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Belangrijkste informatie over de belegging  

 

Achtergestelde obligaties 
van Indica Holding B.V. 

 

 
Dit document is opgesteld op 29-sep-2022 

 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden door Indica Holding B.V.. De 

aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.   

 

De uitgevende instelling is een Nederlands softwarebedrijf en heeft als hoofdactiviteiten 

het ontwikkelen en verkopen van softwareproducten. 

 

De website van de aanbieder is https://indica.nl/  

 

  

 

 

 

 

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 

het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de achtergestelde obligaties is 

afhankelijk van de winst die Indica Holding B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst 

lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder 

rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De 

belangrijkste redenen waardoor Indica Holding B.V. mogelijk niet in staat is het 

aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 

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. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt 

en dat u geen rente krijgt 

 

Wij worden technisch ingehaald door onze concurrenten 
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Wij zien dat onze software toepassingen/functionaliteiten heeft die de software 

van onze concurrenten (nog) niet hebben. Wij zijn dan ook van oordeel dat wij 

een technische voorsprong hebben op onze directe concurrenten. Het is mogelijk 

dat deze voorsprong in de toekomst kleiner wordt, of dat wij worden ingehaald 

door onze concurrenten. Als dat gebeurt, kan het zo zijn dat wij minder winst 

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

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook 

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

dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

 

Reputatierisico 

Onze reputatie is belangrijk voor ons. Het is echter mogelijk dat ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen die wij nemen een hack bij ons of bij onze klanten 

plaatsvindt, waardoor data wordt buitgemaakt. Een dergelijke hack kan onze 

reputatie bij (potentiële) klanten schaden. Dat kan tot gevolg hebben dat wij 

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

lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te 

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

betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt 

minder of niets terugbetaald.  

 

  

 

 De achtergestelde obligaties zijn verhandelbaar op het handelsplatform NPEX. 

Desondanks kan het zijn dat er op bepaald moment geen koper is voor uw achtergestelde 

obligatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet 

op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan 

moet houden of uw achtergestelde obligatie voor een lagere prijs moet verkopen. 

 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 

dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5 en 

volgende. 

 

 

 

Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden aan professionele en niet-

professionele beleggers. 

De achtergestelde obligaties zijn geschikt voor beleggers die geen beleggers zijn 

waarvoor de achtergestelde obligaties niet geschikt zijn, zoals hieronder omschreven. 

De achtergestelde obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die geen risico willen 

lopen op hun beleggingen, geen ervaring hebben met beleggen, geen verstand hebben 

van wat Indica Holding B.V. doet, niet begrijpen hoe achtergestelde obligaties werken, 

geen geld willen verliezen, geen geleend geld gebruiken om te beleggen, minder 

pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld verliezen door de 

achtergestelde obligaties, het geld van de obligaties nodig hebben en het geld niet 

minimaal 5 jaar kunnen missen, of de rente van de olbigaties nodig hebben om de 

belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 
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Wat voor belegging is dit? 

 

U belegt in een achtergestelde obligatie. 

 

De nominale waarde van de achtergestelde obligaties is €1.000. 

De intrinsieke waarde van de achtergestelde obligaties is €1.000. 

De prijs van de achtergestelde obligaties is €1.000. 

 

Deelname is mogelijk vanaf €1.000. 

 

De datum van uitgifte van de achtergestelde obligaites is 29-sep-2022. 

 

De looptijd van de achtergestelde obligaties is 5 jaar. 

 

  
 De rente op de obligaties is 9% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente. 
 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 8.  

 

 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 

Over uw inleg betaalt u  1% emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u 10 euro aan 

emissiekosten per achtergestelde obligatie. 

 

Bij verkoop van uw achtergestelde obligatie betaalt u 0,5% (met een minimum van 

€2,50 per transactie) aan kosten.  

 

 

 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 

Van elke euro van uw inleg wordt 0,04675 euro gebruikt om kosten af te dekken. 

0,95325 euro wordt geïnvesteerd in de groei van Indica Holding B.V., door het 

aantrekken van extra personeel (zie hierover het prospectus). 

 

Uw inleg behoort tot het vermogen van Indica Holding B.V. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 8. 

 

 
 

 

Nadere informatie over de belegging 

 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding.  
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
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De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties. 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 31-mei-2013 en gevestigd in Hilversum onder het KvK-nummer 

58084118. Het adres van de uitgevende instelling is Groest 106, Hilversum. De website 

van de uitgevende instelling is https://indica.nl/. 

 

Contactpersoon: Elmar Pigeaud, complaints@indica.nl telefoonummer: 030-2270160 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Scherpenhuijsen B.V., die weer bestuurd 

wordt door Pieter Scherpenhuijsen en door Joe Cool B.V., die weer bestuurd wordt door 

Elmar Pigeaud.  

 

De aandeelhouders van Indica Holding B.V. zijn: SoT Fund B.V., ITP B.V., Joe Cool 

B.V., Scherpenhuijsen B.V., Kritteney B.V., STAK Indica Holding, P.E.A. Klinkert en 

R.J.G. van Vessem. 

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het ontwikkelen en 

aanbieden van softwareprodcuten op het gebied van enterprise search, e-discovery, 

privacy suite en data lifecycle management. 

 

  

Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling.  

 

  

 

Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 31-mei-2013 en gevestigd in Hilversum onder het KvK-nummer 

58084118. Het adres van de uitgevende instelling is Groest 106, Hilversum. De website 

van de uitgevende instelling is https://indica.nl/. 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Scherpenhuijsen B.V., die weer bestuurd 

wordt door Pieter Scherpenhuijsen en door Joe Cool B.V., die weer bestuurd wordt door 

Elmar Pigeaud.   

 

 

 

  

 

 

De aandeelhouders van Indica Holding B.V. zijn: SoT Fund B.V., ITP B.V., Joe Cool 

B.V., Scherpenhuijsen B.V., Kritteney B.V., STAK Indica Holding, P.E.A. Klinkert en 

R.J.G. van Vessem. 

 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Indica 

 

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: softwareproducten voor 

data-analyse en datamanagement. 

 

mailto:complaints@indica.nl
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De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

 

  

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

het ontwikkelen en aanbieden van softwareprodcuten op het gebied van enterprise 

search, e-discovery, privacy suite en data lifecycle management. 

 

 

 

Nadere informatie over de risico’s 

 

  

 

Risico van vervroegde terugbetaling: het risico bestaat dat wij de leningen vervroegd 

terugbetalen omdat wij failliet zijn. Dit betekent dat ju over een kortere periode rente 

ontvangt. Wilt u het geld opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt 

als u bijvoorbeeld een andere obligatie koopt.  

 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij hebben ook geld geleend 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 betalen wij eerst die anderen. 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.  

 

Wij zijn mede afhankelijk van het werven en behouden van grote klanten. 

Wij werken voor een aantal grote klanten. Een groot deel van onze netto-omzet is 

afkomstig van deze grote klanten. In 2021 waren onze vijf grootste klanten goed voor 

circa 80% van de omzet. De samenstelling van de top vijf klanten kan wisselen per 

jaar. Het werven en behouden van dergelijke grote klanten heeft dus een aanzienlijk 

effect op het financiële resultaat. Stoppen er klanten met het gebruik van onze 

software en werven wij geen nieuwe grote klanten? Dan heeft dat een negatief effect 

op ons financiële resultaat. 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 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 zijn afhankelijk van andere financiers 

Wij hebben meerdere financieringen. Het risico bestaat dat één van onze financiers de 

bestaande financiering niet langer wenst voort te zetten. Wij zullen dan deze financier 

moeten aflossen. Indien wij de bestaande financiering niet kunnen herfinancieren en 

wij hebben niet voldoende eigen middelen om de financiering af te lossen dan zijn wij 

in verzuim. Het niet of niet volledig kunnen terugbetalen van een bestaande 

financiering heeft mogelijk ons faillissement tot gevolg. 

 

Liquiditeitsrisico’s 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens u onder de obligatielening. 

Deze verplichtingen bestaan voornamelijk uit de betaling van de aflossing van de 

hoofdsom en de rente. Deze betalingen zullen worden voldaan uit onze kasstroom. 

Door de voorziene groei is het onze verwachting dat de omzet na de investeringen in 

extra personeel, met een vertraging van ongeveer 9 maanden zal toenemen en 

daardoor voorzien wij voor eind q2 van 2024 een liquiditeitsdip van ongeveer € 

1.500.000. Aangezien de kasstroom  ook wordt gebruikt voor de financiering van de 

dagelijkse bedrijfsactiviteiten, kan het voorkomen dat bij een plotse stijging van de 
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overige kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering wij te weinig liquide middelen hebben 

om aan onze verplichtingen jegens de obligatiehouders onder de obligatielening te 

voldoen. Een voornaam deel van de overige bedrijfskosten bestaat uit huisvesting en 

personeelskosten. Dit kan leiden tot een daling van de winst. Als wij minder winst 

hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij 

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

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

krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Kostenrisico’s 

Een groot deel van onze kosten zijn vaste kosten, waaronder de kosten voor lonen en 

huisvesting. Het vaste karakter van deze kosten brengt het risico met zich mee dat een 

vermindering van de omzet ertoe zou kunnen leiden dat wij minder winst maken. Als 

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

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

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

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico van uitstellen van opdrachten 

De besluitvorming bij onze klanten neemt soms veel tijd in beslag. Hierdoor kan het 

voorkomen dat wij projecten die we hadden begroot in een bepaald jaar, niet in dat 

jaar kunnen aanvangen. Indien dit het geval is dan hebben wij in een bepaald jaar 

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

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

het zijn dat wij 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. 

 

Risico dat wij geen nieuwe opdrachten kunnen krijgen  

Onze omzet is voor een groot deel afhankelijk van nieuwe opdrachten. Indien wij geen 

of minder nieuwe opdrachten kunnen verwerven en uitvoeren dan hebben wij minder 

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

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

wij 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 zijn afhankelijk van onze bestuursleden en (specifieke) medewerkers  

Onze bestuurders, het management team en enkele medewerkers zijn van groot 

belang voor het functioneren en opereren van onze onderneming. Het wegvallen van 

de heer Pigeaud en/of de heer Scherpenhuijsen, onze bestuurders en/of leden van het 

management team of een medewerker met heel specifieke kennis zou   kunnen 

betekenen dat er specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan 

wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en financiële 

resultaten. Daarnaast wenden wij de obligatielening aan voor het werven van nieuwe 

medewerkers. In de huidige arbeidsmarkt kan dit langer duren dan gewenst en 

kostbaarder zijn, waardoor onze softwareontwikkeling, verkoop en daarmee groei 

langzamer gaan. 

 

Dit kan ertoe leiden dat wij minder omzet hebben. Als wij minder omzet hebben, kan 

het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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 moeten meer rente betalen om geld te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals banken. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. 

Om dat geld te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan is het voor ons 

duurder om geld te lenen. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

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

terugbetaald. 

 

Tegenpartijenrisico 

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven uit de groep, (zoals 

leveranciers of afnemers) hun financiële verplichtingen niet, dan wel niet juist 

nakomen, waardoor de opbrengsten minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke 

onderneming, lopen wij het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te 

verkeren dat zij niet (geheel) aan diens (financiële) verplichtingen kan voldoen. Dit 

risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij. 

 

Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen dan wel het niet 

juist nakomen van deze financiële verplichtingen, kan tot gevolg hebben dat wij minder 

inkomsten hebben. Als wij minder inkomsten hebben, kan het zijn dat wij ook een 

lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook 

kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 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. Zo zou het kunnen dat opdrachten worden vertraagd, of dat nieuwe 

klanten wegblijven of klanten weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op onze 

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

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

wij 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. 

 

Wettelijke regels kunnen ongunstig veranderen 

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. Ook kan het zijn dat andere wettelijke regels veranderen. Dit kan een 

negatieve impact hebben op onze bedrijfsvoering en omzet. Als wij minder omzet 

hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij 

minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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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Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt €2.000.000.  

 

 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle achtergestelde obligaties wordt 

ingeschreven. De minimale opbrengst is €500.000. 

 

De opbrengst wordt gebruikt voor investeringen in de groei van Indica Holding B.V., 

met name door het aantrekken van nieuw personeel. Van de opbrengst wordt 93.500 

euro (bij het maximumbedrag van €2.000.000) gebruikt voor kosten inzake de limited 

sanity check (€10.000), de kosten voor het prospectus (€18.500), de kosten voor de 

success fee aan NPEX (€60.000) en de kosten voor een eenmalige set-up fee aan NPEX 

(€5.000). 

 

De opbrengst is wel voldoende voor de investeringen in de groei van Indica Holding 

B.V. met name door het aantrekken van nieuw personeel en de daarbijbehorende 

kosten.  

 

  

 

Indien ja:  

Deze kosten bestaan uit de kosten voor de limited sanity check, de kosten voor het 

prospectus, de kosten voor de success fee aan NPEX en de kosten voor de eenmalige 

set-up fee aan NPEX en bedragen (bij het maximumbedrag) €93.500. 

Deze kosten worden gefinancierd door: de uitgifte van de achtergestelde obligaties. 

 

 

 

Nadere informatie over het rendement 

 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 

 

De rente bedraagt 9% per jaar. 

 

  

 

De belegger ontvangt de rente maandelijks. 

 

  

 

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 

Het rendement wordt niet (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere)  

beleggers. 

 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
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De aanbieder is  is actief sinds 31 mei 2013. De volgende financiële informatie is de 

meest recent beschikbare informatie. 

 

Balans 

 

De datum van deze informatie is 30 juni 2022. 

 

Het eigen vermogen bedraagt €713.396 en bestaat uit: 

− Groepsvermogen 713.396 

 Het vreemd vermogen bedraagt € 309.967 en bestaat uit: 

− Vreemd vermogen lang € 117.650 

− Vreemd vermogen kort € 192.317 

 

  

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 70/30.(weergegeven zoals 

50/50, totaal 100) Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 

24/76.(weergegeven zoals 50/40, totaal 100)  

Dit is inclusief de bankfinanciering en financiering van Innovatiefonds Noord Holland 

B.V. 

 

Het werkkapitaal bedraagt € 284.103 en bestaat uit: 

− Vorderingen € 256.525 

− Liquide middelen € 27.579 

 

 

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 268.797. Dit betreft 2 leningen die de 

uitgevende instelling voor de lening van € 117.650 op 1 juli 2023 afgelost moet 

hebben. Een rekening-courantkrediet bij Rabobank voor maximaal € 150.000 

en een lening bij Innovatiefonds Noord Holland B.V. van origineel groot € 

130.000. 

 

Zekerheden 

 

De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en geen garanties verleend aan de 

Rabobank voor een bedrag van gelijke grootte als alle vorderingen van de Rabobank 

jegens Indica Holding B.V., Indica NL B.V., Indica R&D B.V. en Indica Risk & 

Compliance B.V. (het rekening-courantkrediet van de Rabobank heeft een maximale 

grootte van €150.000. 

De zekerheden zijn gevestigd op alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen van de 

hierboven genoemde vennootschappen, alle huidige en toekomstige 

rechten/vorderingen van de hierboven genoemde vennootschappen en alle huidige en 

toekomstige vooraaden van de hierboven genoemde vennootschappen. 

 

Resultatenrekening 

 

De volgende informatie ziet op de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 en is 

de meest recent beschikbare informatie. 

 

De omzet voor deze periode bedraagt €597.832 

De operationele kosten over deze periode bedragen € 141.727 

De overige kosten over deze periode bedragen € 157.777 

De netto winst over deze periode bedraagt € 135.621 

 

  

 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de . 
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De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 2.000.000 

Het bedrag aan eigen vermogen dat Click here to enter text. aandelen/participaties: 

daarnaast] wordt ingebracht, is € 0 en bestaat uit: 

Niet van toepassing 

 

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van €0. Click 

here to enter text. 

 

Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding eigen 

vermogen/vreemd vermogen 24/76 (weergeven zoals 50/50, totaal 100).  

 

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 2.284.103 en bestaat uit: 

− Vorderingen € 256.525 

− Liquide middelen € 2.027.579 

 

 

 

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 

De aanbiedingsperiode begint op 29-sep-2022 en eindigt op 10-nov-2022.  

 

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

zomaar. Dat kunnen wij doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen 

hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de 

aanbieding stoppen. Dat mogen wij besluiten.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van 

NPEX (www.npex.nl/effectenbeurs/indica). 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. 

 

  

De uitgiftedatum van de obligaties is 17-nov-2022.  

 

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

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de 

website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/indica Heeft u uw 

inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer 

veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.  

 

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op 10 november 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 als de inschrijfdatum stopt. 
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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 het bedrag uiterlijk 10 november 2022 om 17:00 uur hebben 

betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties 

krijgt.  

 

Dit met u doen binnen de tijdsvakken die NPEX daarvoor hanteert. 

 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie hierboven. 

 


