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Notulen van de Vergadering van  

Obligatiehouders van Pool Trading Group B.V. 
 
Datum: 24 juni 2022, 14.00 -15.30 uur 

Locatie: Industrieweg 67 te Sliedrecht 

Aanwezig: 

• 10 obligatiehouders  

• Gert-Jan van de Pol  – Managing director Pool Trading 

• Daan van Ulden – Commercial  manager Pool Trading 

• Johan van den Bout – Technical manager Pool Trading 

• Karel Snip en Frank Bonsée - NPEX 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de 
vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 1e obligatiehoudervergadering van Pool Trading Group B.V. 
(Uitgevende Instelling).  Er zijn voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van 
obligatiehouders binnengekomen. Het is nu zes maanden geleden dat de drie leden van het huidig 
management team de aandelen van het bedrijf hebben overgenomen met behulp van de NPEX 
obligatie. De obligatiehouders zijn benieuwd hoe het team het vergaat in de nieuwe rol. 
 
2. Presentatie Pool Trading  
 
De heer Van de Pol heeft de aanwezigen van harte welkom. Hij bedankt als eerste de 
obligatiehouders voor hun inzet en getoonde vertrouwen waardoor zij op 28 december 2021 de oud-
eigenaren konden uitkopen. De heren Van de Pol, Van Ulden en Van den Bout hebben vervolgens de 
taken onderling verdeeld en zijn aan de slag gegaan. Het team met de medewerkers is gemotiveerd 
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en de overname is goed ontvangen door leveranciers en klanten. 
 
De heer Van de Pol vervolgt met een presentatie op het scherm (beschikbaar op NPEX). 
 
Jaarcijfers 2021 
De omzet in 2021 was iets lager dan in 2020 (EUR 4,58 versus 4,64 mio) maar het resultaat voor 
belastingen is gestegen met EUR 325k naar EUR 770k. Deze stijging is vooral terug te voeren op een 
verlaging van de kosten inkoopwaarde omzet. 2021 was hiermee een bijzonder goed jaar qua marge 
met een marge van 46%, terwijl 40-42% regulier is. De margeverbetering komt door betere inkoop en 
verschuiving naar vervoer per colli in plaats van verscheping van meerdere colli per zeecontainer.  
 
Een obligatiehouder vraagt of er een herwaardering van de voorraad is gedaan in verband met de 
crisis. De heer Van de Pol geeft aan dat dit niet speelt. De belangstelling naar dieselmotoren en -
onderdelen is onverminderd en in deze crisis wellicht sterker. 
De vraag wordt gesteld of er geen eisen zijn te verwachten waardoor diesel moet worden vervangen 
door nieuwe motoren? De heer Van de Pol ziet daar nu geen tekenen van. Als dat los zou komen dan 
zou dat over 2-3 jaar zijn en dan al het de kansen voor Pool Trading alleen maar vergroten..  
 
Een obligatiehouder merkt op dat de jaarrekening niet alle zekerheden vermeldt die in het 
prospectus staan vermeld zoals de persoonlijke zekerheden van het management team. De heer Van 
de Pol erkent dat dit een omissie is en zal in overleg met de accountant bekijken of dit nog kan 
worden aangepast. 
 
Ontwikkelingen 2022  
Het management team heeft in november een 4-jaren plan gemaakt. Hierin is een specifieke positie 
voor het product Advance Europe opgenomen. Dit is een Chinese keerkoppeling voor de binnenvaart 
die door Pool Trading wordt gemodificeerd voor de eisen van de Noord-Europese markt. Er zijn een 
tiental dealerschappen uitgezet en het doel is de verkoop met 20% te doen stijgen. Nu verkoopt men 
50-60 van deze koppelingen per jaar. Advance Europe wordt gepromoot via flyers, website en de Beurs 
Gorinchem – Maritiem Industrie. Ook wordt weer wereldwijd gereisd voor verkoop en contacten. Dit 
gebeurt door o.a. de 3 leden van het management team, die hiervoor samen met een accountmanager, 
de wereld in 4 regio’s heeft verdeeld. 
  
Een andere activiteit die wordt ontwikkeld is de verkoop van onderdelen. Dit is interessante business 
maar vraagt de nodige aandacht en administratie. Het idee is om hiervoor dit jaar een webshop in te 
richten.  
 
Een derde activiteit die nog in de onderzoeksfase zit, is de verkoop van generatoren. De vraag hiernaar 
lijkt alleen maar toe te nemen de komende jaren.  
 
Een obligatiehouder vraagt of het meerjarenplan is vertaald naar cijfers. Dat is niet het geval geeft de 
heer van de Pol aan maar uiteraard is wel een jaarbudget 2022 gemaakt.  
 
De heer Van de Vusse vraagt of er een financial controller binnen het bedrijf is die fungeert als 
waakhond ten opzichte van het management. Deze controller is er in de persoon van Mw. Aly Kooistra 
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die parttime werkt binnen Pool Trading. Elke week heeft zij overleg met het management team. 
De heer Van de Pol vervolgt met de cijfers 2022 YTD april. De omzet is EUR 150k hoger dan in YTD 2021 
en omvat EUR 1,8 mio. Ook het orderboek is hoger. De brutowinstmarge is wel lager dan in 2021 dat 
zoals hiervoor genoemd een relatief hoge marge had. Op basis van de eerste 4 maanden lijkt het 
resultaat voor belastingen in de buurt te komen van dat van 2021 (EUR 770k). 
 
Tenslotte staat men stil bij de nieuwe, vereenvoudigde structuur. Pool Trading had vier BV’s. Na de 
aankoop konden twee BV’s worden opgeheven te weten Pool Trading Beheer B.V. en Pool Trading 
International B.V. De groep bestaat nu nog uit twee BV’s te weten Pool Trading Group B.V. en Pool 
Trading B.V.  
Pool Trading Group B.V. is de holdingmaatschappij die 100% van de aandelen van Pool Trading B.V. (de 
werkmaatschappij) houdt. Pool Trading Group B.V. is de entiteit die de obligaties heeft uitgegeven (de 
Uitgevende Instelling). 
 
3. Rondvraag en sluiting 
 
Een obligatiehouder vraagt wat het risico is dat de monteurs bij het bedrijf vertrekken door een aanbod 
van een reparatiebedrijf. De heer Van den Bout geeft aan dat de drie monteurs al heel lang bij het 
bedrijf werken. Daarnaast is het monteurschap bij Pool Trading een aantrekkelijke “9-5” functie op het 
bedrijf zelf, terwijl reparatiemonteurs veel moeten reizen en van huis zijn. 
 
De heer Van de Vusse vraagt hoe de overlegstructuur is georganiseerd binnen het managementteam. 
De heer Van de Pol geeft aan dat naast het wekelijks financieel overleg, het MT maandelijks ‘s avonds 
bijeenkomt om alle ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast heeft men in januari een oud-
ondernemer, de heer Henk Dijkstra, aangetrokken die als officieuze commissaris fungeert. Deze houdt 
het MT en de individuele leden scherp en coacht ze. De vergadering is verheugd om te horen dat het 
MT haar eigen supervisie heeft georganiseerd.  
 
Een obligatiehouder vraagt wat de status is van de pand want deze stonden te koop. De heer Van de 
Pol geeft aan dat ze serieus naar aankoop van de panden hebben gekeken maar hiervoor niet de 
middelen hadden. Gelukkig heeft men in de nieuwe eigenaar een welwillende verhuurder gevonden 
en is het huurcontract verlengd naar 7 jaar met optie tot verlenging en recht op 1e koop. Hiermee is 
dit potentieel risico van eigenaarswisseling aangepakt en heeft men zelfs betere afspraken. 
 
De heren Van de Pol, Van Ulden en Van den Bout danken de aanwezigen voor hun belangstelling en 
komst en nodigen iedereen uit voor een bezichtiging in de werkplaats. 
De heer Van de Vusse sluit de vergadering. 
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Obligatiehouders
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Resultaat 2021



Ontwikkelingen 
2022

• Uitwerken jaarplan 2022

• Beurs Gorinchem –
Maritiem Industrie t.b.v. 
promotie Advance

• Diverse reizen wereldwijd 
na Covid



Maritiem Industrie          
mei 2022



Resultaten 
Pool Trading BV 
maand 1 t/m 4 

Omzet 2020 - € 1.599.012

Omzet 2021 - € 1.656.765

Omzet 2022 - € 1.803.897

Resultaat 2020   - € 146.120

Resultaat 2021   - € 184.743

Resultaat 2022   - € 174.685

Marge 2020 – 41,6%

Marge 2021 – 41,8%

Marge 2022 – 37,6%



Nieuwe BV Structuur van Pool Trading
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