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Wij, Stichting Administratiekantoor Innr Lighting, bieden certificaten van aandelen aan.  

Het gaat om certificaten van aandelen van Innr Lighting B.V.  

 

Wij bieden 156.250 certificaten aan. De prijs van een certificaat bij deze aanbieding is € 12,80.  

U kunt minimaal 50 certificaten kopen. De waarde van de certificaten volgt de waarde van de aandelen. 

Let op: de certificaten kunt u niet omwisselen in de aandelen. 

 

In totaal willen wij voor maximaal € 2.000.000 certificaten verkopen. Wij kopen evenveel aandelen van 

Innr Lighting B.V. als er certificaten worden verkocht. Verkopen wij alle certificaten? Dan kopen wij 

dus 156.250 aandelen van Innr Lighting B.V.  

 

Zijn er meer inschrijvingen voor de 156.250 certificaten? Dan biedt de aandeelhouder van Innr Lighting 

B.V. een deel van haar aandelen aan waarvoor wij certificaten zullen uitgeven. De prijs van deze 

certificaten is ook € 12,80. Het gaat om maximaal 230.667 certificaten. Het totaal aangeboden 

certificaten is in dat geval 386.917. Het totale bedrag van de aanbieding van certificaten is dan  

€ 4.952.537,60. 

 

Voor de certificaten is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de certificaten tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht 

via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u een certificaat aan een andere belegger? Dan kan het 

certificaat meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw 

certificaat dan u heeft betaald. 

 

Om de certificaten te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig bij NPEX. Op deze rekening 

houdt u de certificaten aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de certificaten, over ons en over Innr Lighting B.V.  

Ook staan in dit prospectus afspraken die u maakt als u certificaten koopt. Leest u dit prospectus goed 

door voordat u onze certificaten koopt. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze certificaten 

kopen? Dan leest u in dit prospectus hoe dat moet.  

 

Wij bieden onze certificaten alleen aan beleggers in Nederland aan. De certificaten mogen dus niet 

worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. 
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2. Risicofactoren 

 

De waarde van onze certificaten hangt af van de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. Als u 

onze certificaten koopt, belegt u dus indirect in de aandelen van Innr Lighting B.V. Let op: beleggen 

zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk staat voor wie de certificaten in het algemeen niet geschikt zijn. Verder staan de risico’s 

beschreven. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

 Risico’s van beleggen in de certificaten. U leest hierover bij 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 

Wij bieden de certificaten aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers.  

Dat betekent niet automatisch dat de certificaten voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of 

een professionele belegger bent.  

 

Let op! Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor 

personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in dit hoofdstuk. Wij kunnen 

u niet adviseren of de certificaten 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 certificaten? Gaat u dan eerst 

naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze certificaten 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 certificaten niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

certificaten beter niet kopen.  

 

1. U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 

2. U heeft geen ervaring met beleggen. 

3. U heeft geen verstand van wat Innr Lighting B.V. doet.  

4. U snapt niet hoe certificaten of aandelen werken. 

5. U wilt geen geld verliezen. 

6. U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 

7. 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 certificaten. 

8. U heeft het geld van de certificaten nodig. U kunt het geld niet missen.  
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9. U heeft de uitkeringen van Innr Lighting B.V. nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 
2.2 Risico’s van beleggen in onze certificaten 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze certificaten. Deze kunnen wij ook 

niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de certificaten uit. Het gaat om risico’s die 

materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van certificaten. 

 

Risico´s die horen bij de certificaten 

Niemand wil uw certificaten kopen 

U wilt uw certificaten verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw 

certificaten wil kopen. Als er niemand is die de certificaten wil kopen, kunt u de certificaten dus niet 

verkopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de certificaten wil kopen voor de prijs die u wilt 

hebben. Het kan dus zijn dat u de certificaten niet kunt verkopen. 

 

De prijs van uw certificaat kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw certificaat waard is, staat niet vast. Wilt u uw certificaat verkopen? Dan krijgt u de prijs 

die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw certificaten. Het kan zijn dat de prijs lager is dan 

het bedrag dat u heeft betaald voor de certificaten. U krijgt dan dus minder geld voor uw certificaten. 

Het kan ook zijn dat niemand uw certificaten wil kopen. 

 

Risico dat u geen dividend krijgt 

Innr Lighting B.V. heeft beleid opgesteld wanneer zij dividend uitkeert aan de aandeelhouders. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.6. Wij hebben de aandelen van Innr Lighting B.V. waarvoor wij 

certificaten uitgeven. Keert Innr Lighting B.V. dividend uit? Dan krijgen wij dus het dividend.  

Het dividend betalen wij door aan al onze certificaathouders. 

 

Keert Innr Lighting B.V. geen dividend uit? Dan ontvangen wij dus geen dividend. U ontvangt dit dan 

dus ook niet.  

 

U mag niet stemmen in de aandeelhoudersvergadering van Innr Lighting B.V. 

U koopt een certificaat zonder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. U mag 

daarom niet stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Innr Lighting B.V. U kunt 

dus niet beslissen over het bedrijf van Innr Lighting B.V. U loopt het risico dat Innr Lighting B.V. 

besluiten neemt waar u het niet mee eens bent. 
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Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

U kunt uw certificaten niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in de certificaten via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt de certificaten 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? Dan moet u de certificaten verkopen 

aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Het geld kunt u dan opnemen van uw NPEX-

rekening.  

 

Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw certificaten wil kopen. Of dat de prijs van de certificaten 

lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw certificaten.  

 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd. Als de certificaten 

tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht via het 

handelsplatform van NPEX. 

 

U kunt de certificaten dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met NPEX? 

Dan kunt u de certificaten niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan dan 

moeilijker zijn om iemand te vinden die de certificaten van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand 

kunt vinden die de certificaten van u wil kopen. 

 

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 certificaten niet meer op het handelsplatform 

van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de certificaten van u wil 

kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de certificaten van u wil kopen. 

 

2.3 Risico’s die horen bij Innr Lighting B.V. 

Sommige situaties kunnen nadelig zijn voor Innr Lighting B.V. De aandelen kunnen dan minder of zelfs 

niets meer waard zijn. Dan zijn ook de certificaten minder of niets meer waard.  

 

Hieronder leest u over de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 

certificaten.  

 

Risico’s die horen bij de activiteiten 

De consumentenvraag naar slimme verlichting valt tegen 

De toekomstige inkomsten van Innr Lighting B.V. zijn sterk afhankelijk van de consumentenvraag naar 

slimme verlichting. Innr Lighting B.V. gaat zelf uit van een groei van de markt voor slimme verlichting 

van 11% per jaar in de periode 2022-2026. Deze groei heeft Innr Lighting B.V. gebaseerd op projecties 
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van marktonderzoeksbureau Statista. Hierover leest u in hoofdstuk 8.3 en 11.3. Groeit deze vraag 

minder sterk dan Innr Lighting B.V. verwacht? Dan zal dat een negatief effect hebben op de inkomsten.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten.  

 

Anderen doen het beter 

Innr Lighting B.V. is niet het enige bedrijf dat slimme verlichting ontwikkelt en verkoopt. Ook anderen 

doen dit. Doen anderen dit beter? Hebben zij lagere prijzen, betere producten of een beter 

productaanbod? Dan zal Innr Lighting B.V. minder van haar producten verkopen.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

Innr Lighting B.V. is afhankelijk van enkele leveranciers 

Voor de productie van de slimme verlichting werkt Innr Lighting B.V. samen met vier leveranciers in 

China. Een van deze leveranciers levert ook delen van de software die Innr Lighting B.V. in sommige 

van haar lampen gebruikt en delen van de software die voor de bediening van de lampen wordt gebruikt. 

Met deze leverancier heeft Innr Lighting B.V. een raamcontract. Daarin zijn afspraken vastgelegd over 

onder meer prijzen, kwaliteit, garantie en leververplichting. Met de andere leveranciers heeft Innr 

Lighting B.V. geen raamcontract. Zij sluit dan per aankoop een contract voor die aankoop. 

 

Leveren deze bedrijven geen producten of software meer aan Innr Lighting B.V.? Bijvoorbeeld doordat 

zij failliet gaan, doordat zij door COVID-19 niet tijdig kunnen produceren of transporteren, of doordat 

producten verloren zijn gegaan door brand of waterschade? Of doordat zij de samenwerking met Innr 

Lighting B.V. stoppen? Innr Lighting B.V. zal dan nieuwe leveranciers moeten zoeken. Dat kost tijd. 

Dan kan Innr Lighting B.V. dus korte of langere tijd een deel van haar producten niet inkopen en weer 

verkopen. Dan zullen de inkomsten dalen.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 
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Innr Lighting B.V. is afhankelijk van levering van Zigbee chips  

In de slimme lampen en armaturen gebruikt Innr Lighting B.V. Zigbee chips voor draadloze bediening. 

Er is wereldwijd een beperkt aantal leveranciers van deze chips. Innr Lighting B.V. kan switchen tussen 

leveranciers maar daar zijn productaanpassingen voor nodig. Kan de chipleverancier niet tijdig 

voldoende chips leveren? Dan moet Innr Lighting B.V. overschakelen naar een andere leverancier.  

Dat kost tijd. Dan kan het zijn dat Innr Lighting B.V. minder producten verkoopt.   

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

Innr Lighting B.V. kan niet meer verkopen via Amazon 

Innr Lighting B.V. werkt samen met Amazon. Onder andere via de websites van Amazon verkoopt Innr 

Lighting B.V. haar producten. Het grootste deel van de verkopen gaat via Amazon. Het gaat in 2021 om 

72% van de netto-omzet. Meer over de netto-omzet leest u in hoofdstuk 11.2. 

 

Kan Innr Lighting B.V. niet meer verkopen via Amazon? Dan heeft dat een negatief effect op het 

financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat Innr Lighting B.V. geen dividend 

betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen 

van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook 

de waarde van de certificaten. 

 

Innr Lighting B.V. is afhankelijk van de positieve ervaringen van klanten 

De ervaringen van klanten zijn belangrijk voor Innr Lighting B.V. en voor de verkoop van haar 

producten. Bij positieve ervaringen krijgt Innr Lighting B.V. positieve reviews op online platforms (zoals 

bij Amazon). Heeft de meerderheid van de klanten een slechte ervaring met de producten? En krijgt 

Innr Lighting B.V. slechte product reviews? Dan kan het zijn dat Innr Lighting B.V. minder producten 

verkoopt.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

Innr Lighting B.V. moet producten terughalen  

Wordt een veiligheidsrisico vastgesteld voor de producten? Moet Innr Lighting B.V. daardoor 

producten terughalen? Dan kost dat geld. Dit risico verzekert Innr Lighting B.V. zoveel mogelijk bij een 

verzekeraar. Betaalt de verzekeraar niets of niet alle kosten en schade? Dan kost dat geld.  
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De verzekeraar betaalt in ieder geval niet voor reputatieschade. Een veiligheidsrisico zal ook 

reputatieschade voor Innr Lighting B.V. opleveren. Daardoor kan het zijn dat Innr Lighting B.V. minder 

producten verkoopt. 

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

Het systeem wordt gehackt 

De slimme producten gebruiken software en zijn verbonden met het internet. Deze verbinding is 

versleuteld en beveiligd. Toch blijft het mogelijk dat de producten of het systeem gehackt worden.  

Dat kan leiden tot claims of reputatieschade. Daardoor kan het zijn dat Innr Lighting B.V. extra kosten 

moet maken of minder producten verkoopt. 

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

De US dollar wordt duurder ten opzichte van de euro en andere valuta  

Innr Lighting B.V. koopt alle producten in US dollars in. Zij verkoopt de producten niet alleen in US 

dollars, maar ook in euro, Britse ponden en andere valuta in Europa. Het risico bestaat dat deze valuta 

in waarde veranderen. Dat heeft gevolgen voor het financiële resultaat. Stijgt namelijk de koers van de 

US dollar ten opzichte van de euro, de Britse pond of een andere valuta uit Europa waar Innr Lighting 

B.V. producten verkoopt? Dan is de marge voor Innr Lighting B.V. lager. Innr Lighting B.V. dekt dit 

valutarisico op dit moment niet af.  

 

Stijgt de US dollar teveel ten opzichte van de euro? Moet Innr Lighting B.V. daardoor een prijsverhoging 

doorvoeren? Dan kan het zijn dat zij daardoor minder producten in Europa verkoopt.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 
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Schadeclaims uit de Verenigde Staten 

Innr Lighting B.V. verkoopt haar producten ook in de Verenigde Staten. Het is Innr Lighting B.V. 

bekend dat daar een hoger risico is op hoge juridische kosten, zoals voor procedures en 

schadevergoedingen. Krijgt Innr Lighting B.V. een schadeclaim? Wordt dit niet of niet voldoende gedekt 

door een verzekering van Innr Lighting B.V.? 

  

Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen 

dat Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo 

slecht is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen 

van Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

Risico’s die horen bij de financiële situatie 

Innr Lighting B.V. gaat failliet 

Het belangrijkste risico is dat Innr Lighting B.V. failliet gaat. De aandelen zijn dan niets meer waard. 

Uw certificaten zijn dan ook niets meer waard. 

 

Aandeelhouders, samen met certificaathouders, krijgen als laatste betaald voor hun aandelen en 

certificaten. U krijgt dus als laatste betaald. Alle andere bedrijven en personen die geld van Innr 

Lighting B.V. krijgen, krijgen dus eerder betaald. Alleen als er nog geld overblijft, wordt dit verdeeld 

over de aandeelhouders en certificaathouders. Het kan dus zijn dat u niets krijgt voor de certificaten. 

 

Innr Lighting B.V. moet meer rente betalen om geld te lenen 

Innr Lighting B.V. leent geld van ING Bank N.V. Dat geld gebruikt Innr Lighting B.V. voor het bedrijf. 

Het gaat om twee leningen. Voor deze leningen betaalt Innr Lighting B.V. rente. Voor een lening geldt 

dat die rente niet vaststaat en afhangt van Euribor. Euribor is de Euro Interbank Offered Rate. Dat is 

de rente waartegen banken leningen in euro aan elkaar willen geven. Als de rente hoger wordt, dan is 

het duurder om geld te lenen.  

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 

 

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

De belastingregels zijn belangrijk voor Innr Lighting B.V. Veranderen de belastingregels? Of gaat een 

rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat Innr Lighting B.V. meer belasting moet 

betalen. Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan 

betekenen dat Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat 

daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van 

de aandelen van Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 
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Risico’s die horen bij het management team 

Leden van het management team vallen weg 

Het functioneren van Innr Lighting B.V. is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van het 

management team. Het wegvallen van leden van het management betekent dat die kennis en ervaring 

verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op de 

bedrijfsvoering en op de winst. 

 

Dat heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Innr Lighting B.V. Dat kan betekenen dat 

Innr Lighting B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht 

is, dat de waarde van de aandelen van Innr Lighting B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van 

Innr Lighting B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten. 
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3. Met wie werken wij samen voor de certificaten? 

 

3.1 Algemeen 

Voor de certificaten werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven: 

 

 NPEX 

 Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

 

Hieronder vindt u meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Eerst zullen wij 

algemene informatie geven over ons en Innr Lighting B.V.  

 

3.2 Stichting Administratiekantoor Innr Lighting 

Als u onze certificaten koopt, belegt u dus in onze certificaten en niet direct in de aandelen van Innr 

Lighting B.V. De afspraken die u hierover maakt staan in dit prospectus. Ook staan de afspraken over 

de certificaten in de administratievoorwaarden. De administratievoorwaarden vindt u in de bijlage.  

 

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

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

 

Onze officiële (statutaire) naam is Stichting Administratiekantoor Innr Lighting. Wij zijn een stichting. 

Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 22 maart 2022 in Nederland.  

Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de oprichtingsakte: 

 

a.  het op naam verwerven van Aandelen (ongeacht de soort) tegen uitgifte van Certificaten voor rekening en risico 

van de Certificaathouders; 

b. het beheren van Aandelen; 

c.  het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten, zoals het uitbrengen van stemrecht (indien van 

toepassing); 

d. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst en het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen uit deze 

aandeelhoudersovereenkomst; 

e. het met inachtneming van deze statuten en de Administratievoorwaarden leveren van Aandelen aan derden, onder 

gelijktijdige intrekking van de daar tegenover uitgegeven Certificaten en doorbetaling van de (netto) tegenprestatie 

aan de betreffende Certificaathouders; 

f. het ontvangen van alle uitkeringen en andere baten op de Aandelen (inclusief liquidatieopbrengsten) in elk geval 

onder de verplichting om deze uit te betalen aan de Certificaathouders; 

g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam. Ons kantooradres is aan de Catharina van Renneslaan 20 in 

(1217 CX) Hilversum. Ons telefoonnummer is 035 744 0388. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel op 22 maart 2022. Het nummer is 85850853. 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 724500LZ5IK8SEWO6C89. 
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3.3 Innr Lighting B.V. 

De aandeelhouder van Innr Lighting B.V. heeft op 23 maart 2022 besloten om de aandelen uit te zullen 

geven, waarvoor wij certificaten zullen uitgeven.  

 

Innr Lighting B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is opgericht op 12 

november 2012 in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor Innr Lighting B.V. Innr Lighting B.V. is 

de officiële (statutaire) naam. 

 

Innr Lighting B.V. heeft het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de statuten: 

 

a. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren van online web applicaties die tot doel hebben het ontwerpen, 

configureren, aanschaffen en bedienen van domotica systemen voor en door gebruikers te vergemakkelijken en te 

faciliteren; 

b. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren, inkopen en verkopen van technologie, producten, systemen en 

diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven (domotica); 

c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) 

financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; 

d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen 

van zekerheden, ook voor schulden van anderen; 

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Innr Lighting B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. Het kantooradres is Catharina van Renneslaan 

20 in (1217 CX) Hilversum. Het telefoonnummer is 035 744 0388. Innr Lighting B.V. is ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 november 2012. Het nummer is 56456670. 

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

gratis toe. Innr Lighting B.V. heeft ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code is 

724500VBG06OL05IRE17. 

 

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun aandelen of certificaten van aandelen via een 

multilaterale handelsfaciliteit verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Het gaat om 

bedrijven met minimaal € 500.000.000 aan balanswaarde. Innr Lighting B.V. heeft niet deze 

balanswaarde. Daarom gelden die regels niet voor Innr Lighting B.V. Innr Lighting B.V. past die regels 

op dit moment dus niet toe voor haar bedrijf. 

 

3.4 NPEX 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dit 

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. 
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Als u de certificaten wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie van 

NPEX staat op welke certificaten u recht heeft. Koopt u onze certificaten? 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. 

 

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. 

 

3.5 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 certificaten? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  
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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. 
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4. Informatie over de certificaten 

 

In dit hoofdstuk leest u over de certificaten zelf.  

 
4.1 Een overzicht van de certificaten 

 

Aantal certificaten Wij bieden 156.250 certificaten van stemrechtloze aandelen in 

Innr Lighting B.V. aan. Beleggers kunnen op al die certificaten 

inschrijven. Wij maken geen onderscheid tussen beleggers bij 

deze aanbieding.  

 

Voor ieder verkocht certificaat kopen wij 1 stemrechtloos 

aandeel van Innr Lighting B.V.  

Aantal beschikbare aandelen Voor deze aanbieding van certificaten zal Innr Lighting B.V. 

maximaal 156.250 nieuwe aandelen uitgeven.  

Extra certificaten Zijn er meer inschrijvingen voor de 156.250 certificaten?  

Dan biedt de aandeelhouder van Innr Lighting B.V. een deel van 

haar aandelen aan waarvoor wij certificaten zullen uitgeven.  

De prijs van deze certificaten is ook € 12,80.  

 

Het gaat om maximaal 230.667 extra certificaten. Dat is 

ongeveer 19,9% van het totale aandelenkapitaal (als alle 

certificaten worden verkocht en de aandelen zijn uitgegeven). 

Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 386.917.  

  

Het werkt zo. De aandeelhouder van Innr Lighting B.V. 

(Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A.) is een 

coöperatie met leden. Alle leden van de coöperatie hebben ieder 

een eenheid of meerdere eenheden in de coöperatie dat 

correspondeert met een belang in gewone aandelen dat de 

coöperatie houdt in Innr Lighting B.V. Het gaat om gewone 

aandelen. De leden zijn dus geen aandeelhouder van Innr 

Lighting B.V. Dat is alleen de coöperatie.  

 

Voor deze aanbieding hebben de leden onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk eenheden aangeboden aan de coöperatie.  

De coöperatie biedt het corresponderende aandelenbelang 

waarvoor wij certificaten zullen uitgeven.  
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Daarvoor moet de coöperatie eerst het betreffende belang in 

gewone aandelen door Innr Lighting B.V. laten omzetten in 

stemrechtloze aandelen met een even groot aandelenbelang. 

Daarna kan de coöperatie de stemrechtloze aandelen leveren 

aan ons.  

 

Verkoopt de coöperatie minder dan 230.667 aandelen waarvoor 

wij certificaten zullen uitgeven? Dan zal de coöperatie dit per lid 

naar rato van de aangeboden eenheden afwikkelen. 

Prijs De prijs voor 1 certificaat is € 12,80. Dit geldt ook voor de 

certificaten die de aandeelhouder van Innr Lighting B.V. 

aanbiedt. Deze prijs staat ook op de website van NPEX.  

Deze prijs staat vast voor deze aanbieding.  

 

De nominale waarde van per aandeel, en daarmee ook per 

certificaat, is € 0,01.  

Maximaal bedrag  Wij zullen voor maximaal € 2.000.000 certificaten aanbieden. 

De aandeelhouder van Innr Lighting B.V. biedt voor maximaal 

€ 2.952.537,60 stemrechtloze aandelen aan waarvoor wij 

certificaten zullen uitgeven. Samen gaat het om € 4.952.537,60. 

ISIN De certificaten hebben een ISIN code. De ISIN code is 

NLNP00100224.  

Kosten U betaalt kosten voor het kopen van certificaten. Het gaat om de 

volgende kosten: 

 

U betaalt kosten voor het kopen van certificaten.  

Het gaat om 1% van het bedrag waarvoor u certificaten koopt. 

Die kosten betaalt u aan NPEX. Koopt u bijvoorbeeld voor  

€ 640 certificaten? Dan betaalt u dus € 6,40 kosten.  

Deze kosten zijn eenmalig. 

Euro De certificaten zijn in euro.  

Niet omwisselen De certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen. 

Datum van uitgifte Wij verwachten op 24 mei 2022 de certificaten uit te geven. 

Minimum aantal dat u kunt 

kopen 

U kunt minimaal 50 certificaten kopen. De prijs van 1 certificaat 

is € 12,80. Voor 50 certificaten betaalt u dus € 640. Deze prijs is 

exclusief de kosten. Die kosten vindt u hiervoor in deze tabel. 

Maximum aantal dat u kunt 

kopen 

U kunt voor maximaal € 2.000.000 certificaten kopen van ons.  

Dat zijn 156.250 certificaten voor een prijs van € 12,80. 
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De aandeelhouder van Innr Lighting B.V. biedt voor maximaal 

€ 2.952.537,60 aandelen aan waarvoor wij certificaten zullen 

uitgeven. Het gaat om 230.667 certificaten.  

 

Samen gaat het dus om 386.917 certificaten. 

Tot wanneer kunt u certificaten 

kopen? 

U kunt tot en met 17 mei 2022, 17:00 uur, certificaten kopen.  

Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij 

veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 

6.1.  

Certificaten zijn op naam De certificaten zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van 

de certificaten staat geregistreerd. Een certificaat is geen fysiek 

stuk dat wij afgeven. 

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 

NPEX aangevraagd. Als de certificaten tot de handel worden 

toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht 

via het handelsplatform van NPEX. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de certificaten  

De certificaten zullen dan worden opgenomen en bewaard in 

een girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle certificaten. In de administratie van NPEX staat op 

hoeveel certificaten iedere belegger recht heeft. 

U heeft een beleggingsrekening 

en een geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel certificaten u heeft gekocht. Ook heeft u een 

geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

Die rekening gebruikt u om geld op te ontvangen of 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 3.4 en 3.5. Op dit moment rekenen NPEX 

en Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben 

van de geldrekening of de beleggingsrekening voor deze 

certificaten. Verandert dit? Dan verandert het NPEX-reglement. 

U krijgt daarvan bericht.  
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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 certificaten 

niet kopen. 

U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank uit de Europese 

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf om vast te stellen wie u bent. Dit werkt zo:  

 

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u 

bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet 

opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag 

overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

certificaten u heeft 

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij 

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en hoeveel 

certificaten een belegger bij NPEX heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u op de 

beleggingsrekening heeft. Daarop staat dus ook hoeveel van 

onze certificaten u heeft. 

 
 
4.2 Rechten en beperkingen die horen bij de certificaten 

Bij de certificaten horen de volgende rechten:  

 

1. Het recht op betaling van het uitgekeerde dividend. Dat kan in contanten zijn of bijvoorbeeld in 

certificaten. De certificaten geven ook recht op het gehele dividend dat over het boekjaar 2021 

wordt betaald voor de onderliggende aandelen.  

2. Het recht op betaling van het restant van het vermogen van Innr Lighting B.V., als Innr Lighting 

B.V. zou worden ontbonden. 

3. Het recht om de certificaten vrij te verkopen (via NPEX), zonder dat een blokkeringsregeling 

geldt. Meer informatie over het verkopen van de certificaten via NPEX leest u in hoofdstuk 7. 

4. Het recht om extra certificaten te kopen als Innr Lighting B.V. nieuwe stemrechtloze aandelen 

uitgeeft. Dit is een voorkeursrecht.  

5. Het recht om de certificaten te verkopen als 50% of meer van de gewone aandelen worden 

verkocht aan een derde. Dit is een tag along bepaling. Hoe dit precies werkt, leest u in artikel 12 

van de administratievoorwaarden. 
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6. Het recht om de jaarlijkse informele vergadering van certificaathouders bij te wonen. Hierover 

leest u in hoofdstuk 14. 

 

Bij de certificaten horen de volgende beperkingen: 

1. Er geldt geen recht om de algemene vergadering van aandeelhouders van Innr Lighting B.V. bij 

te wonen of te stemmen in die vergadering.  

2. De certificaten mogen niet worden omgeruild voor aandelen van Innr Lighting B.V. 

3. Er geldt een plicht voor ons om onze aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden 

verkocht, of als de activa en passiva worden verkocht of als Innr Lighting B.V. wordt ontbonden. 

U krijgt dan de koopsom van het aandeel dat hoort bij het certificaat. De certificaten vervallen 

daarna. Dit is een drag along bepaling. Hoe dit precies werkt, leest u in artikel 12 van de 

administratievoorwaarden. 

4. Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratievoorwaarden.  

Wij mogen hier zelf over beslissen. 

5. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend. 

 

Ontvangen wij vergoedingen van Innr Lighting B.V. voor de aandelen? Dan zullen wij deze 

vergoedingen doorbetalen aan al onze certificaathouders. 

 

4.3 Ons bestuur 

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. besluit uit hoeveel personen ons bestuur bestaat en 

benoemt deze personen.  

 

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

 De heer J. Dalderop  

 De heer R. Timmer 

 

Er zijn belangenconflicten tussen ons en deze personen. Onze bestuurders zijn ook indirect bestuurder 

en indirect aandeelhouder van Innr Lighting B.V.  

 

Ons bestuur vertegenwoordigt ons. Meer hierover leest u in onze statuten. De statuten vindt u op de 

website van NPEX.  

 

4.4 Onze certificaathouders 

Op dit moment hebben wij nog geen certificaathouders.  
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5. Informatie over de aandelen van Innr Lighting B.V. 

 

Voor ieder certificaat kopen wij 1 stemrechtloos aandeel van Innr Lighting B.V. Voor deze aanbieding 

van certificaten verwacht Innr Lighting B.V. op de uitgiftedatum maximaal 156.250 aandelen uit te 

geven. Op 23 maart 2022 heeft de aandeelhouder van Innr Lighting B.V. besloten om de aandelen uit 

te geven voor deze aanbieding van certificaten, deze in de notering te laten brengen en heeft zij besloten 

tot de verkoop en certificering van een deel van de bestaande aandelen. De aandeelhouder heeft het 

voorkeursrecht voor deze uitgifte van deze aandelen uitgesloten.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over de aandelen van Innr Lighting B.V. Die informatie gaat ook 

over de statuten van Innr Lighting B.V. De statuten vindt u op de website van NPEX. U leest hier ook 

over in hoofdstuk 17.  

 

5.1 Informatie over het aandelenkapitaal 

Innr Lighting B.V. heeft in totaal 1.000.000 aandelen uitgegeven. Het gaat om gewone aandelen.  

Alle aandelen zijn in euro en uitgegeven onder Nederlands recht. Hieronder vindt u informatie over het 

aandelenkapitaal van Innr Lighting B.V.  

 

Aandelen  

Het aantal gewone aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor is betaald (nominale waarde € 0,01) 1.000.000 

Het aantal stemrechtloze aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor is betaald (nominale waarde € 0,01) 0 

Het aantal aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor (nog) niet is betaald o 

Het aantal gewone aandelen dat in omloop was per 31 december 2021 (nominale waarde € 1) 100 

Het aantal stemrechtloze aandelen dat in omloop was per 31 december 2021 (nominale waarde € 1) 0 

Het aantal stemrechtloze aandelen dat zal worden uitgegeven als alle certificaten door ons worden verkocht 
(nominale waarde € 0,01) 

156.250 

Het aantal gewone aandelen dat zal worden geconverteerd in stemrechtloze aandelen als alle certificaten 
door onze aandeelhouder wordt verkocht (nominale waarde € 0,01) 

230.667 

Het aantal stemrechtloze aandelen dat in omloop zal zijn als alle certificaten worden verkocht (nominale 
waarde  
€ 0,01) 

386.917 

Het aantal gewone aandelen dat in omloop zal zijn als alle certificaten worden verkocht (nominale waarde  
€ 0,01) 

769.333 

 

Het aandelenkapitaal kan veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen in te trekken of door extra 

aandelen uit te geven.  

 

Alle aandelen zijn op naam. Innr Lighting B.V. houdt in haar aandeelhoudersregister bij wie aandelen 

heeft.  
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5.2 Rechten en verplichtingen die horen bij de aandelen 

Bij de stemrechtloze aandelen en dus ook ieder stemrechtloos aandeel dat wij kopen, horen onder 

andere de volgende rechten:  

 

1. Het recht de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen tijdens die 

vergadering. Wij zullen alle aandelen in bezit hebben waarvoor certificaten worden uitgegeven. 

Dat betekent dat wij de algemene vergadering van aandeelhouders mogen bijwonen.  

2. Het recht om uitkeringen te ontvangen, zoals dividend. Over het dividend leest u in 

hoofdstuk 5.6. Wij zullen de dividenden en andere vergoedingen die horen bij de aandelen en die 

wij ontvangen, doorbetalen.  

3. Het recht op het restant van het vermogen als Innr Lighting B.V. zou worden ontbonden.  

4. De verplichting om de blokkeringsregeling na te leven die in de statuten is opgenomen.  

Dit betekent dat wij als aandeelhouder niet zomaar de aandelen mogen verkopen aan een ander.  

 

Geeft Innr Lighting B.V. nieuwe aandelen uit? Dan hebben de bestaande aandeelhouders van dezelfde 

soort aandelen een voorkeursrecht. Dat betekent dat zij als eerste deze aandelen mogen kopen.  

Dit voorkeursrecht kan worden uitgesloten volgens de statuten. Wij hebben hierbij een 

goedkeuringsrecht. Dat betekent dat Innr Lighting B.V. alleen aandelen kan uitgeven als wij dat 

goedkeuren. Wij zullen dit goedkeuren als dit betekent dat ons aan aandelenbelang (ten opzichte van 

alle door Innr Lighting B.V. uitgegeven aandelen) niet verwatert.  

 

Let op: de stemrechtloze aandelen geven dus geen recht om te stemmen in de algemene 

vergadering van aandeelhouders. Wij mogen dus niet stemmen tijdens die vergadering.  

 

Wij wonen wel iedere vergadering bij. 

 

De rechten die horen bij de aandelen van Innr Lighting B.V. kunnen veranderen. Dit kan als de statuten 

van Innr Lighting B.V. veranderen. De statuten kunnen alleen worden veranderd als de algemene 

vergadering van aandeelhouders daarmee instemt.  

 
 

5.3 Vergaderingen van aandeelhouders 

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente Amsterdam. Dat is 

minimaal 1 keer per jaar. Iedere aandeelhouder mag deze vergadering bijwonen. De vergadering wordt 

aangekondigd door een oproeping aan alle aandeelhouders. Die oproeping vindt uiterlijk plaats op de 

8e dag voor de vergadering.  

 

Ieder gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem in de vergadering. Een stemrechtloos 

aandeel geeft geen recht op het uitbrengen van een stem.  
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Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen die het gehele kapitaal 

vertegenwoordigen, behalve als bij wet of de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.  

Ook kunnen besluiten buiten de vergadering worden genomen. Dat kan alleen als alle personen die 

gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen het daarmee eens zijn. 

 

5.4 Afspraken tussen aandeelhouders 

Er is geen aandeelhoudersovereenkomst. De leden van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

hebben wel een ledenovereenkomst op 23 maart 2022 gesloten. Dit zijn enkele belangrijke afspraken: 

 

 de leden mogen ieder jaar eenheden in Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

omwisselen in certificaten van stemrechtloze aandelen. Dat mogen de leden doen na de publicatie 

van de jaarrekening. De leden moeten dan binnen twee weken na de publicatie van de 

jaarrekening aangeven dat ze willen omwisselen en om hoeveel eenheden het gaat.  

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. zal het corresponderende aandelenbelang in 

gewone aandelen omwisselen voor stemrechtloze aandelen. Innr Lighting B.V. zal hiervoor 

gewone aandelen converteren in stemrechtloze aandelen. 

 

Het maximaal aantal eenheden dat per jaar kan worden geconverteerd is 10% van het uitstaande 

aaandelenbelang van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

 

Voor de leden geldt een lock-up periode. Zij mogen deze certificaten dus niet meteen verkopen. 

De leden mogen pas certificaten verkopen als de lock-up periode voorbij is. Deze lock-up periode 

is 180 dagen na de uitgifte van de certificaten.   

 

Deze certificaten worden ook bij de NPEX in de notering gebracht.  Deze certificaten zullen van 

dezelfde soort en dooreen leverbaar zijn met de certificaten die wij aanbieden en waarvoor Innr 

Lighting B.V. nieuwe aandelen zal uitgeven. Dat betekent ook dat de certificaten recht geven op 

dividend over het vorige boekjaar. 

 

 Het bestuur van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. mag alleen stemrecht 

uitoefenen na toestemming van de algemene ledenvergadering. Besluiten in de algemene 

ledenvergadering worden genomen met 2/3e meerderheid.  

 

5.5 Aandeelhouders 

Voor ieder certificaat dat wij uitgeven, zullen wij 1 stemrechtloos aandeel van Innr Lighting B.V. kopen.  

Innr Lighting B.V. zal hiervoor nieuwe stemrechtloze aandelen uitgeven. De aandeelverhoudingen 

zullen hierdoor veranderen.  

 

  



 

 

 

24 

 

 

Dit is de situatie op de datum van dit prospectus (voordat wij certificaten uitgeven en voordat de 

aandeelhouder aandelen heeft omgezet naar certificaten): 

 

Aandeelhouder Aantal gewone aandelen 
Aantal stemrechtloze 

aandelen  
Percentage van het 

stemrecht 

Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. 

1.000.000 
- 

100 % 

Stichting Administratiekantoor 
Innr Lighting 

- 
- 

- 

Totaal  1.000.000  - 100% 

 

Hieronder ziet u de aandeelverhoudingen als wij 156.250 certificaten verkopen en als de aandeelhouder 

230.667 certificaten heeft verkocht:  

 

Aandeelhouder Aantal gewone aandelen 
Aantal stemrechtloze 

aandelen 
Percentage van het 

stemrecht 

Coöperatie Lighting 
Fundamentals Holding U.A. 

769.333 
- 

100 % 

Stichting Administratiekantoor 
Innr Lighting 

- 386.917 - 

Totaal  769.333 386.917 100% 

 

 
 

5.6 Dividendbeleid 

De aandeelhouders van Innr Lighting B.V. hebben recht op dividend als Innr Lighting B.V. dit uitkeert.  

 

Innr Lighting B.V. heeft de volgende regels voor het uitkeren van dividend: 

 Er is sprake van uitkeerbare reserves als het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 

opgevraagde deel van het kapitaal met wettelijke reserves.  

 De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd.  

 Dividend kan ook anders dan in geld worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in aandelen). 

 Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren? Dan kan alleen 

dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit goedkeurt. Het bestuur zal dit goedkeuren. 

Behalve als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat Innr Lighting B.V. de 

opeisbare schulden niet kan blijven betalen na het uitkeren van het dividend.  

 Onder normale omstandigheden wordt minimaal 40% van het netto resultaat over het 

voorgaande boekjaar uitgekeerd als dividend. Mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering 

lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden verlaagd. De solvabiliteit 

wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal.  

 De betaaldatum van het dividend wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene vergadering van 

aandeelhouders. Deze vergadering vindt plaats voor 30 juni van ieder boekjaar en wordt 

minimaal 14 dagen van tevoren aangekondigd. Als aandelen (en daarmee de bijbehorende 

certificaten) na de dag van deze vergadering worden gekocht, geeft dit de koper geen recht op 

vastgestelde dividend van het vorige boekjaar (exdividenddatum).  
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 Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.  

 Let op: pas nadat de obligatieleningen zijn terugbetaald, keert Innr Lighting B.V. 

dividend uit. Dat is na 2025. Meer over deze obligatieleningen leest u in hoofdstuk 

8.6. 

 

Over 2020 en 2021 is geen dividend uitgekeerd over de aandelen.  
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6. Als u certificaten wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u certificaten kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.  

 

6.1  U schrijft in 

Om certificaten te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

1. U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/innr-lighting. 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 dinsdag 17 mei 2022 om 17:00 uur hebben ontvangen. 

Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze certificaten. Wij kunnen deze datum 

veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij 

genoeg inschrijvingen hebben om alle certificaten 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 certificaten 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 certificaten wilt kopen. Dat doet u door het bedrag inclusief 

inschrijfkosten over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf.  

Het bankrekeningnummer is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk op dinsdag 17 mei 2022 

om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u certificaten krijgt. 

Dat leggen wij hieronder, na het tijdschema, verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Dinsdag 17 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.  

 

Maandag 23 mei 2022  

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  
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Dinsdag 24 mei 2022  

Innr Lighting B.V. geeft de stemrechtloze aandelen uit. Wij krijgen deze aandelen van Innr Lighting 

B.V. Ook krijgen wij de stemrechtloze aandelen van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. 

Daarvoor geven wij certificaten uit. Dit gebeurt er verder allemaal op deze dag: 

 

1. Wij hebben van de beleggers het geld voor de certificaten ontvangen. 

2. De beleggers krijgen de certificaten.  

3. NPEX registreert in haar administratie hoeveel certificaten iedere belegger heeft. 

4. NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u certificaten heeft gekregen en zo ja, 

hoeveel certificaten u heeft gekregen.  

5. De afspraken over de certificaten gelden vanaf nu tussen u en ons.  

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

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

inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige certificaten zijn uitgegeven.  

 

Het kan zijn dat u minder certificaten krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven. Of dat u geen 

certificaten krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen certificaten willen kopen dan er worden aangeboden. 

Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde van 

ontvangen betalingen aan.  

 

Krijgt u minder certificaten? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen certificaten?  

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 

dinsdag 24 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.  

 

6.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de aanbieding van de certificaten stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij doen 

als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen voor minimaal  

€ 1.000.000 certificaten verkopen. Dat zijn 78.125 certificaten. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? 

Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat mogen wij besluiten.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX (www.npex.nl/innr-

lighting). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.  
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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.   
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7. Als u certificaten wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u uw certificaten verkopen? Dan kunt u dat alleen doen aan een belegger die een NPEX-rekening 

heeft. U kunt de certificaten dus niet laten overmaken naar een andere rekening als u die heeft buiten 

NPEX.  

 

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

Hoe u de certificaten verkoopt, werkt zo:  

 

U zet uw certificaten te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan bieden 

op uw certificaten. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de certificaten 

van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de certificaten op zijn 

beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de certificaten verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de 

beleggingsrekening opent.  

 

Verkoopt u certificaten? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de certificaten 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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8. Informatie over Innr Lighting B.V. 

 

8.1 Wat doet Innr Lighting B.V.? 

Innr Lighting B.V. is in 2012 opgericht als specialist in slimme verlichting. Innr Lighting B.V. ontwikkelt 

en verkoopt slimme lampen en armaturen voor consumenten. De producten worden verkocht onder de 

merknaam ‘Innr’. 

 

Bij slimme verlichting zijn de lampen en armaturen in huis draadloos verbonden met het internet.  

Ze worden bediend met een app, met de stem of automatisch op basis van tijd, licht en aanwezigheid. 

De voordelen daarvan voor de consument zijn meer gemak, meer sfeer, minder energieverbruik en een 

groter gevoel van veiligheid.  

 

De missie van Innr Lighting B.V. is om dit comfort van slimme verlichting bereikbaar te maken voor 

iedereen. Dat doet Innr Lighting B.V. door haar producten makkelijk, compatibel en betaalbaar te 

maken. Daarvoor hanteert Innr Lighting B.V. een aantal basisprincipes: 

 

1. Slimme verlichting is makkelijk. Innr Lighting B.V. geeft haar klanten simpel en duidelijk 

online advies over praktische toepassingen en met goede persoonlijke service. Zo heeft 

Innr Lighting B.V. een app ontwikkeld waarmee slimme verlichting kan worden bediend 

binnen de wifi omgeving en via een cloud systeem buiten de wifi omgeving. 

 

2. De producten zijn compatibel: ze werken niet alleen met andere eigen producten, maar 

ook met de slimme verlichting van andere aanbieders, zoals Philips, Osram en Ikea.  

Dat betekent dus dat gebruikers van slimme verlichting van die aanbieders hun verlichting 

ook kunnen uitbreiden met Innr lampen en armaturen.  

 

3. De producten zijn betaalbaar door vrijwel alleen via online retailers te verkopen. 

Daardoor houdt Innr Lighting B.V. de verkoopkosten en distributiekosten laag en kan het 

de marketingactiviteiten heel gericht en efficiënt inzetten. 

 

De producten 

Het productassortiment van Innr Lighting B.V. bestaat uit slimme lampen, slimme armaturen voor 

binnen, slimme armaturen voor buiten, en slimme bediening. Alle producten zijn te bedienen met de 

gratis Innr app, met een Philips Hue systeem of met stembediening via Alexa of Hey Google. 
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Slimme lampen 

Slimme lampen zijn slimme peertjes, kaarslampjes of spotjes die in de fitting van een bestaand 

armatuur gedraaid worden. Met slimme lampen kunnen consumenten hun bestaande verlichting ‘slim’ 

maken. Daardoor wordt bestaande verlichting draadloos dimbaar, kan de kleur van het licht veranderd 

worden en kan de bediening geautomatiseerd worden met bijvoorbeeld een klokprogramma of sensor. 

 

Innr Lighting B.V. maakt slimme lampjes voor grote fittingen, kleine fittingen en fittingen voor 

halogeenspotjes. Innr Lighting B.V. heeft deze in een versie met warmwit dimbaar licht, een versie met 

instelbare wittinten en een versie die 16 miljoen kleuren kan weergeven, inclusief alle tinten wit.  

 

Slimme armaturen voor binnen 

Slimme armaturen, zoals een LED-strip of inbouwspot, hebben geen vervangbare lichtbron.  

De LEDs en de slimme bediening zijn in het armatuur geïntegreerd. Slimme armaturen worden vooral 

gekozen omdat ze door compacte afmetingen plaatsingsmogelijkheden bieden die met traditionele 

armaturen niet mogelijk zijn. Innr Lighting B.V. levert slimme flexibele strips, slimme platte ‘schijfjes’ 

voor in kasten en slimme inbouwspots. 

 

Slimme armaturen voor buiten 

Voor gebruik in de tuin levert Innr Lighting B.V. waterdichte slimme strips, slimme spotjes, en slimme 

paaltjes. Ze werken op veilige laagspanning, waardoor ze gemakkelijk door consumenten zelf te 

installeren zijn. Door de slimme bediening kunnen consumenten bijvoorbeeld de kleur van het licht 

aanpassen of eenvoudig automatisch de buitenverlichting laten aangaan wanneer het donker wordt. 
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Slimme stekkers 

Slimme stekkers zijn stekkerblokjes met draadloze slimme bediening. Ze zijn bedoeld om ieder apparaat 

met een stekker slim te kunnen schakelen. Innr Lighting B.V. heeft ook een slimme stekker in haar 

assortiment.  

 

Slimme bediening  

Slimme bediening bestaat uit een bridge, een smartphone app en een cloud systeem. Met een slim 

bedieningssysteem kan een consument zijn verlichting programmeren of koppelen aan slimme speakers 

die stembieding mogelijk maken. Innr Lighting B.V. heeft een eigen bedieningssysteem voor slimme 

bediening dat zij zelf ontwikkeld heeft in samenwerking met een leverancier. Innr Lighting B.V. kan 

daardoor complete oplossingen leveren en wordt zo nooit compleet afhankelijk van andere merken. 

 

 

 

Hoe werken Innr producten? 

De slimme lampen en armaturen werken met een ingebouwde chip en een bridge.  

 

De Innr chip 

De slimme lampen en armaturen hebben een ingebouwde chip voor draadloze bediening.  

De chip maakt gebruik van het Zigbee protocol. Dat is een gestandaardiseerde ‘taal’ voor smart home 

producten, vergelijkbaar met bijvoorbeeld bluetooth. Met het Zigbee protocol kunnen apparaten aan 

elkaar gekoppeld worden. Ook andere verlichtingsbedrijven, zoals Philips, Osram en Ikea, gebruiken 

het Zigbee protocol voor hun producten. Het Zigbee protocol koppelt dus niet alleen de producten van 

Innr Lighting B.V. aan elkaar. Ook koppelt het producten van Innr Lighting B.V. aan die van andere 

aanbieders met het Zigbee protocol. 

 

De Innr bridge 

Om de slimme verlichting te kunnen bedienen, is een ‘bridge’ nodig. Deze ´bridge´ is een 

netwerkmodule die wordt gekoppeld aan de slimme verlichting. Daarmee kan de verlichting verbinding 

maken met de wifi van de woning. Innr Lighting B.V. heeft een eigen bridge ontwikkeld.  
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Deze bridge is niet nodig als Innr producten worden gebruikt als aanvulling op slimme verlichting van 

een andere aanbieder. 

 

Innr Lighting B.V. wil de komende jaren onder andere groeien door het verder ontwikkelen en 

uitbreiden van het assortiment van slimme verlichting en aanvullende producten. Hierover leest u ook 

in hoofdstuk 10. 

 

Hoe verkoopt Innr Lighting B.V. haar producten? 

Innr Lighting B.V. verkoopt haar producten vrijwel uitsluitend via online winkels, online platforms en 

fysieke winkels. Dit zijn de belangrijkste online platforms en online winkels die Innr producten 

verkopen: 

 

 Amazon.de 

 Amazon.com 

 Amazon.co.uk 

 Komsa AG 

 Navstar B.V. 

 Amazon.fr 

 Beaumotica.nl 

 Amazon.es 

 Amazon.it 

 Lampenwelt.de 

 

Deze platforms en winkels staan in de volgorde van de omzet die zij genereerden in het boekjaar 2021. 

 

In welke landen is Innr Lighting B.V. actief? 

Innr Lighting B.V. is actief in verschillende landen. Via distributeurs, online winkels en fysieke 

winkels verkoopt zij haar producten in deze landen: 

 

 Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 

 Nederland, België en Luxemburg 

 Verenigd Koninkrijk 

 Frankrijk 

 Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen 

 

Via online platforms verkoopt Innr Lighting B.V. producten in Europa (24 landen) en in de Verenigde 

Staten.  
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Hieronder vindt u een overzicht van de netto-omzetverdeling per land voor de jaren 2020 en 2021: 

  

 

Uit dit overzicht volgt dat de internationale expansie een belangrijke bijdrage levert aan de groei. 87 % 

van de netto-omzet komt in 2021 van buiten Nederland. Meer over de netto-omzet leest u in hoofdstuk 

11.2. 

 

Innr Lighting B.V. wil haar producten bij nog meer online retailers in nog meer landen verkopen.  

Dat wil zij onder andere gaan doen met het geld van deze emissie. Hierover leest u in hoofdstuk 10.  

 
 

8.2  Hoe ziet het bedrijf van Innr Lighting B.V. eruit? 

Innr Lighting B.V. maakt onderdeel uit van een groep van bedrijven. De enige aandeelhouder is 

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. Hieronder ziet u welke bedrijven onderdeel zijn van 

de groep: 
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Over de activiteiten van Innr Lighting B.V. leest u in hoofdstuk 8.1. Hieronder vindt u een korte 

beschrijving van de andere bedrijven uit de groep: 

 

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is de bestuurder van Innr Lighting B.V. Verder 

heeft Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. geen activiteiten. De bestuurders van de 

coöperatie zijn Genki Beheer B.V. en Rochester Beheer B.V.  

 

Lighting Fundamentals IP B.V. houdt alle intellectuele eigendomsrechten van Innr Lighting B.V. 

De bestuurder is Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A.  

 

8.3 Belangrijkste markten 

Innr Lighting B.V. is actief op de markt voor slimme verlichting voor consumenten in Europa en de 

Verenigde Staten. 

 

Toen Innr Lighting B.V. deze markt acht jaar geleden betrad, was het nog een nichemarkt van systemen 

die door specialisten moesten worden geïnstalleerd. Met de introductie van de eerste Zigbee lampen in 

2012 konden consumenten eenvoudig zelf slimme verlichting installeren.  

 

Inmiddels is het concept van slimme verlichting algemeen bekend. Volgens onderzoeksbureau 

Multiscope had in 2021 al 17% van de Nederlandse bevolking een vorm van slimme verlichting in huis 

(Bron: http://www.multiscope.nl/persberichten/1-4-miljoen-huishoudens-slim-verlicht/). De gemiddelde consument 

wordt vooral aangetrokken door de praktische bruikbaarheid van slimme verlichting. Vooral comfort, 

energiebesparing en sfeer zijn belangrijk.  

 

Naast deze groep van bezitters van slimme verlichting is er een grotere groep die nog geen slimme 

verlichting heeft, maar er wel in geïnteresseerd is en het op korte termijn wil kopen. Volgens onderzoek 

dat Innr Lighting B.V. in 2021 in Nederland hebben laten uitvoeren is dit 24% van de Nederlandse 

bevolking. Deze behoefte zal leiden tot een verdere groei van de markt voor slimme verlichting.  
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Volgens marktonderzoekbureau Statista zal de markt voor slimme verlichting en bediening in Europa 

groeien van € 3 miljard in 2022 naar € 5,1 miljard in 2026. In de Verenigde staten zal de markt groeien 

van € 2,6 miljard in 2022 naar € 3,8 miljard in 2026. (bron: https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-

home/comfort-lighting/worldwide#revenue). Deze marktontwikkeling is in de grafiek hieronder in beeld 

gebracht. 

 

  

 

De marktleider in de markt voor slimme verlichting is Philips Hue. Volgens een recent marktonderzoek 

(Bron: http://www.multiscope.nl/persberichten/1-4-miljoen-huishoudens-slim-verlicht/) gebruikt 47% van de 

Nederlandse gebruikers van slimme verlichting dit systeem. Het gebruikersaandeel van Innr Lighting 

B.V. is volgens ditzelfde onderzoek 3%. 

 

Verreweg de meeste Nederlandse bezitters van slimme verlichting maken gebruik van de Zigbee 

standaard: 75% van de slimme verlichting in Nederland werkt op basis van Zigbee. De overige 25% 

gebruikt diverse andere systemen. Doordat de marktleider Philips Hue en de producten van Ikea ook 

gebruik maken van het Zigbee systeem, verwacht Innr Lighting B.V. dat dit het dominante systeem zal 

blijven voor de meer serieuze gebruiker van slimme verlichting. Juist deze meer serieuze gebruiker geeft 

ook het meeste geld uit aan de verdere uitbreiding van zijn systeem, waardoor ook in de 

uitbreidingsmarkt het Zigbee systeem de meest populaire oplossing zal blijven. 

 

Door de groei van de markt voor slimme verlichting zijn er ook nieuwe toetreders aan de onderkant van 

de markt. Voorbeelden zijn de slimme lampen van Action en Hema. Deze goedkope lampen werken niet 

met de open Zigbee standaard, maar maken gebruik van een Chinese Tuya module die alleen werkt 

binnen het gesloten systeem van Tuya. 

 

8.4 Belangrijkste contracten  

Innr Lighting B.V. heeft in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Zo heeft 

Innr Lighting B.V. afspraken gemaakt met bedrijven waarmee het samenwerkt. Hieronder wordt nader 

ingegaan op de belangrijkste contracten. 
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Bij Amazon Europe S.à.r.l. heeft Innr Lighting B.V. een Pro Seller Account. Dit is een contract voor 

onbepaalde tijd. Verkopers op het Amazon platform kunnen geschorst worden als ze zich met regelmaat 

niet aan de regels van het Amazon platform houden. Bijvoorbeeld door productinformatie niet volgens 

de richtlijnen op te geven. Verkopers die geschorst worden, kunnen op basis van een verbeterplan weer 

gaan verkopen op het platform. Amazon heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. 

 

In China werkt Innr Lighting B.V. op dit moment met vier leveranciers. Met drie van deze leveranciers 

heeft Innr Lighting B.V. geen raamovereenkomst gesloten. Ieder jaar bespreekt zij de producten, de 

prijzen en de kwaliteit. De afspraken legt zij steeds vast als zij een aankoop doet. Dit geldt niet voor de 

leverancier die ook delen van de software levert die Innr Lighting B.V. in sommige van haar lampen 

gebruikt en delen van de software die voor de bediening van de lampen wordt gebruikt. Met deze 

leverancier heeft Innr Lighting B.V. wel een raamcontract. Daarin zijn afspraken vastgelegd over onder 

meer kwaliteit en garantie. Prijzen en betalingsvoorwaarden worden contractueel per bestelling 

vastgelegd. 

 

Voor de distributie werkt Innr Lighting B.V. samen met sales agents. Dat doet zij voor de landen 

Duitsland, Frankrijk, Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Innr Lighting B.V. betaalt de sales agents 

een vaste vergoeding per maand en een vergoeding op basis van de omzet van de retailers waarvan zij 

de relatie met ons managen. Innr Lighting B.V. heeft jaarcontracten afgesloten met deze sales agents. 

Deze contracten worden ieder jaar automatisch verlengd. De opzegtermijn is 2 maanden. 

 

Voor de LED verlichting in een deel van de producten maakt Innr Lighting B.V. gebruik van octrooien 

van Signify N.V. (voorheen Philips Lighting Holding N.V.). Zij heeft hiervoor in 2017 een 

licentiecontract gesloten met Philips Lighting Holding B.V. dat in juli 2021 met vier jaar is verlengd. 

Innr Lighting B.V. betaalt Philips Lighting Holding B.V. een vergoeding per verkocht LED product. Die 

vergoeding betaalt zij per kwartaal achteraf.  

 

Voor transacties in buitenlandse valuta maakt Innr Lighting B.V. gebruik van een betaalrekening bij 

Ebury Partners UK Ltd. Ebury Partners UK Ltd. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in valutadiensten. 

Hierdoor kan Innr Lighting B.V. internationale betalingen en ontvangsten sneller, goedkoper en tegen 

een gunstiger wisselkoers verwerken dan via de bank. Ebury Partners UK Ltd. is geautoriseerd en wordt 

gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) als Electronic Money Institution en heeft als 

registratienummer 900797. 

 

Innr Lighting B.V. heeft geen belangrijke contracten gesloten buiten de normale bedrijfsuitoefening. 

 

8.5 Belangrijkste investeringen 

Innr Lighting B.V. heeft geen belangrijke investeringen gedaan sinds 1 januari 2022. Over de financiële 

informatie van Innr Lighting B.V. leest u in hoofdstuk 11.  
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8.6 Leningen 

Innr Lighting B.V. heeft 4 leningen. Hieronder leest u hier mee over. Deze informatie is gebaseerd op 

de stand per 31 december 2021. Sinds die tijd zijn er geen leningen bijgekomen.  

 

ING Bank N.V. 

Innr Lighting B.V. heeft twee leningen van ING Bank N.V. Het gaat om de volgende leningen: 

 

 een lening voor een bedrag van € 750.000. Op 31 december 2021 was het openstaande 

bedrag € 750.000. De rente van deze lening staat vast en is 2.32% per jaar. Deze lening is 

een borgstellingskrediet. Dat betekent dat de overheid garant staat voor 60% van de lening. 

De rente is daardoor relatief laag. De rente betaalt Innr Lighting B.V. per kwartaal op de 

eerste dag van het volgende kwartaal. De einddatum van de lening is september 2026.  

Innr Lighting B.V. betaalt deze lening ieder kwartaal terug met een bedrag van  

€ 37.500. 

 

 een lening met een limiet van € 750.000 (rekening-courant krediet). Op 31 december 2021 

was het openstaande bedrag €- 401.861. De rente van deze lening is gelijk aan de 1-maands 

Euribor rente plus 3,72% per jaar. De rente betaalt Innr Lighting B.V. iedere maand 

achteraf. Deze lening heeft geen einddatum.  

 

Innr Lighting B.V. heeft ING Bank N.V. zekerheden gegeven voor deze leningen. Het gaat om een 

pandrecht op al haar activa, de activa van Lighting Fundamentals IP B.V. en de activa van Coöperatie 

Lighting Fundamentals Holding U.A.  

 

Achtergestelde obligatielening 14 november 2018 

Innr Lighting B.V. heeft op 14 november 2018 obligaties uitgegeven. Het ging om 2.000 obligaties van 

€ 1.000. In totaal heeft Innr Lighting B.V. dus € 2.000.000 geleend van beleggers. De einddatum van 

deze obligaties is 14 november 2023. De rente voor deze obligaties is 8,25% per jaar. Deze rente staat 

vast. Innr Lighting B.V. betaalt de rente iedere maand.  

 

Innr Lighting B.V. heeft de beleggers zekerheden gegeven voor deze obligatielening. Het gaat om een 

borgstelling van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

 

Achtergestelde obligatielening 23 december 2020 

Innr Lighting B.V. heeft op 23 december 2020 obligaties uitgegeven. Het ging om 1.500 obligaties van 

€ 1.000. In totaal heeft Innr Lighting B.V. dus € 1.500.000 geleend van beleggers. De einddatum van 

deze obligaties is 23 december 2025. De rente voor deze obligaties is 8,25% per jaar. Deze rente staat 

vast. Innr Lighting B.V. betaalt de rente iedere maand.  
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Innr Lighting B.V. heeft de beleggers zekerheden gegeven voor deze obligatielening. Het gaat om een 

borgstelling van Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. en Lighting Fundamentals IP B.V. 

 

 

8.7 Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten houdt Lighting Fundamentals IP B.V. Het gaat om de volgende 

rechten: 

 de merknaam en het beeldmerk 

 twee octrooien voor LightAdvisor 

 de domeinnamen Innr.com, innrlighting.com, en de lokale versies van deze domeinnamen voor 

Nederland (.nl), België (.be), Duitsland (.de), Frankrijk (.fr) en het Verenigd Koninkrijk (.co.uk) 

 Het ontwerp van de hoofdschermen van de app 

 

De Innr naam heeft Lighting Fundamentals IP B.V. beschermd in zowel tekst als beeld. De naam is 

gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBOIP) en beschermd in de Benelux 

tot 24 juni 2023 en in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, de Verenigde 

Staten en China tot 18 september 2023. Het logo is gedeponeerd voor alle 28 landen van de EU en 

beschermd tot 9 april 2025. 

 

Voor het product LightAdvisor heeft Lighting Fundamentals IP B.V. twee octrooien: 

1. een octrooi in de Benelux voor een methode om automatisch een lichtplan te maken op basis van 

de ruimte en de objecten in die ruimte. Dit octrooi geldt sinds 12 november 2015 en loopt tot 12 

november 2035.  

2. een octrooi in de Benelux voor een lichtplan op basis van de aanwezige slimme verlichting in de 

ruimte. Dit octrooi geldt sinds 25 april 2014 en loopt tot 25 april 2034.  

 

Op 31 december 2019 heeft Innr Lighting B.V. haar intellectuele eigendomsrechten aan Lighting 

Fundamentals IP B.V. verkocht voor een bedrag van € 3.500.000. Innr Lighting B.V. heeft dit bedrag 

aan Lighting Fundamentals IP B.V. geleend en afgesproken dat Lighting Fundamentals IP B.V. dit op 

31 december 2034 terugbetaalt. Lighting Fundamentals IP B.V. betaalt 6% rente per jaar. Het gaat om 

een bedrag van € 210.000 per jaar. 

 

Innr Lighting B.V. gebruikt deze intellectuele eigendomsrechten van Lighting Fundamentals IP B.V. 

Sinds 1 januari 2020 betaalt Innr Lighting B.V. per jaar een licentievergoeding voor het gebruik van de 

merknaam, de octrooien en alle software voor het platform. De hoogte hiervan is 3% van de omzet, met 

een minimum van € 233.000. 
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8.8 Kwaliteitsnormen 

De producten van Innr Lighting B.V. moeten voor de Europese markt verplicht voldoen aan het CE 

keurmerk (Conformité Européeene). Dit keurmerk ziet op de veiligheid, energiezuinigheid, 

elektromagnetische compatibiliteit en gebruik van het radiospectrum van producten. Ook ziet dit op de 

inhoud van de gebruiksaanwijzing bij producten. Alle producten voor Europa hebben het CE keurmerk. 

Deze keurmerken gelden voor onbepaalde tijd. Alle producten voor de Amerikaanse markt moeten 

voldoen aan de eisen van UL (Underwriters Labatories) en de FCC (Federal Communications 

Commission). Alle producten voor Amerika hebben deze keurmerken.  

 

 

Daarnaast heeft Innr Lighting B.V. ervoor gekozen om haar producten die gebruik maken van het Zigbee 

protocol te laten certificeren door een erkend laboratorium. Die producten mogen daardoor het Zigbee 

Certified Product logo voeren. Voor de consument is dit een garantie dat dit product werkt in een 

Zigbee-certified systeem. Deze certificering geldt voor onbepaalde tijd.   

 

8.9 Er zijn geen rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis kunnen zijn of van 

betekenis zijn geweest op de financiële positie of de rentabiliteit van Innr Lighting B.V.  

Of die van de groep. Voor zover Innr Lighting B.V. weet, worden die ook niet gestart.  

Dat geldt ook voor ingrepen van de overheid en voor arbitrages. Rentabiliteit betekent of Innr Lighting 

B.V. voldoende winst maakt. 

 

8.10 Waardering 

Innr Lighting B.V. heeft een onafhankelijke deskundige een waardering laten maken van haar bedrijf 

voor de aanbieding van de certificaten. Deze waardering is door een tweede deskundige geëvalueerd en 

bevestigd. 

 

Bij deze waarderingen is niet meegenomen de situatie dat alle certificaten worden verkocht en Innr 

Lighting B.V. 156.250 aandelen uitgeeft. 

 

Onderbouwing waardering 

Voor de waardebepaling van Innr Lighting B.V. is gebruik gemaakt van de Discounted Cash Flow 

methode. Het bedrijf heeft geen waardering gemaakt op basis van multiples, waarbij de waarde van het 

bedrijf wordt uitgedrukt in een multiple van de winst of van de EBITDA. Die methode is niet goed 

bruikbaar voor snelgroeiende bedrijven als Innr Lighting B.V., omdat de nadruk ligt op creatie van 

toekomstige waarde door groei en er vaak nog weinig winst wordt gemaakt. Ook een betrouwbare 

waardering op basis van een peer group is niet goed mogelijk, doordat omzetcijfers en acquisitiedetails 

van kleinere groeibedrijven vrijwel nooit openbaar gemaakt worden. 
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Voor de Discounted Cash Flow methode worden de toekomstige kasstromen uit het business plan 

teruggerekend naar de waarde op de datum van de waardering op basis van een vermogenskostenvoet 

(Weighted Average Cost of Capital). De basis voor de toekomstige kasstromen in het business plan is 

de prognose van de omzetontwikkeling en van de bijbehorende kostenontwikkeling.  

 

Innr Lighting B.V. heeft in het business plan twee verschillende scenario’s gemaakt voor de groei van 

de omzet: 

- In het meest waarschijnlijke scenario heeft Innr Lighting B.V. een omzetgroei in de periode 

2021-2026 van 49% per jaar. Dit scenario is gebaseerd op de verwachte groei van de markt, de 

geplande uitbreiding van het productassortiment en de geplande uitbreiding van de 

distributiekanalen in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) stijgt in 

dit scenario van 10% van de netto omzet in 2021 naar 17,8% in 2026 door een betere dekking 

van de vaste lasten.  

- In het defensieve scenario gaat de uitbreiding van het assortiment en de distributiekanalen 

langzamer dan in het meest waarschijnlijk scenario. In het defensieve scenario dragen de eigen 

webwinkel en het nieuwe systeem nauwelijks bij aan omzetgroei. In dit scenario komt de 

omzetgroei in 2021-2026 uit op 38% per jaar. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) stijgt in dit 

scenario van 10% van de omzet in 2021 naar 17,3% van de netto-omzet in 2026. 

 

Voor beide scenario’s is de waarde van de verwachte toekomstige kasstromen omgerekend naar de 

waarde op 31 december 2021. Daarvoor is gerekend met een vermogenskostenvoet (WACC) van 17,9%. 

Deze vermogenskostenvoet heeft de deskundige gebaseerd op een risicovrije rente van 1,86% inclusief 

1,5% inflatie, verhoogd met opslagen voor onder meer het marktrisico en het hogere risico van MKB 

bedrijven. 

 

Op basis van deze gegevens ligt de waarde van het eigen vermogen van Innr Lighting B.V. tussen  

€ 11.800.000 voor het defensieve scenario en € 14.660.000 voor het meest waarschijnlijke scenario. 

Voor deze aanbieding heeft Innr Lighting B.V. de waarde van het bedrijf vastgesteld op € 12.800.000. 

 

Conclusie 

Innr Lighting B.V. heeft de waardering bepaald op € 12.800.000. Deze waardering geldt op de datum 

van 31 december 2021.   

 

De waardering van € 12.800.000 levert een prijs per aandeel op van € 12,80 (bij 1.000.000) aandelen). 

De prijs van een certificaat is gelijk aan die van een aandeel. De uitgifteprijs van een certificaat is dus  

€ 12,80.  
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9 Wie zijn de belangrijkste mensen van Innr Lighting B.V.?  

 

Innr Lighting B.V. heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor haar. Dit zijn de belangrijkste 

personen:  

 

- de bestuurder 

- het management team 

 

Het kantooradres van alle medewerkers is de Catharina van Renneslaan 20 in Hilversum. 

 

9.1 De bestuurder  

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. is de enige bestuurder. Indirect zijn de heer  

J. Dalderop (via Genki beheer B.V.) en de R. Timmer (via Rochester Beheer B.V.) de bestuurders.  

 

9.2 Het management team 

Het management team bestaat uit de volgende personen: 

 

 de heer J. (Jeroen) Dalderop. Hij is de CEO. Hij heeft 25 jaar ervaring in de 

consumentenelektronica en verlichtingsmarkt als business manager en marketing manager.  

Hij was onder meer General Manager van Philips Lighting Japan. Hij heeft geen andere functies 

die voor Innr Lighting B.V. relevant zijn.  

 de heer R. (Rob) Timmer. Hij is de COO. Hij heeft 30 jaar ervaring in de consumentenelektronica 

die grotendeels is opgedaan bij Philips. Hij was de commerciële man achter de eerste Smart TV’s 

van Philips. Hij heeft geen andere functies die voor Innr Lighting B.V. relevant zijn.  

 de heer G. (Gerry) Vermeulen. Hij is de CTO. Hij heeft 25 jaar ervaring als systeemarchitect en 

software ontwikkelaar, die vooral is opgedaan bij Philips. Hij heeft geen andere functies die voor 

Innr Lighting B.V. relevant zijn.  

 de heer C. (Mark) Wiersma. Hij is Head of Sales van Innr. Hij heeft 20 jaar ervaring als sales 

director bij onder meer TechData (een elektronica distributeur) en als Head of Sales bij Nuki 

(aanbieder van slimme sloten). Hij heeft geen andere functies die voor Innr Lighting B.V. relevant 

zijn.  

 

Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen Innr Lighting B.V. en deze personen. 
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9.1 Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden 

De bestuurders en de overige leden van het management team verklaren het volgende over het verleden: 

 

 zij zijn niet betrokken geweest bij fraudemisdrijven.  

 zij zijn niet voorwerp geweest van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of opgelegde 

sancties door wettelijke autoriteiten of door een toezichthouder.  

 zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen als bestuurder, 

leidinggevende of als lid van een toezichthoudend orgaan van een uitgevende instelling. 

 zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen in het kader van het beheer 

of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling. 

 

9.2 Regels die gelden voor de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders 

Het bestuur van Innr Lighting B.V. bestaat uit een of meerdere personen. De algemene vergadering van 

aandeelhouders benoemt de bestuurders. Het is ook de algemene vergadering van aandeelhouders die 

de bestuurders schorst of ontslaat. Dit kan op ieder moment. Is sprake van ontstentenis of belet bij een 

of meer bestuurders? Dan blijven de andere bestuurders met het besturen belast. 

 

9.3 Vergoedingen, aandelen en opties  

In 2021 heeft Innr Lighting B.V. afgerond € 354.898.03 betaald aan de bestuurders en het management 

team. In 2020 bedroeg dit € 289.500,00 Deze bedragen zijn bruto bedragen inclusief vakantiegeld. Innr 

Lighting B.V. heeft geen voordelen in natura toegekend.  

 

Er zijn verder geen afspraken gemaakt in een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurders of de leden 

van het management team en Innr Lighting B.V. over het ontvangen van een bepaald bedrag als deze 

personen stoppen met hun functie.  

 

9.4 Personeel 

Innr Lighting B.V. heeft per 31 december 2021 14 mensen voor haar werken (2020: 11 mensen).  

Dat komt overeen met 11,2 FTE. Daarvan zijn er 10 mensen in dienst. Innr Lighting B.V. betaalt zijn 

andere mensen via een payroll bedrijf, een management fee of een consultancy fee.  
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10 Waarom willen wij de certificaten verkopen? 

 

10.1 De reden van de aanbieding 

Wij willen maximaal voor € 2.000.000 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van  

€ 2.000.0000 waarvoor Innr Lighting B.V. nieuwe stemrechtloze aandelen zal uitgeven.  

 

Innr Lighting B.V. wil verder groeien en innoveren. Het bedrag van € 2.000.000 wil Innr Lighting B.V. 

daaraan besteden: 

 

Investeren in productontwikkeling  

Innr Lighting B.V. wil haar productrange uitbreiden met slimme armaturen voor binnen en buiten en 

met slimme bedieningsproducten. Hiermee kan het bedrijf een groter deel van de markt bedienen. Innr 

Lighting B.V. verwacht bovendien dat er in de toekomst meer vraag zal zijn naar producten in deze 

productsegmenten. Hierover leest u ook in hoofdstuk 8.3.  

 

Innr Lighting B.V. verwacht dat deze investering € 570.000 zal bedragen voor de periode tot eind 2022. 

In 2023 wil Innr Lighting B.V. nog eens € 590.000 investeren in productontwikkeling. Verkopen wij 

voor € 1.000.000 aan certificaten? Dan wil Innr Lighting B.V. € 580.000 investeren in 

productontwikkeling. Innr Lighting B.V. verwacht dat zij in dat geval voldoende kapitaal heeft om 

verder te ontwikkelen tot het 2e kwartaal van 2023.   

 

Investeren in e-commerce tools  

Innr Lighting B.V. wil haar e-commerce verkoopapparaat versterken. Daarvoor wil zij haar eigen 

webshop verbeteren, systemen voor online advertising opzetten en nieuw beeldmateriaal ontwikkelen 

om te gebruiken op Amazon, bij retailers en in de eigen webshop. Hiermee verwacht Innr Lighting B.V. 

het marktaandeel op Amazon en bij online retailers te verbeteren en veel meer via de eigen webshop te 

kunnen verkopen. 

   

Innr Lighting B.V. verwacht dat deze investering tot eind 2023 in totaal € 840.000 zal bedragen. 

Verkopen wij voor € 1.000.000 aan certificaten? Dan wil Innr Lighting B.V. € 420.000 investeren in  

e-commerce tools. Daarmee verwacht Innr Lighting B.V. voldoende kapitaal te hebben om verder te 

ontwikkelen tot het 2e kwartaal van 2023. Om in de periode daarna verder te groeien zal Innr Lighting 

B.V. blijven investeren. Innr Lighting B.V. verwacht die investeringen uit de operationele cash flow te 

kunnen betalen. 
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Hieronder ziet u hoe Innr Lighting B.V. het geld van de aandelen wil besteden: 

 

Hier wil Innr Lighting 
B.V. het geld aan 
besteden:  

Als voor € 4.952.537,60 
certificaten worden 
verkocht 

Als Innr Lighting B.V. 
voor € 2.000.000 
certificaten verkoopt: 

Als Innr Lighting B.V.  
 € 1.000.000 certificaten 
verkoopt: 

Productontwikkeling     €    1.160.000     €    1.160.000   €        580.000  

E-commerce tools     €    840.000 €       840.000   €        420.000  

Totaal  € 2.000.000  € 2.000.000  €    1.000.000 

 

 

  

Verkoop aandeelhouder € 2.952.537,60 - - 

Totaal 4.952.537,60 - - 

 

 
 

10.2 Onze kosten voor het aanbieden van de certificaten 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan 

wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

 

1. Kosten voor financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 14.000. 

2. Kosten voor corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 16.500. 

3. Kosten voor juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 26.000. 

4. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel certificaten er worden 

verkocht. Het gaat om een bedrag van maximaal € 50.000 als voor € 2.000.000 aan certificaten 

wordt verkocht en om € 25.000 als voor € 1.000.000 aan certificaten wordt verkocht. Verkoopt 

Coöperatie Lighting Fundamentals Holding U.A. certificaten? Dan betaalt Coöperatie Lighting 

Fundamentals Holding U.A. de extra kosten.  

5. Kosten voor de setup fee aan NPEX. Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag 

van € 5.000.  

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 86.500 als wij voor € 1.000.000 aan 

certificaten verkopen. Het gaat om € 111.500 als wij voor € 2.000.000 certificaten verkopen.  

 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze certificaten. Het gaat om kosten voor de aansluiting 

op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal € 20.000 per jaar.  
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Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

10.3 Wie heeft er belang bij de uitgifte van deze certificaten? 

De aandeelhouder van Innr Lighting B.V. heeft belang bij de groei van - uiteindelijk - Innr Lighting B.V. 

en daarmee ook belang bij het succes van deze aanbieding van certificaten.  

 
 

Daarnaast biedt de aandeelhouder van Innr Lighting B.V. - voor haar leden - aandelen aan waarvoor 

wij certificaten zullen uitgeven. Hierover leest u in hoofdstuk 4.1. Verkoopt zij deze certificaten?  

Dan krijgt zij betaald uit de opbrengst van deze emissie. Ook om deze reden heeft de aandeelhouder 

belang bij het succes van deze aanbieding van certificaten.  
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11 Financiële informatie van Innr Lighting B.V. 

 

11.1 De jaarrekeningen van Innr Lighting B.V. zijn opgesteld volgens de regels 

Innr Lighting B.V. stelt over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2021 is het laatste jaar 

waarover het bedrijf een jaarrekening heeft opgesteld. Deze jaarrekening is op 25 maart 2022 

gepubliceerd. De jaarrekeningen heeft Innr Lighting B.V. opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW.  

 

De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening. Dat betekent dat de 

accountant de jaarrekening heeft samengesteld. De jaarrekening heeft de accountant dus niet 

gecontroleerd. Dit staat ook in de verklaring van de accountant. De accountant van Innr Lighting B.V. 

is Heijkants en Partners B.V. Het adres van de accountant is ’s-Gravelandseweg 131 in (1217 ER) 

Hilversum. De accountant is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.  

 

De jaarrekening over 2020 en 2021 vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/innr-lighting. 

 

De financiële informatie in dit hoofdstuk ziet op Innr Lighting B.V. en op de bedrijven uit haar groep.  

Het zijn dus geconsolideerde cijfers.  

 

11.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2020 en 2021.  
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Winst- en verliesrekening 2020 -2021 

  

 

 

Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post.  

 

Netto omzet 

De netto omzet van Innr Lighting B.V. is de omzet na aftrek van product retouren en kortingen. De netto 

omzet is gestegen van € 4.510.778 in 2020 naar € 5.708.002 in 2021. Deze stijging heeft meerdere 

oorzaken. Het bedrijf heeft in 2021 meer buitenverlichting verkocht. Ook heeft het bedrijf in 2021 meer 

in de Verenigde Staten verkocht en is de verkoop via retailers in Nederland en Duitsland gestegen.  

Dit is in lijn met de groei van de markt. Meer daarover staat in hoofdstuk 8.3. 

 

Kostprijs van de omzet 

De kostprijs van de omzet bestaan uit de kosten van inkoop van producten uit China, de kosten van 

transport vanuit China naar de magazijnen van de logistieke partners in Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten, en de invoerrechten die Innr Lighting B.V. aan de Nederlandse, 

Britse en Amerikaanse douane afdraagt. Deze kosten zijn iets minder gestegen dan de omzet van  

€ 1.988.999 in 2020 naar € 2.258.273 in 2021. 

 

Bruto marge 

De bruto marge berekent Innr Lighting B.V. door van de omzet de inkoop en directe vrachtkosten af te 

trekken. De bruto marge bedroeg in 2021 € 3.449.729. In 2020 was dat nog € 2.521.779. Als percentage 

van de omzet steeg de bruto marge van 56% in 2020 naar 60% in 2021. Deze verbetering van de bruto 

marge is het gevolg van lagere kostprijzen en van de groei in de verkoop van armaturen. Op armaturen 
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maakt het bedrijf een betere marge dan op lampen. Ook komt het doordat in 2021 een groter deel van 

de omzet in Amerika gemaakt werd.  

 

Kosten 

De kosten van Innr Lighting B.V. bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen en overige kosten.  

 

De personeelskosten zijn in 2021 gestegen, doordat Innr Lighting B.V. nieuwe mensen heeft 

aangenomen voor verkoop, technische ondersteuning en marketing. De personeelskosten bedroegen in 

2021 € 480.443. In 2020 waren ze nog € 309.174. 

 

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op de website en marketing assets en op de matrijzen 

die de producenten gebruiken voor de productie van de producten. Het bedrijf schrijft deze zaken af op 

basis van een vast percentage van 20% per jaar van de verkrijgingsprijs. In 2021 heeft het bedrijf  

€ 75.536 afgeschreven. In 2020 was dat € 5.036. Het bedrag is in 2021 gestegen doordat het bedrijf in 

2020 veel geïnvesteerd heeft in een nieuwe website.  

 

De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, kantoorkosten, 

verkoopkosten, licentiekosten en algemene kosten. Deze kosten zijn in 2021 gestegen naar € 2.868.125 

van € 2.184.872 in 2020. Deze sterke stijging is vooral het gevolg van hogere Amazon fees door de 

stijgende omzet via Amazon en van hogere uitgaven aan advertenties op het Amazon platform. 

 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat berekent Innr Lighting B.V. door de kosten van de bruto marge af te trekken.  

Het bedrijfsresultaat steeg van € 331.871 in 2020 naar € 506.068 in 2021. De verbetering van het 

bedrijfsresultaat is het gevolg van de gestegen omzet en de betere bruto marge. Daardoor heeft het 

bedrijf meer inkomsten om de vaste kosten te betalen.  

 

Financiële baten en lasten 

Innr Lighting B.V. betaalt rente op haar leningen. Daarnaast ontvangt zij rente op haar vorderingen. 

In 2021 had het bedrijf daardoor netto rentelasten van € 175.897. In 2020 waren die lasten nog  

€ 55.518. De rentelasten in 2021 waren hoger omdat Innr Lighting B.V. eind 2020 een obligatielening 

heeft uitgegeven. Daarover betaalt zij vanaf 2021 rente. 

 

Resultaat voor belastingen 

Om het resultaat voor belastingen te bepalen, trekt Innr Lighting B.V. van het bedrijfsresultaat de 

financiële baten en lasten af. In 2021 is het resultaat voor belastingen gestegen naar € 330.171. In 2020 

was het resultaat voor belastingen nog € 276.353. 
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Belastingen 

Doordat Innr Lighting B.V. in 2021 winst gemaakt heeft, zou zij normaal gesproken € 76.049 aan 

belasting moeten betalen. Maar zij heeft in de jaren voor 2019 jaren een negatief resultaat behaald.  

Die verliezen mag zij verrekenen met de winst. Daardoor betaalt zij over 2021 geen belasting. In plaats 

daarvan daalt de latente vordering die zij op de belastingdienst heeft. In 2020 hoefde zij ook geen 

belasting te betalen. De latente vordering daalde toen met €52.632. 

 

Netto resultaat 

Het netto resultaat van Innr Lighting B.V. is het resultaat na belastingen. In 2021 was het netto resultaat 

€ 254.112. Het netto resultaat is gestegen ten opzichte van 2020. Toen was het netto resultaat € 223.721. 

 

Balans 2020-2021 
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Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post: 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa geven de boekhoudkundige waarde weer van de door Innr Lighting B.V. 

ontwikkelde producten en marketing assets. Deze worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijk 

kostprijs minus afschrijvingen.   

 

Per eind 2021 had Innr Lighting B.V. voor € 834.681 aan immateriële vaste activa op de balans staan. 

In 2020 was dat € 6.541. De immateriële vaste activa zijn gestegen doordat het bedrijf veel geïnvesteerd 

heeft in nieuwe producten, in een nieuw bedieningssysteem en in assets en tools die worden gebruikt 

voor marketing en verkoopactiviteiten, zoals bijvoorbeeld nieuwe fotografie, digitale renderings en 

video’s. 

 

In eerdere jaren heeft Innr Lighting B.V. intellectuele eigendomsrechten verkocht aan Lighting 

Fundamentals IP B.V. Dat intellectuele eigendom mag Innr Lighting B.V. exclusief gebruiken tegen 

betaling van een licentievergoeding. Innr Lighting B.V. kan in de toekomst weer het sindsdien 

opgebouwde IP verkopen aan Lighting Fundamentals IP B.V. De opbrengst van de verkoop van die 

intellectuele eigendomsrechten komen dan op de balans als een vordering op Lighting Fundamentals 

IP B.V. onder financiële vaste activa. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn de matrijzen en gereedschappen die specifiek gemaakt zijn voor de 

productie van armaturen. Ook het meubilair en de inrichting van het kantoor behoren tot de materiële 

vaste activa. In 2020 had Innr Lighting B.V. voor € 2.293 aan materiële vaste activa. In 2021 is dat 

bedrag gestegen naar € 39.525, doordat het bedrijf verhuisd is naar een nieuw kantoor. Dat kantoor is 

verbouwd en er is nieuw meubilair voor aangeschaft. De kosten daarvan worden in 5 jaar afgeschreven.  

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa van Innr Lighting B.V. bestaan uit latente belastingvorderingen en een 

vordering op Lighting Fundamentals IP B.V.  

 

De latente belastingvordering is in 2021 gedaald naar €55.296. In 2020 was dat nog € 132.844.  

De vordering is gedaald doordat Innr Lighting B.V. winst heeft gemaakt. Dat verlaagt de verrekenbare 

verliezen uit het verleden en daarmee de latente belastingvordering. De vordering is ook lager geworden 

doordat het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. Daardoor moet Innr Lighting B.V. de 

verrekenbare verliezen tegen een lager belastingtarief verrekenen. 

 

De vordering van € 3.500.000 op Lighting Fundamentals IP B.V. is ongewijzigd. Deze vordering heeft 

Innr Lighting B.V. doordat Innr Lighting B.V. haar intellectuele eigendomsrechten eind 2019 verkocht 

heeft aan Lighting Fundamentals IP B.V.  
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Voorraden  

De voorraden van Innr Lighting B.V. bestaan uit producten die het bedrijf bij haar leveranciers in China 

heeft ingekocht, maar nog niet heeft verkocht. Deze voorraden zijn onderweg of staan in het magazijn 

van de logistieke partner in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde staten of in de 

magazijnen van Amazon. De voorraden zijn in 2021 gestegen tot € 2.201.303.  

In 2020 was dat nog € 1.383.862. Innr Lighting B.V. heeft veel meer voorraad doordat producten door 

de crisis als gevolg Covid-19 maanden later werden geleverd dan normaal. Ook heeft Innr Lighting B.V. 

meer voorraad om zicht te beschermen tegen chiptekorten op de wereldmarkt. Om leveringsproblemen 

door chiptekorten te voorkomen heeft Innr Lighting B.V. van veel producten een nieuwe versie 

ontwikkeld met een andere chip die makkelijker verkrijgbaar was. Innr Lighting B.V. heeft van beide 

varianten een voorraadbuffer aangelegd, waardoor zij voldoende producten kan blijven leveren. 

 

Vorderingen 

De vorderingen van Innr Lighting B.V. bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op 

groepsmaatschappijen, belastingen en premies sociale verzekeringen en overige vorderingen.  

Het grootste deel van de vorderingen zijn handelsdebiteuren. Dat is geld dat Innr Lighting B.V. van haar 

klanten tegoed heeft. De vorderingen zijn licht gedaald van € 893.867 in 2020 naar € 861.313. Dat komt 

doordat Innr Lighting B.V. steeds meer verkoopt via distributeurs waarmee het bedrijf gunstige 

betalingscondities heeft afgesproken.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen van Innr Lighting B.V. bestaan uit geld op de bankrekening, geld dat op het PayPal 

account staat en geld dat op het account bij haar internationale betalingspartner Ebury staat.  

Innr Lighting B.V. heeft een PayPal account, omdat klanten daarmee in de Innr webshop kunnen 

betalen. Innr Lighting B.V. heeft een Ebury account omdat het daarmee internationale betalingen 

sneller en voordeliger kan afhandelen dan via de bank. Eind 2021 had Innr Lighting B.V.€ 36.289 aan 

liquide middelen. Eind 2020 was dat nog € 455.258. De liquide middelen waren in 2020 zo hoog, 

doordat het bedrijf toen het geld van de obligatielening had ontvangen. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van Innr Lighting B.V. bestaat uit het aandelenkapitaal en agio, de wettelijk 

reserves en overige reserves. In 2021 is het eigen vermogen gestegen tot € 2.162.509 ten opzichte van  

€ 1.900.522 in 2020. Dat komt doordat het bedrijf in 2021 winst heeft gemaakt. De wettelijke reserves 

stegen in 2021 met € 775.485, doordat er voor dit bedrag aan immateriële vaste activa op de balans is 

bijgekomen. De overige reserves daalden van € - 534.578 in 2020 naar € - 1.048.076 in 2021 door de 

stijging met € 775.485 van de wettelijke reserve en doordat het resultaat van € 261.988 over 2021 bij 

het eigen vermogen is gevoegd. 
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Langlopende schulden 

Dit zijn de schulden die Innr Lighting B.V. niet binnen een jaar hoeft terug te betalen. Deze bestaan uit 

de obligatielening van € 2.000.000 die in 2018 is uitgegeven, de obligatielening van  

€ 1.500.000 die in 2020 is uitgegeven en uit leningen van ING Bank N.V. Meer over deze leningen leest 

u in hoofdstuk 8.6.  

  

Van de obligatielening die in 2020 is uitgeven was eind 2020 € 1.251.000 ontvangen op de rekening 

van Innr Lighting B.V. Het resterende deel van €249.000 is in januari 2021 overgemaakt. Daardoor 

staat dit deel in 2020 nog niet op de balans, maar in 2021 wel.  

 

In 2019 heeft Innr Lighting B.V. het resterende deel van € 638.931 terugbetaald van haar leningen van 

ABN AMRO Bank N.V. Daarvan was het langlopende deel € 272.967. In plaats daarvan heeft Innr 

Lighting B.V. een nieuwe lening van € 750.000 afgesloten bij ING Bank N.V. Daarvan was het 

langlopende deel per 31 december 2021 € 600.000. Op deze lening betaalt Innr Lighting B.V. een veel 

lagere rente dan op eerdere lening van ABN AMRO Bank N.V.  

 

Door de gefaseerde uitboeking van de obligatie en de overstap naar een langlopende lening van ING 

Bank N.V. zijn de langlopende schulden toegenomen van € 3.523.967 in 2020 naar € 4.100.000 in 2021. 

 

Kortlopende schulden 

Dit zijn de kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Deze bestaan uit 

het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, de crediteuren van het bedrijf en de 

af te dragen omzetbelasting.  

 

Het totaal van de kortlopende schulden is gestegen van € 950.176 in 2020 naar € 1.265.898 in 2021. 

Dat komt vooral doordat Innr Lighting B.V. € 401.861 van haar rekening courant faciliteit bij ING Bank 

N.V. heeft opgenomen om hogere voorraden op te bouwen. 

 

11.3 Prognoses van Innr Lighting B.V. 

Hieronder geeft Innr Lighting B.V. een overzicht van een mogelijk scenario voor de jaren 2022 en 2023.  

 

Let op! Innr Lighting B.V. weet niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook heeft zij 

aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen 

uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw 

beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze prognoses.  

 

Let op: op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers. 
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Innr Lighting B.V. heeft haar prognoses gebaseerd op haar verkoopplan. Dat plan is gebaseerd op 

een groeiende markt en op haar plannen om met een breder portfolio en verkoopactiviteiten in meer 

landen en meer distributiekanalen actief te zijn. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het plan: 

 

De markt voor slimme verlichting blijft naar verwachting groeien. 

Innr Lighting B.V. gaat uit van een marktgroei van 12% in 2022 en 2023, zowel in Europa als in de 

Verenigde Staten. Dat is in lijn met de inschattingen van marktanalisten (zie ook hoofdstuk 8.3).  

Innr Lighting B.V. verwacht dat de netto-omzet met het huidige portfolio in de huidige kanalen in 

Europa gelijke tred zal houden met deze marktgroei.  

 

Innr Lighting B.V. wil haar productassortiment verder uitbreiden. 

Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat het bedrijf extra kan groeien door een uitbreiding van het 

assortiment in armaturen en bediening. De afgelopen twee jaar is de omzet van het bedrijf in dit 

segment gestegen van 11% naar 34% van de totale omzet. Deze stijging heeft het gezorgd voor 20% extra 

omzetgroei op jaarbasis. Voor 2022 gaat Innr Lighting B.V. uit van een groeibijdrage van 7% extra 

omzet. Vanaf 2023 verwacht zij de vruchten te kunnen plukken van de extra investering in 

productontwikkeling die zij met de opbrengst van deze emissie kan doen. Innr Lighting B.V. verwacht 

vanaf 2023 door nieuwe producten gemiddeld 15% extra te groeien. 

 

Met het nieuwe bedieningssysteem verwacht Innr Lighting B.V. nieuwe gebruikers aan 

te kunnen trekken. 

Begin van dit jaar heeft Innr Lighting B.V. een geheel nieuwe versie van haar bedieningssysteem 

geïntroduceerd. De functionaliteit daarvan is aanzienlijk uitgebreid terwijl de kostprijs sterk is verlaagd. 

Het systeem is speciaal ontwikkeld om nieuwe gebruikers eenvoudig met slimme verlichting te laten 

beginnen. Innr Lighting B.V. verwacht dat zij hiermee ook de interessante doelgroep van eerste-keer 

kopers van slimme verlichting bereiken. In het groeiplan gaat Innr Lighting B.V. ervan uit dat zij 

daardoor per jaar 4% extra kan groeien. 

 

Innr Lighting B.V. wil het distributienetwerk verder uitbreiden.  

Innr Lighting B.V. heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in een versterking van het verkoopapparaat 

gericht op retailers. Zij heeft een ervaren Head of Sales aangetrokken en gespecialiseerde 

verkoopagenten op het gebied van Smart Home aan zich gebonden in de Benelux, het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk. Hierdoor is de omzet in het retail kanaal de afgelopen twee jaar met 52% per 

jaar gestegen. Innr Lighting B.V. verwacht de komende jaren meer retailers aan zich te kunnen binden 

en daardoor de omzet via dit kanaal met 10% te laten stijgen bovenop de stijgingen door nieuwe 

producten en een groeiende markt.  
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Innr Lighting B.V. wil haar producten meer via de eigen webwinkel gaan aanbieden 

De huidige webwinkel wordt tot nu toe nog niet actief als een verkoopkanaal ingezet en is daardoor voor 

de omzet nauwelijks van belang. In lijn met de trend dat merken steeds meer via de eigen webwinkel 

verkopen, gaat ook Innr Lighting B.V. producten in de eigen webshop actief promoten via zoekmachines 

en social media en via direct-mail campagnes. Innr Lighting B.V. heeft daarom een gespecialiseerd e-

commerce bedrijf ingehuurd om deze activiteiten te helpen ontwikkelen. In 2022 mikt Innr Lighting 

B.V. erop om 2% van de omzet via de eigen webshop te laten lopen. Voor 2023 verwacht Innr Lighting 

B.V. dat 4% van de omzet uit de webshop komt. 

 

Innr Lighting B.V. verwacht haar marktaandeel op Amazon US te kunnen verbeteren. 

In de Verenigde Staten is het marktaandeel van Innr Lighting B.V. in het huidige verkoopkanaal 

(Amazon.com) lager dan in Europa. Het Innr aandeel in het Zigbee segment is op Amazon in de VS 1%, 

terwijl het in Duitsland ruimt 4% bedraagt. Innr Lighting B.V. verwacht dit aandeel in de VS jaarlijks 

met 0,4 procentpunten te kunnen verbeteren. Dit heeft volgens het groeiplan als effect dat de totale 

omzet de komende jaren hierdoor met 6% per jaar toeneemt.  

 

Door de gecombineerde groei uit de bovenstaande activiteiten verwacht Innr Lighting B.V. dat de omzet 

dit jaar kan stijgen met 36%. Het plan voor 2023 gaat uit van een stijging van 54%. In dit plan draagt 

vooral de groei uit nieuwe producten bij aan de groeiversnelling.  
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Netto omzet 

De netto omzet van Innr Lighting B.V. is de omzet na aftrek van product retouren en kortingen.  

Volgens het verkoopplan groeit de omzet van € 5.708.002 in 2021 naar € 11.952.957 in 2021. Meer over 

dit verkoopplan leest u boven de tabel.  

 

Bruto marge 

De bruto marge berekent Innr Lighting B.V. door van de netto omzet de inkoopkosten, de vrachtkosten 

naar Nederland en de invoerrechten af te trekken. 

 

Op basis van haar verkoopplan verwacht Innr Lighting B.V. dat de bruto marge stijgt van € 3.449.729 

in 2021 naar € 4.592.906 in 2022 en € 7.069.922 in 2023. Als percentage van de netto-omzet plant Innr 

Lighting B.V. voorzichtigheidshalve een bruto marge die in 2022 en 2023 1% lager ligt dan in 2021.  

Dat doet zij omdat zij verwacht dat de marge voor nieuwe klanten en landen iets lager kan liggen dan 

die voor verkoop via haar bestaande kanalen.  

 

Personeelskosten 

Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat de personeelskosten zullen stijgen van € 480.443 in 2021 naar  

€ 545.860 in 2022 en € 796.573 in 2023 door de verdere groei van de organisatie en loonsverhogingen.  

In 2021 heeft Innr Lighting B.V. een logistiek planner en een technisch specialist aangenomen en is de 

Head of Sales vervangen. Begin 2022 heeft Innr Lighting B.V. een extra productmanager en service 

medewerker aangenomen en een parttime CFO ingehuurd. In 2022 en 2023 en verwacht zij extra 

mensen aan te nemen voor productontwikkeling en e-commerce activiteiten. 

 

Afschrijvingen 

In 2021 bedroegen de afschrijvingen op intellectueel eigendom en op gereedschappen  

€ 75.536. Deze afschrijvingen betroffen alleen intellectueel eigendom dat in 2021 in Innr Lighting B.V. 

is opgebouwd. Het intellectueel eigendom uit eerdere jaren heeft Innr Lighting B.V. verkocht aan 

Lighting Fundamentals IP B.V. In het financiële plan voor 2022-2023 gaat Innr Lighting B.V. ervan uit 

dat het intellectueel eigendom dat in deze jaren opgebouwd wordt, binnen Innr Lighting B.V. blijft en 

in 5 jaar wordt afgeschreven.  

 

Omdat Innr Lighting B.V. wil gaan investeren in intellectueel eigendom zullen de afschrijvingen hierop 

ook toegenomen. Zij verwacht dat de afschrijvingen in 2022 zullen stijgen naar €276.577 en in 2023 

naar € 454.623. 

 

Het is mogelijk dat Innr Lighting B.V. om fiscale redenen er in de loop van 2022 voor kiest om nieuw 

opgebouwd intellectueel eigendom weer te verkopen aan Lighting Fundamentals IP B.V. Dat zal in dat 

geval gebeuren op een manier die geen invloed heeft op de kasstromen, winst en waarde van Innr 

Lighting B.V. 
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Overige bedrijfskosten 

De overige kosten bestaan uit verkoopkosten, kantoorkosten, algemene kosten en de licentiekosten voor 

het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Lighting Fundamentals IP B.V. De overige 

kosten stijgen volgens het business plan van Innr Lighting B.V. van € 2.394.764 in 2021, naar  

€ 3.358.746 in 2022 en naar € 5.279.488 in 2023. De grootste kostenpost bestaat uit de vergoedingen 

die Innr Lighting B.V. aan Amazon betaalt voor de verkopen op dat platform. Hiervoor betaalt het 

Amazon een vergoeding van 15% van de omzet inclusief BTW. Daarnaast betaalt Innr Lighting B.V. 

Amazon een vergoeding voor ieder product dat Amazon vanuit een Amazon magazijn naar de klant 

stuurt. Ook adverteert het bedrijf op het Amazon platform. Hiervoor betaalt het Amazon een vergoeding 

per klik. In totaal draagt Innr Lighting B.V. hierdoor ongeveer 33% af van haar omzet op Amazon.  

 

Innr Lighting B.V. verwacht dat de verkoopkosten van verkopen via Amazon zullen stijgen van  

€ 1.708.344 in 2021 naar € 2.114.903 in 2022 en € 3.177.321 in 2023. Daarnaast betaalt Innr Lighting 

B.V. 3% licentiekosten aan Lighting Fundamentals IP B.V. voor het gebruik van de intellectuele 

eigendomsrechten. In 2022 betaalt Innr Lighting B.V. € 233.226 aan licentiekosten en in 2023 voor  

€ 358.589 aan licentiekosten. 

 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat berekent Innr Lighting B.V. door van het bruto omzetresultaat de 

personeelskosten, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige bedrijfskosten af te 

trekken. Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat het bedrijfsresultaat van € 498.986 in 2021 licht zal dalen 

naar € 411.723 in 2022 om dan weer te stijgen naar € 539.238 in 2023. Dat komt doordat Innr Lighting 

B.V. verwacht meer geld kwijt te zijn aan personeelskosten en afschrijvingen, maar ook verwacht dat de 

netto omzet vanaf 2023 sneller zal stijgen dan de personeelskosten, algemene kosten en afschrijvingen.  

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten van Innr Lighting B.V. bestaan uit rentebetalingen aan ING Bank N.V. en 

de beleggers in de obligaties die het bedrijf in 20218 en 2020 heeft uitgegeven. Vanaf 2020 bestaan de 

financiële baten uit renteopbrengsten uit de vordering die Innr Lighting B.V. heeft op Lighting 

Fundamentals IP B.V. 

 

In 2021 betaalde Innr Lighting B.V. € 378.803 aan rente en kosten. Op haar vordering op Lighting 

Fundamentals IP B.V. ontving het bedrijf € 210.000 aan rente en € 9.353 aan rekening courant 

vergoeding. De financiële baten en lasten over 2021 komen daardoor uit op een betaling van €159.450.

  

In 2022 verwacht Innr Lighting B.V. € 400.815 aan rente te betalen. Aan rente-inkomsten zal zij  

€ 210.000 van de Lighting Fundamentals IP B.V. ontvangen. In 2022 betaalt Innr Lighting B.V. aan 

financiële baten en lasten daardoor per saldo € 190.815. In 2023 verwacht Innr Lighting B.V. uit te 

komen op een betaling van € 220.733 aan financiële baten en lasten. 
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Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 

Innr Lighting B.V. verwacht dat het resultaat voor belastingen in 2022 zal dalen ten opzichte van 2021, 

€ €339.536 in 2021 naar € 220.908 in 2022. In 2023 verwacht zij een stijging van het resultaat voor 

belastingen naar € 318.505. Innr Lighting B.V. investeert in 2022 en 2023 namelijk in zoveel mogelijk 

groei voor de toekomst. 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 

Zoals beschreven bij hoofdstuk 11.2 heeft Innr Lighting B.V. een fiscaal te verrekenen verlies uit de jaren 

voor 2019. Hierdoor betaalt zij in 2022 naar verwachting geen vennootschapsbelasting en betaalt zij in 

2023 minder dan het gebruikelijke tarief. Het belastingvoordeel wordt wel afgeboekt van de latente 

vordering op de Belastingdienst. Meer hierover staat bij de toelichting op de balans, onder financiële 

vaste activa.  
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Immateriële vaste activa 

Eind 2019 heeft Innr Lighting B.V. haar intellectueel eigendom verkocht aan Lighting Fundamentals IP 

B.V. Ook het intellectueel eigendom dat in 2020 is opgebouwd heeft zij verkocht aan Lighting 

Fundamentals IP B.V. De waarde van de immateriële vaste activa was daardoor € 0 per eind 2020.   

De intellectuele eigendommen waarin Innr Lighting B.V. in 2021 heeft geïnvesteerd staan op de balans 

voor € 834.681.  

 

In 2022 verwacht Innr Lighting B.V. voor € 879.280 te investeren in productontwikkeling en marketing 

assets en daarop € 267.553 af te schrijven. In 2023 is die investering naar verwachting € 886.177 en 

schrijft het bedrijf er naar verwachting € 445.599 op af. Doordat de geplande investeringen in 

productontwikkeling groter zijn dan de geplande afschrijvingen, verwacht Innr Lighting B.V. een groei 

van de immateriële vaste activa. Zij verwacht dat die zullen toenemen van € €834.681 eind 2021 tot  

€ 1.497.927 per eind 2022 en € 1.948.504 per eind 2023. 

 

Materiële vaste activa 

Innr Lighting B.V. had eind 2021 voor € 39.525 aan materiele vaste activa op de balans staan.  

Die bestaan vooral uit het meubilair en de verbouwingskosten van het nieuwe kantoor dat zij eind 2021 

heeft betrokken. Innr Lighting B.V. investeert in 2022 € 5.000 in kantoormeubilair en apparaten en in 

2023 € 10.000. Daar staat een afschrijving tegenover van in € 9.024 in 2022 en van € 9.024 in 2023. 

Daardoor zal er eind 2022 naar verwachting € 33.701 aan materiële vaste activa op de balans staan.  

In 2023 zal dit naar verwachting € 34.677 zijn. 

 

Financiële vaste activa 

De financiële activa van Innr Lighting B.V. worden gevormd door een vordering op Lighting 

Fundamentals IP B.V. en door een latente vordering op de Belastingdienst door de compensabele 

verliezen uit eerdere jaren. Hierover leest u ook bij hoofdstuk 11.2.  

 

Eind 2021 had Innr Lighting B.V. een netto vordering van € 3.500.000 op Lighting Fundamentals IP 

B.V. Ook had zij een latente vordering voor vennootschapsbelasting op de balans van € 55.296. In totaal 

bedroegen de financiële vaste activa eind 2021 daardoor € 3.555.296. 

 

In 2022 en 2023 blijft de vordering van het bedrijf op Lighting Fundamentals IP B.V. gelijk. De latente 

vordering op de Belastingdienst zal dalen doordat Innr Lighting B.V. winst maakt.  

Innr Lighting B.V. verwacht dat er eind 2022 nog een vordering van € 22.160 overblijft. De totale 

financiële vaste activa van Innr Lighting B.V. komen in 2022 daardoor in 2022 naar verwachting uit op 

€ 3.522.160  

 

Eind 2023 is er naar verwachting van Innr Lighting B.V. geen latente vordering op de belastingdienst 

meer, doordat Innr Lighting B.V. verwacht dat zij ook in 2023 winst zal maken. De totale financiële 

activa per eind 2023 zijn dan € 3.500.000. 
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Voorraden 

De voorraden van Innr Lighting B.V. zijn in 2021 sterk gestegen, doordat het bedrijf in 2021 veel 

producten met nieuwe chips heeft ingekocht om voorraadtekorten door de wereldwijde chiptekorten te 

voorkomen. Innr Lighting B.V. verwacht dat het aantal voorraaddagen eind 2022 weer op het niveau 

van eind 2020 zal zijn. De voorraadwaarde daalt dan van €2.202.303 eind 2021 naar €1.917.494.  

Innr Lighting B.V. verwacht dat het aantal voorrraaddagen eind 2023 met 20% gedaald is. Dat komt 

doordat de frequentie van bestellen omhoog kan als het inkoopvolume stijgt. Het voorraadniveau per 

eind 2023 komt dan naar verwachting uit op € 2.408.072.  

 

Vorderingen 

Als de netto omzet stijgt, zullen naar verwachting de debiteuren in hetzelfde tempo stijgen. Om niet 

onnodig veel geld in werkkapitaal vast te leggen, wil Innr Lighting B.V. via een factoring overeenkomst 

met ING Bank N.V. de debiteuren omlaag brengen. Innr Lighting B.V. verwacht daarmee eind 2022 

voor € 999.762 aan vorderingen te hebben uitstaan. Eind 2021 was dat nog € 861.313. Eind 2023 komt 

het totaal aan vorderingen naar verwachting op € 1.178.562.  

 

Liquide middelen 

Met het geld van de certificaten emissie groeien de liquide middelen van €36.289 in 2021 naar 

€1.905.483 eind 2022. In 2023 moet Innr Lighting B.V. weer in werkkapitaal investeren.  

Daardoor dalen in dat jaar de liquide middelen per eind 2023 naar € 1.597.080.  

 

Wettelijke reserve 

De wettelijke reserve houdt gelijke tred met de waardering van onze immateriële vaste activa. De reserve 

zal daardoor oplopen van € €775.485 per eind 2021 naar € 1.497.927 per eind 2022 en € 1.948.504 per 

eind 2023.  

 

Overige reserves 

De overige reserves nemen toe als het bedrijf winst maakt die niet aan aandeelhouders uitgekeerd 

wordt, maar de overige reserves dalen als de aangehouden wettelijke reserve stijgt doordat er 

geïnvesteerd wordt in immateriële vaste activa. In 2022 en 2023 dalen de overige reserves ten opzichte 

van 2021, doordat de investeringen in immateriële vaste activa hoger zijn dan de winst. De overige 

reserves dalen van € -1.048.076 per eind 2021 naar € -1.466.686 per eind 2022 en € - 1.633.475 per 

eind 2023.  

 

Eigen vermogen 

Innr Lighting B.V. verwacht het netto resultaat volledig aan het eigen vermogen toe te voegen in 2022 

en 2023. Het eigen vermogen stijgt daardoor van € 2.162.509 per eind 2021 naar € 4.466.441 per eind 

2022 en € 4.750.229 per eind 2023. 
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Langlopende schulden 

Innr Lighting B.V. had per eind 2021 een totaal aan langlopende schulden van € 4.100.000. Van de 

schulden aan ING Bank N.V. betaalt Innr Lighting B.V. ieder jaar € 150.000 terug. De obligatielening 

van € 2.000.000 moet in november 2023 worden terugbetaald. Innr Lighting B.V. verwacht hiervoor 

een lening bij een bank af te sluiten of een nieuwe obligatielening met een lagere rente uit te geven. 

Daarmee verwacht Innr Lighting B.V. per eind 2022 een langlopende schuld te hebben van €3.950.000 

en van € 3.800.000 per eind 2023.  

 

Kortlopende schulden 

Dit zijn de kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Deze bestaan uit 

het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, de crediteuren van het bedrijf en de 

af te dragen omzetbelasting.  

 

Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat deze schulden evenredig aan de omzet zullen stijgen. Het gaat om 

1.265.898 in 2021 naar € 1.430.086 per eind 2022 en naar € 2.116.666 per eind 2023. 

 

Aannames bij deze prognose 

Innr Lighting B.V. heeft bij het opstellen van deze prognose gebruik gemaakt van aannames. Naast de 

aannames die al expliciet onder de verschillende posten zijn vermeld, zijn dit de belangrijkste 

aannames: 

 

 Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat zij voor € 2.000.000 aan certificaten verkoopt.  

 Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat de markt voor slimme verlichting zal blijven groeien. Zij gaat 

uit van 8% marktgroei in 2022 en 12% marktgroei in 2022.  

 Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat een eventuele daling van marktprijzen gecompenseerd zal 

worden door lagere inkoopprijzen. Die lagere prijzen denkt zij te kunnen realiseren door hogere 

inkoopvolumes en door lagere logistieke kosten per product.  

  Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat de algemene kosten minder snel stijgen dan de omzet. 

 In 2021 bedroegen de algemene en administratieve kosten 3,2% van de omzet. Voor 2022 gaat 

zij uit van 2,9% en voor 2023 van 2,3%.  

 Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat de ontwikkelingskosten op dezelfde manier in aanmerking 

blijven komen voor WBSO subsidie als nu het geval is en dat zij deze ook op dezelfde manier blijft 

activeren en afschrijven.  

 Innr Lighting B.V. heeft geen tegenslagen ingebouwd voor bijvoorbeeld leveranciers die niet 

kunnen leveren of verkoopkanalen die zij niet meer kan gebruiken.  

 Innr Lighting B.V. gaat ervan uit dat er geen significante fiscale veranderingen zullen zijn 

 Innr Lighting B.V. heeft in dit scenario geen rekening gehouden met dividenduitkeringen.  
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11.4 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op de solvabiliteit van Innr 

Lighting B.V. 

De solvabiliteit van Innr Lighting B.V. geeft de mate aan waarin het bedrijf in staat is om op langere 

termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekent het bedrijf door haar eigen 

vermogen te delen door haar balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

 
Balanstotaal 

 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2021 die voor Innr Lighting B.V. van 

bijzonder belang zijn en die van grote betekenis zijn voor de solvabiliteit van het bedrijf. Hieronder 

vindt u meer informatie over de solvabiliteit van Innr Lighting B.V. in 2020 en 2021. 

 

 

 

De solvabiliteit van Innr Lighting B.V. daalde in 2021 licht van 30% naar 29%. Het eigen vermogen is 

verhoudingsgewijs iets minder is gestegen dan het balanstotaal. Het eigen vermogen is gestegen doordat 

er winst heeft gemaakt die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het balanstotaal is gestegen doordat 

Innr Lighting B.V. heeft geïnvesteerd in productontwikkeling en voorraden en zij dit deels heeft 

gefinancierd met geleend geld. 

 

11.5 De vooruitzichten zijn niet slechter geworden 

Er zijn geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten sinds 31 december 2021. 

Er zijn Innr Lighting B.V. ook geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen 

dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor haar vooruitzichten.  

  

11.6 De financiële positie is niet slechter geworden 

De laatste verslagperiode van Innr Lighting B.V. is op 31 december 2021 geëindigd. Na het einde van 

deze laatste verslagperiode zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie van 

de groep van Innr Lighting B.V. 
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12. Informatie over de belastingen 

 

Onderstaande informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtige certificaathouders.  

Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie. 

Wilt u investeren in de certificaten? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 

belastinggevolgen zijn van het kopen van de certificaten. 

 

12.1 Beleggen in de certificaten heeft gevolgen voor uw belastingen  

Beleggen in de certificaten heeft gevolgen voor de belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen 

gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden.   

 

De gevolgen bij het hebben van certificaten kan hoe de belasting wordt berekend veranderen. Dat kan 

in uitzonderlijke gevallen zelfs met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt 

voor het verleden. Hebt u certificaten gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen.  

De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het prospectus gepubliceerd is. Dat is in 

dit geval 2022.  

  

12.2 Dividendbelasting  

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting 

tegen een tarief in 2022 van 15%. Innr Lighting B.V. zal de Nederlandse dividendbelasting die moet 

worden ingehouden op de uitgekeerde dividenden namens de certificaathouder inhouden en afdragen 

aan de Nederlandse belastingdienst.   

 

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden 

verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Een uitzondering hierop is in 

het geval er sprake is van dividendstripping. In dat geval heeft de ontvanger van het dividend in 

bepaalde gevallen geen recht op teruggaaf, vermindering of verrekening van de Nederlandse 

dividendbelasting. Voor de toepassing van de dividendstrippingregels adviseren wij u om contact op te 

nemen met een belastingadviseur.   

 

12.3 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 (boxen) verdeeld: 

 In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 

 In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft in het algemeen een 

aanmerkelijk belang als u ten minste 5% van de (soort)aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. 
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 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. 

Beleggen in Box 3   

In de meeste gevallen worden de certificaten belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. In box 

3 wordt belasting over de waarde van de bezittingen minus de schulden geheven. Dat is de waarde van 

de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Bij belegging in de certificaten in 

2021 dient u de waarde van de certificaten voor het eerst aan te geven als bezit per 1 januari 2023.  

 

Voor elke belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen voor box 3 van € 50.650. Dit betekent dat 

er geen belasting wordt betaald voor het jaar 2022 in box 3 als de bezittingen minus de schulden minder 

zijn dan € 50.650. Zijn de bezittingen minus de schulden meer dan € 50.650, dan wordt over het 

meerdere box 3 heffing betaald. In de tabel hieronder ziet u welke vrijstelling in het jaar 2022 voor u 

geldt.   

  

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling  

U bent volwassen en alleenstaand: € 50.650 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend (fiscale 
partner) 

€ 101.300 gezamenlijke vrijstelling 

 

In 2022 zijn er vier schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve 

rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn 

opgebouwd:  

 

Van het gedeelte van de 

rendementsgrondslag 

hoger dan 

maar niet 

hoger dan 

is het forfaitaire rendement is de inkomstenbelasting 

als % van box-3 

vermogen 

€ 0 
(partners: € 0) 

€ 50.650 
(partners: 
€ 101.300) 

0,0% 0,00% 

€ 50.650 
(partners: € 101.300) 

€ 50.650 
(partners: 
€ 101.300) 

67,0% x -0,01% + 33% x 5,53% = 1,82% 0,56% 

€ 50.650 
(partners: € 101.300) 

€ 962.350 
(partners: 
€ 1.924.700) 

21,0% x -0,01% + 79% x 5,53% = 4,37% 1,35% 

€ 962.350 
(partners: € 1.924.700) - 0,0% x -0,01% + 100% x 5,53% = 5,53% 

  1,71% 
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Beleggen belast in Box 1  

In sommige gevallen wordt de particuliere belegger belast in box 1. Indien de certificaten zijn toe te 

rekenen aan een IB onderneming of indien de houder van de certificaten wordt geacht werkzaamheden 

uit te voeren die verder gaan dan normaal actief vermogensbeheer, dan worden de inkomsten die uit de 

certificaten zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen belast in box 1, met progressieve 

inkomstenbelastingtarieven (maximaal 49,5%).  

 

Verder zijn eventuele vermogenswinsten, die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de 

certificaten worden behaald, belast in box 1. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) 

verkoop van de certificaten, kan dit verlies door de houder van de certificaten in mindering worden 

gebracht op zijn inkomsten voor box 1.  

 

Beleggen belast in Box 2  

In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn beleggen in box 2. Dit betreft wanneer er sprake is van een 

aanmerkelijk belang, welke in zijn algemeenheid geldt indien u tenminste 5% van een soort aandeel 

bezit.  

 

12.4 Belastingen voor de ondernemer 

Inkomsten die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit certificaten gehouden door een 

vennootschap die in Nederland is gevestigd, met inbegrip van vermogenswinsten gerealiseerd bij de 

verkoop daarvan, zullen in het algemeen zijn belast met Nederlandse vennootschapsbelasting tegen 

een tarief van 25,8% (voor belastbare winsten tot € 395.000 geldt in 2022 een tarief van 15,0%). 
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij en Innr Lighting B.V., te Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus.  

Wij en Innr Lighting B.V. 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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14. Vergaderingen voor beleggers in de certificaten 

 

Wij houden informele vergaderingen voor beleggers in de certificaten. Daarover leest u hieronder meer. 

 
Wanneer is er een vergadering? 

Wij houden eenmaal per jaar een vergadering.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maken wij van tevoren bekend. Dat gebeurt schriftelijk of per e-mail op het bij ons 

bekende adres.  

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Alle beleggers die certificaten hebben, mogen op de vergadering komen. Andere personen mogen alleen 

op de vergadering komen met een geldige volmacht. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering spreken (het woord voeren). 

 

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

Wij zullen de vergadering voorzitten. 

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maken wij een verslag (notulen). Dit verslag wordt u na de vergadering 

toegezonden. 
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15. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar 

stak@innr.com of een brief aan:  

 

Stichting Administratiekantoor Innr Lighting 

Catharina van Renneslaan 20 

1217 CX 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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16. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken over de certificaten geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse recht voor 

alle informatie die u krijgt over de certificaten. 
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17. Informatie die ook bij dit prospectus hoort 

 

In dit prospectus staat informatie die geldt op de datum van dit prospectus.  

 

In dit prospectus is verwezen naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Deze informatie hoort ook 

bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst met van informatie: 

 

 onze akte van oprichting 

 de akte van oprichting van Innr Lighting B.V. 

 de statuten van Innr Lighting B.V. 

 ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel  

 het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Innr Lighting B.V. 

 de geconsolideerde jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2020 en 2021 van 

Innr Lighting B.V.  

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: www.npex.nl/innr-

lighting. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. 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 is 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:    ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

 

DEFINITIES 

Artikel 1 

1. In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: 

 a. Aandeel: een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, die door de Stichting is 

verworven tegen uitgifte van een Certificaat daarvan; 

 b. Administratievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het in administratie 

nemen en houden van Aandelen; 

 c. Bestuur: het bestuur van de Stichting; 

 d. Certificaat: een door de Stichting uitgegeven certificaat op naam van een Aandeel; 

 e. Certificaathouder: een houder van één of meer Certificaten; 

 f. Exit:  (i)  een verkoop van het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap; of 

   (ii) een verkoop van alle activa en passiva van de Vennootschap; of 

   (iii) de ontbinding van de Vennootschap; 

 g. Statuten: de statuten van de Stichting, zoals deze thans luiden en van tijd tot tijd zullen 

luiden; 

 h. Royering: het vervallen van een Certificaat in onmiddellijke samenhang met de overdracht 

door de Stichting van het daarmee corresponderende Aandeel ten titel van beëindiging van 

beheer dan wel overdracht van het corresponderende Aandeel met inachtneming van het in 

artikel 2 lid 4 van de Statuten; 

 i. Stichting: Stichting Administratiekantoor Innr Lighting, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 85850853; 

 j. Vennootschap: Innr Lighting B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

56456670; 

 k. Vergaderrecht: het vergaderrecht als bedoeld in artikel 2:227 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze Administratievoorwaarden tevens verstaan: per e-mail of via 

enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar 

over te brengen. 

3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens 

betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. 

CERTIFICATEN 

Artikel 2 

1. De Aandelen staan op naam van en behoren tot het vermogen van de Stichting en als zodanig kan 

de Stichting, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en deze 

Administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de Aandelen 

verrichten. De Stichting is niet bevoegd tot overdracht, verpanding of bezwaring anderszins van 

Aandelen, behoudens voor zover anders bepaald is in deze Administratievoorwaarden of de 

Statuten. 
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2. De Stichting geeft voor elk Aandeel een Certificaat uit met hetzelfde nummer en dezelfde 

aanduiding als het Aandeel waarvoor het is uitgegeven. De kosten die de Stichting maakt voor het 

in administratie nemen en houden van Aandelen komen voor rekening van de Vennootschap. 

3. Certificaten luiden steeds op naam. Certificaatbewijzen worden niet afgegeven. 

4. Bij de statuten van de Vennootschap is geen Vergaderrecht verbonden. In de statuten van de 

Vennootschap is geen bepaling opgenomen omtrent het toekennen en ontnemen van 

Vergaderrecht aan de Certificaten. 

CERTIFICAATHOUDERSREGISTER 

Artikel 3 

1. Het Bestuur houdt een (digitaal) certificaathoudersregister, waarin de namen en (e-mail) 

adressen van alle Certificaathouders zijn opgenomen. Het Bestuur kan het bijhouden van het 

certificaathoudersregister uitbesteden. Het certificaathoudersregister wordt doorlopend 

bijgehouden. 

2. Iedere in het certificaathoudersregister ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat 

zijn (e-mail) adres bij de Stichting of de daartoe door het Bestuur aangewezen instantie bekend 

is. Indien Certificaten behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal 

effectenverkeer, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de betrokken aangesloten instelling, 

respectievelijk het centraal instituut. 

3. Het Bestuur of de daartoe door het Bestuur aangewezen instantie verstrekt desgevraagd aan 

iedere in het certificaathoudersregister ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het 

certificaathoudersregister met betrekking tot zijn rechten ten aanzien van de door hem gehouden 

Certificaten. 

GEMEENSCHAP 

Artikel 4 

Zijn er met betrekking tot een Certificaat meer rechthebbenden of behoort dat Certificaat tot een 

onverdeelde gemeenschap, niet zijnde een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal 

effectenverkeer, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de Stichting doen 

vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon. 

LEVERING 

Artikel 5 

1. Voor de levering van een Certificaat is vereist een daartoe bestemde onderhandse akte. 

2. Op Certificaten kan geen vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. 

3. Levering van een Certificaat in een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal 

effectenverkeer geschiedt op de in die wet voorziene wijze. 

4. De levering van een Certificaat werkt van rechtswege tegenover de stichting. Behoudens in het 

geval dat de Stichting zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een Certificaat 

verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de levering of overgang onder algemene titel 

schriftelijk is meegedeeld aan de Stichting. 
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5. Zo snel mogelijk nadat de levering of overgang onder algemene titel van een Certificaat aan de 

Stichting is meegedeeld, zal het Bestuur dan een wel een daartoe door het Bestuur aangewezen 

instantie de levering of overgang aantekenen in het certificaathoudersregister. 

GEEN BEPERKING IN DE OVERDRAAGBAARHEID 

Artikel 6 

Certificaten zijn vrij overdraagbaar. 

UITKERING AAN CERTIFICAATHOUDERS 

Artikel 7 

1. De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering (waaronder begrepen een liquidatie-

uitkering en een terugbetaling in het kader van een kapitaalvermindering) op de Aandelen innen 

en na ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere uitkering 

(waaronder begrepen terugbetaling in het kader van een kapitaalvermindering) aan de houders 

van de met de betreffende Aandelen corresponderende Certificaten beschikbaar stellen. 

2. Een liquidatie-uitkering dan wel een terugbetaling op de Aandelen in het kader van intrekking 

van die Aandelen wordt onmiddellijk aan de houders van de corresponderende Certificaten onder 

gelijktijdige intrekking van de desbetreffende Certificaten afgedragen. 

3. Bij uitkering op Aandelen van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen 

in het kapitaal van de Vennootschap aan de Stichting zal de Stichting aan de houders van de 

tegenover die Aandelen uitgegeven Certificaten met de aldus verkregen aandelen 

corresponderende Certificaten toekennen. 

 Op die Certificaten is het in deze Administratievoorwaarden, de statuten van de Stichting, de 

statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde van toepassing. 

4. De aan de Certificaten verbonden rechten jegens de Stichting op dividend of een andere uitkering 

(waaronder begrepen een liquidatie-uitkering en een terugbetaling in het kader van een 

kapitaalsvermindering) vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar 

is geworden. Het dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de Vennootschap 

gerestitueerd. 

ADDITIONELE UITGIFTE AANDELEN. VOORKEURSRECHTEN 

Artikel 8 

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Vennootschap is de algemene vergadering 

van de Vennootschap bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere 

voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld of anders dan in geld kan zijn 

begrepen, met dien verstande dat een besluit tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap de goedkeuring behoeft van de vergadering van houders van stemrechtloze 

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.  

 De Stichting als houder van stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zal 

gebonden zijn voornoemde goedkeuring te verlenen nadat de Stichting de mogelijkheid heeft 

gekregen een dusdanig aantal stemrechtloze aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te 

nemen waardoor zij niet verwatert. Met verwatert wordt in dit artikel bedoeld dat de Stichting ten 
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minste hetzelfde percentage van het totale geplaatste nominale kapitaal van de Vennootschap 

houdt na het effectueren van de voorgestelde uitgifte van aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap, als het percentage dat zij hield voorafgaand aan voornoemde uitgifte van 

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De Stichting heeft voornoemde verplichting tot 

het verlenen van goedkeuring ongeacht de mate waarin zij gebruik maakt van de mogelijkheid tot 

het nemen van de stemrechtloze aandelen als bescherming tegen voormelde verwatering. 

2. Indien een voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen aan de Stichting wordt toegekend of de 

Stichting een voorkeursrecht heeft ter zake van levering van Aandelen, kent de Stichting aan de 

Certificaathouders een dienovereenkomstig recht tot het verwerven van Certificaten toe. Een 

individuele Certificaathouder kan maximaal pro rata het belang dat hij van de Aandelen houdt 

(middels het houden van Certificaten) gebruik maken van het voorkeursrecht tot het verwerven 

van nieuwe Certificaten.     

 Voor zover een Certificaathouder van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, zal deze 

Certificaathouder verplicht zijn zulks binnen een door het Bestuur te bepalen adequate termijn 

na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk aan de Stichting mede te delen. De Stichting maakt 

van het voorkeursrecht tot de Aandelen in dezelfde verhouding gebruik als waarin de 

Certificaathouder van het aan hem toegekende recht gebruik maakt. 

3. Ingeval een Certificaathouder van het hem in lid 2 toegekende recht gebruik maakt, deelt het 

Bestuur dan wel een door het Bestuur voor dat doel aangewezen instantie hem mede welke 

bedragen daartoe moeten worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te geschieden. 

 Indien een Certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig voldoet, is dit 

bedrag direct opeisbaar en is de Certificaathouder door het enkele verloop van bedoelde termijn 

de wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige schriftelijke aanmaning is vereist. 

4. Op de krachtens dit artikel toegekende Certificaten is het in deze Administratievoorwaarden, de 

statuten van de Stichting, de statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde van toepassing. 

UITOEFENING VAN AANDEELHOUDERSRECHTEN 

Artikel 9 

Rechten die zijn verbonden aan de in administratie gehouden Aandelen worden door de Stichting 

naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming van het bij deze Administratievoorwaarden, de 

statuten van de Stichting, de statuten van de Vennootschap en het bij de wet bepaalde. 

ROYERING 

Artikel 10 

1. Slechts het Bestuur kan – met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Statuten, deze 

Administratievoorwaarden tot gehele of gedeeltelijke Royering besluiten. 

2. Certificaathouders kunnen geen Royering verlangen, tenzij de Stichting wordt ontbonden. 

3. Levering van Certificaten aan de Stichting in het kader van een gehele of gedeeltelijke Royering, 

anders dan een overdracht als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de Statuten, kan slechts plaatsvinden 

tegen levering van de corresponderende Aandelen aan de betreffende Certificaathouder. 
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WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

Artikel 11 

1. De bepalingen van deze Administratievoorwaarden kunnen door het Bestuur van de Stichting 

worden gewijzigd op dezelfde wijze als in de statuten van de Stichting ten aanzien van 

statutenwijziging van de Stichting is voorzien. 

2. De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de Stichting en van alle 

Certificaathouders, doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Iedere lid van het Bestuur 

is zelfstandig bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. 

TAG ALONG. DRAG ALONG 

Artikel 12 

1.  Indien de Stichting een recht toekomt om Aandelen mee te verkopen als de overige 

aandeelhouder(s) van de Vennootschap de helft of meer van de stemgerechtigde aandelen in het 

kapitaal van de Vennootschap aanbiedt of anderszins overdraagt aan een derde (Tag Along 

recht), is de Stichting verplicht dit recht, op verzoek van een Certificaathouder ten aanzien van de 

door de Stichting gehouden betreffende Aandelen uit te oefenen. De Stichting zal alle relevante 

informatie met betrekking tot het mee-verkooprecht aan de Certificaathouder verstrekken binnen 

een door het Bestuur te bepalen adequate termijn nadat de Stichting een recht is toegekomen om 

Aandelen mee te verkopen op basis van de statuten van de Vennootschap. Voor zover een 

Certificaathouder van dit recht gebruik maakt, zal deze Certificaathouder verplicht zijn zulks 

binnen een door het Bestuur te bepalen adequate termijn na ontvangst van de kennisgeving 

schriftelijk aan de Stichting mede te delen. De Stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde 

verhouding gebruik als waarin de Certificaathouder van het aan hem toegekende recht gebruik 

maakt. 

2. Indien de Stichting een verzoek heeft ontvangen van de overige aandeelhouder(s) van de 

Vennootschap Aandelen aan te bieden of anderszins over te dragen in het kader van een Exit is zij 

gebonden haar Aandelen mee te verkopen aan de betreffende koper (Drag Along), en zijn de 

Certificaathouders jegens de Stichting verplicht mee te werken aan de naleving van deze voor de 

Stichting geldende verplichting. 

3. De Stichting zal, bij de uitoefening van een mee-verkoopplicht of mee-verkooprecht, besluiten tot 

Royering van de Certificaten, waarbij de Stichting de met de betreffende Certificaten 

corresponderende Aandelen over zal dragen aan de betreffende koper onder de verplichting voor 

de Stichting om de opbrengsten (na aftrek van de transactiekosten (pro rata) die verbonden zijn 

aan de verkoop van de met de betreffende Certificaten corresponderende Aandelen onmiddellijk 

aan de betreffende certificaathouder(s) pro rata uit te keren. 

 


