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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 
PFM Global Holding B.V.

19 juli 2022

U kunt geld uitlenen aan ons, PFM Global Holding B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere € 
1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer wij de lening 
terugbetalen. Dat is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U belegt dan in ons. Wij willen € 
2.500.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.500 obligaties aan. 

Voor de obligatie is 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. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? Dan kan de obligatie 
meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie dan u 
heeft betaald. 

De obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan 
(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons en hebben 
die voorrang? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening 
en de rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening 
terug te betalen of om de rente te betalen. 

Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze rekening 
houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus afspraken 
die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld uitleent aan ons. 
Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in dit prospectus hoe dat 
moet. 

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden verkocht of 
geleverd in andere landen dan Nederland. 
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2 RISICOFACTOREN 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug. Wij spreken af 
wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen ook rente. Deze lening heet een obligatie. U belegt dan 
in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen. Let op: beleggen zonder risico's bestaat niet. 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder leggen 
wij u de risico's uit. Dat zijn de volgende risico's: 

1. Risico's van beleggen in onze obligaties. U leest hierover meer in paragraaf 2.2.

2. Risico's waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover meer in paragraaf 
2.3. 

2.1 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 welke 
beleggingen u al 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. 

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. 
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− U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 
(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij 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. 

2.2.1 Risico's die horen bij de obligaties 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. 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 is het mogelijk dat wij hebben afgesproken dat wij eerst 
die anderen betalen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Het kan 
zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. Meer over 
deze volgorde leest u in paragraaf 4.2. 

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 of niet 
tegen de gewenste prijs (zie hierna). 

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. 

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 over dat geld (in vergelijking met deze obligaties) minder rente krijgt. 
Bijvoorbeeld als u een andere obligatie koopt. 

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 waarmee u het niet eens bent. 
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U krijgt geen winstuitkering

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. 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. 

2.2.2 Risico's die horen bij de samenwerking met NPEX 

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 buiten de beleggersrekening bij NPEX. 

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. 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

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. 

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. Of dat u uw obligaties alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.

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. Of dat u uw obligaties 
alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.

2.2.3 Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers 

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. 
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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. 

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. 

2.3 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen. Het 
gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties.

2.3.1 Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Wij gaan failliet

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. Als wij failliet gaan, dan 
kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen of minder rente krijgt.

Wij zijn afhankelijk van onze werkmaatschappijen voor onze betalingsverplichtingen 

Wij zijn een houdstermaatschappij en hebben zelf nauwelijks operationele activiteiten. Wij maken wel 
kosten. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van de vergoedingen en de opbrengsten (dividenden) die 
onze dochtermaatschappijen aan ons betalen. Indien onze werkmaatschappijen minder omzet generen 
en een lagere winst hebben, kunnen zij minder vergoedingen aan ons betalen en minder opbrengsten 
aan ons uitkeren. Als wij minder of geen vergoedingen en opbrengsten van onze werkmaatschappijen 
ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 
het zijn dat wij 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.

Het risico dat onze financiële verwachtingen niet uitkomen

Onze financiële verwachtingen zijn gebaseerd op onze toekomstplannen (met in begrip van WiFiProfs 
B.V. die wij op 13 mei 2022 hebben overgenomen). Het kan zijn dat de verwachtingen over onze 
financiële positie niet uitkomen. Bijvoorbeeld omdat wij geen toename van onze terugkerende 
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(‘recurring’) omzet weten te realiseren. Het kan ook zijn dat onze verwachtingen niet uitkomen, omdat 
de gevolgen van het coronavirus (waaronder het chiptekort) een groter impact hebben dan verwacht. 

Als onze financiële verwachtingen niet (volledig) uitkomen, dan kan dit ervoor zorgen dat wij een lager 
bedrijfsresultaat hebben dan verwacht. Een lager bedrijfsresultaat dan verwacht, kan betekenen dat wij 
onvoldoende middelen hebben om onze rente- en/of aflossingsverplichtingen richting obligatiehouders 
te voldoen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 
terugbetaald.

Wettelijke regels kunnen ongunstig veranderen 

Het is belangrijk dat wij onze werkzaamheden binnen de grenzen van de toepasselijke 
privacywetgeving uitvoeren. Wij zijn genoodzaakt steeds meer tijd en energie te steken in het monitoren 
van ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving, het opstellen van privacy-protocollen en de 
werking van onze telsystemen en onze privacy-protocollen toe te lichten. Veranderende wetgeving kan 
tot gevolg hebben dat onze administratieve last om aan te tonen dat wij aan alle privacywetgeving 
voldoen, dusdanig zwaar wordt dat dit leidt tot onvoorziene (en hoge) kosten en dat ons bedrijfsresultaat 
daardoor negatief wordt beïnvloed. Een lager bedrijfsresultaat dan verwacht, kan betekenen dat wij 
onvoldoende middelen hebben om onze rente- en/of aflossingsverplichtingen richting obligatiehouders 
(volledig) te voldoen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of 
niets terugbetaald.

Ook kan het zijn dat andere wettelijke regels veranderen, zoals de belastingregels. De belastingregels 
zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels 
anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. Of dat wij meer belasting 
moeten betalen, waardoor wij minder winst hebben. Dit kan een negatieve impact hebben op onze 
bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van onze groep. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet 
van onze werkmaatschappijen. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen 
van onze werkmaatschappijen. Als wij minder opbrengsten van onze werkmaatschappijen ontvangen, 
zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 
wij 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.

2.3.2 Risico’s die horen bij de activiteiten van onze groep

Afhankelijkheid van onze CEO

Onze CEO, Bart Schmitz, is belangrijk voor het bepalen van de strategie van de onderneming. Bart 
Schmitz is de visionair van de onderneming. Hij ziet en creëert kansen voor PFM in de markt en 
motiveert de medewerkers om deze kansen te benutten. Mocht Bart Schmitz wegvallen, bijvoorbeeld 
door ziekte of overlijden, dan heeft onze groep (tijdelijk) geen CEO. Hoewel dit geen directe gevolgen 
zal hebben voor de operationele activiteiten van PFM, kan het zijn dat het wegvallen van Bart Schmitz 
een negatief effect heeft op het behalen van onze lange termijn doelstellingen. Ons middenkader kan 
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de taken van Bart Schmitz tijdelijk overnemen, echter het risico bestaat dat het wegvallen van onze 
huidige CEO op langere termijn een negatief effect zal hebben op de bedrijfsvoering en op het financiële 
resultaat van onze groep. Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 
het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de obligatielening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u 
geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Concurrenten zonder telsystemen

Wij zijn goed in het verzamelen en analyseren van bezoekers- en passantstromen. Wij installeren 
hiervoor sensoren, communicatieapparatuur en telsystemen bij onze klanten in verschillende 
commerciële gebieden. Dit doen wij al meer dan 35 jaar. Databedrijven (zoals Google en Facebook) 
verzamelen continue gegevens van hun gebruikers, waaronder locatiegegevens. Zij doen dit niet door 
telsystemen bij hun klanten te plaatsen, maar door de 'locatiegegevens' van mobiele telefoons te 
analyseren (bijv. locatiedata via Google Maps). Deze verzamelde gegevens worden in toenemende 
mate te koop aangeboden. Hoewel de mobiliteitsrapporten van databedrijven minder nauwkeurig en 
van minder hoge kwaliteit zijn dan de door ons geleverde rapportages, kan het voor sommige 
doeleinden toereikend zijn. Databedrijven kunnen dan ook in toenemende mate gezien worden als onze 
concurrenten. Als databedrijven in de toekomst, meer klant specifieke data aanbieden, zou dit ertoe 
kunnen leiden dat wij minder omzet maken in de toekomst data verwacht. Als wij minder omzet hebben, 
zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 
wij te weinig geld hebben om de obligatielening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt 
of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Afhankelijkheid van onze leveranciers

PFM Communications heeft een belangrijke leverancier voor de aangeboden communicatieapparatuur. 
De apparatuur is zeer geschikt voor de nichemarkt waarin PFM Communications opereert. De 
specificaties van de apparatuur zijn afgestemd op de wensen van enkele van onze grootste klanten. 
De afgelopen 22 jaar is de leverancier een betrouwbare partner gebleken. Mocht de leverancier echter 
wegvallen dan zullen wij een andere leverancier moeten contracteren. Hoewel er alternatieve 
leveranciers voor handen zijn, kan het enige tijd duren voordat wij een nieuwe partner hebben gevonden 
die de door ons gewenste (kwaliteit van) communicatieapparatuur kan leveren. Onze 
werkmaatschappijen kunnen dan een (beperkte) periode niet alle producten en diensten leveren op het 
gebied van ‘communicatie’. Dit leidt tot minder omzet van onze werkmaatschappijen. 

Als onze werkmaatschappijen minder omzet hebben, dan kan dit een negatief effect hebben op het 
bedrijfsresultaat. Als wij langere tijd minder of geen opbrengsten van onze werkmaatschappijen 
ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 
het zijn dat wij 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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Tegenpartijrisico 

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven met wie wij samenwerken (zoals 
leveranciers, distributeurs of klanten) hun financiële verplichtingen niet, of niet volledig nakomen, 
waardoor de opbrengsten minder zullen zijn dan verwacht. Het kan dan voorkomen dat een tegenpartij 
niet (geheel) aan zijn financiële verplichtingen tegenover ons kan voldoen. Ook zou het hierdoor kunnen 
voorkomen dat wij niet aan onze verplichtingen tegenover opdrachtgevers kunnen voldoen. Dit kan een 
negatief effect hebben op de omzet. Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of 
onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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.

Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties 

Wij en andere partijen waarmee wij (zullen) samenwerken, kunnen getroffen worden door 
overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, uitbraken van besmettelijke 
ziekten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een coronavirus, pandemieën of andere ernstige 
bedreigingen van de volksgezondheid, oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen een negatieve 
invloed hebben op onze activiteiten of de activiteiten van onze groep. Zo zou het kunnen dat leveranties 
worden vertraagd waardoor wij minder goed in staat zijn om de diensten uit te oefenen. Als gevolg 
hiervan kan het zijn dat opdrachten worden uitgesteld, of dat nieuwe klanten wegblijven of klanten 
weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van onze werkmaatschappijen. Als de 
omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van onze werkmaatschappijen. Als 
wij minder opbrengsten van onze werkmaatschappijen ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of 
onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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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3 MET WIE WERKEN WIJ SAMEN VOOR DE OBLIGATIES? 

3.1 Algemeen 

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

− NPEX 
− Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
− Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over ons 
bedrijf geven. 

3.2 PFM Global Holding B.V.

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt, staan in dit 
prospectus. Ons bestuur heeft besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te geven. Onze 
aandeelhouders zijn hiermee op 1 februari 2022 akkoord gegaan. 

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/effectenbeurs/pfm Hebben wij 
nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website van 
NPEX. 

Onze officiële (statutaire) naam is PFM Global Holding B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 27 februari 2013 
in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2.2 van onze statuten: 

"Het doel van de vennootschap is:

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het 
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het 
voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het 
financieren of doen financieren daarvan;

b. het verrichten van (interim-)managementwerkzaamheden, het daartoe in- en uitlenen van 
managers, alsmede het verstrekken van management- en organisatieadviezen, alles 
genomen in de meest ruime zin;

c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële 
eigendom;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, 
effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van 
gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen 
en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
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en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn."

Wij zijn statutair gevestigd in Alphen aan den Rijn. Ons kantooradres is De Schans 23 te (2405 XX) 
Alphen aan den Rijn. Ons telefoonnummer is 0172-435901. Onze website is https://www.pfm-
intelligence.com/. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 
februari 2013. Het nummer is 57340196. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? 
Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) 
code. Die code is 9845005B1AC5BAA97188.

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7. 

3.3 NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dat 
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 obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie van 
NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze 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 

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 
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nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan 
weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

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

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

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder. Wij hebben 
afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze obligaties? Dan gaat u ook 
akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. De trustakte vindt u in Bijlage 1 bij 
dit prospectus. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang. 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 voor die beleggers. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties van ieder bedrijf. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd 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 onder nummer is 53177770. 
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4 INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES 

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf. 

4.1 Een overzicht van de obligaties 

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

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1 obligatie.

Minimum U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum U kunt maximaal 2.500 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 
obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er te veel inschrijvingen zijn. Daarover 
leest u in paragraaf 5.1.

Totale lening Wij zullen € 2.500.000 lenen van beleggers. Dat zijn 2.500 obligaties.

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 
NLNP00100257. 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 € 1.000? Dan 
betaalt u € 0,50 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 30 augustus 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 paragraaf 5.1.
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Vanaf wanneer leent u het 
geld uit?

U leent het geld uit op 6 september 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 paragraaf 5.1 wanneer u bericht krijgt.

Wanneer krijgt u het geld 
terug?

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag 
dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 6 september 2022 de obligaties? 
Dan krijgt u op 6 september 2027 uw geld terug. 

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 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 € 1.000 per 
obligatie terug.

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus 
€ 80 aan rente. U krijgt rente 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 hele maand 
per obligatie € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 6 september 2022? Dan krijgt 
u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 6 oktober 2022 of 
maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 6 november 
2022 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 8% 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 
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obligatie die niet is achtergesteld. U leest hierover meer in paragraaf 
4.2.  

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 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 
niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze afspraken 
over de obligaties niet nakomen.

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. Meer informatie over NPEX en Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf leest u in paragrafen 3.3 en 3.4. Ten tijde van het 
prospectus rekent Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het 
hebben van de geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan 
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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 
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 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 Bijlage 1 bij dit prospectus.

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 
prospectus. Die afspraken gelden ook voor u. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende doen: 
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1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 
afspraken nakomen die in dit prospectus staan. 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 prospectus veranderen.

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 
dat wij u later mogen betalen.

4.2 De obligaties zijn achtergesteld 

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen, waaronder OHV Institutional 
Asset Management B.V. ("OHV") handelend als beheerder van Fresh Dutch SME Fund. Gaan wij 
failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? 
Krijgt OHV nog geld van ons? Dan betalen wij eerst OHV. Pas als OHV is betaald, zullen wij de 
obligatielening en de uitstaande rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

Wij hebben op de datum van dit prospectus meerdere leningen. Dat zijn de volgende leningen. 

 een geldlening van € 1.777.778 (stand per 30 april 2022) van OHV (de "OHV Lening"); en
 een geldlening (verkoperslening) van £ 1.500.000 (stand per 30 april 2022) van de verkopers 

van Coretech Solutions Ltd (de Coretech Lening).

Wij moeten de OHV Lening en de Coretech Lening aan het einde van hun looptijd volledig aflossen. 

Wij hebben met OHV afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de 
leningen. Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven:

 de OHV Lening; en
 de Obligatielening en Coretech Lening

Deze volgorde betekent dus dat eerst OHV recht heeft op betaling van de rente en terugbetaling van 
de lening. Is deze lening terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over is, u - samen met de beleggers 
in deze obligatielening en andere schuldeisers zonder voorrang – recht heeft op betaling van uitstaande 
rente en terugbetaling van de obligatielening. Tenzij wij failliet gaan, uitstel van betaling (surseance van 
betaling) aanvragen of worden ontbonden, mogen wij gedurende looptijd van deze obligatielening wel 
maandelijks rente betalen aan de obligatiehouders.

Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij 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. 
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4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

4.3.1 Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van plan om 
de lening terug te betalen uit de opgebouwde reserves. Lukt dat niet? Dan zullen wij op een andere 
manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten waarmee wij de obligaties herfinancieren. 

4.3.2 Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 2.500.000? Dan betalen wij dus € 200.000 
per jaar aan rente. De rente willen wij maandelijks aan u betalen uit onze cash flow.

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. 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. Dan laten wij dat 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 eerste jaar? Dan betalen wij 5% over het eerder terugbetaalde bedrag. Betalen 
wij terug in het tweede jaar? Dan betalen wij 4% over het eerder terugbetaalde bedrag. 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.

Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 1.000. Dat is € 20. Wij betalen 
dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020. 

4.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen 
en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen 5 
jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen. Dat geldt ook voor de rente. Die 
periode van 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten betalen. 
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5 ALS U OBLIGATIES WILT KOPEN 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze 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/pfm. 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 30 augustus 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 30 augustus 2022 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe 
groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit. 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

Dinsdag 30 augustus 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.

Dinsdag 6 september 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. 
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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 6 september 
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 € 1.250.000 
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/pfm). 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 ALS U OBLIGATIES WILT VERKOPEN 

6.1 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. 

6.2 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 
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. 
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7 INFORMATIE OVER ONS 

7.1 Wat doen wij? 

De PFM Intelligence Group ("PFM") komt voort uit FLUCON B.V. ("FLUCON"). FLUCON is in 1982 in 
Nederland opgericht en was actief op het gebied van meten van olie, (afval)water en andere 
vloeistoffen. In de begin jaren 90 ging FLUCON zich ook toeleggen op het meten en analyseren van 
bezoekersstromen en het leveren van communicatieoplossingen. C&A en Bijenkorf behoorden tot de 
eerste retail klanten aan wie deze diensten werden geleverd. In 2003 werden de bezoekers 
telactiviteiten en de communicatiediensten afgescheiden van de overige diensten van FLUCON en 
overgenomen door de heer P.P.J. Schmitz. In 2013 heeft de heer B.P.J. Schmitz de onderneming van 
zijn vader, de heer P.P.J. Schmitz, gekocht. 

Het jaar erna (2014) is de naam FLUCON gewijzigd in PFM. PFM staat voor 'People Flow Management'. 
Daar waar mensen komen, lopen, gaan en staan levert PFM systemen en inzichten om 
bezoekersstromen te analyseren en te optimaliseren. Onder leiding van onze huidig 
grootaandeelhouder en bestuurder, de heer B.P.J. Schmitz, werd het product- en dienstenaanbod van 
PFM vergroot zonder de focus op de kern op het type dienstverlening te verliezen. Een belangrijke 
verrijking van het productfolio in 2017-2018 was de toevoeging van een aantal innovatieve 'cloud' 
rapportagediensten die verkocht worden in abonnementsvormen. Rond dezelfde periode deed PFM 
ook haar eerste acquisitie op het gebied van IT-infrastructuur en IoT (Internet of Things) kennis om over 
de volle breedte van telactiviteiten en de communicatiediensten een hoger niveau infrastructuur te 
kunnen leveren van waaruit solide installaties betrouwbare inzichten leveren.

Met de verkrijging van een meerderheidsbelang (79,7%) in CoreTech Solutions Ltd ("CoreTech") in het 
Verenigd Koninkrijk (2021), is een breder, professioneel fundament gelegd onder de Engelse 
activiteiten van PFM. Het aantal opdrachten van PFM in het Verenigd Koninkrijk groeit flink. Omdat de 
locaties waarin wij onze systemen installeren tot de top vastgoedsector van het Verenigd Koninkrijk 
behoren, wordt ook een hoger niveau van onze operatie en serviceafdelingen gevraagd. Wij leveren 
inzichten waarmee onze opdrachtgevers beslissingen maken over aan- en verkoop van winkelcentra, 
of het openen van meer winkels. Het leveren van betrouwbaar inzicht begint bij de techniek. Wij hebben 
onze kwaliteit en kennis geborgd door onze technische partner CoreTech over te nemen. Door de 
overname van CoreTech, een toonaangevende IT- infrastructuuraanbieder voor de Britse 
winkelvastgoedsector, heeft PFM zelf de kunde en capaciteit in huis gehaald op het gebied van 
infrastructuuroplossingen en is het niet langer nodig om deze te outsourcen voor onze belangrijkste 
cliënten. 
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Onze dienstverlening is erop gericht om bezoekersstromen te kunnen meten én managen. Dit doen wij 
voor meerdere branches met een sterke focus op retail en fastfood.  Daar waar mensen;

… levert PFM betrouwbare, nauwkeurige en consistente hardware, services en inzicht.

Hoewel de meeste diensten die PFM levert onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunnen de 
volgende hoofdproductgroepen worden onderscheiden:

 Bezoekerstelsystemen data-analyse & interpretatie (PFM Footfall Intelligence). 
 Communicatie (PFM Communication Intelligence)
 Reparatie (PFM Repair Intelligence)
 IT-infrastructuur & complexe sensor en Internet of Things (IoT) installaties (PFM CoreTech)
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Over onze producten en diensten leest u meer in paragraaf 7.2.

7.2 Onze diensten en producten

7.2.1 PFM Footfall Intelligence

Het verzamelen en analyseren van bezoekers- en passantstromen is de basis van deze 
dienstverlening. Met onze producten leveren wij consistente en nauwkeurige inzichten. In toenemende 
mate combineren wij deze data met verschillende databronnen voor onze klanten om nog verdergaande 
inzichten, en correlaties te bieden.

Deze verkregen data bieden nauwkeurige en waardevolle inzichten in het klantgedrag. Hierdoor is het 
mogelijk om:

 rendementen van winkels en locaties te optimaliseren;
 de impact van promoties te evalueren;
 de personeelsplanning te verbeteren;
 de optimale openingstijden te bepalen; en
 de personeelskosten te optimaliseren.

In onze dienstverlening staan 4 factoren centraal: high-end technologie, consistente data, data science 
en service. Wij toetsen hier continue volgens onze 'A-B-C filosofie' op: 

A = Accuraat

B = Betrouwbaar

C = Consistent

High-end Technologie

Wij bieden bezoekerstelsystemen om mensenstromen in verschillende commerciële gebieden te 
kunnen meten. Van eenvoudige infrarood systemen tot aan IP-camera's, stereo/mono video en state-
of-the-art technologie. Onze systemen zijn erop gericht om langdurig in alle omstandigheden 
betrouwbare informatie te leveren. 

Wij tellen bezoekers met behulp van verschillende soorten telapparatuur. Wij zijn technologie-neutraal, 
dat wil zeggen dat onze data-analyse software niet afhankelijk is van bepaalde hardware leveranciers. 
Onze focus ligt op het bewerken en verwerken van data waardoor inzichten ontstaan. Wij maken de 
keus in het OEM (Original Equipment Manufacturer) hardware landschap om de beste te selecteren, 
afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het is voor ons van belang dat wij de perfecte oplossing kunnen 
bieden voor elk verzoek op elke locatie. Hieronder lichten we de verschillende apparaten die we kunnen 
aanbieden kort toe.
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3D stereoscopic counters gebruiken 2 lenzen om de diepte analyses 
te maken. Hierdoor kan een camera een groep mensen 
onderscheiden als afzonderlijke objecten. Daarom telt het zeer 
nauwkeurig, zelfs wanneer meer dan 10 mensen tegelijkertijd de 
winkel betreden en verlaten. N.B.: wij verwerken geen videobeelden.

Lidar 3D laser scanners. Hiermee worden patronen en objecten gemeten via een zogenaamde point 
cloud. Deze technologie wordt onder andere toegepast in autonoom rijden en hiermee ontstaat een 3D 
inzicht van de omgeving. Met speciale algoritmen kunnen we hierin mensen, objecten en modaliteit 
classificaties kwantificeren.

Infrared beam counters zijn horizontale infraroodstralen die zich bij 
de ingang van een winkel worden gemonteerd. Deze sensoren 
leggen inkomende en uitgaande bezoekers vast. Deze apparaten 
zijn eenvoudig te installeren en zijn geschikt voor elke binnen- en 
buitenlocatie.
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Thermal counters worden bij de ingang van winkels aan het plafond 
gemonteerd. Thermal counters detecteren mensen nauwkeurig op 
basis van hun lichaamswarmteprofiel. Deze sensors tellen in twee 
richtingen, zelfs wanneer meerdere mensen tegelijkertijd passeren. 

Thermal counters zijn ideaal voor het tellen van mensen in het 
algemeen en worden veel gebruikt om bezoekers in de detailhandel 
te volgen. Thermal counters zijn onopvallend en storen het 
winkelend publiek op geen enkele wijze. Ze worden niet beïnvloed 
door licht, warmte of andere objecten. Met een nauwkeurigheid van 
meer dan 96% bieden deze apparaten nauwkeurige en 
hoogwaardige data.

Object herkenningssensoren kunnen verschillende objecten 
identificeren en analyseren, zoals bezoekers, fietsers, auto's en 
meer. Ze brengen ook de bewegingsrichting in kaart en bieden 
belangrijke inzichten in het gedrag van verschillende objecten. N.B.: 
wij verwerken geen videobeelden en persoonlijke gegevens.

Consistente data

Consistente, betrouwbare informatie is de basis van onze producten en dienstverlening. Daarnaast 
bieden wij verschillende opties voor het rapporteren van de data, zoals ons gebruiksvriendelijke PFM-
Dashboard. Aan klanten die gebruik maken van hun eigen systemen en rapportage tools kunnen wij 
data aanleveren door middel van een softwareoplossing waardoor een computerprogramma kan 
communiceren met een ander computerprogramma (API). Daarnaast zorgen wij voor maatwerk bij 
specifieke wensen.
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Data science

Bij PFM Footfall Intelligence draait alles om de analyse en interpretatie van data in- en rondom fysieke 
winkels, winkelcentra, stations en in winkelstraten. Wij ondersteunen onze klanten bij de analyse en 
interpretatie van hun data. Dat maakt ons uniek. Verschillende dataspecialisten werken met een breed 
scala aan kwalitatieve (sociaal gedrag) en kwantitatieve (bezoekersaantallen) data uit offlinekanalen. 

Service

Het geheim van een succesvol partnerschap is dat onze meerwaarde pas echt zichtbaar wordt wanneer 
de installatie is voltooid. Zo bieden wij volledige onderhoudsondersteuning, inclusief preventieve 
servicebezoeken ter plaatse. Onze serviceafdeling biedt wereldwijde dekking via ons netwerk van 
partners en agenten. Daarnaast controleren we voortdurend de kwaliteit van de data en de werking van 
de systemen. Mede hierdoor blijven wij continue investeren in onze web tools die onze data platform 
en gebruikers functionaliteiten efficiënter maken (web tooling).

7.2.2 PFM Communication Intelligence

PFM Communication Intelligence is het label waaronder onze drive-thru business bekend staat. In deze 
branche hebben wij een brede ervaring in het installeren en leveren van communicatieoplossingen. In 
de afgelopen jaren hebben we ons gespecialiseerd in 4 focusgebieden; fastfood (drive-thru), industrie, 
gezondheidszorg en detailhandel. Elk van deze markten vereist een eigen aanpak en klant specifieke 
oplossing. 

In deze paragraaf gaan wij in op de belangrijkste producten van PFM Communication Intelligence.
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Fastfood

In de fastfood sector zorgen wij voor de implementatie van volledige drive-thru oplossingen, maar ook 
de afzonderlijke levering en aansluiting van headsets, praatpalen en interne communicatieapparatuur. 
Omdat gemiddeld 70% tot 80% van het rendement voor een fastfood zaak met drive-thru, afkomstig is 
van de drive zijn de systemen van PFM erg belangrijk. Onze producten en diensten zijn ook in deze 
sector erop gericht om de bezoekersstromen te kunnen meten, managen en sturen. 

Afbeelding: Voorbeeld van een dashboard waarmee de output van een drive thru restaurant wordt 
gemonitord. De kleuren geven snel en adequaat feedback aan het personeel waar de bezoekersstroom 
niet goed / snel genoeg wordt afgehandeld. Productbestellingen en feedback aan de klant via het 
scherm en de audiosystemen worden eveneens door PFM geleverd.

Afbeelding: Voorbeeld van drive-thru headsite met HD Audio.

Industrie

Voor de industrie richten wij ons vooral op de handsfree communicatie, zoals draadloze headsets. Door 
het gebruik van onze systemen kunnen werknemers ook in een lawaaierige omgeving verstaanbaar 
met elkaar, én met de klant communiceren, ongeacht waar ze zich bevinden.
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Afbeelding: Voorbeeld van HD handsfree set.

Gezondheidszorg

We zijn onlangs begonnen met de introductie van onze draadloze communicatieoplossingen binnen de 
gezondheidszorg. Het Haga Ziekenhuis maakt gebruik van onze draadloze headsets in de 
operatiekamer. Operatieassistenten en chirurgen bevinden zich vaak in aparte ruimtes. Om te 
communiceren moest men voorheen naar elkaar toelopen of hard praten. Met onze 
communicatieapparatuur is dit niet langer nodig. Het werk wordt nog efficiënter en kan met meer 
concentratie worden gedaan.

Detailhandel

Met onze communicatieapparatuur voor de detailhandel kan het personeel van winkels met grote 
vloeroppervlakten onderling direct met elkaar communiceren. Bij de apparatuur die wij leveren valt te 
denken aan portofoons, discrete & comfortabele oortelefoons en headsets. 

 

Afbeeldingen: Voorbeelden van portofoon en oortelefoons
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Openbare ruimten

In stadscentra kunnen wij zorgen voor de installatie en onderhoud van Wi-Fi access points. Zo stellen 
wij gemeenten in staat om bezoekers van een stad gratis Wi-Fi in openbare ruimten te bieden. 

Voor het bevorderen van kwalitatieve Wi-Fi systemen in openbare ruimte heeft de Europese Commissie 
voor gemeenten een  idieregeling onder de naam WIFI4EU geïntroduceerd. Met dit initiatief wordt gratis 
Wi-Fi-connectiviteit gepromoot voor burgers en bezoekers van openbare ruimtes zoals parken, pleinen, 
openbare gebouwen, bibliotheken, gezondheidscentra en musea overal in Europa

De subsidie dekt de kosten van de apparatuur en installatiekosten (internettoegangspunten) van de 
gemeenten. De gemeenten dienen zelf de connectiviteit (internetabonnement) en het onderhoud van 
de apparatuur gedurende 3 jaar te betalen. PFM is een van de officieel geregistreerde leveranciers in 
de EU voor deze Wi-Fi systemen en hoewel hierop geen focus ligt, kan deze dienst ondersteunend 
werken aan het meten en inzichtelijk maken van passant- en bezoekersstromen. 

7.2.3 PFM Repair Intelligence 

De werkzaamheden van PFM Repair Intelligence liggen in het verlengde van de werkzaamheden van 
PFM Communication Intelligence. Onze goed opgeleide technici behandelen reparaties van 'drive-thru' 
systemen met de grootst mogelijke zorg. Wij zijn gespecialiseerd in de reparatie van headsets, 
opladers, CU timers enz. Het reparatieproces wordt uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerde 
actielijst om ervoor te zorgen dat elk product nauwkeurig wordt gerepareerd. We streven naar een korte 
doorlooptijd voor reparaties. Dit betekent dat gerepareerde artikelen gemiddeld binnen 4 werkdagen 
aan de klant worden geretourneerd.

7.2.4 PFM CoreTech

CoreTech is opgericht door Phil Cox en Matt Hipwood. Het specialisme van CoreTech betreft een 
integratie van technische netwerken waarin telapparatuur en -sensoren worden geïnstalleerd. 
CoreTech deed dit voor een groeiende groep aan system integrators en ook onze Engelse 
dochtermaatschappij Counting Solutions Ltd huurde CoreTech in voor vrijwel alle projecten. De groei 
van Counting Solutions Ltd was met name mogelijk doordat CoreTech de implementaties leidde. 
Vanwege deze afhankelijkheid is besloten om samen verder te gaan en heeft PFM een 
meerderheidsbelang genomen in CoreTech.

PFM CoreTech is gespecialiseerd in alle aspecten van databekabeling en netwerkondersteuning. Wij 
bieden bekabelde en draadloze netwerkcommunicatieoplossingen voor een breed scala aan sectoren. 
Wij leveren en installeren ook de benodigde netwerkapparatuur. We analyseren netwerkbehoeften, 
voeren onderzoeken ter plaatse uit, ontwerpen de oplossing en bieden doorlopende onderhoud en 
ondersteuning.  

We hebben een bewezen track record in het ontwerpen en leveren van volledige glasvezel backbones 
en lokale koperen bekabeling. PFM CoreTech biedt bedrade en draadloze local area network (LAN & 
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WLAN) en draadloze wide area network (WWAN) communicatie-oplossingen voor een breed scala van 
industriële sectoren met speciale aandacht voor de detailhandel in onroerend goed. De kennis en 
diensten die we in deze sector via onze visie overbrengen aan de klanten maken een groot verschil in 
de implementatie van onze telsystemen. Het aansluiten van sensoren en techniek vraagt immers om 
een goede infrastructuur. Met name op grote locaties zoals London Bridge Station, of Utrecht Leidsche 
Rijn maakt deze competentie het verschil. Onderstaand plaatje geeft de relatie tussen onze activiteiten 
weer: 

Een slechte infrastructuur zorgt voor instabiele systemen die leiden tot onbetrouwbare data. De 
contracten en visie van PFM zijn gericht op het bovenste deel van de piramide, maar dat lukt alleen als 
de onderste lagen technisch en functioneel goed ontworpen, geïnstalleerd en beheerd worden. Alle 
delen tezamen zorgen ervoor dat wij onze 'A-B-C filosofie' kunnen garanderen, en hebben als direct 
resultaat een hoge klanttevredenheid en langdurige klantrelaties.

7.3 Toekomst 

Bij PFM ligt de voornaamste focus voor toekomstige groei op inzichten en data. De markt voor people 
flow data management & analysis wordt steeds groter, ondanks dat er tendens is dat het volume van 
fysieke retail licht afneemt. Goede locaties zijn belangrijk, maar het inzicht in de betreffende locaties is 
nog belangrijker. Waar voorheen de conversie (d.w.z. de verhouding totaal bezoekers / totaal aantal 
verkoopbonnen) leidend was, zien wij nu steeds meer key performance indicators (KPI’s) belangrijker 
worden. PFM levert hierdoor steeds meer systemen per winkel(gebied) waardoor grotere data 
hoeveelheden vertaalt moeten worden naar inzichten.  
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Daarnaast hebben wij de ambitie om de markt voor people flow management & analysis de komende 
tijd te consolideren. Vanwege te behalen schaalvoordelen en internationaal opererende partijen zal 
single point of contact met een innovatieve dienstverlening het winnen van de kleinere partijen op lokaal 
niveau. Mede door COVID is het nut en noodzaak gegroeid en zien meer partijen het belang in van 
inzicht in bezoekersaantallen.

Met de implementatie van een buy-and-build strategie spelen wij in op deze ontwikkeling. PFM is op 
het gebied van bezoekerstelsystemen data-analyse & interpretatie marktleider in de Benelux. Onze 
consolidatiestrategie is er opgericht om onze posities in Benelux en het Verenigd Koninkrijk te 
behouden en daarnaast om in de ons omringende landen, met name, Duitsland en Frankrijk en Noord-
Europa, een vergelijkbare positie op te bouwen. De acquisitie van CoreTech in januari 2021 past in 
deze strategie. Met de overname van CoreTech is PFM operationeel en uitvoerend een grote speler 
geworden waardoor installaties efficiënter verlopen en het fundament voor verdere groei is verstevigd. 
De eerste vruchten van deze nieuwe vorm van PFM werd daags na de overname bewezen door Value 
Retail als klant binnen te halen. Deze uitbater van 9 high-end shopping villages in Europa is in de 
afgelopen 12 maanden voorzien van PFM sensoren en netwerken. 

Afbeelding: huidige markposities van PFM in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Frankrijk

Als onderdeel van onze buy-and-build strategie zijn wij van plan om in de komende 3 tot 4 jaar nog 
minimaal 4 acquisities te doen. Wij hebben op 13 mei 2022 WiFiProfs B.V. (handelend onder de naam 
StoreScan) overgenomen. De effectieve datum van de overname is 1 september 2021. Met deze 
overname hebben wij een belangrijke concurrent toegevoegd aan onze groep. Met de kennis, expertise 
en klanten van StoreScan is onze positie nog sterker geworden. De verwachting is dat de overname 



36/98

de komende periode zal leiden tot schaalvoordelen bij de inkoop van sensoren. Daarbij heeft StoreScan 
een aantal pilots lopen die gezamenlijk een potentiële roll-out vertegenwoordigen van meer dan 500 
winkels op de korte termijn.

U leest hierover meer in paragraaf 8.1.3.

PFM is met meerdere overnamekandidaten in gesprek. Deze hebben wij geselecteerd op basis van de 
volgende criteria: 

 actief op het gebied van people flow management;
 gebruikmakend van nieuwe, schaalbare technologie;
 focus op Europese markt;
 toegevoegde waarde op het gebied van geografische spreiding, productaanbod, klantenbasis 

en/of technologie; en 
 omzet € 0,5 miljoen - € 30 miljoen.

Naast groei door acquisities, zal PFM ook organisch blijven groeien. Wij verwachten mee te kunnen 
groeien met de wereldwijde markt voor retail analytics. Deze groei is voor de periode 2019-2027 
geprognotiseerd op 21%.1 

Een andere manier waarop PFM wil groeien is door haar focus te verleggen van non-recurring 
(projecten) omzet naar recurring (terugkerende/ abonnementen) omzet. Oorspronkelijk lag de nadruk 
bij PFM vooral op de levering en installatie van hardware (non-recurring omzet). Ten tijde van publicatie 
van dit prospectus zit PFM in een transitiefase waardoor de nadruk van PFM’s activiteiten meer komt 
te liggen op dataverwerking en -analyse. Het gaat hier veelal om doorlopende service level 
overeenkomsten en rapportage licentieovereenkomsten (in de vorm van abonnementen) die recurring 
omzet opleveren. Door steeds vaker all-in abonnementsdiensten af te sluiten met haar klanten, zal PFM 
geleidelijk het 'As-a-Service' Model verder implementeren in de organisatie. 

Hiermee spelen wij ook in op onze kracht: wij zijn succesvol in het behouden van klanten door hen 
steeds weer te voorzien van nieuwe inzichten. Bij PFM Footfall Intelligence is het percentage klanten 
dat voortijdig een lopende overeenkomst beëindigd slechts 1% in Nederland en 4% in het Verenigd 
Koninkrijk. In geval van PFM Communications is dit percentage zelfs 0%. 

In het boekjaar 2020/2021 was de verhouding non-recurring/recurring omzet 81% / 19%. De 
verwachting is dat in het boekjaar 2025/2026 de verhouding 62% / 38% zal zijn. 

Een grotere nadruk op een recurring omzet maakt onze onderneming waardevoller. Ook is de 
brutomarge op recurring activiteiten groter dan op non-recurring activiteiten. Grafisch weergegeven zal 
bij ons steeds meer de nadruk komen te liggen op de bovenkant van onderstaande piramide. Dit doen 
wij zonder focus te verliezen op de middelste en onderste segmenten. 

1 Bron: McKinsey, Fortune Business Insights, BCG Analysis (SHoP DLCE Maturity Assessment Survey 2021), Catalyst analysis. 



37/98

Aangezien PFM technologie-neutraal opereert, kunnen wij relatief eenvoudig (nieuwe) technologieën 
(ook die van de door ons over te nemen ondernemingen) integreren in onze huidige business. We 
streven ernaar om, mede door de acquisities (buy), onze klanten een volledig geïntegreerd IT-platform 
te bieden (build) waarbij wij toegevoerde waarde leveren over het volledige spectrum van people flow 
data management & analysis. Ons, zeer schaalbare en flexibele IT-platform is opgebouwd uit 4 
componenten: 

 PFM Toolbox: het deel van het platform dat zich bezighoudt met dataopslag, datamonitoring 
en datacorrecties, inclusief setup en het beheer van onze sensoren.

 PFM Advantage: het online dashboard dat klanten een toegang geeft tot hun (gedetailleerde) 
data.

 PFM Web API: met deze interface kunnen klanten data koppelen aan hun eigen 
rapportagesystemen.

 PFM Odoo: een innovatief ERP systeem waarmee alle onze werkmaatschappijen en al het 
personeel van PFM dagelijks meewerkt. Van accounting tot ticketing en alle geïnstalleerde 
hardware per klant, per locatie. De volledige bedrijfsvoering van PFM is hierin opgenomen. 
Bovendien hebben ook onze klanten toegang tot tickets, installatie data en de afgenomen 
abonnementen. 
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Op de langere termijn creëert PFM een online platform waarin data op verschillende manieren worden 
verwerkt tot inzichten. Hiermee wordt een online analyse tool voor bezoekersteldata bedoeld. Door een 
fijnmazig netwerk van sensorpunten op te bouwen in geselecteerde (winkel)gebieden, kan 
hoogwaardige bezoekersdata worden geleverd. Het idee achter de tool is dat PFM en derden hun 
sensorpunten en de door de sensorpunten gegenereerde data beschikbaar stellen en andere 
beschikbare, relevante data kunnen in-mixen. Geïnteresseerden kunnen vervolgens de voor hen 
relevante data via deze tool ook verkopen. Een deel van de koopprijs zal terugvloeien naar de partij die 
de data beschikbaar heeft gemaakt. De obligatielening zal bijdragen aan de ontwikkeling en 
implementatie van deze strategie.

7.4 Op welke markten zijn wij actief?

Onze installaties voor het meten van passant- en bezoekersstromen worden in steeds meer sectoren 
toegepast. De relevantie van het meten van bezoekers groeit elk jaar en onderstaande afbeelding geeft 
een beknopt overzicht van belangrijke sectoren met daarbij het aantal installaties.



39/98



40/98

7.4.1 Markten

PFM Footfall Intelligence

PFM is actief in een diverse hoeveelheid sectoren, maar de rode draad is altijd retail en fastfood 
locaties. Denk aan winkels, winkelstraten, winkelcentra en binnensteden, maar ook aan travel retail 
zoals treinstations, vliegvelden en busstations.

Het betreft verschillende nichemarkten die als gemene deler hebben dat zij er baat bij hebben als er 
inzicht is in hun bezoekersstromen. Onze telsystemen worden in meer dan 35.000 winkels, 450 
winkelcentra, 600 straten en 30 stations gebruikt. Onze klanten hebben wereldwijd vestigingen die wij 
op afstand monitoren. Onze klanten bestaan uit winkeliers, commerciële vastgoedinvesteerders, 
gemeenten en openbaarvervoerbedrijven. Shops, winkelcentra, stations en winkelstraten zijn 
verantwoordelijk voor circa 92% van PFM Footfall Intelligence's omzet. Onze producten worden echter 
steeds vaker toegepast in slimme gebouwen (smart buildings), slimme steden (smart cities) en andere 
locaties met grote bezoekersaantallen. Wij verwachten dat deze tendens doorzet en zien dat ook aan 
onze offerte aanvragen en het volume van het aantal datapunten per object. 

Op basis van omzet over het boekjaar 2020/2021 zag de verdeling tussen de verschillende markten er 
als volgt uit:
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Enkele grote opdrachtgevers van PFM Footfall Intelligence zijn:

PFM Communications Intelligence en PFM Repair Intelligence

De belangrijkste klanten van PFM zijn actief binnen de fastfood branche (drive-thru), retail en 
servicevoorzieningen. Bij de laatste, kan gedacht worden aan service balies in winkelcentra of 
communicatie oplossingen voor personeel in winkels. PFM is marktleider op het gebied van drive-thru 
systemen in de Benelux. We hebben het doel om ook in het Verenigd Koninkrijk marktleider te worden 
op het gebied van drive-thru systemen. PFM levert in het Verenigd Koninkrijk nu al 
communicatieoplossingen aan de grootste fastfoodketens en is sterk groeiende.

PFM repareert ook hardware voor al deze fastfood locaties. Gebruiksartikelen zoals headsets worden 
intensief gebruikt en zijn regelmatig defect door verkeerd gebruik. De gezamenlijk omzet op deze 
activiteit bedroeg in het boekjaar ca € 3,5 miljoen. PFM Communications Intelligence was voor 84,5% 
verantwoordelijk voor deze omzet. 
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Belangrijke klanten van PFM Communication Intelligence zijn:

PFM CoreTech

PFM CoreTech's diensten zijn hoofdzakelijk ondersteund voor de overige dienstverlening van PFM. 
PFM CoreTech is actief op het gebied van smart building technology & network technique. Zij zorgt 
voor de infrastructuur die het mogelijk maakt om de telapparatuur en -sensoren te implementeren die 
zo belangrijk zijn voor ons. Naast de eigen organisatie, heeft PFM CoreTech nog een belangrijke 
externe klant: Hammerson Properties.

Landen waar wij actief zijn

PFM is met eigen kantoren actief in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De omzet van de Benelux 
wordt gerealiseerd door onze vestiging in Nederland. Hoewel wij ook een vestiging in Duitsland hebben, 
is de omzet van deze entiteit momenteel beperkt. 

Wij leveren vanuit onze vestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk producten aan klanten in 
de hele wereld (zie onderstaande kaart) Buiten de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
werken wij samen met lokale partners. Deze partners zorgen voor de lokale ondersteuning voor het 
gebruik en de installatie van onze producten. Onderdeel van de groeistrategie is ook om de 
samenwerking met onze lokale partners verder te professionaliseren. Dit zullen wij doen door 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten en de partners te voorzien van betere productinformatie.
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 `

Op basis van omzet over het boekjaar 2020/2021 zag de verdeling tussen de Benelux (NL) en het 
Verenigd Koninkrijk (UK) er als volgt uit:

PFM Footfall Intelligence PFM Communication Intelligence

       

7.4.2 Concurrenten

Wij bieden een geïntegreerd product (hardware en (analyse)software). Daarmee zijn wij uniek in de 
Europese markt. Een dergelijke geïntegreerde aanpak zien wij niet bij de andere partijen in de markt. 
De meeste van onze concurrenten richten zich alleen op data-analyse of alleen op hardware. 

Wij zijn van mening dat beiden componenten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is in onze 
ogen alleen mogelijk om consistente kwalitatief hoge data te verzamelen en te analyseren als de 
hardware van hoge kwaliteit is, goed is aangesloten en alle software er correct mee communiceert. Hier 
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zit de meerwaarde van PFM ten opzichte van onze concurrenten. Onze concurrenten die zich alleen 
richten op data-analyse worstelen met data consistentie, betrouwbaarheid en 'bias' (verteken) effecten 
in de verzamelde data. 

In het overzicht hieronder worden enkele van onze belangrijkste concurrenten weergegeven.

7.5 Belangrijkste contracten 

In het kader van onze bedrijfsvoering sluiten wij verschillende contracten. De belangrijkste contracten 
worden grotendeels afgesloten binnen onze werkmaatschappijen. Een belangrijk contract is onze 
huurovereenkomst voor ons pand aan De Schans 23 in Alphen aan den Rijn. Deze overeenkomst is 
afgesloten door PFM Netherlands B.V. en loopt tot met 30 augustus 2023 met een 
verlengingsmogelijkheid van telkens 2 jaar (tenzij onze verhuurder de huurovereenkomst 12 maanden 
voor de einddatum opzegt). Onze dochtermaatschappij CoreTech is per 1 februari 2018 een 5-jarige 
huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een bedrijfspand in Engeland (Redditch).

Wij (en onze dochtermaatschappijen) hebben verzekeringen afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan 
verzekeringen voor schade aan onze goederen (waaronder transport, verblijf en gebruik), maar ook 
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen voor de aansprakelijkheid en 
arbeidsongeschiktheid van werknemers. 

PFM Netherlands B.V. heeft met een leverancier van communicatieapparatuur een exclusieve 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De overeenkomst geeft PFM het alleenrecht om van de 
betreffende leverancier de apparatuur lijn voor de drive-thru business exclusief in te kopen en te 
verkopen aan de Nederlandse en Belgische markt. PFM Communications Ltd heeft met dezelfde 
leverancier een vergelijkbare overeenkomst gesloten voor de Engelse markt.

7.6 Belangrijke investeringen 

PFM Global Holding B.V. heeft in januari 2021 een meerderheidsbelang (79,7 %) verkregen in 
CoreTech. Het Engelse management, dat bestaat uit de verkopende aandeelhouders en de heer D. 



45/98

Sturdy, heeft een gezamenlijk aandelenbelang van 20,3 % via de tussenholding PFM UK Holding Ltd. 
De meerderheid van de zeggenschap van PFM UK Holding Ltd en (indirect) CoreTech ligt bij PFM 
Global Holding B.V.

Op 13 mei 2022, met effectieve datum 1 september 2021, hebben wij WiFiProfs B.V. (handelend onder 
de naam StoreScan) overgenomen. De overname past in onze buy-and-build strategie.

Naast deze overnames en onze gewone bedrijfsactiviteiten hebben wij geen belangrijke investeringen 
gedaan sinds 1 januari 2020.

7.7 Wij hebben leningen

Wij (en sommige van onze dochtermaatschappijen) hebben leningen afgesloten. Dat betekent dat wij 
niet alleen rente betalen voor de obligaties en deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij 
rente en aflossing betalen voor deze andere leningen. Hieronder leest u meer over deze leningen. Deze 
informatie is gebaseerd op de stand per 30 april 2022. Sinds die tijd is er één lening bijgekomen, 
namelijk de WiFiProfs Lening.

7.7.1 PFM Global Holding B.V.

OHV Lening

Wij hebben op 22 januari 2021 een bedrag van € 2.500.000 geleend van Amsterdam Trade Bank N.V. 

Op 22 april 2022 is Amsterdam Trade Bank N.V. failliet verklaard. De curator van Amsterdam Trade 
Bank N.V. heeft de leningportefeuille waar onze lening deel van uitmaakt op 6 mei 2022 verkocht aan 
OHV Institutional Asset Management B.V. (“OHV”). OHV is de beheerder van Fresh Dutch SME Fund. 
OHV richt zich met Fresh Dutch SME Fund op leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven. OHV is een 
AIFMD-vergunninghouder en een dochteronderneming van de vermogensbeheerder Oolders Heijning 
& Voogelaar. 

Het faillissement van Amsterdam Trade Bank N.V. heeft voor ons en voor de obligatielening verder 
geen gevolgen. De door OHV van Amsterdam Trade Bank N.V. overgenomen lening is door het 
faillissement bijvoorbeeld niet vervroegd opeisbaar geworden. De OHV Lening hoeft niet eerder dan op 
de oorspronkelijk einddatum te worden afgelost

Op 30 april 2022 was de hoogte van OHV Lening € 1.777.778. De lening loopt tot en met 15 december 
2024. Voor de lening betalen wij 7% rente per jaar. De rente staat vast en dienen wij maandelijks te 
voldoen. Het bedrag van de maandelijkse aflossing is € 55.555,56.

De lening is gebruikt voor de acquisitie van CoreTech via PFM UK Holding Ltd, en de herfinanciering 
van bestaande rekening-courant faciliteiten bij ABN AMRO Bank N.V. en HSBC Ltd. 

Voor de leningen hebben wij en onze dochtermaatschappijen zekerheden afgegeven. Het gaat om de 
volgende zekerheden: 

 Hoofdelijke medeschuldenaarstelling door onze dochtermaatschappijen. 
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 Zekerheid op alle bestaande en toekomstige voorraden, vorderingen, bedrijfsinventaris, 
contracten (inclusief rechten uit verzekeringscontracten) en intellectuele eigendomsrechten 
binnen onze groep.

 Zekerheid op de aandelen in het kapitaal van ons en onze dochtermaatschappijen. 
 Een persoonlijke borgstelling door de heer B.P.J. Schmitz.

Daarnaast is tussen OHV (ten tijde van de afspraak nog: Amsterdam Trade Bank N.V.) en de 
verstrekkers van de Coretech Lening (zie hieronder) overeengekomen dat gedurende de looptijd van 
de OHV Lening op de Coretech Lening geen aflossingen zijn toegestaan. 

Voor de financiering geldt dat op groepsniveau moet worden voldaan aan een solvabiliteitsratio van 
minimaal 20%. Ook dienen wij te voldoen aan een Debt Service Capacity Ratio van minimaal 1.2. De 
verhouding tussen onze netto senior schuld en EBITDA (LTM) dient tot het vierde kwartaal van 2022 
kleiner dan, of gelijk aan 3x, en daarna (tot het einde van de looptijd), kleiner dan of gelijk aan 2x.

OHV hanteert voor de berekening van bovenstaand ratio’s de volgende definities:

 LTM: is gedefinieerd als de som van de afgelopen vier kwartalen (last twelve months);
 Solvabiliteit: is gedefinieerd als Eigen vermogen +/+ aandeel derden +/+ achtergestelde 

leningen t.o.v. de OHV Lening -/- vorderingen op gerelateerde partijen)/(Totale passiva -/- 
vorderingen op gerelateerde partijen);

 Netto senior schuld: is gedefinieerd als alle senior rentedragende schulden +/+ de OHV Lening 
(exclusief achtergestelde leningen) -/- aanwezige liquide middelen;

 EBITDA: is gedefinieerd als het bedrijfsresultaat vóór rente, belasting, amortisaties en 
afschrijvingen;

 Debt Service Capacity Ratio: is gedefinieerd als EBITDA -/- de contant betaalde belastingen -
/- vervangingsinvesteringen -/+ mutaties in werkkapitaal en voorzieningen op de balans. De 
som van deze uitkomst wordt gedeeld door de bruto contant betaalde rente (LTM) +/+ de 
reguliere aflossingstermijnen van de OHV Lening (LTM). 

De berekening van de solvabiliteitsratio die OHV hanteert, wijkt af van de berekening van de 
solvabiliteitsratio zoals genoemd in paragraaf 10.5.

Op dit moment voldoen wij aan de ratio vereisten van OHV. Op 30 april 2022 waren de ratio’s:

 Debt Service Capacity Ratio: 0.85
 Nettto senior schuld/EBITDA: 1.47
 Solvabiliteit: 30%

Voor ingaande en uitgaande betalingen maken wij in Nederland gebruik van onze bankrekeningen bij 
ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. In Engeland bankieren wij bij HSBC.
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Coretech Lening

Bij de koop van het meerderheidsbelang (79,7%) in het kapitaal van CoreTech is een bedrag van £ 
1.500.000 schuldig gebleven aan de verkopers en omgezet in een verkoperslening (Coretech Lening). 
De verkopers van CoreTech zijn de heren P.J. Cox, M.P. Hipwood, R.C. Pretty en T.J. Sheenan. Via 
PFM UK Holding Ltd hebben zij 20% van de aandelen in het kapitaal van CoreTech behouden.

De Coretech Lening is op 22 januari 2021 verstrekt en heeft een looptijd van 4 jaar en 3 maanden. Voor 
de Vender Loan betalen wij 6% rente per jaar. De rente staat vast. De helft van de rente dienen wij 
ieder kwartaal te voldoen. De andere helft van het rentebedrag wordt ieder kwartaal bij de hoofdsom 
van de Coretech Lening opgeteld.

Behoudens de gebruikelijke opeisingsgronden van een lening, is de Coretech Lening vervroegd 
opeisbaar indien wij een eigen vermogen investering ontvangen van € 500.000 of meer, of de OHV 
Lening volledig is terugbetaald.

De Coretech Lening is achtergesteld bij de OHV Lening. Aflossingen op de Coretech Lening zijn alleen 
toegestaan (en de Coretech Lening kan alleen vervroegd worden opgeëist) als de OHV Lening volledig 
is afgelost. Met OHV hebben wij afgesproken dat wij, tenzij een opeisingsgrond onder de OHV Lening 
zich heeft voorgedaan, wij de geldleners onder de Coretech Lening 3% rente per jaar mogen betalen. 
Dit is minder dan de rente die wij verschuldigd zijn onder de Coretech Lening. Het verschil in rente 
wordt jaarlijks bij de hoofdsom van de Coretech Lening opgeteld.

PFM UK Holding Ltd staat garant voor de terugbetaling van de lening.

7.7.2 PFM Netherlands B.V. 

Ook onze dochtermaatschappij PFM Netherlands B.V. heeft leningen:

 een geldlening (verkoperslening) van € 200.000 van de verkoper van WiFiProfs B.V. (de 
WiFiProfs Lening); en

 5 leningen in de vorm van financial lease afgesloten met Beequip B.V. (de “Financial Leases”). 

WiFiProfs Lening

PFM Netherlands B.V. heeft op 13 mei 2022, met effectieve datum 1 september 2021, WiFiProfs B.V. 
(handelend onder de naam StoreScan) overgenomen. Een bedrag van EUR 200.000 van de koopprijs 
is schuldig gebleven aan de verkoper. De WiFiProfs Lening heeft een rentepercentage van 5%.

De WiFiProfs Lening moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 31 december 2022 zijn afgelost. 
Indien de WiFiProfs Lening niet voor 1 september 2022 afgelost, moet PFM Netherlands B.V. een extra 
vergoeding aan de verkoper betalen van € 10.000. Als de WiFiProfs Lening niet op 31 december 2022 
is afgelost, is nog een extra vergoeding van € 25.000 verschuldigd. 

PFM Netherlands B.V. zal de WiFiProfs Lening uit haar cashflow aflossen. PFM Netherlands B.V. 
verwacht de gehele lening in de loop van het tweede kwartaal van 2022 volledig te hebben terugbetaald. 
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Beequip Financial Lease

Onze dochtermaatschappij PFM Netherlands B.V. heeft 5 leningen in de vorm van financial lease 
afgesloten met Beequip B.V. voor de financiering van een vrachtwagen die dienstdoet als DATA 
roadshow, met een (aanhang)wagen en een dry cargo container (het PFM 'Experience Center on 
wheels'). De totale hoogte van de Financial Leases bedraagt per 30 april 2022 € 417.153. De Financial 
Leases lopen af in 2027.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de Financial Leases die wij hebben afgesloten:

Doel Hoofdsom 
(€)

Startdatum Einddatum Stand per 30 
april 2022

Rente (p/j) Aflossing 
(p/mnd)

Looptijd 
(mnd)

Vrachtwagen 167.500 1-3-2020 1-3-2027 € 110.490 4,25% 2.077 84

Opbouw met 
autolaadkraan

182.350 1-4-2020 1-4-2027 € 122.111 4,25% 2.261 84

Cabine/inrichting 
met 
autolaadkraan

35.000 1-8-2020 1-8-2027 € 24.501 4,25% 433 84

Dry cargo 
containers deep 
sea

185.000 1-7-2020 1-7-2027 € 125.267 4,25% 2.252 84

Aanhangwagen 41.750 1-8-2021 1-7-2027 € 34.784 4,50% 628 72

Deze PFM-vrachtwagen is naast een innovatief marketing en sales instrument ook een mobiele versie 
van onze beurs- en evenementstand. Met een groeiend aantal technische oplossingen om 
bezoekersstromen te meten en te managen, groeit ook de behoefte aan een laboratorium waarin deze 
technieken door PFM konden worden getest. In 2015 heeft de heer B.P.J. Schmitz besloten om te 
investeren in een data DEMO box die zowel dienst kan doen als beursstand, trainingsruimte, 
ontwikkeling lab, testcentrum en vergaderruimte voor nieuwe en bestaande klanten. Het doel is om 
altijd nieuwe technieken te demonstreren op klant locaties in binnen- en buitenland. Tot voor kort 
investeerde PFM in beursstands waarin de techniek niet volledig gedemonstreerd kon worden en de 
stand zelf steeds opnieuw ontworpen werd. De roadshow met de PFM-vrachtwagen is een duurzame 
invulling van onze evenementen kalender die ons innovatieve karakter op een zeer unieke wijze 
benadrukt.
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Foto: De PFM truck tijdens de onthulling in de Kromhouthal in Amsterdam. 
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Foto: de truck bevat de demo container als meeting room. De kraan dient ervoor om het 
reclame board van Image building (zogenaamde trotter) te kunnen tillen. In deze trotter hebben 
wij diverse technieken verwerkt om demonstraties en productpresentaties te geven.

De heer B.P.J.Schmitz rijdt wekelijks naar diverse (potentiële) klanten om de mogelijkheden op locatie 
te kunnen demonsteren. 

7.7.3 PFM Communications Ltd

Onze dochtermaatschappij PFM Communications Ltd heeft verder nog een Supplier Finance 
Agreement (factoringsovereenkomst) met Citibank, N.A. afgesloten op grond waarvan PFM 
Communications Ltd tegen betaling van een rentevergoeding de aan Costa Coffee (een 
groepsvennootschap van The Coca-Cola Company) verzonden facturen eerder betaald kan krijgen. Dit 
is vanwege de lange betaaltermijn van 120 dagen die men bij Coca-Cola hanteert.

7.8 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten

Wij hebben verschillende merkregistraties. De registraties zien op:

- onze beeldmerken
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Deze registraties gelden in de Europese Unie en staan op naam van PFM Global Holding B.V. 
De registraties zijn geldig tot en met 11 oktober 2023. Wij zijn van plan de registraties daarna 
te verlengen. 

- onze handelsnaam PFM
Deze registratie geldt in de Europese Unie en staat op naam van PFM Global Holding B.V. De 
registratie is geldig tot en met 11 oktober 2023. Wij zijn van plan de registratie daarna te 
verlengen. 

7.9 Hoe ziet ons bedrijf eruit?

U investeert in onze vennootschap, PFM Global Holding B.V. Over de activiteiten van onze 
onderneming leest u meer in paragraaf 7.1. Over onze aandeelhouders leest u meer in paragraaf 7.10. 

In de onderstaande schema's geven wij achtereen volgens onze aandeelhouders en de ondernemingen 
die tot onze groep behoren weer.

 Schema: Een overzicht van onze aandeelhouders

Aandeelhouder in het kapitaal 

van PFM Global Holding B.V.

Type aandeel Aantal aandelen Nominale waarde per 

aandeel (in €)

% van type aandeel

BPJ Beheer B.V. Gewoon 6.505 1,00 90,6%

M.R. Bletgen Gewoon 320 1,00 4,5%
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P.K. Schmitz Gewoon 175 1,00 2,4%

Stichting Administratiekantoor 

PFM Global Holding

Gewoon 176 1,00 2,5%

Dutch Sensor Technologie 

(DST) Beheer B.V.

Cum pref 49.999 1,00 100%

Dutch Sensor Technologie 

(DST) Beheer B.V.

Prioriteit 1 1,00 100%

Tabel: overzicht van aandelenbelang PFM Global Holding B.V.

Schema: PFM Global Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen.

Wij houden 79,7 % van de aandelen in het kapitaal van PFM UK Holding Ltd. De verkopers (de heren 
P.J. Cox, M.P. Hipwood, R.C. en Pretty T.J. Sheenan) van Coretech Solutions Ltd houden gezamenlijk 
20%. Ten slotte heeft de heer D. Sturdy een aandelenbelang van 0,3 %. De hiervoor genoemde 
personen houden hiermee ook indirect een aandelenbelang van 20,3% in Coretech Solutions Ltd, 
Counting Solutions Ltd en PFM Communications.

Hieronder geven wij een overzicht en een korte beschrijving van de ondernemingen die tot onze groep 
behoren.

- PFM Global Holding B.V.: Dit is de holdingmaatschappij van onze groep. Dit is ook de 
uitgevende instelling. 

- PFM Netherlands B.V.: Dit is de werkmaatschappij in Nederland. Zij is actief in de Benelux. 
Hierin worden alle activiteiten van onze groep uitgevoerd (met uitzondering van 
reparatiewerkzaamheden, zie hierna).

- WifiProfs B.V.: Dit is de werkmaatschappij van StoreScan. Zij is actief in de Benelux. Hierin 
worden alle klanten van StoreScan gefaciliteerd. 

- FRCE B.V.: Reparatiewerkzaamheden van communicatieapparatuur en elektronica (PFM 
Repair Intelligence) voor de Benelux worden vanuit deze vennootschap gedaan.
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- PFM Deutschland GmbH: Dit is een werkmaatschappij in Duitsland. De activiteiten van deze 
vennootschap zijn momenteel beperkt.

- PFM UK Holding Ltd: Dit is een Engelse tussenholding. 
- Counting Solutions Ltd: Dit is een werkmaatschappij in Engeland. Hierin worden alle 

activiteiten met betrekking PFM Footfall Intelligence in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd.
- PFM Communications Ltd: Dit is een werkmaatschappij in Engeland. Hierin worden alle 

activiteiten met betrekking PFM Communications Intelligence en PFM Repair Intelligence in het 
Verenigd Koninkrijk uitgevoerd.

- Coretech Solutions Ltd: Dit is een werkmaatschappij in Engeland. Hierin worden alle 
activiteiten met betrekking PFM CoreTech in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. 

7.10 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben 3 soorten aandelen uitgegeven. Dit zijn 7176 gewone aandelen, 1 prioriteitsaandeel en 
49.999 cumulatief preferente stemrechtloze aandelen (de "cum prefs"). Ieder aandeel heeft een 
nominale waarde van € 1. De grootste aandeelhouder is BPJ Beheer B.V. Dit is de holding 
vennootschap van de heer B.P.J. Schmitz. BPJ Beheer B.V. heeft 86,7% van de aandelen in ons 
kapitaal. Naast BPJ Beheer B.V. zijn er nog 4 aandeelhouders.

- BPJ Beheer B.V.: dit is de holding vennootschap van de heer B.P.J. Schmitz. BPJ Beheer B.V. 
heeft 6.505 gewone aandelen;

- De heer M.R. Bletgen: De heer M.R. Bletgen heeft 320 gewone aandelen. De heer M.R. 
Bletgen is onze voormalige CFO en zit nu in onze Raad van Advies;

- De heer P.K. Schmitz: De heer P.K Schmitz heeft 175 gewone aandelen; 
- Stichting Administratiekantoor PFM Global Holding; Deze stichting administratiekantoor 

bezit 176 gewone aandelen. Deze aandelen zijn gecertificeerd;
- Dutch Sensor Technologie (DST) Beheer B.V.: Dit is de holding vennootschap van de heer 

P.P.J. Schmitz, voormalig eigenaar en bestuurder van onze onderneming. Dutch Sensor 
Technologie (DST) Beheer B.V. heeft 1 prioriteitsaandeel met een nominale waarde van € 1. 
en 49.999 cum prefs. Een deel van de obligatielening zal door ons worden gebruikt om cum 
prefs in te kopen. U leest hierover meer in paragraaf 8.1.4.

Aan de cum prefs en aan de certificaten van de Stichting Administratiekantoor PFM Global Holding zijn 
geen stemrechten in de algemene vergadering verbonden. Wel zijn aan de cum prefs bijzondere 
winstrechten verbonden. U leest hierover meer in paragraaf 7.11.

De houder van het prioriteitsaandeel heeft bijzondere zeggenschapsrechten. Dit geldt ook voor de 
winstbestemming van PFM Global Holding B.V. Het aandeel deelt zelf niet mee in de winst.

7.11 Dividend voor onze aandeelhouders

Uit onze statuten volgt dat de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is tot bestemming 
van de winst. Bijvoorbeeld tot het uitkeren van de winst aan de aandeelhouder (dividend). Zij heeft 
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hiervoor de goedkeuring van het bestuur en van de houder van het prioriteitsaandeel nodig. Onze 
statuten bepalen verder dat onze winst allereerst op de cum prefs wordt uitgekeerd. Het aan de houder 
van de cum prefs uit te keren rendement bedraagt 6% van het door hem op de cum prefs gestorte 
bedrag. 

Als de winst in een boekjaar niet voldoende is tot uitkering van het hiervoor bedoelde percentage op de 
cum prefs, wordt het tekort in de jaren erna bij voorrang uit de jaarwinst aangevuld, nog voordat dividend 
op de overige aandelen wordt uitgekeerd of winst aan dividend- of vrije reserves wordt toegevoegd. De 
cum prefs zijn verder niet winstdelend.

Wij zullen geen dividenduitkeringen doen gedurende de looptijd van deze obligatielening, anders dan 
de uitkeringen aan de houder van de cum prefs. U leest hierover meer in paragraaf 8.1.4.

8 WAAROM WILLEN WIJ DE OBLIGATIES VERKOPEN? 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 2.500.000 lenen van beleggers. Wat wij willen doen met het geld van de obligaties, zullen 
wij hieronder toelichten. 

Als wij € 1.250.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt besteden:

Als wij € 2.500.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt besteden:

CAPEX: Doorontwikkeling 
platform (software)

€ 250.000 € 500.000

CAPEX: Hardware t.b.v. 
klanten

€ 250.000 € 500.000

Versterking werkkapitaal € 250.000 € 500.000

Terugbetalen cum prefs € 500.000 € 1.000.000

Totaal € 1.250.000 € 2.500.000

8.1.1 CAPEX: Doorontwikkeling platform (software)

De ontwikkeling in de IT gaat snel. Met een extra investering, kunnen wij de ontwikkeling van ons IT-
platform versnellen. Dit zullen vooral doen door gekwalificeerde mensen aan te nemen en/of in te huren. 
Wij maken gebruik van een extern bureau waarin onder andere de voormalig CTO van Trivago sturing 
geeft aan onze ontwikkelingen. Met een nog innovatiever en robuuster platform bieden wij onze klanten 
steeds meer een totaaloplossing op het gebied van people flow data management & analysis. Hiermee 
versterken wij onze positie in de markt en stellen we bestaande klanten instaat om meer data en 
inzichten aan te bieden. 
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8.1.2 CAPEX: Hardware t.b.v. klanten

Vanuit de markt ontstaat er steeds meer behoefte aan een all-in abonnement voor het verkrijgen van 
data waarbij de hardware als onderdeel van het abonnement beschikbaar wordt gemaakt aan de klant. 
Met de opbrengst van de obligatielening kunnen wij een eerste stap gaan maken om hier actief meer 
invulling aan te geven. De beschikbare gelden dienen ter financiering van de hardware. De hardware 
wordt bij de klant geplaatst en gekoppeld aan onze data-analyse- en monitoringsystemen als onderdeel 
van het abonnement om cross en up-sell mogelijkheden te versnellen.

8.1.3 Versterking werkkapitaal

€ 500.000 wenden wij aan om ons werkkapitaal te versterken. Dit bedrag dient als buffer voor het 
opvangen van werkkapitaalfluctuaties en onvoorziene zaken en/of omstandigheden.

8.1.4 Aflossing cum prefs

Als onderdeel van de overname van PFM door de heer B.P.J. Schmitz in 2013 zijn via Dutch Sensor 
Technologie (DST) Beheer B.V. 49.999 cum prefs uitgeven aan de heer P.P.J. Schmitz. Ieder van deze 
cum prefs heeft een nominale waarde van € 1. De cum prefs geven recht op een jaarlijks rendement 
van 6%. De heer P.P.J. Schmitz heeft tot nu toe ieder jaar ermee ingestemd om zijn rendement tijdelijk 
in PFM te laten zitten (als cumulatief preferente agioreserve) zodat wij extra investeringen konden doen. 
Wij willen een deel van de opbrengst van de obligatielening gebruiken om het aan de heer P.P.J. 
Schmitz verschuldigde rendement te voldoen. Het gaat om een bedrag van € 844.501. Het bedrag dat 
van de post ‘Aflossing cum prefs’ overblijft, zullen wij gebruiken om de cum prefs terug in te kopen 
tegen hun nominale waarde. 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan 
wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

1. Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000.
2. Kosten voor financieel advies en juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 20.000.
3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij verkopen. 

Het gaat om een bedrag van maximaal € 75.000 (als wij 2.500 obligaties verkopen) en minimaal 
€ 37.500 (als wij 1.250 obligaties verkopen). 

4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000. Deze kosten zijn 
eenmalig. 

In totaal gaat het om een bedrag van € 110.000 als wij 2.500 obligaties verkopen. Het gaat om € 72.500 
als wij 1.250 obligaties verkopen. 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar. 
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2. Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.600 per jaar  
(of € 2.600 indien alle 2.500 obligaties worden uitgegeven). Dit bedrag is voor het organiseren 
en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een 
uurtarief van € 225 voor andere werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting 
Obligatiehoudersbelangen leest u in paragraaf 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in bijlage 1 bij 
dit prospectus. Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 
aanbieding van obligaties. Wij gebruiken de opbrengst namelijk om verder te kunnen groeien en winst 
te kunnen maken. De winst komt (uiteindelijk) ten goede aan onze aandeelhouder. 
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9 WIE ZIJN DE BELANGRIJKSTE MENSEN IN ONS BEDRIJF? 

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. 

Op 31 augustus 2021 hadden wij voor 78 FTE aan medewerkers in dienst. De belangrijkste 
leidinggevende persoon in ons bedrijf is de heer B.P.J. Schmitz. Hij is onze CEO. Samen met de heren 
M. P.J. Cox, M.P. Hipwood en D. Sturdy vormt hij ons managementteam. De heer B.P.J. Schmitz, via 
zijn holding BPJ Beheer B.V., en de heer P.P.J. Schmitz, via zijn holding Dutch Sensor Technologie 
(DST) Beheer B.V., zijn de formele bestuurders van PFM Global Holding B.V. De heer P.P.J. Schmitz 
heeft zijn managementtaken gedelegeerd aan ons managementteam en heeft een adviserende rol. Het 
kantooradres van de heren B.P.J. Schmitz is De Schans 23 te (2405 XX) Alphen aan den Rijn. De 
heren P.J. Cox, M.P. Hipwood en D. Sturdy werken vanuit onze vestiging in Engeland. Wij hebben ook 
een Raad van Advies.

Zo ziet onze organisatiestructuur eruit: 

Hierna zullen wij kort uitleggen wie de personen zijn die in ons managementteam en in onze Raad van 
Advies zitten. 

9.1 CEO

De heer B.P.J. Schmitz is onze CEO en grootaandeelhouder. Hij is afgestudeerd als 
Werktuigbouwkundig ingenieur. Sinds 2006 is hij verbonden aan Flucon B.V. Voor die tijd was hij 
voornamelijk werkzaam in de semi-conductor industrie. Hij heeft daarvoor onder andere in Seoul (Zuid-
Korea), Taiwan en China gezeten en gewerkt voor veel bedrijven waaronder Texas Instruments, INTEL 
en SamSung. In 2013 heeft hij Flucon B.V. overgenomen en de onderneming getransformeerd in PFM 
Intelligence.



58/98

Zijn voornaamste taken zijn business en client development en strategie.

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen PFM en de heer B.P.J. Schmitz. Er zouden 
belangenconflicten kunnen ontstaan tussen hem (in zijn hoedanigheid als onze aandeelhouder) en de 
plichten die heeft richting ons als bestuurder. Als sprake is van een belangenconflict, dan kan dit leiden 
tot niet optimale beslissingen voor ons of voor onze dochtermaatschappijen.

9.2 Belangrijke medewerkers in onze onderneming 

Naast onze CEO zijn de volgende personen belangrijke medewerkers (key persons) voor onze 
onderneming: 

 De heer P.P.J. Schmitz heeft in 2013 PFM (toen nog genaamd Flucon) verkocht aan de heer 
B.P.J. Schmitz. Hoewel hij zich niet meer bezighoudt met het dagelijks management, is hij via 
zijn holding Dutch Senor Technologie (DST) Beheer B.V. nog steeds een van de bestuurders 
van PFM Global Holding B.V. Vanwege het prioriteitsaandeel dat hij houdt, dient hij ook in zijn 
hoedanigheid van aandeelhouder goedkeuring te geven aan belangrijke bestuursbesluiten, 
zoals het besluit om deze obligatielening aan te gaan. Hij heeft op 1 februari 2022 deze 
goedkeuring gegeven.
Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen ons en de heer P.P.J. Schmitz. Er zouden 
belangenconflicten kunnen ontstaan tussen hem (in zijn hoedanigheid als onze aandeelhouder) 
en de plichten die heeft richting ons als bestuurder. Als sprake is van een belangenconflict, dan 
kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor ons of voor onze dochtermaatschappijen.

 De heer R. Laterveer is sinds 1 maart 2022 onze CFO en richt zich vooral op de financiën van 
de Nederlandse groepsvennootschappen en de groep als geheel.

 De heer P.J. Cox is een van de oprichters van CoreTech. Tegenwoordig is hij managing director 
van PFM UK Holding Ltd. Hij heeft veel ervaring op het gebied van telsystemen en data-
analyse. 

 De heer M.P. Hipwood is een van de oprichters van CoreTech. Tegenwoordig is hij operations 
director van PFM UK Holding Ltd. Hij heeft veel ervaring op het gebied van telsystemen en 
data-analyse.

 De heer D. Sturdy is de sales director van PFM UK Holding Ltd. Hij heeft veel ervaring op het 
gebied consument relaties en sales, waaronder in de detailhandel analyse markt. 

9.3 Raad van Advies

Wij hebben een Raad van Advies. De leden van onze Raad van Advies fungeren als ons klankbord. De 
Raad van Advies en het managementteam komen gemiddeld twee keer per jaar samen. Daarnaast 
hebben wij met de voorzitter van de Raad van Advies, de heer W. Biewinga, vrijwel iedere maand een 
afspraak om recente ontwikkelingen door te nemen. Onze Raad van Advies bestaat uit:
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 De heer W. Biewinga. Hij is de oud CEO van Deloitte Nederland. De heer W. Biewinga is de 
voorzitter van de Raad van Advies.

 De heer B. Heikens. Hij is een voormalig M&A partner van AKD Benelux lawyers en adviseert 
ons vooral over juridische kwesties. 

 De heer D. Lycklama. Hij is de eigenaar van Innopay en de uitvinder van IDEAL payment 
systems. Hij voorziet ons voornamelijk van advies op het gebied van Fintech & Big Data.

 De heer M. Bletgen: De heer M.R. Bletgen is onze voormalige CFO en zit nu in onze Raad van 
Advies. 
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10 ONZE FINANCIËLE INFORMATIE 

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. Wij hebben een gebroken boekjaar. In ons geval 
betekent dit dat ons boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De jaarrekening van het 
boekjaar 2020/2021 is het laatste jaar waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze 
jaarrekening is op 11 juli 2022 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De 
jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

Onze jaarrekeningen zijn geconsolideerde jaarrekeningen. Hierin zijn ook de financiële gegevens van 
onze groepsmaatschappijen verwerkt. Het gaat om PFM Netherlands B.V., FRCE B.V., PFM 
Deutschland GmbH, PFM UK Holding Ltd Counting Solutions Ltd, PFM Communications Ltd en 
Coretech Solutions Ltd (voor 79,7%).

Coretech Solutions Ltd is eind januari 2021 door ons overgenomen. Voor het boekjaar 2020/2021 zijn 
de financiële gegevens van Coretech Solutions Ltd vanaf 1 februari 2021 verwerkt, confrom de regels 
jaarrekening voor accountancy. De effectieve datum waarop de rechten en plichten (alsmede de kosten 
en omzetten) toebehoren aan PFM Global B.V. is echter 1 september 2020. Dit is de datum waarop het 
zogenaamde "Locked BOX principe" is toegepast. De DUTCH GAAP bepaalt dat in de jaarrekening de 
cijfers pas mogen worden verwerkt de eerste maand na closing van de transactie, terwijl bij 
management accounts de omzetten, en dus winsten wel degelijk toebehoren aan de koper per effective 
datum. Om deze reden hebben wij in een aparte kolom in de winst- en verliesrekening de cijfers van 
Coretech Solutions Ltd meegenomen op basis van management accounts, waarin Coretech Solutions 
Ltd aldus het gehele boekjaar een deelneming is van de PFM groep. 

WiFiProfs B.V. is in het huidige boekjaar door ons gekocht (namelijk op 13 mei 2022). Ook hier is de 
effectieve datum 1 september 2021. In onze prognoses hebben wij WiFiProfs B.V. meegenomen. De 
verwachting is dat WiFiProfs B.V. direct voor circa € 550.000 aan jaaromzet zal toevoegen. De bijdrage 
van WiFiProfs B.V. aan onze winst zal op basis van de huidige cijfers van WiFiProfs B.V. ongeveer € 
225.000 bedragen over een heel boekjaar. Conform de DUTCH GAAP zal dit effect in de jaarrekening 
beperkt zijn, maar op basis van management accounts zal dit een bijdrage van € 550.000 met een 
winstbijdrage van € 225.000 zijn. 

Onze accountant is Van den Broek Accountants B.V. Het adres van onze accountant is de Vondellaan 
51a in (2332 AA) Leiden. De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de 
jaarrekeningen van de boekjaren 2019/2020 en 2020/2021. 

In geval van tussentijdse cijfers: De cijfers over de periode tot 30 april 2022 zijn niet door de accountant 
samengesteld. Het zijn interne cijfers.

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/pfm.
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10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie van ons over de boekjaren 
2019/2020 en 2020/2021. De jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hierover meer in 
hoofdstuk 16. 

10.2.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de boekjaren 2019/2020 en 2020/2021

In onderstaande tabel zijn de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen over de boekjaren 
2019/2020 en 2020/2021 opgenomen. De cijfers van CoreTech zijn vanaf 1 februari 2022 (d.w.z. de 
datum van acquisitie) meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2020/2021 
(zie ook de toelichting in paragraaf 10.1). In de rechterkolom is het resultaat van PFM opgenomen, 
waarbij de cijfers van CoreTech per effectieve datum van de transactie zijn meegenomen (dat wil 
zeggen: waarbij CoreTech het gehele boekjaar 2020/2021 een dochtermaatschappij van ons is 
geweest). Deze kolom betreft aldus het management account. U leest hierover meer in de toelichting 
in paragraaf 10.1.

De laatste kolom laat goed zien dat CoreTech een positieve bijdrage levert aan het resultaat van PFM.

Winst- en verliesrekening 

Kerncijfers in euro

01-09-2019 t/m 31-08-2020

(uit jaarrekening)

01-09-2020 t/m 31-08-2021

(CoreTech vanaf 1-2-
2021) 

Uit jaarrekening

01-09-2020 t/m 31-08-2021

(CoreTech vanaf 1-9-2020)

Management accounts

Netto omzet 6.373.512 10.627.149 13.198.664

Kostprijs van de omzet (2.718.327) (4.499.094) (5.709.238)

Brutomarge 3.655.185 6.128.055 7.688.427

Personeelskosten (2.287.253) (3.235.469) (3.676.610)

Afschrijvingen (509.205) (800.378) (970.120)

Overige bedrijfskosten (957.759) (1.775.720) (2.049.513)

Kosten (3.772.217) (5.811.567) (6.696.243)

Bedrijfsresultaat (117.032) 316.488 992.184

Financiële baten en lasten (35.418) (295.595) (238.402)

Resultaat voor belasting (152.450) 20.893 753.782

Belasting 28.698 8.116 259.052

Aandeel van derden in 
groepsresultaat

(26.674)

Resultaat na belastingen (123.752) 2.335 494.730
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Netto-omzet 

Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. De netto-
omzet is gestegen van € 6.373.512 in het boekjaar 2019/2020 naar € 10.627.149 in het boekjaar 
2020/2021. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de acquisitie van CoreTech op 22 januari 2021, 
de cijfers van CoreTech zijn per 1 februari 2021 in de jaarrekening meegenomen.

Kostprijs van de omzet 

De inkoopkosten van de omzet in het boekjaar 2020/2021 bestaan uit inkoopmaterialen, waaronder 
communicatieapparatuur en sensoren. PFM is een systemintegrator, dit houdt in dat met de ingekochte 
materialen door toevoeging van de nodige software een systeem wordt gebouwd. De verhouding tussen 
de netto-omzet en inkoopkosten was in het boekjaar 2020/2021 42%. 

Brutomarge 

Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. Het 
bruto-omzetresultaat bedroeg in het boekjaar 2020/2021 € 6.128.055. In het boekjaar 2019/2020 was 
dat € 3.655.185. De brutomarge steeg dus met 67,7%. Deze verbetering van de brutomarge is vooral 
het gevolg van de acquisitie van CoreTech in januari 2021.

Wij verwachten dat onze brutomarge de komende jaren verder zal verbeteren als wij meer de nadruk 
leggen op recurring omzet.

Kosten

Onze kosten bestaan uit personeelskosten (lonen, sociale lasten en pensioenlasten), afschrijvingen en 
overige bedrijfskosten. De toename in kosten is vooral toe te schrijven aan de acquisitie van CoreTech. 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden afgeschreven. Wij hanteren 
afschrijvingspercentages tussen 12,5% en 20% per jaar. Bij de post overige bedrijfskosten kan gedacht 
worden aan huisvestingskosten, kantoorkosten, verkoopkosten, autokosten en overige 
personeelskosten.

Financiële baten en lasten

Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. In het boekjaar 2019/2020 
leidde dit tot rentelasten van € 35.418. In het boekjaar 2020/2021 zijn de rentelasten toegenomen tot € 
295.595. Dit kwam vooral door de rente die wij moeten betalen voor de OHV Lening en de Coretech 
Lening die wij hebben afgesloten om de overname van CoreTech te financieren.

Resultaat voor belasting

Om het resultaat voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van 
de financiële baten en lasten, en het resultaat van de buitengewone baten en lasten af. In het boekjaar 
2019/2020 was het resultaat voor belasting negatief (€ -152.450) en in het boekjaar 2020/2021 positief 
(€ 20.893). 
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Belastingen

In het boekjaar 2019/2020 is geen winst behaald en hadden wij recht op een belastingteruggave van € 
28.698. In het boekjaar 2020/2021 is een geconsolideerde winst behaald, de fiscale winst is echter 
negatief. De belastinglast is afkomstig van de buitenlandse deelnemingen.

Resultaat na belastingen

In het boekjaar 2020/2021 maakten wij een winst van € 2.335. In het boekjaar 2019/2020 bedroeg het 
verlies € 123.752. 

10.2.2 Geconsolideerde balans per 31 augustus 2020 en per 31 augustus 2021

Balans

Activa (in euro)

31-08-2020 31-08-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1.152.433 5.109.328

Materiële vaste activa 1.101.396 1.254.417

Financiële vaste activa 64.292 97.850

Totaal vaste activa 2.318.121 6.461.595

Vlottende activa

Voorraden 1.093.899 1.511.090

Vorderingen 1.574.456 2.749.611

Liquide middelen 402.745 499.896

Totaal vlottende activa 3.071.100 4.760.597

Totaal activa 5.389.221 11.222.192

Immateriële vaste activa

Onze immateriële vaste activa bestaat uit geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling / 
software € 813.426 en goodwill € 4.298.902. De geactiveerde softwarekosten bestaan uit de volgende 
vier componenten:

 Toolbox (Onderhoud, monitoring en datamanagement omtrent sensoren voor de PFM Footfall 
Intelligence gerelateerde omzet);

 Advantage (Rapporteringstool voor generieke en custom-made rapporten);
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 Web API (Applicatie-programmeerinterface voor een webserver t.b.v. het delen van data met 
klanten); en

 Odoo (ERP-pakket).

De goodwill bestaat voornamelijk uit de koopsom die wij voor CoreTech hebben betaald. 

Goodwill schrijven wij jaarlijks af met 10%. De afschrijvingspercentages van de kosten van onderzoek 
en ontwikkeling en software is tussen 12,5% en 20% per jaar. 

Materiële vaste activa

Onze materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en 
installaties (voornamelijk hardware) en andere vaste bedrijfsmiddelen (voornamelijk de PFM-
vrachtwagen 'Experience Center on wheels'). 

Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs schrijven wij af. De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden met 
10-20% per jaar afgeschreven. Onze hardware met 15% en de andere vaste bedrijfsmiddelen met 20% 
per jaar.

Financiële vaste activa

Onze financiële vaste activa bestaat uit overige vorderingen van € 97.850 op 31 augustus 2021 ten op 
zichte van € 64.292 op 31 augustus 2020. De post bestaat uit een uitstaande lening aan The Retail 
Factory BVBA van € 14.780. Deze lening heeft een looptijd van 4 jaar. Daarnaast is een latente 
belastingvordering van € 83.070. Deze bedroeg vorig jaar € 49.512

Voorraden 

Op 31 augustus 2021 hadden wij voor € 1.511.090 aan voorraden en onderhanden projecten op de 
balans staan. Met name door de overname van CoreTech is deze post met ongeveer € 420.000 
toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De balanspost vorderingen is een momentopname. 

Onderhanden projecten

Op 31 augustus 2021 hadden wij voor € 142.194 aan onderhanden projecten op de balans staan. Met 
name door de overname van CoreTech is deze post met € 142.194 toegenomen ten opzichte van het 
jaar ervoor. De balanspost vorderingen is een momentopname

Vorderingen

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren € 2.031.514, vorderingen op verbonden 
maatschappijen € 30.949, overige vorderingen € 527 en overlopende activa € 686.621. De balanspost 
vorderingen is een momentopname. 

Over de vorderingen op verbonden maatschappijen wordt 3% rente berekend.

Overlopende activa bestaat uit vakantiegeld, accountantskosten, ontvangen voorschotten, nog te 
betalen bonus, vooruit gefactureerde bedragen, nog te ontvangen inkoopfacturen, nog te betalen 
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personeel, vooruitbetaalde termijn lening u/g The Retail Factory BVBA en nog te ontvangen 
inkoopfacturen.

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Op 31 augustus 2021 
hadden wij € 499.896 aan liquide middelen, het jaar daarvoor was dat € 402.745. De balanspost liquide 
middelen is een momentopname. 

Balans

Passiva (in euro)

31-08-2020 31-08-2021

Eigen vermogen

Groepsvermogen 1.383.147 1.507.372

Aandeel derden - 154.993

Totaal eigen vermogen 1.383.147 1.662.365

Vreemd vermogen

Achtergestelde leningen - 1.778.998

Voorzieningen 169.768 1.030.645

Langlopende schulden 427.012 2.246.015

Kortlopende schulden 3.409.294 4.504.169

Totaal vreemd vermogen 4.005.074 9.559.827

Totaal passiva 5.389.221 11.222.192

Groepsvermogen

Ons groepsvermogen bestaat uit ons geplaatst kapitaal, een cumulatief preferente agioreserve, 
wettelijke reserves en overige reserves. Het geplaatst (en gestort) kapitaal bedraagt € 57.176 (7.176 
gewone aandelen, 1 prioriteitsaandeel en 49.999 cum prefs. Ieder met een nominale waarde van € 1). 
De cumulatief preferente agioreserve was op 31 augustus 2021 € 1.636.901.

Onze wettelijk reserves bedroegen op 31 augustus 2021 € 96.180 In het boekjaar 2020/2021 is ons 
resultaat toegevoegd aan de overige reserves. Daardoor, en als gevolg van de consolidatie van 
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CoreTech in onze balans, is ons totale eigen vermogen gestegen tot € 1.662.365 ten opzichte van € 
1.383.147 in het boekjaar 2019/201. 

Achtergestelde leningen

Een deel van de koopprijs van CoreTech is verschuldigd gebleven en omgezet in een achtergestelde 
lening (Coretech Lening). Op 31 augustus 2021 stond de Coretech Lening inclusief de opgerolde rente 
voor een bedrag van € 1.778.998 op onze balans. Meer over de Coretech Lening leest u in paragraaf 
7.7.1.

Voorzieningen

Onze voorzieningen bestaan uit latente belastingverplichtingen van € 81.429 en een 
garantievoorziening van € 949.216.

Langlopende schulden

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit de OHV 
Lening en de Financial Leases. Meer over de leningen leest u in paragraaf 7.7.

Kortlopende schulden

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren, 
onze af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen en overlopende passiva.

Het totaal van onze kortlopende schulden is gestegen van € 3.409.294 in het boekjaar 2020/2021 naar 
€ 4.801.775 in het boekjaar 2020/2021. Dat komt vooral doordat CoreTech nu onderdeel uitmaakt van 
PFM. Daarnaast is in de jaarrekening over boekjaar 2020/2021 onder de post overlopende passiva een 
bedrag opgenomen van € 57.567 voor de NOW regeling. Dit bedrag is opgenomen onder de 
overlopende passiva in de jaarrekening van PFM Netherlands B.V. en is als volgt verdeeld:

 Voor NOW 1 een bedrag van € 33.115. Dit bedrag is inmiddels in zijn geheel terugbetaald. 
 Voor NOW 2 een bedrag gereserveerd van € 24.452. Dit bedrag is nog niet vastgesteld door het 

UWV. Wij hebben inmiddels het verzoek gekregen om de benodigde data aan te leveren aan het 
UWV om NOW 2 vast te kunnen stellen. 

10.2.3 EBITDA over de afgelopen vier boekjaren

In de onderstaande tabel is de omzet, de netto winst en de EBITDA over de afgelopen 4 boekjaren 
opgenomen. De impact van zowel de autonome als de organische groei zijn met name in het 
voorgaande en lopende jaar sterk zichtbaar. 
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Omzet en winst conform jaarrekeningen (x1.000)
Boekjaren lopen van 31/8 t/m 1-9

Jaar 17/18 18/19 19/20 20/21
(Jaarrekening)

20/21
(management accounts)

Omzet 6.174 7.222 6.373 10.627 13.198

Winst 147 18 -124 2 494

EBITDA 625 539 391 1.106 1.961

10.3 Tussentijdse cijfers over de periode 1 september 2021 tot en met 30 april 2022

Hierna vindt u onze tussentijdse cijfers over de periode van 1 september 2021 tot en met 30 april 2022 
met vergelijkende cijfers over dezelfde periode een jaar eerder.

Let op: voor deze cijfers heeft de accountant geen samenstellingsverklaring afgegeven. Het zijn interne 
cijfers.

10.3.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 september 2021 tot en met 30 
april 2022

Winst- en verliesrekening 

Kerncijfers in euro

01-09-2021 t/m 30-04-2022 01-09-2020 t/m 30-04-2021

(CoreTech vanaf 1-9-2020 op 
basis van management accounts)

Netto omzet 9.628.714 9.307.707

Kostprijs van de omzet 3.580.113 3.701.789

Brutomarge 6.048.601 5.605.917

Personeelskosten 2.836.282 2.387.970

Afschrijvingen 666.828 427.781

Overige bedrijfskosten 1.734.946 1.212.521

Kosten 5.238.056 4.028.272

Bedrijfsresultaat 810.545 1.577.645

Financiële baten en lasten 202.443 128.259

Resultaat voor belasting 608.103 1.449.386

Belasting 134.193 312.754

Resultaat na belasting 473.910 1.136.631
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De verbetering van de brutowinstmarge is als volgt opgebouwd:

NL organisatie: € 295.000 exclusief de verwerving van WiFiProfs. De brutomarge van WiFiProfs 

bedraagt € 313.000 in de periode september 2021 tot en met april 2022.

VK organisatie: De marge is gedaald met £ 308.000, echter door een betere valutakoers in 2021-2022 

is dit het effect in euro’s € 162.000.

De daling in het Verenigd Koninkrijk is voornamelijk het resultaat van de uitstellen van orders i.v.m. 

Covid-19. Daarnaast heeft een hoger wisselkoers ponden/euro bij het verwerken van UK-cijfers ook 

een nadelig effect gehad. Voor de post personeelskosten bedroeg dit € 230.000. In boekjaar 2021/2022 

is de post afschrijvingen goodwill in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk hoger, namelijk € 190.000.

De overige bedrijfskosten zijn met name in de Nederlands operatie hoger. Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door de inhuur van personeel en andere personeel gerelateerde kosten (€ 160.000).

Daarnaast worden er meer marketingactiviteiten verricht

10.3.2 Geconsolideerde balans per 30 april 2021 en per 30 april 2022

Balans

Activa (in euro)

30-04-2022 30-04-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa 4.736.510 4.519.642

Materiële vaste activa 1.252.253 1.150.408

Financiële vaste activa 14.780 -

Totaal vaste activa 6.003.543 5.670.050

Vlottende activa

Voorraden 2.506.072 1.657.599

Vorderingen 4.035.760 3.024.230

Liquide middelen 582.236 473.956

Totaal vlottende activa 7.124.068 5.155.785

Totaal activa 13.127.610 10.825.835
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Balans

Passiva (in euro)

30-04-2022 30-04-2021

Eigen vermogen 2.063.137 1.925.543

Groepsvermogen 2.063.137 1.925.543

Totaal eigen vermogen 2.063.137 1.925.543

Vreemd vermogen

Achtergestelde leningen 1.861.867 1.718.486

Voorzieningen 1.040.535 175.505

Langlopende schulden 2.260.298 2.837.751

Kortlopende schulden 5.901.774 1.468.550

Totaal vreemd vermogen 11.064.473 6.200.292

Totaal passiva 13.127.610 10.825.543

De balansposten voorraden en vorderingen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Aan de 
passiva zijn de posten voorzieningen, langlopende schulden en de kortlopende schulden aanzienlijk 
gemuteerd ten opzichte van een jaargeleden. Hieronder wordt elke balanspost toegelicht. Met 
uitzondering van voorzieningen zijn deze posten niet substantieel veranderd ten opzichte van 30 april 
2021. Er zijn geen grote investeringen gedaan in de periode van de tussentijdse rapportage ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder. In beide balansen zijn de activa en passiva van CoreTech 
verwerkt.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaat uit geactiveerde kosten van onderzoek, ontwikkeling, software en 
goodwill. De boekwaarde bedraagt per 30 april 2022 € 827.495 voor de kosten van onderzoek, 
ontwikkeling en software. De goodwill is opgenomen voor een bedrag van € 3.909.265 deze heeft 
betrekking voornamelijk betrekking op de aankoop van Coretech.

Materiële vaste activa

Onze materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en 
installaties (voornamelijk hardware) en andere vaste bedrijfsmiddelen (voornamelijk de PFM-
vrachtwagen 'Experience Center on wheels'). 
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Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs schrijven wij af. De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden met 
20% afgeschreven. De overige materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20%. 

Financiële vaste activa

Onze financiële vaste activa bedraagt € 14.780 in 2022 (ten opzichte van € 0 in 2021). Onze financiële 
vaste activa bestaat uit overige vorderingen van € 14.780 op 30 april 2022 en op zicht van € 0 op 31 
maart 2021. De post bestaat uit een uitgaande lening aan The Retail Factory BVBA van € 14.780. De 
lening dient uiterlijk eind 2024 terugbetaald te worden. 

Vorderingen

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, € 2.447.287 vorderingen op verbonden 
maatschappijen € 205.599, vennootschapsbelasting € 1.842 overige vorderingen € 691.722 en 
overlopende activa € 686.308. De balanspost vorderingen is een momentopname. 

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Op 30 april 2022 
hadden wij € 582.236 aan liquide middelen, het jaar daarvoor was dat € 473.956 De balanspost liquide 
middelen is een momentopname. 

Groepsvermogen

Ons groepsvermogen bestaat uit ons geplaatst aandelenkapitaal, een cumulatief preferente 
agioreserve, wettelijke reserves en overige reserves. Het geplaatst (en gestort) kapitaal bedraagt € 
57.176 (7.176 gewone aandelen, 1 prioriteitsaandeel en 49.999. cum prefs. Ieder met een nominale 
waarde van € 1). De cumulatief preferente agioreserve was op 30 april 2022 € 1.601.901.

Onze wettelijk reserves bedroegen op 30 april 2022 € 102.650 Het resultaat van het boekjaar 
2020/2021 is toegevoegd aan de overige reserves, waardoor deze post hoger uitvalt dan een jaar 
eerder. Ons groepsvermogen is gestegen tot € 2.063.137 ten opzichte van € 1.925.543 op 30 april 
2021. 

Voorzieningen

Onze voorzieningen bestaan uit latente belastingverplichtingen, voorziening deelneming en een 
garantievoorziening.

Achtergestelde leningen

Op 30 april 2021 was het bedrag van de Coretech Lening op de balans € 1.718.486. Door de toevoeging 
van opgerolde rente aan de hoofdsom is het bedrag toegenomen tot € 1.861.867 op 30 april 2022. U 
leest meer over de Coretech Lening in paragraaf 7.7.1. 
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Langlopende schulden

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Ze bestaan uit de OHV 
Lening en de Financial Leases. Meer over de leningen leest u in hoofdstuk 7.7. 

Kortlopende schulden

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren, 
onze af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen en overlopende passiva.

Het totaal van onze kortlopende schulden is gestegen van € 4.147.484 (30 april 2021) naar € 5.901.774 
(30 april 2022). Dat komt vooral doordat voorfinanciering op projecten heeft plaatsgevonden, daarnaast 
is de koers ponden/euro in 2022 aanzienlijk hoger dan 2021.

10.3.3 EBITDA september 2021 tot en met april 2022

In de onderstaande tabel is de omzet, de netto winst en de EBITDA over de periode van tussentijdse 
cijfers (1 september 2021 tot en met 30 april 2022) opgenomen.

Omzet en winst conform jaarrekeningen (x1.000)

Omzet 9.629

Winst 474

EBITDA 1.478

10.4 Prognose

Hieronder zullen wij een overzicht geven van een verwacht scenario voor de boekjaren 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 en 2025/2026.

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, 
maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. 
U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. 

U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze 
prognose. 

Let op: op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers.

Bij het opstellen van onze prognose hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Die 
uitgangspunten zullen wij hierna toelichten. 
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10.4.1 Prognose 

In onderstaande prognose hebben wij de cijfers van WifiProfs B.V. meegenomen. Bij het opstellen van 
onze prognose hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Die uitgangspunten zullen wij hierna 
toelichten. 

 Wij verkopen voor € 2.500.000 aan obligaties.
 De opbrengst van de obligaties worden overeenkomstig paragraaf 8.1 besteed.
 Wij verwachten een autonome omzetgroei van 9% tot 12% per jaar. Deze groei verwachten wij 

te realiseren door mee te groeien met een stijgende vraag in de markt, het doen van acquisities 
in lijn met onze buy-and-build strategie en het vergroten van marktaandeel. 

 Het verdienmodel verschuift in de komende jaren van non-recurring naar recurring, waarbij 
geldt dat de verhouding tussen non-recurring en recurring omzet als zich als volgt zal 
ontwikkelen:

o Boekjaar 2021/2022: 81%/19%
o Boekjaar 2022/2023: 74%/25%
o Boekjaar 2023/2024: 68%/32%
o Boekjaar 2024/2025: 65%/35%
o Boekjaar 2025/2026: 62%/38%

 Non-Covid tijdperk (d.w.z. wij ondervinden geen vertragingen van leveranties als gevolg van 
Covid en er zijn geen nieuwe lockdowns) .

Winst- en verliesrekening

(EUR x1000)
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Netto omzet 14.443 16.748 18.007 19.574 21.231

Kostprijs van de omzet (5.370) (6.852) (7.161) (7.487) (7.771)

Brutomarge 9.073 9.896 10.846 12.086 13.460

Personeelskosten (4.254) (4.690) (4.937) (5.194) (5.593)

Afschrijvingen (1.000) (1.131) (1.176) (1.145) (1.170)

Overige bedrijfskosten (2.602) (2.241) (2.331) (2.426) (2.521)

Kosten (7.856) (8.062) (8.444) (8.765) (9.284)

Bedrijfsresultaat 1.217 1.834 2.402 3.321 4.176
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Financiële baten en lasten (303) (429) (382) (336) (209)

Resultaat voor belasting 914 1.405 2.020 2.985 3.967

Belastingen (201) (525) (650) (837) (1.040)

Resultaat na belastingen 713 880 1.370 2.148 2.927

Netto-omzet 

Onze netto-omzet in de prognose is wat betreft boekjaar 2021/2022 gebaseerd op het realisatie van de 
1e acht maanden en de inschatting van de resterende maanden, inclusief de voorgenomen acquisitie. 

Brutomarge 

Onze brutomarge berekenen wij door van onze omzet de kostprijs van de omzet af te trekken. In de 
prognose gaan wij uit dat onze recurring omzet belangrijker voor ons wordt dan non-recurring omzet, 
als gevolg waarvan de brutomarge van 62,8% in boekjaar 2021/2022 zal toenemen tot 63,4% in 
boekjaar 2025/2026.  

Kosten

Onze kosten bestaan uit personeelskosten (lonen, sociale lasten en pensioenlasten), afschrijvingen en 
overige bedrijfskosten. Bij de post overige bedrijfskosten kan gedacht worden aan huisvestingskosten, 
kantoorkosten, verkoopkosten, autokosten (inclusief lease kosten) en overige personeelskosten. 

Financiële baten en lasten

Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. Wij betalen rente over de 
OHV Lening, de Coretech Lening, de Financial Leases en de obligatielening.

Resultaat voor belasting

Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, het resultaat van de 
financiële baten en lasten af. Voor het boekjaar 2021/2022 prognosticeren wij een winst voor belasting 
€ 914.000. De winst voor belastingen zal in 4 jaar tijd in lijn als gevolg van de groei van de omzet en 
een verbetering van de bruto-marge toenemen tot € 3.967.000.
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Balans 

(EUR x1.000)
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Immateriële vaste activa 5.073 4.952 4.421 3.920 3.395

Materiële vaste activa 1.184 1.314 1.059 804 549

Financiële vaste activa 121 123 125 134 141

Totaal vaste activa 6.378 6.389 5.605 4.858 4.085

Voorraden 1.685 1.837 1.903 1.986 2.054

Vorderingen 2.701 2.601 2.703 2.887 3.100

Liquide middelen 1.068 1.329 2.538 3.489 7.117

Totaal vlottende activa 5.454 5.756 7.144 8.362 12.271

Totale activa 11.832 12.155 12.749 13.220 16.355

Groepsvermogen 797 1.834 3.355 5.651 8.662

Achtergestelde leningen 1.776 1.829 1.884 - -

Voorzieningen 947 574 173 173 173

Langlopende schulden 4.399 3.667 2.934 2.702 2.636

Kortlopende schulden 3.913 4.251 4.403 4.695 4.883

Totale passiva 11.832 12.155 12.749 13.220 16.355

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, software en goodwill 
zoals op pagina 10.2.2 toegelicht. De balanspost wordt minder als gevolg van afschrijvingen.

Voorraden

De balanspost voorraden in de prognose is een afgeleide van de omzet. De voorraden zijn gerelateerd 
aan de omzet in het boekjaar 2020/2021 en in de jaren daarna aan de omzet en het referentieboekjaar 
2020/2021
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Vorderingen

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op verbonden maatschappijen, 
vennootschapsbelasting (carry-back 2017/2018), overige vorderingen en overlopende activa.

De balanspost vorderingen in de prognose is een afgeleide van de omzet. De vorderingen zijn 
gerelateerd aan de omzet in het boekjaar 2020/2021 en in de jaren daarna aan de omzet en het 
referentieboekjaar 2020/202.

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. De liquide middelen in 
de prognose zijn een resultante van de overige bepaalde balansposten.  

Groepsvermogen

De obligatielening zal deels worden gebruikt om voor een bedrag van € 1.000.000 op de cumulatief 
preferente agioreserve af te lossen en om de cum prefs in te kopen. Hierdoor neemt het 
groepsvermogen in het boekjaar 2021/2022 met ongeveer eenzelfde bedrag af. De verwachting is dat 
het groepsvermogen in de boekjaren daarna zal toenemen als gevolg van positieve resultaten van 
PFM.

Achtergestelde leningen

De Coretech Lening zal door het toevoegen van rente aan de hoofdsom oplopen. In het boekjaar 
2024/2025 dient de Coretech Lening te worden afgelost.

Voorzieningen

Onze voorzieningen zullen de komende jaren teruglopen doordat van het verschil tussen de 
commerciële en fiscale waardering in de tijd zal verdwijnen door afschrijvingen. Daarnaast zal de 
voorziening deelnemingen afnemen vanwege de waardering van de deelnemingen door positieve 
resultaten binnen de deelnemingen.

Langlopende schulden

De OHV Lening is naar verwachting (en conform aflossingschema) in boekjaar 2024/2025 volledig 
afgelost. De aflossing van de obligatielening is niet verwerkt in de geprognotiseerde balans, aangezien 
de einddatum in het boekjaar 2026/2027 zal plaatsvinden. 

Kortlopende schulden

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 

De balanspost kortlopende schulden in de prognose is een afgeleide van de omzet. De kortlopende 
schulden zijn gerelateerd aan de omzet in het boekjaar 2020/2021 en in de jaren daarna aan de omzet 
en het referentieboekjaar 2020/2021.
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10.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit 

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze verplichtingen 
te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door ons balanstotaal. Dat 
ziet er zo uit: 

Eigen vermogen 
_________________

Balanstotaal

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 30 april 2022 die voor ons bijzonder van belang zijn en 
die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit. 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit op 31 augustus 2020, 30 april 2021, 31 
augustus 2021 en 30 april 2022.

31 augustus 2020 30 april 2021 31 augustus 2021 30 april 2022

Totaal eigen vermogen € 1.383.147 € 1.925.543 € 1.662.365 € 2.063.137

Balanstotaal € 5.389.221 € 10.825.835 € 11.222.192 € 13.127.610

Solvabiliteit 26% 18% 15%  16%

10.6 Rechtszaken 

In de afgelopen 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip 
van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen worden 
ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben 
gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit. 

PFM is bekend met de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gemeente Enschede heeft 
opgelegd. De AP stelt dat de gemeente wifitracking gebruikte in de binnenstad zonder gerechtvaardigd 
belang. Door de metingen te doen, stelt de AP dat winkelend publiek en mensen die in de binnenstad 
wonen of werken te volgen zijn. De gemeente huurde daarvoor Bureau RMC in. Bureau RMC is een 
klant van PFM en PFM heeft de techniek geleverd om de passanten in de gemeente Enschede te tellen. 
De AP stelt zich op het standpunt dat het MAC-adres (=gelijk aan een IP-nummer, en een IP-nummer 
wordt gezien als persoonsgegeven) in combinatie met de gegevens over de locatie en tijd van 
registratie een persoonsgegeven is dat valt te herleiden tot individuen. Door deze te verzamelen heeft 
de gemeente in strijd gehandeld met de privacywet AVG.
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De gemeente Enschede heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. 

PFM is zelf geen procespartij. Wij zijn het echter wel eens met het bezwaar van de gemeente Enschede. 
De gebruikte techniek versleutelt de MAC-adressen. Daarnaast zijn de versleutelde MAC-adressen in 
de loop van het project 'afgeknipt'. Hierdoor zijn de datagegevens niet, althans niet zonder excessieve 
inspanningen, herleidbaar tot een individu. Naar onze stellige overtuiging kwalificeren de gemeten 
gegevens niet als persoonsgegevens. Wij hebben dan ook vertrouwen in de uitkomst van de 
bezwaarprocedure.

Mocht de uitkomst - tegen onze verwachting in - negatief zijn voor de gemeente Enschede, dan zal dit 
geen invloed van betekenis hebben op ons bedrijfsresultaat. De door Bureau RMC ingezette 
wifitracking hardware en software worden nauwelijks nog door Bureau RMC gebruikt, en helemaal niet 
meer door PFM. Ook worden de MAC-adressen tegenwoordig op een (nog geavanceerdere) manier 
versleuteld. 

10.7 De vooruitzichten zijn niet materieel slechter sinds publicatie van onze laatste financiële 
overzichten 

Wij hebben op 31 augustus 2021 onze laatste financiële overzichten bekend gemaakt. Sinds deze 
datum hebben wij, als gevolg van het wereldwijde tekort aan elektronica, onvoldoende apparatuur van 
onze leveranciers ontvangen om projecten af te ronden. Dit heeft geresulteerd in een hogere work in 
progress (onderhandenwerk) rapportage en een lager resultaat in de maand en kwartaalcijfers. Hoewel 
wij de gevolgen van het wereldwijde tekort aan elektronica nog het hele financiële jaar zullen merken, 
verwachten wij niettemin dat wij onze EBITDA-prognose van circa € 2 miljoen zullen halen.  

10.8 Er zijn geen materiële wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in 
onze handelspositie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 augustus 2021 geëindigd. Na het einde van deze laatste 
verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van 
betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep van bedrijven waar wij bij horen. 
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11 INFORMATIE OVER DE BELASTINGEN 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het 
algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande informatie 
geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de 
gevolgen anders voor u. Wilt u investeren in onze obligaties? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. 
Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van onze obligaties. 

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 
terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden. Heeft u obligaties 
gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn wij niet 
verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar 2022. Voor toekomstige 
wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

11.2 Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. Hoeveel 
belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting is in drie 
categorieën verdeeld. Deze worden 'boxen' genoemd: 

− In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen wij het 
inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming en het inkomen 
dat u krijgt uit overige werkzaamheden. 

− In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk belang als 
u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties zijn geen aandelen 
en vallen daarom niet in box 2. 

− In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 

11.2.1 Beleggen in Box 3

In de meeste gevallen worden de obligaties belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. In box 
3 wordt belasting over de waarde van de bezittingen minus de schulden geheven.

Let op: er is momenteel veel discussie en onduidelijkheid over de te betalen belasting in Box 3 naar 
aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Raadpleeg uw belastingadviseur hierover.

11.2.2 Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt?

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u en erft een ander de obligaties? Dan moet die 
ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de obligaties 
op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het tarief dat van 
toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft.
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11.2.3 Wordt er bronbelasting ingehouden?

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting 
in over de rente die u krijgt van de obligaties.

11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt vennootschapsbelasting 
over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente en verkoopwinsten gerealiseerd 
bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt geldt ook als winst. Een eventueel geleden 
verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2022 over de eerste € 385.000 van de winst 15% aan 
belasting. Heeft u meer winst dan € 285.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25,8% belasting.

Vanaf 2021 wordt soms bronbelasting ingehouden op rentebetalingen. Dit is alleen wanneer betalingen 
worden gedaan aan een bedrijf dat dezelfde aandeelhouder heeft als het bedrijf dat de rente betaalt. 
Wij houden dus geen belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties.
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12 WIE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS? 

Wij, PFM Global Holding B.V., zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. Wij verklaren, 
voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 
en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou 
wijzigen. 
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13 VERGADERINGEN VOOR BELEGGERS 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in bijlage 
1 bij dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.

13.1.1  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. 

13.1.2 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. 

13.1.3 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. 

13.1.4 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. 

13.1.5 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.



82/98

14 HEEFT U EEN KLACHT? 

Heeft u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 
finance.nl@pfm-intelligence.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

PFM Global Holding B.V.
De Schans 23 
2405 XX Alphen aan den Rijn

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

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse 
recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties. 
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16 INFORMATIE DIE OOK BIJ HET PROSPECTUS HOORT 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan een lijst 
gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

− onze statuten; 
− ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel;
− onze jaarrekeningen over boekjaren 2019/2020 en 2020/2021;
− de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: www.npex.nl/ 
effectenbeurs/pfm. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In dit prospectus vindt 
u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites maakt geen onderdeel uit van dit 
prospectus. 

In dit prospectus 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.
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BIJLAGE 1 TRUSTAKTE

Partijen: 

1. PFM Global Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Alphen aan den Rijn, Nederland en kantoorhoudende 

aan De Schans 23 te (2405 XX) Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het register van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 57340196 (“PFM”), 

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. PFM geeft voor maximaal € 2.500.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 2.500 

obligaties met een nominale waarde van € 1.000 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 PFM. 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.
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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. 

PFM en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:

1. Eigenschappen van de obligaties

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. 

2. PFM heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld 

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

door PFM van alle bedragen die PFM moet betalen aan de beleggers op grond van de afspraken 

in het prospectus. 

2.2 De schuld die PFM heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld 

die PFM aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en de rente die 

PFM aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die PFM aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet 

mee. Betaalt PFM rente of betaalt PFM de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale 

schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die PFM heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag.

2.3 Is PFM ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de 

beleggers? Dan is PFM ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de 

vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op PFM ook opeisbaar.

3. PFM moet eerst betalen aan de beleggers

3.1 PFM 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 PFM de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt. 
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Dan moet PFM aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de beleggers 

betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van PFM aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

gelden als een betaling aan de beleggers.

3.2 Betaalt PFM aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren.

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen

4.1 PFM moet de beleggers in deze obligaties rente betalen en de lening terugbetalen. 

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van PFM, 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 PFM. Dat geldt alleen voor 

bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te 

betalen aan PFM.

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 PFM 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.  
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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. 

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. PFM moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren 

PFM 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 PFM 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.



89/98

8.2 De beleggers mogen niet zelf met PFM de afspraken over de obligaties wijzigen. 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als PFM de afspraken niet 
nakomt

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van PFM. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen PFM. 

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 PFM of tegen de 

bestuurders van PFM, als PFM de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij 

onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen PFM of tegen de 

bestuurders van PFM 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 PFM failliet gaat. 

9.4 Komt PFM de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen aan 

PFM 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 PFM 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 PFM de verplichtingen niet nakomt

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als PFM in verzuim is. 

PFM is in verzuim als het volgende geldt:

1. PFM heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of PFM 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 PFM hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld, en

3. PFM 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 PFM is aangevraagd of als PFM failliet is verklaard. 

Of als PFM (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is 

aangesteld, of als PFM een besluit tot ontbinding heeft genomen, of als er een WHOA 

procedure ten aanzien van PFM is gestart.

2. Als PFM een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet heeft. 

Of als PFM die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning 

voldoet.

3. Als PFM zich niet aan de wet houdt.

4. Als PFM in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening aan te 

gaan.

5. Als PFM een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als PFM de licentie 

verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet.

6. Als PFM afspraken over een andere lening niet nakomt.
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7. Als PFM (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt, of als PFM 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 PFM of een bedrijf uit de groep. 

9. Als PFM geld leent aan een derde. Of als PFM afspreekt dat zij voor een derde gaat 

betalen (garant stellen). Of als PFM 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 PFM. 

10. Als PFM 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 PFM 

heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. PFM 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 PFM 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 PFM 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 PFM is. 

11.6 Heeft PFM 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 PFM 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 PFM 

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 PFM of op een andere locatie die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting Obligatiehoudersbelangen bepalen 
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dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via 

internet. 

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 PFM 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.
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Stichting Obligatiehoudersbelangen zal uiterlijk 24 uur voor afloop van de termijn alle beleggers 

die nog niet hebben gestemd per e-mail een herinnering sturen. 

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 PFM betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:
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 een bedrag van € 1.600 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de 

jaarlijkse vergadering (of € 2.600 indien alle 2.500 obligaties worden uitgegeven). 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 PFM dit bedrag in 

rekening brengen op de verjaardag van deze dag. 

 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 PFM 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 PFM plaatsvindt

16.2 PFM zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de datum 

van de rekening betalen.

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om PFM te onderzoeken 

of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen. 

16.4 Is het nodig om PFM 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. 
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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 PFM alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers helemaal is 

nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

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 PFM. "Onafhankelijk" betekent dat 

de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben 

van PFM. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van PFM. Of van een bedrijf dat 

bij PFM 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.
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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. 

17.5 PFM zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. PFM zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen. 

18. De trustakte kan veranderen

Stichting Obligatiehoudersbelangen en PFM 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 PFM 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? 



98/98

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.
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