Notulen van de Vergadering van
Obligatiehouders van Carver B.V.
Datum: 24 juni 2022, 11.00 -12.00 uur
Locatie: Zoom videoconference
Aanwezig:
•
•
•
•
•

1.

5 obligatiehouders
Anton Rosier – CEO Carver
René van de Graaf – CFO Carver
Frank Bonsée - NPEX
Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de
vergadering
Opening

De heer Van de Vusse opent de 1e obligatiehoudervergadering van Carver B.V. Er zijn voor de
vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen. De heer Van
de Vusse merkt op dat de kwartaalrapportages van Carver bijzonder volledig en informatief zijn.
Obligatiehouders kunnen hiermee de ontwikkeling van het bedrijf goed volgen. De heer Rosier geeft
aan dat deze rapportages een verdienste zijn van de heer Van de Graaf die hier veel werk in steekt.
2.

Presentatie Carver

De heer Rosier heeft de aanwezigen van harte welkom. Hij start via zijn laptop met een online tour
binnen het gebouw van Carver in Leeuwarden waarbinnen meerdere Carver voertuigen staan
uitgesteld. Hij geeft aan dat gekozen is voor een transparant gebouw, omdat transparantie een
belangrijke waarde voor Carver is, hetgeen ook naar voren komt in de kwarttaalrapportages.
Presentatie Carver (beschikbaar op NPEX)
De heer Rosier geeft aan dat Carver in een nieuwe fase zit. Hij zet dit uiteen aan de hand van vier
punten:
• De markt ontwikkelt zich
• De uitdagingen
• Nieuwe fase voor de Carver organisatie
• Fase van groei
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De markt ontwikkelt zich
Aan de hand van de presentatie wordt de concurrentiepositie
uiteengezet. De Carver concurreert met vergelijkbare
voertuigen maar ook met elektrische bakfietsen,
motorfietsen tot en met kleine auto’s zoals de Toyota Aygo.
Carver heeft 4 nieuwe types geïntroduceerd namelijk een R+
(groter bereik) en S+ versie (hogere snelheid van 80 km/uur
en groter bereik) voor de gewone Carver en de Carver Cargo.
De heer van de Vusse vraagt in hoeverre al sprake is van een
zogeheten red ocean vanwege de vele concurrentie. De heer
Rosier geeft aan dat de Carver enkele bijzondere voordelen heeft zoals het eenvoudig kunnen parkeren
binnen stedelijk gebied. Om een plek op de competitieve markt te veroveren, kiest men voor een B2B
benadering in non-food deelmarkten (focus) zoals de installatietechniek en de zorg.
De uitdagingen
Door de mondiale economische situatie heeft ook Carver enkele serieuze uitdagingen.
De marges staan onder druk vooral door de toegenomen vervoerskosten vanuit Azië. De switch is
gemaakt om niet meer te transporteren via containers maar “rollend” via de Nissan boot. Dit is
aanzienlijk goedkoper maar nog steeds circa 5x zo duur als voor de prijsexplosie.
De sprong van de kosten inkoopwaarde omzet van € 682k in 2020 naar € 2,6 mio (!) in 2021 heeft
hiermee te maken aldus de heer Van de Graaf. Daarnaast vormt de supply chain een uitdaging zoals
het verkrijgen van chips.
De marge is momenteel gehalveerd naar 10% hetgeen voor een opschalend bedrijf niet goed uitkomt.
Nieuwe fase voor de Carver organisatie
Nu er zo’n 6-700 voertuigen rondrijden, is men feedback bij de klanten aan het ophalen ten behoeve
van verbetering. Ook bevraagt men de mensen die wel interesse hadden maar niet hebben afgenomen.
Uit deze feedback komt onder meer terug dat men meer de luxe van een auto verwacht qua stoel en
dashboard en/of een lagere prijs. In het najaar verwacht men deze quality issues te hebben geregeld
tegen vergelijkbare kosten.
De organisatie bestaat nu uit 30 man. Dit is een volwaardige organisatie wat nodig is omdat alle
functies van bijvoorbeeld een gigant BMW ook bij Carver moeten terugkomen. Wel is men bezig met
automatisering en inschakeling van derden om de kosten in de hand te houden.
Fase van groei
Ondanks alle uitdagingen staat de groeistrategie nog steeds voorop. Men verwacht een omzetstijging
te maken van circa 180% ten opzichte van 2021 (€ 3,1 mio). Hiermee blijft men nog steeds achter op
budget. De reden waarom het achterblijft, is moeilijk te duiden. Hierover heeft men nog weinig
gegevens. Het originele budget is de afzet van 1.500 Carvers per jaar. De marge zal voorlopig nog onder
druk blijven waardoor ook scherp op de kosten moet worden gestuurd.
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3.

Rondvraag en sluiting

Op een vraag van een obligatiehouder of het bedrijf in de toekomst nog meer geld nodig heeft, geeft
de heer Rosier aan dat er op termijn meer kapitaal nodig zal zijn. Vanaf de start is nu € 10-11 mio
geïnvesteerd.
Op een vraag over de rol van de nieuwe participant BNR Capital geeft de heer Rosier aan dat de heer
Meester geen rol binnen de organisatie heeft maar van toegevoegde is als sparringpartner.
Een obligatiehouder vraagt om toelichting over de achtergrond van de Koreaanse
samenwerkingspartner die belangrijk is voor de productie van de R+ en S+. De heer Rosier geeft aan
dat deze partner is te vergelijken met VDL in Nederland. De samenwerking verloopt goed en deze partij
heeft een licentie om Carvers op de markt te zetten in Korea (en wellicht later Japan) waardoor dit
licentie-inkomsten voor Carver genereert.
De heer Rosier dankt alle aanwezigen voor hun tijd en geeft aan dat alle obligatiehouders altijd welkom
zijn om het bedrijf in Leeuwarden te komen bezoeken. Als men vooraf belt dan maakt hij daarvoor
graag tijd vrij. De heer Van de Vusse dankt namens de obligatiehouders de directie voor hun
transparantie en wenst hen veel succes komend jaar. Hij sluit de vergadering.
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1 Market is developing
Category insights 2022

Carver Introduced 4 new versions

2 Challenges
• Margins
• Transport
• Supply chain

INSIGHTS COMPETITORS
Competition Regular Carver 2022

❖ Base
❖ R+

❖ Base

❖ Base
❖ R+
❖ Base

CARVER BASE (45 km/h)
from € 10,990,CARVER R+ (45 km/h)
from € 13,490,-

❖ S+

❖ S+

CARVER S+ (80 km/h)
from € 14,489,❖ S+

INSIGHTS COMPETITORS
Competition Carver Cargo 2021

❖ Base
❖ R+
❖ S+

❖ Base

❖ Base
❖ R+

CARGO BASE (45 km/h)
from € 12,087,-

❖ Base
❖ R+
❖ S+

CARGO R+ (45 km/h)
from € 13,902,-

❖?

CARGO S+ (80 km/h)
from € 15,112,-

❖?

3 New phase for Carver Organisation

Focus 2022 on the basis of the Current
State Analysis
• Product related
1.
2.
3.

Cost-price of vehicle
Quality issues
Luxury Perception is insufficient

• Organization
1.
2.

Wide variety of processes and
responsibilities > `Improve focus
Running-Costs
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4 Growth
Revenue
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