
 

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment 

Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van 

Momo Medical Holding B.V.  

26 juli 2022 

In dit Informatie Memorandum leest u over de uitgifte door ons, Momo Medical Holding B.V. van 

achtergestelde obligaties met een nominale waarde van € 500 per obligatie. De looptijd van de 

achtergestelde obligaties is vijf (5) jaar. De rente op de obligaties bedraagt negen procent (9%) per jaar. 

Wij willen in totaal € 999.500 lenen. Wij bieden in totaal dus 1.999 obligaties aan.  

Voor de achtergestelde obligaties is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX 

aangevraagd. Als de achtergestelde obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de 

achtergestelde obligaties worden gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

Om de achtergestelde obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op 

deze rekening houdt u de achtergestelde obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. 

In dit informatie memorandum vindt u de voorwaarden die gelden voor de achtergestelde obligaties. 

Ook vindt u in dit informatie memorandum informatie over ons.  

Leest u dit informatie memorandum goed door voordat u geld uitleent aan ons. Heeft u dit informatie 

memorandum gelezen? En wilt u onze achtergestelde obligaties kopen? Dan leest u in dit informatie 

memorandum hoe dat moet. 

Wij bieden onze  achtergestelde obligaties alleen aan in Nederland. De achtergestelde obligaties mogen 

dus niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. 

Let op: voor deze aanbieding van achtergestelde obligaties wordt geen door de AFM goedgekeurd 

prospectus beschikbaar gesteld. Deze aanbieding valt onder de vrijstellingsregeling. Wij zullen in 

aanvulling op dit informatie memorandum wel het verplichte informatiedocument beschikbaar stellen. 

U kunt dit document raadplegen op de website van NPEX. 
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1 OBLIGATIE VOORWAARDEN 

1.1 Voorwaarden van de achtergestelde obligaties 

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 500. Voor € 500 krijgt u dus 1 obligatie.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen. 

Maximum  U kunt maximaal 1.999 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 

obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal € 999.500 lenen van beleggers. Dat zijn 1.999 

obligaties. Wij willen minimaal € 500.000 lenen dat zijn 1.000 

obligaties. 

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

NLNP00300279. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de 

naam van onze obligaties. 

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

volgende kosten: 

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het 

bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. Leent u 

ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 kosten. Leent 

u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. Deze kosten zijn 

eenmalig. 

2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de 

beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten.  

Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u ons € 

500? Dan betaalt u € 0,25 aan NPEX. Deze kosten betaalt u 

iedere maand zolang u de obligaties op de beleggingsrekening 

bij NPEX heeft. NPEX haalt deze kosten af van de rente die u 

van ons krijgt op uw geldrekening. Deze kosten kunnen 

veranderen. Verandert NPEX deze kosten? Dan staat dat op de 

website van NPEX. 

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met 6 oktober 2022 17:00 uur, obligaties kopen. Op die 

datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij veranderen. 

Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 5.  

Vanaf wanneer leent u het 

geld uit?  

U leent het geld uit op 13 oktober 2022. Op die dag krijgt u ook de 

obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd. Dan krijgt u 

de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een bericht als u de 

obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 5 wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na vijf (5) jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 13 oktober de obligaties? 

Dan krijgt u op 13 oktober 2027 uw geld terug.  
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Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven 

stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding 

stopt. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen 

hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel 

alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is 

ingeschreven. Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde 

moment terug. Dat doen wij na 5 jaar nadat wij de eerste obligaties 

hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u later de obligaties? 

Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 5 jaar.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 500 per obligatie terug. 

Wij kunnen eerder 

terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder 

dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld 

heeft uitgeleend. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. 

U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen. 

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan doen wij dat op de dag dat u 

de rente krijgt. U ontvangt het bedrag dan binnen 5 werkdagen. Wij 

laten dit weten op de website van NPEX. Dat doen wij minimaal 4 

weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente 

die u op dat moment nog van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat 

is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen. Ook betalen wij dan 

een extra bedrag. Dat werkt zo. 

 

Betalen wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het 

eerder terugbetaalde bedrag.  

 

Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het 

eerder terugbetaalde bedrag. 

 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het 

eerder terugbetaalde bedrag. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen negen procent (9%) rente per jaar. Voor 1 obligatie 

betalen wij ieder jaar dus € 45 aan rente. De rente gaat lopen vanaf 

de dag dat u geld aan ons uitleent en de obligaties krijgt. 

Wanneer betalen wij de 

rente? 

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere obligatie 

per hele maand € 3,75 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 13 oktober 2022? Dan krijgt 
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u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 13 november 

2022 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 13 

december of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere 

maand.  

 

Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.  

Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen negen procent (9%) rente. Die rente is hoger dan 

sommige andere leningen. Wij hebben daarvoor onder andere de 

volgende redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen 

groter is dan bij een obligatie of lening die niet is achtergesteld. 

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet vijf (5) jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt.  

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

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

De obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van de 

obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk dat wij 

afgeven. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat wij 

alle beleggers gelijk behandelen en niemand die onze obligaties heeft, 

voorrang krijgt als wij onze afspraken over de obligaties niet 

nakomen.  

De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van andere leningen 

zoals bijvoorbeeld bancaire leningen maar ook bestaande leningen. 

In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze leningen. 

Als u obligaties wilt verkopen U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de 

obligaties verkopen. U kunt de obligaties alleen aan een belegger 

verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de 

obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening 

buiten NPEX.  

 

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

handelsplatform? 

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van 

NPEX. Andere beleggers kunnen dan bieden op uw obligaties. Die 

beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de 
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obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. 

Die persoon krijgt dan de obligaties op zijn beleggingsrekening bij 

NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af 

als u de beleggingsrekening opent.  

 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie 

heeft verkocht. Ook betaalt u kosten aan NPEX voor het verkopen 

van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat zijn, 

spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van 

NPEX.  

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

aangevraagd. Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, 

kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht via het 

handelsplatform van NPEX. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te (1017 

BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot met 

alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel obligaties 

iedere belegger heeft. 

U heeft een 

beleggingsrekening en een 

geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt u om 

geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf over 

deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-reglement, zoals 

dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.  

Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl. Op dit 

moment rekent Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het 

hebben van de geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan 

verandert het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u in dit 

overzicht bij ‘kosten’.  

 

Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 
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FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Kunt 

u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties niet kopen. 

U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese Unie om 

een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

om vast te stellen wie u bent.  

 

Dit werkt zo: de bank waar u uw bankrekening heeft, heeft 

vastgesteld wie u bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

hoeven dat niet opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een 

bedrag overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

obligaties u heeft 

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

een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel obligaties een 

belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de 

beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke 

belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of 

betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover leest 

u in de trustakte. Die trustakte vindt u als de bijlage bij dit informatie 

memorandum.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Die 

afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage 1 bij dit 

informatie memorandum. Als houder van een obligatie bent u ook 

gehouden aan deze afspraken. Deze afspraken worden door u 

geaccepteerd door inschrijving op of verkrijging van een obligatie. U 

geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens 

u bepaalde handelingen te verrichten. U kunt deze handelingen dan 

niet meer zelf verrichten. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende 

doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit informatie memorandum staan. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een 

procedure starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de afspraken in 

het informatie memorandum veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken dat 

wij u later mogen betalen.  

Belastingen Wilt u investeren in de achtergestelde obligaties? Ga dan eerst naar 

uw belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn 

van het investeren in deze belegging. Voor een volledig en actueel 

overzicht van de huidige belastingregels en toekomstige wijzigingen 

kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. 

 

Gelden er belastingen of heffingen voor het verkrijgen van de 

achtergestelde obligaties of voor het ontvangen van het rendement? 

Dan moet u die betalen. Heeft u vragen? Raadpleeg dan uw 

belastingadviseur. 

Toepasselijk recht en 

bevoegde rechter 

Nederlands recht is van toepassing op deze aanbieding. De rechtbank 

Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

 

1.2 Wat wordt er aangeboden en door wie? 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden door Momo Medical Holding B.V. Momo Medical 

Holding B.V. is de aanbieder en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.  

De website van de aanbieder is www.momomedical.com.  

1.3 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat 

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

professionele belegger bent.  

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

personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.  

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende 

zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of u al beleggingen 

heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar 

een financieel adviseur. 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook een 

deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 
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Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

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

beter niet kopen. 

- U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U heeft geen verstand van wat wij doen. 

- U snapt niet hoe obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

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

- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld 

voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. 

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld 

voor uw eten, woning en kleding). 
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2 INFORMATIE OVER DE RISICO’S 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Wij, 

Momo Medical Holding B.V. , kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. 

Deze kunnen wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het 

gaat om risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

2.1 Risico’s die horen bij de achtergestelde obligaties 

 

2.1.1 De obligaties zijn achtergesteld 

Wij hebben leningen en wij zullen in de toekomst nog andere leningen aangaan met derden, waaronder 

bijvoorbeeld banken. Deze leningen zullen mogelijk in rang voor gaan op de lening die u verstrekt in het 

kader van deze obligaties. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance 

van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst 

crediteuren die in rang boven de houders van onze obligaties gaan. Pas als die anderen zijn betaald, 

zullen wij de lening en de rente aan u (terug) betalen.  

Het kan zijn dat wij nadat we onze andere crediteuren hebben betaald geen geld hebben om de 

obligatielening terug te betalen of om de rente te betalen. U krijgt dan niets of minder dan waarop u 

recht heeft. Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 0. 

2.1.2 Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet zeker 

dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties 

wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen en dat 

u hiermee blijft zitten. 

2.1.3 De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening 

terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment 

wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. 

U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. 

2.1.4 Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft dan uw 

geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw 

beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt. Een 

eerder terugbetaling kan dus een negatief effect hebben op het verwachte rendement. 

2.1.5 U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen over ons 

bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. 
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2.1.6 U krijgt geen winstuitkering 

U koopt een obligatie. U verstrekt dus een lening aan ons. U krijgt daarvoor rente en het geld van de 

lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen 

onze aandeelhouders. 

 

2.2 Risico’s die horen bij de financiële situatie van Momo Medical Holding B.V.  

 

2.2.1 Wij hebben een negatief eigen vermogen 

Ons eigen vermogen is negatief. Dit betekent dat er geen buffer aan eigen vermogen is. Daardoor zullen 

wij bij tegenvallende resultaten en onmogelijkheid tot het verkrijgen van aanvullende financiering, 

relatief snel niet meer aan onze verplichtingen op de obligaties kunnen voldoen. 

2.2.2 Wij betalen u niet, omdat wij failliet gaan 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u 

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

2.2.3 De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

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

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

hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom 

hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. 

 

2.3 Risico’s die horen bij de activiteiten van Momo Medical Holding B.V.  

 

2.3.1 Wij zijn niet winstgevend en afhankelijkheid van financiering 

Wij zijn in 2017 opgericht en zijn een jonge onderneming in de vroege fase van ons bestaan. Wij hebben 

de afgelopen jaren met name geïnvesteerd in het ontwikkelen van onze producten en diensten. 

Vooralsnog is het aantal verkopen/abonnementen nog onvoldoende voor een positieve kasstroom . De 

kosten zijn dus hoger dan de kasstroom. Gedurende de looptijd van deze obligatielening zullen wij nog 

aanvullende financiering moeten aantrekken om de continuïteit van onze onderneming te kunnen 

garanderen als wij vast willen blijven houden aan onze huidige groeiambitie. Als wij geen aanvullende 

financiering kunnen aantrekken gedurende de looptijd van deze obligatielening dan kunnen wij de 

continuïteit van onze onderneming niet garanderen. Als wij onze groeiambities niet kunnen realiseren, 

dan heeft dat een negatief effect op onze inkomsten. 

Wij hebben dan een lagere kasstroom. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan 

het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.  
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2.3.2 Afhankelijkheid van beperkt aantal klanten 

Wij zijn een jonge onderneming en zijn nu nog sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. Onze 

grootste klant vertegenwoordigt meer dan 50% van de omzet. Besluit een van onze klanten om onze 

producten niet meer af te nemen? Dan zal dat een negatief effect hebben op onze inkomsten.  

Wij hebben dan minder omzet. Als wij minder omzet hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan 

te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald 

2.3.3 Concurrentierisico  

Hoewel Momo Medical Holding B.V. diverse patenten heeft op haar product is het mogelijk dat een 

concurrent het patent omzeilt en een vergelijkbaar product op de markt brengt. Wanneer deze 

concurrent voldoende financiële middelen heeft kunnen zij marktaandeel verkrijgen door een zeer lage 

prijs dan wel korting te bieden. 

Wij hebben dan minder omzet. Als wij minder omzet hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan 

te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald 

2.3.4 Wij zijn afhankelijk van enkele leveranciers 

Voor het maken van ons product zijn wij afhankelijk van bepaalde leveranciers. Leveren deze bedrijven 

niet meer? Bijvoorbeeld doordat zij failliet gaan of doordat zij de samenwerking met ons stoppen, dan 

zullen wij nieuwe leveranciers moeten zoeken. Dat kost tijd. Dan kunnen wij dus korte of langere tijd 

een deel van onze producten niet inkopen en weer verkopen. Dan zal dat een negatief effect hebben op 

onze inkomsten.  

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan 

te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

2.3.5 Productrisico  

Het zou kunnen voorkomen dat er een fout in ons product zit en dat het product daardoor niet naar 

behoren functioneert. Dit kan een negatieve impact hebben op ons imago. Imagoschade kan tot gevolg 

hebben dat wij minder producten verkopen. Ook kan het zijn dat wij hierdoor kosten moeten maken 

voor herstel en of terugroep van onze producten. 

Wij hebben dan minder omzet en hogere kosten. Als wij minder omzet en hogere kosten hebben, kan 

het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te 

betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus 

zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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2.3.6 Operationeel risico personeel 

Voor het duurzame succes van onze onderneming zijn wij afhankelijk van personeel. Als wij 

onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken en behouden, kan dat een negatieve 

impact op de onderneming hebben. Het kan zo zijn dat wij extra kosten moeten maken of minder 

producten kunnen verkopen.  

Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 

dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

 

2.3.7 Risico van hacks of gijzelsoftware 

Onze apparaten of software kunnen gehackt worden. Wij kunnen dus het slachtoffer worden van hackers 

en/of gijzelsoftware. Dit kan leiden tot het platleggen van het bedrijf. Ook kunnen er losgeldbetalingen 

worden geëist door de hackers. Een hack kan een negatieve impact hebben op de onderneming. Het kan 

zo zijn dat we dan extra kosten moeten maken om de hack op te lossen en de bedrijfsactiviteiten weer 

op te starten.    

Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom 

hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig 

geld hebben om de lening terug te betalen. 

 

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

Wij kopen een aantal producten in US dollars in. Wij kopen de producten niet alleen in US dollars, maar 

ook in euro. 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? Dan is de marge 

voor ons lager. Wij dekken dit valutarisico op dit moment niet af. Stijgt de US dollar teveel ten opzichte 

van de euro? Moeten wij daardoor een prijsverhoging doorvoeren? Dan kan het zijn dat wij daardoor 

minder producten in Europa verkopen. Dat heeft een negatief effect op ons financiële resultaat.  

 

Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald 

 

2.3.9 Schadeclaims uit de Verenigde Staten 

Momo Medical Inc, onze zustervennootschap verkoopt onze producten ook in de Verenigde Staten. Het 

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

schadevergoedingen. Krijgen wij een schadeclaim? Wordt dit niet of niet voldoende gedekt door onze 

verzekering? Dan heeft dat een negatief effect op ons financiële resultaat.  
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Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald 

2.3.10 Covid-19 en andere onvoorziene omstandigheden 

Het is niet mogelijk op voorhand alle risico’s te beschrijven. Onvoorziene omstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld het Covid-19 virus, kunnen een negatief effect hebben op ons financiële resultaat. 

Daardoor kunnen wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig 

geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. 

Of u krijgt minder of niets terugbetaald.    

 

2.4 Risico’s die horen bij het bestuur van Momo Medical Holding B.V.  

 

2.4.1 Leden van het management team vallen weg 

Ons functioneren is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van ons management team. Het 

wegvallen van leden van ons management betekent dat die kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op 

de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en op onze winst. 

Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben.  

Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

2.5 Risico’s die horen bij de samenwerking met NPEX 

 

2.5.1 U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze obligaties 

niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een 

bank. 

Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af? Dan kunt 

u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Met het geld 

kunt u dan opnieuw beleggen.  

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

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

2.5.2 Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  
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Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht via 

het handelsplatform van NPEX. 

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

Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.  

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

u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.  

2.5.3 Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het handelsplatform van 

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

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

 

2.6 Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

2.6.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

U geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens u te handelen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties. Dit 

betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang van beleggers. 

Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het gezamenlijk 

belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld als 

een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van de meerderheid 

van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang 

handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers.  

2.6.2 U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige 

of juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 

juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. Wel zal 

hierover eerst in een vergadering worden gestemd.  

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om een 

deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten hiervoor. 

Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht. 

  



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Momo Medical Holding B.V. 25 juli 

2022 

16 

3 NADERE INFORMATIE OVER DE BELEGGING 

3.1 Nadere informatie over ons, onze bestuurder en aandeelhouders 

Momo Medical Holding B.V. is de aanbieder en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde 

obligaties. Ons bestuur heeft op 18 mei 2022 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te 

geven. Onze aandeelhouder is hiermee op 23 juni 2022 akkoord gegaan.  

Momo Medical Holding B.V.is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 

21 maart 2017 en statutair gevestigd in Delft. Momo Medical Holding B.V.is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder het KvK-nummer 68344554. onze Legal Entity Identifier (LEI) code is: 

724500Q0MCDXXO939K61 . 

Wij zijn gevestigd te (2629 JD) Delft aan de Molengraaffsingel 12. Onze website is 

www.momomedical.com.   

Wij hebben de volgende handelsnamen ingeschreven: 

• Momo Medical Holding B.V. ; 

• Momo Medical B.V. 

Wij verhandelen de volgende producten/diensten:  

Wij zijn de holdingmaatschappij van een groep van (Nederlandse) vennootschappen waarvan Momo 

Medical B.V. de werkmaatschappij is. Onze aandeelhouder is Momo Medical Group Inc. Dit is een 

vennootschap naar Amerikaans recht (het recht van Delaware). Momo Medical Group Inc. houdt naast 

de aandelen in ons ook aandelen in Momo Medical Inc. Momo Medical Group Inc. en Momo Medical 

Inc. zijn actief in de Verenigde Staten van Amerika en ontvangen geen gelden uit deze obligatie-uitgifte.  

De hoofdactiviteit van Momo Medical B.V. is het verkopen van het product Momo BedSense. Met Momo 

BedSense kunnen zorgmedewerkers in één overzicht zien welke bewoners in bed liggen, uit bed zijn, 

onrustig zijn of juist te lang in één houding liggen. Het systeem bestaat uit een sensorplaat, een server 

en een app.  

In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze producten. 

3.1.1 Bestuurder 

Onze indirecte bestuurder is de heer Menno Laurens Gravemaker. Hij is indirect bestuurder via zijn 

holdingvennootschap Carina Genesia B.V. Hierna geven wij de bestuursverhouding weer in een 

overzicht:  

  

http://www.momomedical.com/
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Menno Gravemaker is sinds 2017 als oprichter en CEO verbonden aan Momo Medical Holding B.V.  

De heer Gravemaker heeft in 2010 zijn propedeuse Electrical Engineering aan de Hogeschool Inholland 

behaald. Van 2010 tot 2016 heeft de heer Gravemaker de opleiding Electrical Engineering aan de TU 

Delft gevolgd en afgerond. Gedurende zijn studie aan de TU Delft heeft de heer Gravemaker diverse 

nevenfuncties bekleed, zoals bij de de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en is hij 

Commissioner external affairs en voorzitter geweest van de EESTEC LC. Het doel van EESTEC 

(internationaal) is het bevorderen en ontwikkelen van internationale contacten en de uitwisseling van 

ideeën tussen studenten elektrotechniek en computerwetenschappen binnen Europa. EESTEC LC Delft 

(lokale afdeling) is een van de oprichters van de EESTEC-organisatie. De heer Gravemaker heeft in de 

periode 2013 tot december 2017 ook een onderneming gehad genaamd Urban Products Ned. Dit was 

een webshop waar onder andere feestartikelen werden verkocht. Gedurende zijn studie aan de TU Delft 

is de heer Gravemaker ook campus ambassadeur van ASML geweest. In deze functie was hij de brug 

tussen ASML en studenten van de faculteit Software engineering, Wiskunde en Electrical Engineer. De 

belangrijkste uitdaging was om ASML te ondersteunen bij haar enorme groei door de slimste en meest 

getalenteerde studenten te vinden en hen in contact te brengen met ASML. De heer Gravemaker heeft 

zijn studie Electrical Engineering aan de TU Delft afgerond en is daarvoor onderscheiden met de derde 

prijs op de nationale 3E Royal SMIT sustainable energy award 

Onze Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen, 

mits de Algemene Vergadering zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan het 

bestuur mededeelt. Op dit moment heeft onze aandeelhouder geen lijst van bestuursbesluiten die aan 

haar goedkeuring moeten worden voorgelegd. In hoofdstuk 3.1.2 leest u meer over onze aandeelhouder. 
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3.1.2 Aandeelhouders 

Wij hebben momenteel 2572 gewone aandelen geplaatst bij onze aandeelhouder. Onze 100% 

aandeelhouder is: Momo Medical Group Inc. (Delaware state file number: 6184718).  

Hieronder vind u een volledig overzicht van de structuur van de groep per 1 juni 2022: 

 

 

 

 

Naast de aandeelhouders zoals deze zijn opgenomen in het structuuroverzicht zijn er ook nog opties 

toegekend aan medewerkers van Momo Medical en aan een groep van investeerders. Deze opties geven 

de houders daarvan het recht om (certificaten van) aandelen in Momo Medical Group Inc. te verkrijgen 

waaraan geen stemrecht is verbonden. In de optiepool voor medewerkers zit in totaal 305.976 opties 

waarvan er 127.600 zijn uitgeven. 

3.1.3 Managementstructuur 

De heer Gravemaker is de CEO en indirect statutair bestuurder van Momo Medical Holding B.V. Hij is 

verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Daarnaast draagt hij in het bijzonder 

verantwoordelijkheid voor HR, Sales en Funding. Thomas Bakker geeft leiding aan de afdeling Product 

Development en is CTO. Geanne bakker geeft leiding aan het sales team, Herman van Barneveld is CFO, 

en Jelte Molenaar is verantwoordelijk voor de operations 
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De heer Gravemaker en de heer Bakker hebben geen nevenactiviteiten die relevant zijn voor ons of 

conflicteren met ons belang. 

 

 

Verder heeft Momo Medical Group Inc. een board of directors bestaande uit Lester Wold, Rini van 

Solingen en Menno Gravemaker. De board of directors van Momo Medical Group Inc staat het 

management van Momo Medical Holding B.V. bij met raad en adviezen. Sherwin Sheik is een adviseur.  

De heer van Solingen heeft de navolgende actieve functies: Professor bij de TU Delft globally distributed 

software engineering en CTO bij prowareness (management, training and consulting of agile 

transformaties van Nederlandse bedrijven en publieke organisatie). 

De heer Wold heeft de navolgende ervaring: Professor of Pathology bij de Mayo Clinic, nu: President 

and Chief Medical Information Officer bij InSyncDx Solution. Dit is een bedrijf wat processen op het 

gebied van diagnostiek en behandelpaden verbeterd voor ziekenhuizen. 
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De heer Sheik heeft de navolgende actieve functies: CEO bij Carelinx, 's werelds eerste en enige online 

landelijk netwerk voor thuiszorg, dat gescreende zorgverleners helpt matchen met de patiënten die hen 

nodig hebben. 

In totaal is het Momo Medical team nu +-15 FTE groot. Bestaande uit teams voor technische 

ontwikkeling, implementatie en productie. 

3.2 Nadere informatie over onze bedrijfsactiviteiten 

3.2.1 Beschrijving van het probleem dat ons product beoogt op te lossen 

(toenemende zorgzwaarte en personeelstekorten) 

Door het toenemende personeelstekort stevent de zorg af op een onhoudbare situatie. Op dit moment is 

al één op de zeven mensen van de beroepsbevolking  werkzaam in de zorg. Om de groeiende zorgvraag 

tegemoet te komen zou dit, zonder verdere innovatie, in 2040 één op de vier moeten zijn. Het is de 

verwachting dat het personeelstekort, en daarmee de tijdsdruk bij zorgpersoneel de komende jaren 

alleen maar verder zal toenemen. Daarbij komt dat de huidige werkwijze in de zorg nu af en toe 

(noodgedwongen) nog inefficiënt is. Denk daarbij aan de nachtdienst die (periodiek) rondes loopt om te 

kijken of alle bewoners nog rustig en veilig in bed ligt. Dit geeft verstoringen in de nachtrust van de 

bewoners en een kettingreactie aan onrust. 

Een effectievere werkwijze is essentieel om het personeelstekort te compenseren. Zo hebben de 

zorgmedewerkers er baat bij om op een afstand toezicht te kunnen houden op alle bewoners van de 

afdeling. De zorgmedewerkers hoeven dan niet meer de kamers in terwijl zij toch de veiligheid en het 

overzicht op de bewoners kunnen waarborgen. Ons product, de Momo BedSense, heeft tot doel om de 

werkwijze van de zorg effectiever in te (kunnen) richten. In hoofdstuk 3.2.2 leest u meer over de Momo 

BedSense. 

3.2.2 Beschrijving van Momo Medical 

Momo Medical Holding B.V. is  op 21 maart 2017 opgericht. Sinds 2020 wordt de BedSense met App 

commercieel ingezet in de ouderenzorg. Onze hoofdactiviteit is het implementeren, installeren en 

verhuren van de Momo BedSenses. De zorginstellingen leasen de BedSense en krijgen volledige service 

van ons erbij.  

De Momo BedSense App helpt zorgmedewerkers de vraag beantwoorden: “wie heeft mijn hulp nodig?” 

De Momo BedSense App biedt overzicht aan zorgmedewerkers om bewoners een hoge kwaliteit van zorg 

te geven met minder personele inspanning.  

De Momo BedSense bestaat uit een sensorplaat, Momo Connect en een app. De sensorplaat wordt 

geïnstalleerd onder een matras en meet beweging hartslag en ademhaling. Op basis van deze metingen 

kan de App inzichten geven die de zorg nodig heeft. Momo Connect biedt een stabiel netwerk door de 

BedSensen met elkaar te laten communiceren. De zichtbare informatie voor de zorg is onder andere:  

• of een bewoner uit bed gaat; 

• of een bewoner onrustig is; 

• of een bewoner nog een teken van leven geeft; 
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• of een bewoner te lang in een houding ligt. Wat risico geeft op doorligwonden en verkrampingen 

 

Het systeem helpt bij: 

• het verbeteren van de nachtrust van bewoners, door minder kamercontroles; 

• valpreventie: bij valgevaarlijke mensen is er al een melding als iemand gaat zitten; 

• decubitus (doorligwonden) preventie: vroege preventie door signalering afname mobiliteit; 

• effectievere werkwijze van de zorgmedewerkers. 
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Veel zorginstellingen hebben een verouderd wifi netwerk. De Momo BedSensen vormen daarom een 

eigen wifi netwerk als back-up om essentiële meldingen aan de zorg door te blijven geven als het lokale 

wifi netwerk ontoereikend is. Dit noemen we Momo Connect, het creëert een stabiele basis waar ook 

andere zorgtechnologie aan gekoppeld kan worden. 

De Momo BedSense is altijd in ontwikkeling en zal een bredere oplossing worden om de werkwijze van 

de zorg te ondersteunen. Andere domotica applicaties die de App kunnen aanvullen: 

• Slim Incontinentiemateriaal - Abena, Essity, InstantCare 

• Valpreventie hulpmiddelen - Wolk Heup Airbag 

• Patiënten bel - Diverse aanbieders 

Het koppelen aan andere verpleegkundige oproepsystemen vergroot het marktpotentieel van de Momo 

BedSense vanwege het klantenbestand van de leveranciers. 

Leveranciers van verpleegkundige oproepsystemen waar de BedSense aan gekoppeld kan worden zijn: 

• Ascom  

• Hertek  

• Eurocom / Open care connect  

• IQ Messenger 

• Van Breda  

• Verkerk  

• Kadex  

• BproCare  

• CLB  

 

Door het overzicht kunnen de zorgmedewerkers anticiperen op de zorgbehoefte van bewoners in bed. 

Zo kan ieders tijd effectiever gebruikt worden, kunnen adequate interventies ingezet worden en krijgt 

de bewoner de hoogkwalitatieve zorg die nodig is. Met de inzichten van de Momo BedSense zijn 

zorgverleners op het juiste moment op de juiste plek. Resulterend in 40% minder valincidenten en een 

tijdsbesparing van 2 tot 4 uur per dienst. 

 Daarnaast geeft de Momo BedSense App zorgmedewerkers overzicht en meer werkplezier, 83% van 

zorgmedewerkers is van mening dat de Momo App een positieve invloed heeft op het verminderen van 

verzuim.   

3.2.3 Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten 

In deze paragraaf geven wij een beschrijving van ons verdienmodel, onze klanten, onze belangrijkste 

concurrenten en onze visie op de ontwikkeling van de markt waarop wij actief zijn.  

Ons verdienmodel 

Momo Medical heeft een recurring revenue model. Dat wil zeggen dat zorginstellingen een abonnement 

afsluiten met Momo Medical. Het informatiesysteem wordt per volledige afdeling ingezet en kost 
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standaard €30 per maand per bed (ex btw). Contracten worden afgesloten voor 1 of 3 jaar, met een 

jaarlijkse factuur. Bij langere duur of grotere volumes is er een korting mogelijk.  

Wie zijn onze klanten 

Momenteel levert Momo Medical haar diensten aan meer dan 75 verpleeghuizen, meer specifiek aan de 

afdeling psychogeriatrische zorg van verpleeghuizen. Een volgende stap zou een uitbreiding zijn naar de 

somatiek en palliatieve afdelingen. Daarna zou eventueel een stap naar de gehandicapten, ziekhuis- en 

de thuiszorg mogelijk zijn.  

Een aantal van de grootste afnemers van Momo Medical zijn: 

• TanteLouise;  

• Laurens; 

• Mijzo; 

• In de Luwte; 

• Pieter van Foreest; 

• Avoord; 

• Surplus; 

• Raffy.  

In mei 2022 zijn er meer dan 3.500 verpleeghuisbedden uitgerust met de Momo BedSense.  

Wie zijn onze concurrenten 

De directe concurrenten van Momo Medical zijn andere producenten van bedsensoren, zoals 

RambleGard, Emfit, Compliant Concepts en EarlySense.  

Alternatieve oplossingen om de werkwijze van de zorg te ondersteunen zijn camera’s of wearables. 

Wearables zijn apparaten met een vergelijkbare functionaliteit als de Momo BedSense, maar deze 

apparaten worden op of aan het lichaam van de bewoner gedragen.    

Waarin onderscheiden wij ons van onze concurrenten 

Ten opzichte van andere bedsensoren onderscheid de Momo BedSense zich door hoge betrouwbaarheid 

die minder valse alarmen geeft. De Momo BedSense heeft een unieke combinatie van sensoren, waarmee 

druk en trillingen gemeten worden. Deze combinatie van sensoren maakt de inzichten van de Momo 

BedSense betrouwbaar en maakt meer inzichten mogelijk zoals beweegelijkheid en levendigheid. 

De Momo Bedsense biedt ook de basis voor productuitbreidingen met detectie van slaap, epilepsie, 

apneu, en patroonherkenning zoals vermindering van mobiliteit, detectie blaasontsteking, 

verslechtering van dementie. Zodra een algoritme ontwikkeld is, kan er met een simpele “over the air” 

software update een nieuwe functionaliteit worden toegevoegd, de hardware blijft hetzelfde. De focus 

van de productontwikkeling in 2022 zal ingaan op de vroegte detectie van patronen in o.a. mobiliteit en 

slaapgedrag, hepen bij het voorspellen van valrisico en het detecteren van epilepsie.  
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De Momo BedSense onderscheidt zich van wearables door dat het systeem niet op of aan het lichaam 

van een bewoner wordt gedragen. Wearables hebben het risico dat bewoners deze verwijderen, met 

name in deze doelgroep is dit een groot risico 

De Momo BedSense onderscheidt zich van camera’s doordat de Momo BedSense een veel minder grote 

inbreuk maakt op de privacy van een bewoner. In tegenstelling tot de camera geeft de Momo BedSense 

in één oogopslag een overzicht over alle bewoners, wat voor de zorg een groot voordeel is. De Momo 

BedSense geeft de mogelijkheid om nachtpatronen over langere periode te zien, zo heeft de zorg 

inzichten om interventies in te zetten en te beoordelen op effectiviteit. 

De Momo BedSense combineert valpreventie, dwaalpreventie, decubitus preventie, en het detecteren 

van onrust en ademhaling, dit maakt de BedSense zeer breed inzetbaar. De Momo BedSense 

onderscheid zich van oplossingen zoals EarlySense en Compliant Concepts door de toegankelijke prijs 

en de werkproces ondersteunende app die vanuit de zorgbehoefte ontwikkeld is. 

De hoge betrouwbaarheid, het besparen van tijd, multi-inzetbaarheid en toegankelijke prijs maakt de 

Momo BedSense aantrekkelijk als informatie systeem. 

Hieronder volgt een overzicht van de concurrentiepositie van Momo Medical ten opzichte van andere 

aanbieders van bedsensoren, wearables en camera’s: 

 

Welke marktontwikkelingen zien wij 

In Nederland en andere delen van Europa bestaat over het algemeen een sociaal zorgstelsel en volstaat 

de toegekende CE-certificering van de Momo BedSense. Europa is geografisch vanuit bestaande 

logistieke distributiekanalen goed te bedienen. Bovendien hebben de samenwerkingspartners van 

Momo Medical goedlopende verkoopkanalen verspreid over heel Europa. 

De totale Nederlandse markt betreft 119,000 verpleeghuisbedden. Een significant in toenemende mate 

zijn dat PG bedden (bedden op de afdeling psychogeriatrische zorg), de meest interessante en groeiende 

doelgroep voor gebruik van een Momo BedSense.  
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De totale beschikbare Europese markt van de verpleeghuissector bestaat uit 3,7 miljoen bedden.1 Dit 

komt neer op een marktpotentie van €1.3 miljard (3.7miljoen x 30 € per maand x 12 maanden). 

In Nederland werken 52 zorgorganisaties met de Momo BedSense. In Amerika werken 5 

zorgorganisaties. In Belgie zijn met 2 organisaties contracten afgesloten, waarvan 1 zorgorganisatie 

gestart is. In Duitsland zijn de eerste aanvragen om met de BedSense te werken bij Momo Medical 

binnen gekomen 

Belangrijkste partners en contracten 

De belangrijkste partners van Momo Medical zijn de zorgorganisaties waar wij mee samenwerken. 

Momo Medical werkt onder andere samen met de onderstaande zorgorganisaties: 

 

 

 

 

1 Eurostat, Healthcare resource statistics - beds 
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-
_beds#Long-term_care_beds_in_nursing_and_residential_care_facilities (geraadpleegd op 10 juni 
2022).  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-_beds#Long-term_care_beds_in_nursing_and_residential_care_facilities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-_beds#Long-term_care_beds_in_nursing_and_residential_care_facilities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-_beds#Long-term_care_beds_in_nursing_and_residential_care_facilities
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Onze belangrijkste contracten zijn de contracten met de zorgorganisaties die betalen voor onze diensten.  

(Financiële) relaties 

Leningen met gerelateerde partijen 

Momo Medical Holding B.V. en Momo Medical B.V. heeft geen leningen van gerelateerde partijen.  

Leningen met derden 

Wij hebben wel financiële verplichtingen aan derden. Dit zijn de volgende leningen (stand per 30 april 

2022).  

Leningen van Momo Medical Holding B.V.: 

• COL lening € 88.926  

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V., de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Zuid-Holland, heeft op 31 december 2020 een 

Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar gesteld, ten behoeve van de financiering van 

investerings- en werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 240.000,-. De 

hoofdsom moet worden terugbetaald in 8 gelijke kwartaaltermijnen, te beginnen per 30 juni 

2021.  De rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 

2 BW ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de 

leningnemer, geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of hoofdelijkheid; 

 

• Lening Rabobank € 131.250 

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft op 16 januari 2019 een zakelijke financiering verstrekt. Deze 

financiering bestond uit twee leningen van elk € 75.000,-. De financiering werd verstrekt ten 

behoeve van de ontwikkeling van een systeem voor het voorkomen van decubitus. De leningen 

hebben een looptijd van 7 jaar, waarbij iedere maand € 1250,- wordt afgelost. De financiering 

kent een vaste rente van 7,5% per jaar. Momo Medical B.V. en Momo Medical Holding B.V. zijn 

beide hoofdelijk schuldenaar. De zekerheden ten behoeve van de leningen zijn de zekerheden 

zoals die voortvloeien uit de Algemene Bankvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de 

Rabobank. De leningen zijn achtergesteld ten opzichte van andere schulden in geval van: 

ontbinding, akkoord na verlening van surseance van betaling, een akkoord in faillissement, of 

een akkoord buiten insolventie met betrekking tot Momo Medical B.V. of Momo Medical 

Holding B.V. De leningen zijn niet achtergesteld bij: schulden in verband met vorderingen die 

ook zijn achtergesteld bij schulden aan een of meer andere schuldeisers, schulden aan directe of 

indirecte aandeelhouders, schulden aan een direct of indirect gelieerde vennootschap. 

 

Leningen van Momo Medical B.V.: 

• Lening STW € 249.050 

De Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) heeft op 10 januari 2018 een lening met 

een hoofdsom van € 246.650,- verstrekt. Deze lening is bedoeld ter financiering van de kosten 
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van het Vroegefasetraject. De rente bedraagt 4,82% per jaar. De lening wordt afgelost in 6 

jaarlijkse termijnen, te beginnen op 1 juli 2021 en te eindigen op 1 juli 2026. De eerste 5 jaar is 

het af te lossen bedrag gelijk aan 20% van het uitbetaalde bedrag, de zesde termijn is gelijk aan 

het dan uitstaande bedrag van de hoofdsom en de lopende rente. Een uitstel van twee maal één 

jaar is mogelijk. Er zijn geen zekerheden aan deze lening verbonden. Momo Medical B.V. heeft 

uitstel gekregen voor de aflossing van deze lening tot 1 september 2022.  

 

• Lening IK R.V.O. € 83.124 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 12 november 2020 een 

innovatiekrediet met een hoofdsom van €119.000,- ter beschikking gesteld. Per 1 april 2022 

staat er een bedrag van € 130.656,16 uit onder deze lening. Deze lening is bedoeld voor het 

technische ontwikkelingsproject ‘BedSense’. De rente bedraagt 7% per jaar. Per kwartaal moet 

10% van de hoofdsom worden terugbetaald, plus in het laatste kwartaal de rente. Aflossing 

begint per 1 april 2022 en eindigt op 1 oktober 2024. Als zekerheid zijn een pandrecht op de 

patenten en een borgstelling overeengekomen.  

 

• Lening Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg € 507.350 

Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg heeft op 30 december 2021 een lening met een hoofdsom 

van €500.000,- verstrekt in verband met een samenwerkingsovereenkomst. Per 1 april 2022 

staat er een bedrag van € 507.350 uit onder deze lening. De rente bedraagt 5% per jaar. De 

lening wordt in 20 kwartaaltermijnen terugbetaald, te beginnen op 31 maart 2025. De lening is 

achtergesteld bij alle andere vorderingen op Momo Medical B.V., behalve andere achtergestelde 

vorderingen, vorderingen van directe of indirecte aandeelhouders van Momo Medical B.V. en 

vorderingen van een derde die direct of indirect is verbonden met Momo Medical B.V. Er zijn 

geen zekerheden voor deze lening overeengekomen.    

Op 2 juli 2022 is additionele financiering aangetrokken bij de Rabobank. Dit betreft de volgende lening: 

• Lening Rabobank € 1.000.000 

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft op 2 juli 2022 een zakelijke financiering verstrekt. Het geld 

moet op de datum van dit informatie memorandum nog worden overgemaakt. Deze financiering 

bestaat uit twee leningen. Lening A heeft een hoofdsom van  € 580.000. Lening B heeft een 

hoofdsom van € 420.000. Lening A valt onder de regeling borgstelling MKB kredieten. Dit 

betekent dat de staat borg staat voor 90% van deze lening. Lening A en B zijn verstrekt voor het 

financieren van de groei van de onderneming. De eerste 12 maanden wordt niet afgelost op de 

leningen. Daarna worden de leningen in 60 maandelijkse termijnen afgelost. Hiervoor wordt 

voor lening A iedere maand € 12.084 afgelost en op Lening B € 8.750. De leningen kennen een 

vaste rente van 8% per jaar voor vijf jaar. Momo Medical B.V. en Momo Medical Holding B.V. 

zijn beide hoofdelijk schuldenaar. De zekerheden ten behoeve van de leningen zijn pandrechten 

op alle vorderingsrechten, aandelen en bedrijfsmiddelen van Momo Medical Holding B.V. en 

Momo Medical B.V.. Daarnaast worden ook de zekerheden gegeven die voortvloeien uit de 
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Algemene Bankvoorwaarden. Ook is er een borgstelling van € 30.000 door Menno Gravemaker 

persoonlijk.    

Onderlinge verhoudingen leningen 

De rangorde van de verschillende leningen hebben wij hieronder weergegeven. In deze rangorde hebben 

we ook de rang van de obligaties opgenomen. Deze rangorde houdt in dat de lening verstrekkers die in 

de eerste rij zijn opgenomen in het overzicht als eerste een betaling ontvangen indien er sprake is van 

een uitwinningssituatie. Daarna volgt de lening verstrekker uit de tweede rij, enzovoort.     

Rangorde leningen: 

- Eerst: lening Rabobank (€ 131.250), lening Rabobank (€ 1.000.000) 

- Tweede: COL lening 

- Derde: de obligatielening van NPEX, lening STW, lening IK R.V.O. en lening Stichting 

Innovatiefonds Ouderenzorg 

Let op: Omdat de obligaties zijn achtergesteld geldt het volgende wanneer wij in de toekomst geld lenen 

van andere partijen zoals bijvoorbeeld banken. Die partijen hebben dan met voorrang boven u als 

obligatiehouder recht op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Dan geldt dat als er nog 

geld over is, u, samen met de andere beleggers in de obligaties en de andere leningen van gelijke rang, 

recht heeft op betaling van de rente en terugbetaling van de lening.  

Wij lenen in de toekomst geld van banken of anderen. Wij kunnen afspreken dat die banken of anderen 

ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld zijn. Lenen wij in de 

toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan deze  obligatielening. 

3.3 Nadere informatie over de besteding van de opbrengst en kosten 

Wij willen maximaal € 999.500 lenen van beleggers. Wij willen minimaal € 500.000 lenen van 

beleggers. Met het geleende geld wordt liquiditeit vrijgemaakt voor de groei. De investering heeft met 

name betrekking op de investering in hardware (realiseren van een tweede matrijs) plus financieren van 

de voorraad en op het kunnen voldoen van de operationele lasten van komend jaar (personeelskosten, 

operationele ondersteuning, aanbieden van studies). Met behulp van de matrijs kan de behuizing door 

middel van spuitgiettechnieken vervaardigd worden waarmee de assemblage tijd en kosten drastisch 

verminderd worden. 

In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen besteden. 

Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag zo willen besteden. 

Hier willen wij het geld 

aan besteden 

Als wij € 500.000 

lenen, willen wij dit 

als volgt besteden 

Als wij € 999.500 

lenen, willen wij dit 

als volgt besteden 

• Voorraad € 250.000 € 450.000 

• Operationele kosten € 250.000 €   450.000 

• Matrijs € 0 €   99.500 
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Totaal € 500.000 € 999.500 

 

Uw inleg, de obligatielening, gaat tot ons vermogen behoren. Als wij alle 1.999 obligatie kunnen uitgeven 

dan zullen wij voor een bedrag van € 49.110 kosten ten aanzien van de uitgifte hebben. Dat betekent dat 

van elke euro van uw inleg een bedrag van € 0,049 wordt gebruikt om kosten af te dekken. De kosten 

zijn als volgt opgebouwd: 

- Kosten voor de corporate finance check € 8.125;  

- Kosten voor juridisch advies € 8.500;  

- Kosten voor de succes fee aan NPEX. Maximaal € 29.985;  

- Kosten voor de set-up fee & plaatsingsovereenkomst van NPEX € 2.500. 

Tevens zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan de notering op de NPEX beurs, te weten 1% over de 

geplaatste lening, maximaal € 9.950 per jaar en daarnaast worden kosten gemaakt uit hoofde van de 

obligatiehouders trustakte ter hoogte van € 1.600 per jaar. 

3.4 Informatie over het handelsplatform NPEX 

3.4.1 NPEX B.V. 

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.  

Als u de achtergestelde obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de 

administratie van NPEX staat welke achtergestelde obligaties u heeft. Koopt u onze achtergestelde 

obligaties? Dan maakt u voor de beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken 

over de beleggingsrekening bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.  

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 

Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van 

beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten de 

vergunning van NPEX ziet: 

• het ontvangen en doorgeven van orders ; 

• het plaatsen zonder plaatsingsgarantie; 

• het uitvoeren van orders; 

• het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit; 

• het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten. 
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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. 

3.4.2 Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform een 

geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om beleggingen mee aan 

te kopen. 

Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  

NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten kan 

worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u dan 

niet? Dan moet NPEX u betalen.  

Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 7e etage, aan het Prinses 

Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

3.4.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Wat doet de Stichting? 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle obligatiehouders. Dit doet zij in 

overeenstemming met de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte trustakte.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van (de bestuurders van) Momo Medical Holding 

B.V. . Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. U geeft 

Stichting Obligatiehoudersbelangen toestemming om u te vertegenwoordigen jegens ons. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen voor 

andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben gekocht van 

andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook verantwoordelijkheden 
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voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties 

van ieder bedrijf. 

Vergaderingen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze achtergestelde 

obligaties U kunt daarover meer lezen in de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte 

trustakte en in hoofdstuk 6. 

Contactgegevens 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 NE) Amstelveen. De website van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 53177770.  
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4 INFORMATIE OVER DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE UITGEVENDE 

INSTELLING 

Wij zijn actief sinds 21 maart 2017. Wij hebben voor het eerst in 2017-2018 een jaarrekening opgesteld. 

De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie van ons. Deze informatie 

heeft betrekking op de afgelopen twee boekjaren 2020 en 2021 en de meest recente informatie van het 

huidige jaar 2022  

Onze accountant heeft de jaarrekeningen over 2017, 2018, 2019 en 2020 en 2021 samengesteld en 

voorzien van een samenstellingsverklaring. De laatste jaarrekening over 2021 zal door onze algemene 

vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld op 27 juli 2022. De jaarrekeningen over de periode 

2020-2021 zijn te raadplegen op de website van NPEX. In de navolgende paragrafen zullen wij de 

definitieve cijfers over de periodes 2020 en 2021 en de voorlopige cijfers over de periode van 1 januari 

2022 tot en met 30 april 2022 presenteren en kort toelichten. 

4.1 Balans 

De datum van deze informatie is 30 april 2022. 

4.1.1 Activa en passiva 

 

 
 30.04.2022  31.12.2021  31.12.2020  

 
   

    

 
 €  €  €  

 
   

    
Vaste activa    

    
BedSenses  402.530  241.361  -  
Machines  17.280  4.519  7.019  
Apparatuur  -  9.200  4.314  
Financiële vaste activa  -  -  -  
     

 
 

 
Totaal vaste activa  419.810  228.080  11.333  

 
   

    

 
   

    
Vlottende activa    

    
Voorraden  149.289  150.244  24.710  
Debiteuren  223.405  229.329  18.926   
Belastingen  13.002  7.149  -  
Overige vorderingen  -  505.757  40.795  
Totaal vlottende activa  385.695  892.529  84.481  

 
   

    

 
   

    
Liquide middelen   59.175  44.377  596.978  

 
   

    

 
   

    

Totaal activa  864.679  1.164.986  692.792  

 
   

    



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Momo Medical Holding B.V. 25 juli 

2022 

33 

 

 30.04.2022  31.12.2021  31.12.2020  

 €  €  €  

       

Eigen vermogen       

Eigen vermogen groep -1.142.007  -727.283  -185.755  
    

 
 

 
    

 
 

 

    
    

 
  

    
Langlopende schulden   

    
Lening Rabobank 131.250  121.250  136.250  
Belastingen en sociale premies -  72.222  -  

Lening STW 249.050  244.051  230.560  

Lening COL 88.926  87.516  -  

Innovatiekrediet RVO 83.124  89.675  -  

Lening IFOZ 507.350  500.000  -  

Totaal langlopende schulden 1.059.700  1.114.714  366.810  

 
  

    
Kortlopende schulden   

    
Crediteuren 139.207  104.348  10.232  
Belastingen en sociale premies 19.214  53.169  90.630  
Overige schulden 550.357  391.142  104.313  
Terugbetalingsverplichtingen 
langlopende schulden 

194.026 
 

228.896 
 

93.515 
 

Overlopende passiva 44.184  -  -  

Totaal kortlopende schulden 946.986  777.555  298.690  

 
  

    

 
  

    

Totaal passiva 864.679  1.164.986  692.792  
 

4.1.2 Eigen vermogen en vreemd vermogen 

Het eigen vermogen per 30 april 2022 is negatief en bedraagt € -1.142.007.  

Het vreemd vermogen per 30 april 2022 bedraagt € 2.006.686 en bestaat uit: 

• Lening Rabobank € 131.250; 

• Crediteuren € 139.207; 

• Belastingen en sociale premies € 19.214; 

• Lening STW € 249.050; 

• Innovatiekrediet RVO € 83.124; 

• Lening IFOZ € 507.350; 

• Lening COL € 88.926; 

• Terugbetalingsverplichtingen langlopende schulden € 194.026; 

• Overige schulden € 550.357; 
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• Overlopende passiva € 44.184 

De solvabiliteit (de ratio tussen het eigen vermogen en het balanstotaal) is -132,07% 

4.1.3 Werkkapitaal 

Het werkkapitaal is negatief en bedraagt per 30 april 2022 € -502.116 en bestaat uit: 

• Vlottende activa € 385.695; 

• Liquide middelen € 59.175; 

• Minus crediteuren €139.207; 

• Minus overige kortlopende schulden €807.779. 

Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld bij een (eventuele) bancaire financiering (maar 

niet bij de obligaties) is € 839.524. Dit betreft de volgende leningen: 

• Lening STW € 249.050; 

• Innovatiekrediet RVO € 83.124; 

• Lening IFOZ € 507.350. 

Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld bij een (eventuele) bancaire financiering en van 

hogere rang is dan de obligaties is € 88.926. Dit betreft de volgende lening: 

• Lening COL € 88.926. 

Wij hebben zekerheden verstrekt voor de lening van de RVO (innovatiekrediet). 

Dit betreft de volgende zekerheden:  

• Een verpanding van al onze patenten; 

4.2 Resultatenrekening 

De volgende informatie ziet op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2022 en is de meest 

recent beschikbare informatie. 

 
 

    

Winst-  en verliesrekening 
01.01. t/m 

30.04.2022 
01.01. t/m 
31.12. 2021  

01.01. t/m 
31.12.2020  

 
 

    

 
€ €  €  

 
 

    

Omzet 160.098 198.331  23.654  

Inkoopwaarde van de omzet -1.020 -1.639  61.907  

 
 

    

      

Brutomarge 159.078 199.970  -38.253  

Andere bedrijfsopbrengsten - 61.100  40.219  

      

Operationele kosten 529.315 863.370  509.716  

Afschrijvingen 24.880 40.039  3.090  
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Totaal kosten 554.195 903.409  512.806  

 
 

    

Bedrijfsresultaat -395.117 -642.339  -510.840  

 
 

    

Rentelasten 19.607 42.253  28.535  

 
       

Resultaat vóór belasting -414.724 -684.592  -539.375  

 
 

    

Belasting - -  -  

 
 

    

Resultaat na belasting -414.724 -684.592  -539.375  

 
 

    
Toelichting winst- en verliesrekening 

Netto-omzet 

In 2021 steeg de omzet met €174.566 ten opzichte van 2020 dit is een groei van 738%. Deze groei wordt 

gedreven door de sterke groei van het aantal Momo BedSenses bij zorginstellingen onder een 

abonnement. In aantal is er sprake van een groei van 3 BedSenses in januari 2021 naar 528 in december 

2021 en naar 882 eind april 2022.  

De omzet is in de periode januari tot en met april 2022 met €146.968 gestegen ten opzichte van de 

vergelijkbare periode het jaar daarvoor. In januari tot en met april 2021 was de omzet €13.132. In januari 

tot en met april 2022 was de omzet €160.100. Dit is een groei van 1119%.  

In april 2022 is onze Monthly Recurring Revenue (de gecontracteerde omzet per maand) gestegen tot 

€35.589 wat zich vertaalt in een jaaromzet van €427.068. In dit bedrag zijn de opbrengsten van de 

nieuwe abonnementen van 2022 nog niet opgenomen. 

De zogenaamde studies (klanten waarbij de Momo BedSense wordt geinstalleerd en geintroduceerd 

om de voordelen zelf te ervaren, en de werkelijk opbrengsten te meten) vormen de ‘’pijplijn’’ voor de 

abonnementen. Het aantal Momo BedSenses in deze studies groeide van 100 Momo BedSenses in 

januari 2021 naar 689 in april 2022. 

Inkoopwaarde van de omzet 

De inkoopwaarde van de omzet is in 2020 relatief hoog omdat hieronder in dit jaar diverse 

aanloopkosten van productie zijn verantwoord. 

Brutomarge 

De brutomarge  is en blijft hoog. Dit komt door ons business model met omzet uit abonnementen in 

combinatie met afschrijving van de Momo BedSenses over de technische levensduur. 

Andere bedrijfsopbrengsten 

De andere bedrijfsopbrengsten betreft met name subsidies die het innovatieve karakter van de Momo 

BedSense onderstrepen. 
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Operationele kosten 

De operationele kosten laten in de periode 2021 tot eind april 2022 een stijgende lijn zien. De 

operationele kosten over de periode januari tot en met april 2022 zijn 105% gestegen ten opzichte van 

de vergelijkbare periode het jaar daarvoor. 

 De stijging van de operationele kosten worden voornamelijk gedreven door: 

- De sterke stijging van het aantal personeelsleden in zowel de sales/implementatie als de R&D 

- De stijgende productie kosten. 

Afschrijvingen 

Dit zijn de afschrijving over de Momo BedSenses die in het veld staan. De stijging van de afschrijvingen 

kan worden verklaard door het feit dat er steeds meer Momo BedSenses worden ingezet bij klanten. 

Bedrijfsresultaat 

Ondanks de sterk stijgende omzet is het bedrijfsresultaat tot op heden negatief door de hoge (aanloop) 

kosten. 

Rentelasten 

De rentelasten zijn over de periode van 2021 tot eind april 2022 toegenomen. Dit komt doordat wij meer 

leningen hebben aangetrokken om te kunnen voorzien in onze financieringsbehoefte. 

Belastingen 

Door het negatieve resultaat voor belasting is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Resultaat na belastingen 

Ons resultaat na belastingen over de gewone bedrijfsvoering was in 2020 € - 539.375, in 2021 -684.592 

en in de periode januari tot en met april 2022 -414.724. 

4.3 Informatie die ziet op de situatie na uitgifte 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de achtergestelde obligaties. 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 999.500. Hiervan moeten ook de kosten van de 

uitgifte worden voldaan. Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht is € 0. 

Er wordt naast de obligatielening op dit moment additionele financiering aangetrokken. De huidige 

kredietbehoefte bedraagt € 1.350.000. Hiervan wordt € 999.500,- via NPEX aangetrokken. Het overige 

zal bij investeerders worden opgehaald.  

Onze investeerders hebben inmiddels al een bedrag van € 350.000 aan extra investeringen toegezegd 

en/of voldaan.  

Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd 

vermogen € -1.142.007 eigenvermogen en € 3.006.686 vreemd vermogen.  
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Na de uitgifte van het de achtergestelde obligaties bedraagt het werkkapitaal € 447.884 en bestaat uit: 

• Vlottende activa € 385.695; 

• Liquide middelen € 1.009.175; 

• Minus crediteuren €139.207; 

• Minus overige kortlopende schulden €807.779 

Dividendbeleid 

Wij zullen tijdens de looptijd van deze obligatielening geen winst (dividend) uitkeren aan onze 

aandeelhouders.  

5 INFORMATIE OVER DE AANBIEDING EN INSCHRIJVING 

Heeft u dit informatie memorandum gelezen? En wilt u de achtergestelde obligaties kopen? Dan leest u 

hieronder hoe u dat kunt doen.  

5.1 U schrijft in en u betaalt 

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

1. U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/momomedical. Heeft u uw 

inschrijving verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw 

opdracht aan ons door.  

NPEX moet uw inschrijving uiterlijk op 6 oktober 2022 om 17:00 uur hebben ontvangen. Dan 

stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze datum veranderen. Zo 

kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg 

inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. 

Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op de inschrijfdatum. Wij 

kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is 

ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de website van 

NPEX.  

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag (inclusief 

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

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

NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet uiterlijk op 13 oktober 2022 om 17:00 uur hebben 

betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, 

na het tijdschema, verder uit.  

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

Dinsdag 6 oktober 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. 

Ook maken wij op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  
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Dinsdag 13 oktober 2022 

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

1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

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

obligaties u heeft gekregen.  

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

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

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

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

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

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven.  

Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden 

aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen.  

Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan.  

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

Dan krijgt u al uw geld terug. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening 

die u heeft gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 13 

oktober 2022. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 

werkdagen na die nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? 

Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

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

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

€ 500.000 lenen. 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/effectenbeurs/momomedical). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven. 

Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen 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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6 VERGADERINGEN VOOR BELEGGERS 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u onder 

bijlage 1 van dit informatie memorandum. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd 

de trustakte.  

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. In de 

vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het met ons gaat. 

Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als wij niet op 

tijd de rente hebben betaald.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.  

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers hierom 

vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van alle obligaties.  

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via e-mail 

een bericht over de vergadering.  

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom altijd of u 

informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Komt u op de vergadering? Dan mag 

u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Andere personen mogen alleen op de 

vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1. u mag spreken (het woord voeren). 

2. u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  

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

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen). Dit verslag 

staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX. Alle beleggers - ook beleggers die 

niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen. 
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7 WIE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT INFORMATIE MEMORANDUM?  

Momo Medical Holding B.V.is verantwoordelijk voor de informatie in dit informatie memorandum. 

Momo Medical Holding B.V. verklaart dat voor zover haar bekend de gegevens in dit informatie 

memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten 

waarvan vermelding de strekking van dit informatie memorandum zou wijzigen. 

8 WELK RECHT GELDT? 

Voor de afspraken met ons over de achtergestelde obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de achtergestelde obligaties. 

9 HEEFT U EEN KLACHT? 

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

info@momomedical.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

Momo Medical Holding B.V.  

Molengraaffsingel 12 

2629 JD Delft 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

10 MEER INFORMATIE DIE OOK BIJ DEZE AANBIEDING HOORT 

De volgende informatie van Momo Medical Holding B.V. hoort ook bij deze aanbieding en het informatie 

memorandum: 

• de akte van oprichting en de statuten van Momo Medical Holding B.V.; 

• een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Momo Medical 

Holding B.V. ; 

• de jaarrekening van Momo Medical Holding B.V. met accountantsverslag over de periodes 2020 

en 2021 (beide geanonimiseerd); en 

• de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Zolang de lening loopt vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/effectenbeurs/momomedical. De informatie op deze website is voor iedereen 

toegankelijk.  

Voor zover dit informatie memorandum hyperlinks bevat naar andere website, dan geldt dat de 

informatie op die websites geen onderdeel uitmaken van dit informatie memorandum. 

In dit informatie memorandum hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is 

correct weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde 

gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of 

misleidend zou kunnen zijn. 

  

mailto:info@momomedical.com
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BIJLAGE 1 TRUSTAKTE 

Partijen:   

 

1. Momo Medical Holding B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Delft, Nederland en kantoorhoudende aan 

Molengraaffsingel 12, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 

68344554 (“Momo Medical Holding B.V.”),  

 

en 

 

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

zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172 (1181 

NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"), 

 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. Momo Medical Holding B.V. geeft voor maximaal € 999.500 obligaties uit. De lening bestaat uit 

maximaal 1.999 obligaties met een nominale waarde van € 500 per stuk. Deze lening wordt 

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

zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers in deze 

obligaties ten opzichte van Momo Medical Holding B.V.. Daarvoor krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze 

trustakte staan.  

Deze trustakte met de daarin opgenomen rechten en verplichtingen is dus uitsluitend bedoeld 

voor de beleggers in deze obligaties. 

 

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

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt daarnaast ook de 

gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht. 

 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met de inschrijving gebonden aan het prospectus en 

daarmee met deze trustakte.  
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Momo Medical Holding B.V. en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het 

volgende met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Momo Medical Holding B.V. heeft een schuld aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling 

door Momo Medical Holding B.V. van alle bedragen die Momo Medical Holding B.V. moet betalen 

aan de beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Momo Medical Holding B.V. heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk 

aan de totale schuld die Momo Medical Holding B.V. aan de beleggers heeft. De totale schuld is 

het bedrag van de lening en de rente die Momo Medical Holding B.V. aan de beleggers moet 

betalen. De vergoeding die Momo Medical Holding B.V. aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Momo Medical 

Holding B.V. rente of betaalt Momo Medical Holding B.V. de lening terug aan de beleggers? Dan 

gaat de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Momo Medical Holding B.V. 

heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Momo Medical Holding B.V. ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering 

opeisbaar door de beleggers? Dan is Momo Medical Holding B.V. ook in verzuim jegens Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

Momo Medical Holding B.V. ook opeisbaar. 

 

3. Momo Medical Holding B.V. moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Momo Medical Holding B.V. zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de 

beleggers.  

Zij mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:  

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

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Momo Medical Holding B.V. de betalingsafspraken met de beleggers 

niet nakomt.  

 

Dan moet Momo Medical Holding B.V. aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag 

zij niet aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Momo Medical Holding B.V. 

aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 
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3.2 Betaalt Momo Medical Holding B.V. aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 Momo Medical Holding B.V. moet de beleggers in deze obligaties rente betalen en de lening 

terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Momo Medical Holding B.V., 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld is gelijk aan het 

bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Momo Medical Holding B.V.. 

Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet 

hoeft terug te betalen aan Momo Medical Holding B.V.. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen ten behoeve van deze obligaties 

zo snel mogelijk doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt 

daarvoor de informatie die zij van Momo Medical Holding B.V. heeft gekregen over de beleggers. 

 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze trustakte. 

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij ontvangt als 

bedoeld in artikel 4.1.  

 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van 

Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die op enig moment 

zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als 

bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan wordt 

de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de beleggers even laag 

als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag 

hoeft te betalen aan de beleggers.   

 

Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit geldt niet als het geld 

op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  
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5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties 

voorop  

 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden 

in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties.  

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal aan de beleggers jaarlijks in de vergadering verslag doen 

van de door haar uitgevoerde taken en werkzaamheden.  

 

6. Momo Medical Holding B.V. moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

Momo Medical Holding B.V. moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven 

als de beleggers.  

 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

 

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

 

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering 

de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of 

schriftelijk tijdens de vergadering.  

 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Momo Medical Holding B.V. de afspraken over de 

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

 

1. Minimaal 50% plus één van de beleggers die gestemd hebben, stemden voor de 

voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

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

tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

8.2 De beleggers mogen niet zelf met Momo Medical Holding B.V. de afspraken over de obligaties 

wijzigen.  
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9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Momo Medical 

Holding B.V. de afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Momo Medical Holding B.V..  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Momo 

Medical Holding B.V.. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in 

naam of in opdracht van de beleggers.  

 

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Momo Medical Holding B.V. 

of tegen de bestuurders van Momo Medical Holding B.V., als Momo Medical Holding B.V. de 

afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een 

juridische procedure tegen Momo Medical Holding B.V. of tegen de bestuurders van Momo 

Medical Holding B.V. te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de beleggers in 

juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren 

als Momo Medical Holding B.V. failliet gaat.  

 

9.4 Komt Momo Medical Holding B.V. de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Momo Medical Holding B.V. één keer een uitstel van betaling van 

de rente geven voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel 

van betaling gebonden.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover met redenen omkleed 

informeren.  

 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Momo Medical Holding B.V. ook uitstel van betaling 

voor langer dan 2 maanden verlenen. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden, 

maar alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Minimaal 50% plus 1 van de beleggers stemden voor het voorgenomen uitstel; en 

 

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

plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 
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10.   Als Momo Medical Holding B.V. de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Momo Medical 

Holding B.V. in verzuim is. Momo Medical Holding B.V. is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Momo Medical Holding B.V. heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Momo 

Medical Holding B.V. heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over 

de obligaties of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen, 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Momo Medical Holding B.V. hiervoor schriftelijk 

in gebreke gesteld, en 

 

3. Momo Medical Holding B.V. is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de 

afspraken nagekomen. 

 

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van de 

volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen ingebrekestelling te 

sturen: 

 

1. Als het faillissement van Momo Medical Holding B.V. is aangevraagd of als Momo Medical 

Holding B.V. failliet is verklaard.  

Of als Momo Medical Holding B.V. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een 

stille bewindvoerder is aangesteld, of als Momo Medical Holding B.V. een besluit tot 

ontbinding heeft genomen, of als er een WHOA procedure ten aanzien van Momo Medical 

Holding B.V. is gestart. 

 

2. Als Momo Medical Holding B.V. een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als Momo Medical Holding B.V. die vergunning verliest of niet 

meer aan de voorwaarden van de vergunning voldoet.  

 

3. Als Momo Medical Holding B.V. zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Momo Medical Holding B.V. in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of 

door een lening aan te gaan. 

 

5. Als Momo Medical Holding B.V. een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. 

Of als Momo Medical Holding B.V. de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van 

de licentie voldoet. 

 

6. Als Momo Medical Holding B.V. afspraken over een andere lening niet nakomt. 
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7. Als Momo Medical Holding B.V. (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt, of als Momo Medical 

Holding B.V. voor de beleggers essentiële informatie niet of niet tijdig publiceert. 

 

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

stemrecht krijgt in Momo Medical Holding B.V. of een bedrijf uit de groep.  

 

9. Als Momo Medical Holding B.V. geld leent aan een derde. Of als Momo Medical Holding 

B.V. afspreekt dat zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Momo Medical 

Holding B.V. zekerheid geeft aan een derde, behalve factoringmaatschappijen en financiële 

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

bedoeld een dochtervennootschap van Momo Medical Holding B.V..  

 

10. Als Momo Medical Holding B.V. de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan 

gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

belangrijk is voor het bedrijf. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen en een stemming 

organiseren als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 

 
11.  Wanneer wordt een vergadering of een stemming gehouden? 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal binnen vier maanden nadat zij de jaarrekening van Momo 

Medical Holding B.V. heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. Momo Medical Holding B.V. 

moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk 

boekjaar verstrekken.  

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming organiseren 

als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom 

schriftelijk verzoeken. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na 

ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen of organiseert zij niet binnen deze 

termijn een stemming? Dan mogen de beleggers die dit hebben verzocht, zelf de vergadering 

bijeenroepen volgens de regels van deze trustakte.  

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Momo Medical Holding 

B.V. hier schriftelijk om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een 

vergadering bijeenroept, dan mag Momo Medical Holding B.V. de vergadering bijeenroepen 

volgens de regels van deze trustakte. 
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11.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming organiseren 

wanneer dat in deze trustakte staat. De vergadering of stemming moet plaatsvinden binnen vier 

weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de 

vergadering of stemming als bedoeld in artikel 11.1 of 11.2. 

 

11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen of stemming 

organiseren als dit volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Momo 

Medical Holding B.V. is.   

 

11.6 Heeft Momo Medical Holding B.V. meerdere obligatieleningen waarbij Stichting 

Obligatiehoudersbelangen beleggers vertegenwoordigt? Dan zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voor iedere obligatielening altijd een afzonderlijke vergadering 

organiseren als zich naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen een bijzondere 

omstandigheid voordoet en in ieder geval bij een voorstel voor het veranderen van de afspraken 

over de obligaties, het veranderen van zekerheden als die zijn verstrekt of als Momo Medical 

Holding B.V. de afspraken met de beleggers en/of Stichting Obligatiehoudersbelangen niet 

nakomt of dreigt niet te na komen.   

 

Stemmingen worden niet gecombineerd met stemmingen van andere obligatieleningen als Momo 

Medical Holding B.V. die heeft. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal voor iedere 

obligatielening altijd een afzonderlijke stemming organiseren. 

 

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een  

e-mail naar de beleggers.  

 

12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden of de inloggegevens als de vergadering via internet plaatsvindt.  

 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de vergadering 

oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers.  

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Momo Medical Holding B.V. of op een andere 

locatie die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie wordt 

gehouden, bijvoorbeeld via internet.  
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13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de vergadering zelf 

haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de 

voorzitter.  

 

13.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Momo Medical 

Holding B.V. of NPEX (www.npex.nl) geplaatst.  

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de toegang 

tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording 

te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

13.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

14. Wie mogen er stemmen? 

 

14.1 Elke obligatie geeft recht op één stem. Alle beleggers worden in de gelegenheid gesteld om te 

stemmen.  

 

14.2 Stemmingen vinden elektronisch plaats (bijvoorbeeld per e-mail) en zijn vertrouwelijk. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen deelt niet met andere beleggers of derden hoe een individuele belegger 

gestemd heeft. 

 

14.3 Beleggers worden via e-mail opgeroepen om te stemmen. Deze e-mail beschrijft in begrijpelijke 

taal in ieder geval 1) het onderwerp met toelichting waarover wordt gestemd, 2) het stemproces, 

3) hoe een correcte stem wordt ingediend en 4) de datum met het tijdstip tot wanneer gestemd 

kan worden. De termijn tot stemmen eindigt minimaal 7 dagen na het moment dat de e-mail met 

de oproep tot stemmen is verstuurd naar alle beleggers om beleggers de gelegenheid te geven zich 

een oordeel te kunnen vormen over het voorstel. Stemmen die na het sluiten van de termijn 

worden uitgebracht worden niet in de stemming meegenomen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal uiterlijk 24 uur voor afloop van de termijn alle beleggers 

die nog niet hebben gestemd per e-mail een herinnering sturen.  
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14.4 Alle beleggers dienen te beschikken over dezelfde informatie alvorens zij hun stem uitbrengen. 

Als er bijvoorbeeld een vergadering wordt gehouden waarin het stemvoorstel wordt toegelicht dan 

wordt de e-mail met de oproep om te stemmen die voldoet aan de eisen van artikel 14.3 na afloop 

van deze vergadering verstuurd. 

 

14.5 Besluiten worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de beleggers die gestemd 

hebben. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  

 

14.6 Hebben de beleggers gestemd? Dan wordt de uitkomst van de stemming geacht in het 

gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Stichting Obligatiehoudersbelangen maakt de 

uitkomst van de stemming en het aantal voor en tegen en blanco uitgebrachte stemmen zo spoedig 

mogelijk bekend op de website van NPEX (www.npex.nl).  

 

15. Volmacht voor het bijwonen van de vergadering 

 

15.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon.  

 

15.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een 

ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter van de 

vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de vergadering 

per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  

 

15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische bijstand 

 

16.1 Momo Medical Holding B.V. betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende 

vergoedingen: 

 

▪ een bedrag van € 1.600 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de 

jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar 

een rekening sturen.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag waarop 

de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende jaren zal zij Momo Medical Holding 

B.V. dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  
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▪ een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor alle 

overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het veranderen van 

de trustakte of het organiseren van stemmingen en voorzitten van alle andere 

vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Momo Medical Holding B.V. deze 

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

 

▪ de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in geval een 

vergadering niet op het kantoor van Momo Medical Holding B.V. plaatsvindt 

 

16.2 Momo Medical Holding B.V. zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 

30 dagen na de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Momo Medical Holding 

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

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Momo Medical Holding B.V. te onderzoeken met een deskundige of juridische 

bijstand in te schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan 

zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruitbetalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen en daarna een stemming 

organiseren. In die stemming zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen 

betalen. Ook zullen de beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.  

De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische bijstand 

gebonden, als minimaal 66% van de beleggers die gestemd hebben, voor het besluit stemden en 

minimaal 50% van alle beleggers gestemd hebben.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de beleggers.  

 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij 

over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

 

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen?  

 

17.1 Als Momo Medical Holding B.V. alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de 

beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  
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17.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?  

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft 

overgedragen aan een vervanger.   

 

Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

▪ De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  

 

▪ De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 

beschikken, en 

 

▪ De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Momo Medical Holding B.V.. 

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

indirect) aandelen hebben van Momo Medical Holding B.V.. Dat betekent ook dat zij geen 

bestuurder zijn van Momo Medical Holding B.V.. Of van een bedrijf dat bij Momo Medical 

Holding B.V. hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden van 

tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en 

kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze 

vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de 

uitgegeven obligaties, schriftelijk om een stemming verzoeken en als meer dan 66% van de 

beleggers die gestemd hebben, tegen de vervanging stemmen. 

 

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan een vervanger worden 

benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, 

hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven waarom Stichting 

Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed uitvoert,  

 

2. Meer dan 66% van de beleggers die gestemd hebben, stemt voor vervanging van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Deze stemming moet worden gehouden binnen drie maanden 

na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 

 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel 17.2.
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17.5 Momo Medical Holding B.V. zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Momo Medical Holding B.V. zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

 
18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Momo Medical Holding B.V. mogen deze trustakte 

veranderen.  

Elke verandering moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de beleggers.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de beleggers voor deze verandering hebben gestemd 

en minimaal 50% van alle beleggers heeft gestemd.  

 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Momo Medical 

Holding B.V. en de beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk 

voor indirecte schade of gevolgschade. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze 

trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

 

 Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

 Rechtbank Amsterdam. 

 


