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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

R&R Mechatronics International B.V. ("uitgevende instelling") 

 

Datum:   donderdag 14 juli 2022 om 10.00 

Locatie:   via Zoom video conference  

Aanwezig: 

•  15 beleggers 

•  Jan Buis, Maurice de Boer en Iris Vreeken (namens de uitgevende instelling)  

•  Myra Meijering en Marc Bos (namens NPEX) 

•  Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering) 

 

1.  Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigheden welkom op deze online vergadering van 

obligatiehouders van de uitgevende instelling.  

2.  Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan dat een belegger die de vergadering niet kan bijwonen (“belegger A”) een aantal 

vragen  heeft  ingediend.  Deze  vragen  zullen  aan  de  orde  komen  bij  agendapunt  3.  Er  zijn  geen 

mededelingen van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

3.  Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders 2 september 2021 

De notulen van de vergadering van obligatiehouders van de uitgevende  instelling van 2 september 

2021 worden zonder voorbehoud en wijzigingen vastgesteld. 

4.  Toelichting jaarrekening 2021 

en 

5.  Presentatie over het lopende boekjaar 2022, trends en vooruitzichten 
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De  heren Buis  en  de  Boer  lichten  de  jaarrekening  2021  toe  aan  de  hand  van  een  presentatie  (zie 

bijlage).  

De heer Olie vraagt of de uitgevende instelling of zij de op pag. 13 van de jaarrekening 2021 genoemde 

cashflowprognose  kan  verstrekken  of  althans  kan  toelichten,  mede  in  verband  met  de  komende 

aflossingsverplichtingen.  De  heer  Buis  geeft  aan  dat  op  grond  van  deze  prognose  de  uitgevende 

instelling  voldoende middelen  zal  hebben  om aan  de  aflossingsverplichtingen  van  de  komende  12 

maanden  te  kunnen  voldoen.  Ook  ten  aanzien  van  de  aflossing  van  de  1e  obligatielening  van  de 

uitgevende instelling verwacht de heer Buis geen liquiditeitsproblemen. 

De  heer  Olie  vraagt  verder  of  de  uitgevende  instelling momenteel  betalingsachterstand  heeft  ten 

aanzien van enige lening. De heer Buis antwoordt dat dit niet het geval is.  

De heer Olie verwijst naar de vordering van de uitgevende  instelling op 1 van de aandeelhouders,  

Gubernatio B.V., zoals vermeld op pag. 45 van de jaarrekening 2021. Hij vraagt zich af waarom deze 

vordering op deze manier is opgenomen in de jaarrekening gezien het feit dat dezelfde aandeelhouder 

ook een lening heeft verstrekt aan de uitgevende instelling. De heer Buis antwoordt dat dit voortvloeit 

uit  het  feit  dat  leningen  van  aandeelhouders  niet  worden  afgelost  gedurende  de  looptijd  van  de 

obligatieleningen en dat bovengenoemde vordering en de betreffende lening daarom afzonderlijk in 

de jaarrekening worden gerapporteerd. 

De heer Olie merkt op dat op pag. 51 van de jaarrekening 2021 wordt vermeld dat de lening van Corona 

Overbruggingslening Regio Utrecht B.V. is achtergesteld ten opzichte van alle huidige en toekomstige 

vorderingen van bancaire instellingen terwijl op pag. 9 van de jaarrekening 2021 wordt vermeld dat 

“De achterstelling geldt ten opzichte van alle ander schuldeisers van de groep.”. De heer Buis geeft aan  

dit te controleren. Hierbij blijkt dat eerstgenoemde lening achtergesteld is ten opzichte van andere 

bancaire  leningen  en  dat  de  NPEX‐obligatieleningen  achtergesteld  zijn  ten  opzichte  van 

eerstgenoemde lening. 

Ten slotte vraagt de heer Olie om een uitleg van de post belastingen, zoals vermeld op pag. 60‐61 van 

de jaarrekening 2021, in het bijzonder de verschillende genoemde tarieven. Naar aanleiding van de 

uitleg  komen  hij  en  de  heer  Buis  tot  de  conclusie  dat  het  beter  zou  zijn  om  aan  te  geven welke 

vennootschapsbelastingtarieven  feitelijk  van  toepassing  zijn  op  de  uitgevende  instelling  (d.w.z.  de 

verschillende schalen en tarieven) en het onderdeel “Effectief belastingdienst” te vervangen door een 

onderdeel “Te betalen belastingen, uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen” o.i.d. 

M.b.t. het  lopende boekjaar vraagt de heer Olie wat het gevolg is van de waardestijging van de US 

dollar t.o.v. de euro. De heer de Boer geeft aan dat deze waardestijging per saldo positief uitpakt voor 

de uitgevende instelling. Een van de beleggers vraagt of valutarisico’s worden afgedekt. De heer Buis 

geeft  aan  dat  de  uitgevende  instelling  dit  niet  doet  omdat  de  kosten  niet  opwegen  tegen  de 

opbrengsten. 

De heer Buis preciseert vervolgens het begrip “sterke groei” van de bruto marge in 2022 als “meer dan 

25%”. Het orderboek is goed gevuld. Niettemin blijft de uitgevende instelling last houden van supply 

chain problemen.  
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De vragen van belegger A hebben betrekking op de volgende punten: 

Belegger A vindt het moelijk om de posten debiteuren en voorraden te beoordelen zonder de omzet 

te  weten.  De  heer  de  Boer  geeft  aan  dat  post  debiteuren  eind  2021  relatief  hoog was  omdat  er 

uitgerekend in december 2021 veel omzet is geboekt. De betreffende facturen zijn overigens betaald. 

Hij merkt verder op dat debiteuren gemiddeld binnen 40 dagen betalen. De voorraden zijn hoger dan 

voorheen  omdat  de  uitgevende  instelling  in  verband  met  de  leveringsissues  en  tekorten  zoveel 

mogelijk een buffervoorraad van onderdelen wil aanleggen. 

Belegger A vraagt waarom het aantal R&D medewerkers is gedaald terwijl R&D zo belangrijk is voor de 

uitgevende instelling. De heer Buis antwoordt dat in het algemeen de werknemers iets minder uren 

(willen) werken. Daarbij komt dat eind 2021 een groot R&D project is opgeleverd en de uitgevende 

instelling ook nauwgezet de (personeels)kosten in de gaten houdt. 

Belegger A heeft verder een aantal vragen over de ontwikkelingskosten. Hij wil o.a. weten hoeveel 

ontwikkelingskosten de uitgevende instellingen nog verwacht te maken en wanneer de betreffende 

producten op de markt zullen komen resp. hoe hoog de afschrijvingen zullen zijn. De heer de Boer 

antwoordt dat dit nog niet duidelijk is omdat dit afhangt van toekomstige R&D projecten. De heer de 

Boer geeft aan dat jaarlijks wordt gekeken of er een impairment moet plaatsvinden en dat dit door de 

accountant  wordt  gecontroleerd;  daar  zijn  geen  discussies  over.  Tot  nu  toe  heeft  er  nog  geen 

impairment plaatsgevonden. 

Belegger A wil ook weten of de overheidsbijdragen inzake Covid‐19 onherroepelijk zijn. De heer Buis 

antwoordt dat de uitgevende instelling 2 keer van de NOW‐regeling gebruik heeft gemaakt. V.w.b. de 

1e  periode  heeft  de  afrekening  inmiddels  plaatsgevonden.  V.w.b.  de  2e  periode  is  risico  op 

terugbetaling nihil; immers, de accountant heeft al goedgekeurd. 

Ten slotte vraagt belegger A tegen welk tarief de belastinglatentie wordt gewaardeerd. De heer de 

Boer antwoordt dat het genoemde percentage van 20% is gebaseerd op de inschatting van de directie 

van  het  toekomstige  belastingtarief,  rekening  houdend met  de  tarieven  zoals  die  in  het  verleden 

golden. 

6.  Rondvraag 

Een belegger vraagt of de uitgevende instelling een loonkostenstijging verwacht. De heer Buis geeft 

aan de loonkosten inderdaad stijgen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. 

7.  Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering. 

 



R&R Mechatronics International B.V.

Vergadering van obligatiehouders

Zoom meeting, 14 juli 2022 

Copyright © 2022 RR Mechatronics 



Agenda

1. Opening

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting

Obligatiehoudersbelangen

3. Vaststelling notulen vergadering obligatiehouders 1 

september 2021

4. Toelichting jaarrekening 2021 

5. Presentatie over het lopende boekjaar 2022, trends en

ontwikkelingen

6. Rondvraag

7. Sluiting
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2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting

Obligatiehoudersbelangen
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3. Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders 1 

september 2021
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4. Toelichting jaarrekening 2021
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Jaarrekening 2021 Activa
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1) Activering R&D uren / 

materialen

3) Latente belastingvordering

4) Voorraadopbouw om lever-

problemen te mitigeren

5) Toename debiteuren door 

hoge omzet december

6) Negatieve liquide middelen

(€ 10k) onder kortlopende

schulden



Jaarrekening 2021 Passiva
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7) Aandelen emmissie

8) Latente belastingverplichting

9) Corona overbruggingslening *1 

& Loonheffing uitstelregeling

*1 De Corona Overbruggingslening is achtergesteld ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van 

bancaire instellingen.



Jaarrekening 2021 W&V
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13) Stijging omzet

18) Kwijtschelding lening US, 

gunstige valuta koersverschillen



5. Presentatie over het lopende boekjaar 2022, trends en

ontwikkelingen
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Verkopen 2022 op budget

Groot orderboek geeft vertrouwen in realisatie 2022 budget

• Sterke groei omvang bruto marge verwacht

– Starrsed verwachting boven budget

– Lorrca verkopen naar verwachting op budget

• Verkopen H1-22 iets lager dan budget, pipeline H2-22 sterk

– RPI verwachting op budget

– Recurring sales verwacht op budget

Copyright © 2022 RR Mechatronics 



Risico’s vooruitzichten

• Behouden en aantrekken Masters moeilijker

– Mitigatie door aantrekkelijke werkgever te zijn, NPD-programma en 

positieve bedrijfscultuur

• Problemen leveranties persisteren

– Covid, Oekraïne, overig

– Deze problematiek treft ook onze klanten en partners. Dit kan 
invloed hebben op onze verkopen.

• Corona blijft problematisch

– Hoog ziekteverzuim en uitval

– Vertraging NPD en verlaging efficiency
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Update productontwikkeling

• Starrsed vernieuwing is vertraagd

– Covid heeft negatieve impact op snelheid en kwaliteit ontwikkeling

– Supply chain problematiek noopt tot verschillende re-designs

– Introductieplanning 2023

• RPI wordt momenteel in volume uitgeleverd

– Launching customer heeft vertraging in uitleveringen vanwege supply chain 
problematiek

• Lorrca NPD-project ‘Afrika-model’ in Feasibility fase
– PoS breed geaccepteerde SCD-marker

– Eerste grootschalige SCD-medicijnentrials starten Q3-22 in Nigeria, Ghana
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Financiële versterking ten 

behoeve NPD

€ x 1.000 HJ 1 2021 HJ 2 2021 HJ 1 2022 HJ 2 2022

Eigen vermogen 1.424 - 3.000 -

Vreemd vermogen

R.O.M. 1.125 - - -

Aandeelhouders 375 - - -

Totaal 2.924 - 3.000 -
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Masters of Measurement

• Sterke groei verwacht 2022, sterk orderboek

• RRM niet immuun voor besproken risico’s

• RPI wordt in volume uitgeleverd

• Starrsed vertraagd; pre-introducties zeer positief

• Lorrca PoS marker geaccepteerd, eerste grote trials starten

• Onze markt blijft zeer attractief
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