprise Content Management (ECM).  

 

Enterprise content management gaat over het beheer van ongestructureerde informatie binnen 

een bedrijf of organisatie. Ongestructureerde informatie is alle informatie die niet direct als veld 

in een database benaderbaar is. Hierbij kan het gaan om allerlei 

soorten documenten (bijvoorbeeld documenten van het type Word (.doc), Excel (.xls), maar ook 

PDF, XML, e-mailberichten, afbeeldingen, video's en geluidsopnames. (bron: Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management). 
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Bedrijven en organisaties investeren veel geld in Enterprise Content Management. Deze markt 

groeit naar verwachting van 23,6 miljard is USD in 2021 naar 37,7 miljard USD in 2026. (bron: 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-content-management-market-

226977096.html?gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriLAu13fDVb2NFXzMvJN4Q-

q5wv4ETEuqYNuBCHwTx9r0YkXJKw17qkaAjdaEALw_wcB). Deze groei komt doordat er steeds meer 

toepassingen komen van enterprise content management systemen (zoals in de cloud). 

 

Wij verwachten dat het aantal verhuizingen van legacy systemen (verouderde technische 

systemen) naar nieuwe systemen (zoals in de cloud) zal groeien. Dit zien wij namelijk in ons 

klantenbestand. In 2017 was misschien maar een half procent van onze klanten bezig met legacy 

verhuizingen naar de cloud. In 2021 is dit gegroeid naar 3%. Wij verwachten dat deze groei zich 

doorzet.  

 

7.4. Belangrijkste contracten  

Wij hebben voor ons bedrijf in het kader van de normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten.  

Dit zijn veelal op maat gemaakte contracten. 

 

Voor onze verhuisdiensten en integratiediensten rekenen wij uurtarieven. Voor de licenties van 

onze software rekenen wij een bedrag per maand of een bedrag per connector die de klant wil 

gebruiken.  

 

Onze contracten hebben verschillende looptijden. De looptijd hangt bijvoorbeeld af van de 

wensen van de klant. Voor licenties van onze verhuissoftware spreken wij een looptijd van 

minimaal 3 maanden af. Voor licenties van onze integratiesoftware sluiten wij met klanten een 

contract af voor minimaal 1 jaar. De opzegtermijn is 1 maand. 

 

Microsoft is onze belangrijkste partner. Wij zijn Content Services partner en MISA partner 

(Microsoft Intelligent Security Association). De opzegtermijn is 1 maand. Het contract heeft geen 

einddatum. Belangrijkste voorwaarde van het contract is om in de software van Microsoft 

getrainde mensen in dienst te hebben. 

 

7.5. Belangrijkste recente investeringen 

Wij hebben geen belangrijke investeringen gedaan sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening.  

 

7.6.  Wij hebben leningen 

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

obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen voor andere leningen. Hieronder leest u 

meer over de 6 leningen die wij per 31 december 2021 hadden.  
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Achtergestelde obligatielening 5 april 2017 

Wij hebben op 5 april 2017 obligaties uitgegeven. Het ging om 2.499 obligaties van € 1.000.  

In totaal hebben wij dus € 2.499.000 geleend van beleggers. De einddatum van deze obligaties is 

30 juni 2022. De rente voor deze obligaties is 8% per jaar. Deze rente staat vast. Wij betalen de 

rente iedere maand.  

 

Wij hebben de beleggers zekerheden gegeven voor deze obligatielening. Onze bestuurder, de heer 

R.J.E. Engels, staat borg voor die lening. Het gaat om een bedrag van € 720.000 maximaal.  

 

Achtergestelde obligatielening 21 december 2017 

Wij hebben op 21 december 2017 obligaties uitgegeven. Het ging om 1.000 obligaties van € 1.000.  

In totaal hebben wij dus € 1.000.000 geleend van beleggers. De einddatum van deze obligaties is 

21 december 2022. De rente voor deze obligaties is 8% per jaar. Deze rente staat vast. Wij betalen 

de rente iedere maand.  

 

Wij hebben de beleggers zekerheden gegeven voor deze obligatielening. Onze bestuurder, de heer 

R.J.E. Engels, staat borg voor die lening. Het gaat om een bedrag van € 280.000 maximaal.  

 

Coöperatieve Rabobank U.A. 

Wij hebben 2 leningen van de Coöperatieve Rabobank U.A.  

 

 Wij hebben een rekening courant faciliteit. Hiermee kunnen wij maximaal € 350.000 

lenen. Op 31 december 2021 was het openstaand bedrag € 0. De rente van deze lening is 

6% op jaarbasis. Deze rente kan iedere dag veranderen. De rente betalen wij ieder 

kwartaal achteraf. Daarnaast betalen wij 1,3% per jaar over € 350.000. Deze lening heeft 

geen einddatum.  

 

 Wij hebben een lening van € 300.000. Op 31 december 2021 was het openstaande bedrag 

€ 180.000. Iedere maand moeten wij minimaal € 2.190 terugbetalen. De rente van deze 

lening is 3,25% op jaarbasis. De rente betalen wij iedere maand achteraf. De einddatum 

van de lening is 8 augustus 2028.  

  

Wij hebben Coöperatieve Rabobank U.A. zekerheden gegeven voor deze lening. Het gaat in het 

kort om het pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en rechten en 

vorderingen van onze dochtervennootschappen. 

 

Groupcom Solutions B.V.  

Wij hebben een achtergestelde lening van Groupcom Solutions B.V. Groupcom Solutions B.V. is 

een vennootschap van de heer R.J.E. Engels, onze indirecte bestuurder. Het bedrag van de lening 

is € 1.000.000. Op 31 december 2021 was het openstaande bedrag € 1.175.000. De rente voor 
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deze lening is 8,75%. Deze rente kan niet veranderen. De einddatum van de lening is 1 oktober 

2023. De rente en het bedrag van de lening worden op de einddatum terugbetaald.  

Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met de Belastingdienst na de overdracht van de aandelen 

in Xillio B.V, K-Tech B.V. en 3R B.V. door Groupcom Solutions B.V. aan ons.  

 

Wij hebben Groupcom Solutions B.V. geen zekerheden gegeven voor deze lening.  

 

RJE Holding B.V. 

Wij hebben een achtergestelde rekening-courant verhouding met RJE Holding B.V.  

RJE Holding B.V. is onze indirect aandeelhouder. Op 31 december 2021 was het openstaande 

bedrag € 100.000. De rente van deze lening verandert. De rente is namelijk gelijk aan de  

3-maands EURIBOR met een opslag van 2%.  

 

Wij hebben RJE Holding B.V. geen zekerheden gegeven voor deze lening.  

 

Wij zullen geen rente betalen aan RJE Holding B.V. tijdens de looptijd van deze obligaties.  

Ook zullen wij deze lening niet terugbetalen gedurende de looptijd van de obligaties.  

RJE Holding B.V. heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn.  

 

7.7. Wij maken gebruik van de innovatiebox, subsidies en steunmaatregelen 

Al onze dochtervennootschappen krijgen op dit moment subsidie. Die subsidie is gebaseerd op 

de Wet Bevordering Speur en Onderzoek of WBSO-regeling van de RVO (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). De WBSO-regeling houdt in dat wij minder loonheffing betalen over 

het salaris van onze medewerkers in Nederland. Wij krijgen deze subsidie, omdat wij voldoen aan 

de eisen. Het gaat om deze eisen: 

 de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke 

productieprocessen of programmatuur 

 technisch-wetenschappelijk onderzoek 

Deze subsidie vragen onze dochtervennootschappen ieder jaar opnieuw aan. Voor 2021 ging het 

om een bedrag van € 472.000 voor alle dochtervennootschappen samen. Voor 2022 verwachten 

wij een gelijkwaardig bedrag als over 2021 te ontvangen. 

 

Verder valt Xillio Nederland B.V. onder de innovatiebox. Dit komt doordat onze 

dochtervennootschappen subsidie krijgen op basis van de WBSO- regeling. Alle winsten die wij 

behalen met innovatieve activiteiten vallen in deze box. Hierdoor betalen wij 25% of 16-17% 

vennootschapsbelasting.  
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Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de maatregelen die de overheid in Nederland biedt 

door de crisis als gevolg van COVID-19. Het gaat om de volgende maatregelen: 

 

 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Met deze maatregelen 

krijgen wij een vergoeding voor onze loonkosten. Wij hebben hiermee in totaal € 460.929 

ontvangen in 4 delen (NOW 1: € 125.874, NOW 2: € 169.992, NOW 3: € 94.659 en NOW 

4 € 70.404). Deze vergoeding is een voorschot. De hoogte van de vergoeding hangt af van 

de werkelijke terugval van onze omzet. Het werkelijke omzetverlies is pas achteraf bekend. 

Is onze omzet minder teruggevallen dan wij hebben doorgegeven voor deze maatregel? 

Dan moeten wij het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. De NOW 1-4 zijn nog niet 

definitief vastgesteld. Wij moeten daarvan het volgende terugbetalen:  

NOW 1 € 1.976, NOW 2: € 10.715, NOW 3: € 94.659 en NOW 4: € 70.404. 

 

7.8. Er zijn geen rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er 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.  

 

7.9. Informatie over onze aandelen 

Wij hebben voor een bedrag van € 2.000 aandelen geplaatst. Dit bedrag hebben wij ook 

ontvangen. Wij hebben in totaal 200.000 aandelen A en B uitgegeven.  

 

Wij hebben aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht. Elk aandeel A geeft volgens 

onze statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene vergadering. De houder van 

aandelen B heeft geen stemrecht. De houder van aandelen B heeft dezelfde dividendrechten als 

de houders van aandelen A.   

 

Aandeelhouder 
Aantal gewone 

aandelen (A) 

Aantal stemrechtloze 

aandelen (B) 

Percentage van het 

stemrecht 

Xillio Global B.V. 188.000 0 100 % 

De heer C. van Leuveren  0 7.000 0 % 

De heer S. Alkema 0 5.000 0 % 

Totaal  188.000  12.000 100% 

 

7.10. Dividend voor onze aandeelhouders 

Na ieder kalenderjaar bepalen wij of wij winst hebben gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek 

van belastingen. Hebben wij winst gemaakt? En zijn onze vrij uitkeerbare reserves toereikend? 

Dan mogen wij een deel van die winst (dividend) aan onze aandeelhouders te betalen. Maar alleen 
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als onze solvabiliteit na uitkering van het dividend minimaal 35% is. De solvabiliteit berekenen 

wij door ons eigen vermogen te delen door ons totaal vermogen. Dat ziet er zo uit:  

 

Eigen vermogen 

_________________ 

Totaal vermogen 

 

Hebben wij geen winst gemaakt? Of zijn onze vrij uitkeerbare reserves ontoereikend? Of is onze 

solvabiliteit na uitkering van het dividend onder 35%? Dan krijgen onze aandeelhouders niets. 

Hebben wij verlies gemaakt? Dan krijgen onze aandeelhouders natuurlijk ook niets.  

Onze aandeelhouders hebben aangegeven hiermee akkoord te zijn.  

 

Let op: wij betalen pas dividend wanneer de obligatieleningen uit 2017 zijn terugbetaald.  

 

7.11. Onze vooruitzichten voor de komende jaren 

De groeivooruitzichten voor Xillio voor de komende periode zijn positief. Door de investeringen 

in software en in sales & marketing hebben wij een goede marktpositie opgebouwd.  

Klanten weten ons steeds beter te vinden. 

 

De belangrijkste reden dat wij zeer positief zijn over de toekomst is de markt zelf.  

Onze dienstverlening is vooral interessant voor grotere bedrijven die moeten voldoen aan door 

de overheid opgelegde regelgeving. Het gaat wereldwijd om ongeveer 30.000 bedrijven.  

 

Ieder jaar zijn er meer klanten uit deze pool van 30.000 grote bedrijven die een complexe 

migratie op de agenda hebben staan en dus op zoek zijn naar onze dienstverlening.   

Deze omstandigheid samen met onze goede reputatie, onze goede organisatie, onze software en 

het feit dat wij een uitgebreid arsenaal aan legacy connectoren hebben, zet ons in een goede 

positie om de komende jaren door te blijven groeien. 
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8. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 3.000.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij de 

obligatielening terugbetalen die wij op 5 april 2017 hebben uitgegeven. Het gaat om een bedrag 

van € 2.499.000. Het restant (€ 501.000) willen wij in december 2022 gebruiken om de 

obligatielening terug te betalen die wij op 21 december 2017 hebben uitgegeven. Dat gaat om een 

bedrag van € 1.000.000. Het restant betalen wij terug uit onze cash flow.  

 
Hieronder ziet u hoe wij het geld van de obligaties willen besteden: 

Hier willen wij het geld aan 

besteden:  

Als wij € 3.000.000 lenen, willen 

wij dit zo besteden: 

Als wij € 1.000.000 lenen, willen 

wij dit zo besteden: 

Terugbetalen obligatielening april 

2017 
€ 2.499.000 € 1.000.000 

Terugbetalen obligatielening 

december 2017 
€ 501.000 € 0 

Totaal   € 3.000.000  € 1.000.000 

 

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 van structurering en juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 20.000. 

2. Kosten van financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 12.500. 

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

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 90.000 (als wij 3.000 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 € 127.500 als wij 3.000 obligaties 

verkopen. Het gaat om € 67.500 als wij 1.000 obligaties verkopen.  

 

  



 

- 37 - 

 

 

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 minimaal € 10.000 per 

jaar. 

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

jaar. Verkopen wij voor meer dan € 2.500.000 aan obligaties? Dan gaat het om € 2.500 

per jaar. Dit bedrag is voor het organiseren van de jaarlijkse vergadering en van 

stemmingen. 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 de bijlage van dit prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

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

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

uitgifte van obligatie. 
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9. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste 

personen in ons bedrijf zijn:  

 

- onze bestuurder 

- andere belangrijke personen 

 

Over 2021 hadden wij gemiddeld 31,25 personen voor ons werken. Dat is 28,28 FTE.  

Deze personen zijn bij ons of onze groep van bedrijven in dienst. Wij huurden 6,4 FTE in via een 

free lance contract. 

 

Het kantooradres van al deze mensen is ’s Gravelandseweg 59, 1217 EH in Hilversum. 

 

9.1. Onze bestuurder  

De heer R.J.E. Engels is via Xillio Global B.V en RJE Holding B.V. onze enige bestuurder. Hij is 

onze CEO. Hij is ook indirect bestuurder van alle andere bedrijven uit onze groep. Hij heeft geen 

andere functie die voor ons relevant is.  

 

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder.  

 

De heer R.J.E. Engels is de enige indirecte aandeelhouder en de enige indirecte bestuurder van 

ons. Hij is ook de enige indirecte bestuurder van al onze dochtervennootschappen.  

Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die hij heeft jegens ons en 

de plichten die hij heeft ten opzichte van die dochtervennootschappen. Als sprake is van een 

belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor ons of voor de 

dochtervennootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de heer R.J.E. Engels beslissingen 

neemt die gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor één van onze 

dochtervennootschappen.  

 

Ook hebben wij twee leningen die verband houden met onze bestuurder. Het gaat om een 

rekening courant verhouding met RJE Holding B.V. De heer R.J.E. Engels is bestuurder en 

eigenaar van deze vennootschap. Daarnaast gaat het om een lening van Groupcom Solutions B.V.  

De heer R.J.E. Engels is ook bestuurder en eigenaar van deze vennootschap. Dat betekent dat 

onze bestuurder (indirect) recht heeft op betaling van rente en terugbetaling van de leningen.  

Dit zou mogelijk tot een belangenconflict kunnen leiden. 
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9.2. Andere belangrijke personen 

Naast onze bestuurder zijn dit onze belangrijkste personen: 

 

 Mevrouw J. Kortusova. Zij is onze CFO.  

 De heer C. van Leuveren. Hij is onze Head of Marketing.  

 De heer S. Alkema. Hij is Onze Head of Sales. 

 De heer M. Geuzinge. Hij is onze Head of Operations. 

 De heer R. Aaldijk. Hij is onze Product Architect. 

 

Al deze personen hebben geen andere functies die voor ons relevant zijn. Er zijn geen (mogelijke) 

belangenconflicten tussen deze personen en ons, behalve met mevrouw Kortusova.  

Mevrouw Kortusova is getrouwd met de heer R.J.E. Engels. Door deze persoonlijk relatie met 

onze indirecte aandeelhouder en bestuurder kunnen er mogelijk belangenconflicten ontstaan. 
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening 

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2021 is het laatste jaar 

waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 14 maart 2022 door de 

algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 14 maart 2022 is de jaarrekening 

gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens Dutch GAAP. 

 

Onze accountant is Maatschap Dijck & de Ridder. Het adres is Koninginneweg 9 in Hilversum. 

De accountant is lid van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.  

De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2020 en 

2021.  

 

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

 

De financiële informatie in dit hoofdstuk ziet op onszelf en op de bedrijven uit onze groep.  

Het zijn dus geconsolideerde cijfers.  

 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

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

2021. De geconsolideerde jaarrekening hoort ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in 

hoofdstuk 16.   
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Winst en verliesrekening 

 

 

 

Wij lichten hieronder enkele posten op onze winst en verliesrekening toe. 

 

Netto-omzet 

De netto-omzet is in 2021 met 55% gestegen ten opzichte van 2020 van € 2.773.580 naar  

€ 4.313.297. Wij hebben nieuwe projecten kunnen toevoegen met hogere tarieven. Deze stijging 

is met name in de tweede helft van 2021 ontstaan. Door de stilstand van de economie in de 

periode maart tot en met juni 2021 viel onze pijplijn stil. Het duurt in de regel 12 maanden 

voordat opdrachten in onze pijplijn converteren in daadwerkelijke omzet.  

 

Het bedrijfsresultaat is met 161% toegenomen van € 558.843 over 20202 naar € 1.458.605 over 

2021. 
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Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020 met 

30% van 1.451.579 EUR naar 1.888.498 EUR want wij hebben meer mensen aangenomen omdat 

wij meer klanten hebben bediend. 

 

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

Deze post is in 2021 vrijwel gelijk gebleven met € 200.654 over 2020 en € 198.052 over 2021. 

 

Overige personeelsbeloningen 

De overige personeelsbeloningen zijn in 2021 toegenomen met 31% ten opzichte van 2020 van  

€ 117.281 naar € 153.786. Dit komt doordat wij meer personeel hebben aangenomen. 

 

Huisvestigingskosten 

De huisvestigingskosten zijn in 2021 toegenomen met 7% ten opzichte van 2020 van € 169.363 

naar € 182.164. Dit komt doordat wij meer personeel hebben aangenomen. 

 

Verkoopkosten 

De verkoopkosten zijn in 2021 toegenomen met 128% ten opzichte van 2020 van € 76.413 naar 

€ 174.664. Deze post stijgt mee met de netto-omzet. 

 

Autokosten 

De autokosten zijn in 2021 afgenomen met 5% ten opzichte van 2020 van € 87.266 naar € 82.388. 

Dit komt doordat er minder personeel met leaseauto’s is aangenomen. 

 

Kantoorkosten 

De kantoorkosten zijn in 2021 toegenomen met 33% ten opzichte van 2020 van € 73.287 naar  

€ 97.470. Dit komt doordat wij meer personeel hebben aangenomen. 

 

Algemene kosten 

De algemene kosten zijn in 2021 toegenomen met 99% ten opzichte van 2020 van € 38.894 naar 

€ 77.670. Dit komt doordat wij meer personeel hebben aangenomen. 

 

Totaal van som der kosten 

De kosten zijn met 28% gestegen van € 2.214.737 over 2020 naar € 2.854.692 over 2021.  

De kosten zijn gestegen, omdat wij meer medewerkers hebben aangenomen 

 

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen: 

Bedrijfsresultaat is met 161% toegenomen van € 558.843 over 2020 naar € 1.458.605 over 2021. 

Dit komt doordat wij meer omzet per medewerker hebben kunnen bewerkstelligen. 
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Financiële baten en lasten 

Dit is het totaal aan rente. De rente bestaat voornamelijk uit rente over de obligatieleningen  

(€ 280.000) en rente over de lening van Groupcom Solutions B.V. (€ 87.500). 

 

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening nabelastingen 

Het totaal van het resultaat na belasting is € 886.934 over 2021. Dit is een stijging van 450% ten 

opzichte van 2020 (€ 161.050). 

 

Balans 
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Hieronder zullen wij de balans per post toelichten. 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 

geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.  

 

Onderzoekskosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.  

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de 

vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol 

zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde 

ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van 

het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan 

zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd 

en lineair afgeschreven gedurende de verwachte economische gebruiksduur. 

 

De post immateriële activa is € 3.336.538 per 31 december 2021 (2020: € 2.762.472) en bestaat 

uit software. Wij hebben met betrekking tot de software een toevoeging gedaan van de 

intellectuele eigendomsrechten aan de immateriële vaste activa en ook een gedeelte 

afgeschreven. Wij hebben € 574.066 toegevoegd. 

 

Materiële vaste activa: Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. Dit is onze apparatuur (voornamelijk computers en laptops).  

Op dit bedrag schrijven wij jaarlijks af. Het gaat om een bedrag van € 4.864 per 31 december 

2021. 

 

Vorderingen: Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 

van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.  

 

De post vorderingen is gestegen met 32%, van € 1790k in 2020 naar € 2376k in 2021. Dit komt 

vooral omdat de omzet hard is gestegen 
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Liquide middelen: Dit is ons banksaldo. Het banksaldo is toegenomen van € 476.33 per 31 

december 2020 naar €1.028.034 per 31 december 2021. 

 

Groepsvermogen: Deze post ziet op ons eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt  

€ - 852.465 per 31 december 2020 en is gestegen naar € 34.469  per 31 december 2021. Het eigen 

vermogen is gestegen doordat de winst over 2021 is toegevoegd. 

 

Achtergestelde leningen: Dit gaat over onze achtergestelde lening van Groupcom Solutions 

B.V. en de twee obligatieleningen. Meer over deze leningen leest u in hoofdstuk 7.6.  

 

Voorzieningen: Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen 

tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de 

boekwaarden die in deze geconsolideerde jaarrekening gevolgd worden anderzijds.  

De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op 

het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor 

zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale 

waarde. De post voorzieningen is toegenomen naar € 497.023 per 31 december 2021 ten opzichte 

van € 409.721 per 31 december 2020. 

 

Langlopende schulden: Dit gaat over onze lening van RJE Holding B.V. Daarnaast gaat om 

de lening van € 300.000 van de Coöperatieve Rabobank UA. In hoofdstuk 7.6 leest u hier meer 

over. 

 

Schulden aan groepsmaatschappijen  

Dit gaat over een lening aan RJE Holding B.V. van € 100.000. In hoofdstuk 7.6 leest u hier meer 

over. 

 

Kortlopende schulden: Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 

onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Kortlopende schulden zijn 

toegenomen van € 1.228.617 per 31 december 2020 naar € 1.887.164 per 31 december 2021.  

Dit zijn hoofdzakelijk uitgestelde belastingen (waaronder loonbelasting en omzetbelasting) en 

NOW). 

 
 
10.3 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.  
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Dat ziet er zo uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

 
      Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2021 die voor ons van bijzonder van 

belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit in 2020 en 2021: 

 

X 1.000 € 2020 2021 

  Eigen vermogen € - 852.465 € 34.469 

Balanstotaal € 5.743.803 € 7.350.306 

Solvabiliteit -14% 0,47% 

 

Door de winst over 2021 is het eigen vermogen weer positief geworden en is solvabiliteit 

toegenomen van -14% naar 0,47%. 

 

10.4 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de publicatie van onze 

jaarrekening 

Er zijn geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten sinds 31 december 

2021. Er zijn ons ook geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen 

dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten.  

  

10.5 Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2021 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er geen wijziging van betekenis geweest in onze financiële positie.  
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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. 

 

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.  

 

  



 

- 48 - 

 

 

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. Dan haalt u dit 

verlies af van uw inkomsten voor box 1.  

 

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 na 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 voor 1 januari 1946) 

1 tot € 36.409 19,17% 

2 vanaf € 36.410 tot € 69.398 37,07% 

3 vanaf € 69.398 49,50% 

 

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.  
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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 

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 31% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven 

in 2022 zijn opgebouwd:  

 

 Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en 
beleggen 

Percentage -/-0,01% Percentage 5,53% 

1 tot en met € 50.650 67% 33% 

2 tussen € 50.650 en € 962.350 21% 79% 

3 meer dan € 962.350 0% 100% 

 

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.  

 

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.  
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12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Xillio Nederland B.V. te Hilversum, 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 

de bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de 

trustakte.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Andere personen mogen alleen 

op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

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.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

obligaties@xillio.nl. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Xillio Nederland B.V. 

’s Gravelandseweg 59   

1217 EH Hilversum 

 

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  

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 

- onze jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2020 en 2021 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/xillio. 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.  
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Bijlage    TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. Xillio Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Hilversum, Nederland en kantoorhoudende aan de ´s Gravelandseweg 

59 (1217 EH) in Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 61965499 (“Xillio Nederland”),  

 

en 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 (1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"), 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. Xillio Nederland geeft voor maximaal € 3.000.000 obligaties uit. De lening bestaat uit 

maximaal 3.000 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening 

wordt uitgegeven en terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere 

of latere datum zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van Xillio Nederland. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.  

De belangrijkste taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren van de 

vergadering van beleggers.  

 

C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van de beleggers in de obligaties die Xillio Nederland op 5 april 

2017 en 21 december 2017 heeft uitgegeven. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt 

daarnaast ook de gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven 

hebben gekocht. 

 

D. 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.  
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Xillio Nederland en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met 

elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Xillio Nederland heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Xillio Nederland van alle bedragen die Xillio Nederland moet betalen aan de 

beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Xillio Nederland heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan 

de totale schuld die Xillio Nederland aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag 

van de lening en de rente die Xillio Nederland aan de beleggers moet betalen.  

De vergoeding die Xillio Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor 

haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Xillio Nederland rente 

of betaalt Xillio Nederland de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld aan 

de beleggers omlaag. De totale schuld die Xillio Nederland heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Xillio Nederland ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar 

door de beleggers? Dan is Xillio Nederland ook in verzuim jegens Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op Xillio Nederland ook opeisbaar. 

 
3. Xillio Nederland moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Xillio Nederland 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:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Xillio Nederland de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  
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Dan moet Xillio Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet 

aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Xillio Nederland aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Xillio Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen Xillio Nederland om rechtstreeks aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 Xillio Nederland moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Xillio Nederland, 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 Xillio 

Nederland. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan Xillio Nederland. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van Xillio Nederland 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.  

 

 

 



 

- 58 - 

 

 

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.  

 

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. Xillio Nederland moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

6.1 Xillio Nederland moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als 

de beleggers. Welke informatie Xillio Nederland moet geven, staat in het prospectus. 

 

6.2 Xillio Nederland 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.  
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8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Xillio Nederland de afspraken over de 

obligaties veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het 

volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. 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 Xillio Nederland.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren 

over 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 Xillio Nederland de afspraken over de obligaties wijzigen.  

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Xillio 

Nederland de afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Xillio Nederland.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Xillio 

Nederland. 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 Xillio Nederland of 

tegen de bestuurders van Xillio Nederland, als Xillio Nederland de afspraken niet nakomt. 

De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen Xillio Nederland of tegen de bestuurders van Xillio Nederland te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als Xillio Nederland failliet gaat.  
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9.4 Komt Xillio Nederland de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Xillio Nederland 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.  

 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Xillio Nederland 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: 

 

1. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

het voorgenomen uitstel; en 

 

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

10.   Als Xillio Nederland de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Xillio Nederland 

in verzuim is. Xillio Nederland is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Xillio Nederland heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Xillio Nederland 

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 Xillio Nederland hiervoor schriftelijk in 

gebreke gesteld, en 

 

3. Xillio Nederland is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken 

nagekomen. 

 

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 het faillissement van Xillio Nederland is aangevraagd of als Xillio Nederland 

failliet is verklaard. Of als Xillio Nederland (voorlopige) surseance van betaling 

aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als Xillio Nederland een 

besluit tot ontbinding heeft genomen 
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2. Als Xillio Nederland een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als Xillio Nederland die vergunning verliest of niet meer 

aan de voorwaarden van de vergunning voldoet.  

 

3. Als Xillio Nederland zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Xillio Nederland in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door 

een lening aan te gaan. 

 

5. Als Xillio Nederland een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of 

als Xillio Nederland de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

licentie voldoet. 

 

6. Als Xillio Nederland afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als Xillio Nederland (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 

 

8. Als een bestaande aandeelhouder of een derde meer dan 50% van de aandelen of het 

stemrecht krijgt in Xillio Nederland of een bedrijf uit de groep.  

 

9. Als Xillio Nederland geld leent aan een derde. Of als Xillio Nederland afspreekt dat 

zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Xillio Nederland zekerheid 

geeft aan een derde, behalve factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen 

als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Met een derde wordt niet bedoeld 

een dochtervennootschap van Xillio Nederland.  

 

10. Als Xillio Nederland 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. 

 
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 Xillio Nederland heeft gekregen.  
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Xillio Nederland 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 Xillio Nederland 

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 Xillio Nederland 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 Xillio Nederland 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 Xillio Nederland 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 Xillio 

Nederland geplaatst of 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 tevens 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.  
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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.  

 

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 Xillio Nederland betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

 een bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van 

de jaarlijkse vergadering. Geeft Xillio Nederland voor meer dan € 2.500.000 

obligaties uit? Dan gaat het om het bedrag van € 2.500 (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 jaren zal zij Xillio 

Nederland dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  

 

 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 Xillio Nederland deze 

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft 

verricht. 

 

 de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van Xillio Nederland plaatsvindt 

 

16.2 Xillio Nederland zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 

dagen na de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Xillio Nederland 

te onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  
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16.4 Is het nodig om Xillio Nederland 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 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.  

 

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 Xillio Nederland 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 Xillio Nederland. 

"Onafhankelijk" betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 

(direct of indirect) aandelen hebben van Xillio Nederland. Dat betekent ook dat zij 
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geen bestuurder zijn van Xillio Nederland. Of van een bedrijf dat bij Xillio 

Nederland 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 Xillio Nederland zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Xillio Nederland zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  
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18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Xillio Nederland 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.  

 

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 Xillio 

Nederland 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.  

 
 


