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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van PerfoTec B.V. 
 
Datum:  29 augustus 2022, 13.00 - 15.00 uur 

Locatie:  PerfoTec, Klompenmakersweg 16 te Woerden 

Aanwezig: 

• 4 beleggers, 8 aangemeld 

• Bas Groeneweg - CEO PerfoTec B.V. 

• Annette Hardeman – Financial Director PerfoTec B.V. 

• Myra Meijering - NPEX 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist  

1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 3e obligatiehoudervergadering van PerfoTec en de eerste vergadering 
op de locatie van het bedrijf. Er zijn voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van 
obligatiehouders binnengekomen. Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen over de notulen 
van de vergadering 8 december 2021. De heer Van de Vusse stelt deze vast. Hij memoreert uit de 
notulen de woorden “Het jaar 2022 wordt betiteld als het jaar van PerfoTec’s doorbraak en groei. Via 
de grote Poolse klant, een grote Amerikaanse retailer en overige kanalen wordt de omzet verwacht 
de sprong te maken naar € 4,5 miljoen omzet.” 
Deze vergadering zal duidelijkheid brengen in hoeverre dit wordt gerealiseerd. 
Hij maakt een compliment aan PerfoTec voor de goede tussentijdse berichtgeving van het bedrijf. 
Hierdoor is PerfoTec goed te volgen voor de obligatiehouders. Een obligatiehouder bevestigt dat dit 
heel belangrijk is.  
 
2. Presentatie PerfoTec 
 
De heer Groeneweg heet alle aanwezigen voor hun bijeenkomst. Samen met Annette Hardeman, de 
financial director en zijn rechterhand geeft hij de presentatie (tevens beschikbaar op NPEX) met 
toelichting op de jaarrekening 2021 en de recente ontwikkelingen met betrekking tot PerfoTec.  
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Financieel verslag 2021 
Gestart wordt met de doelstelling van PerfoTec zoals ook verwoord in het prospectus: “Belangrijkste 
partner worden van retailers en van hun leveranciers voor het verlenging van de houdbaarheid in de 
keten van verse groenten, fruit en bloemen”.  Door verkoop van PerfoTec technologie, verdere 
ontwikkeling home compostable en recyclebare folie en aanpassing van verkoop model naar “pay-per-
use” model als ondersteuning bij het besluitvormingsproces. 
 
Was 2020 het jaar van het omslagpunt, 2021 is het jaar van de uitbreiding geweest. Deze uitbreiding 
heeft in 2021 geleid tot vergroting van de omzet met € 400k naar € 2.875k. Dit was € 375k minder dan 
begroot maar het resultaat voor belastingen is beter dan begroot met € 344k vanwege lagere 
personeels- en transportkosten. De omzet van PerfoTec bestaat uit verkoop en verhuur. De verhuur 
converteert gedurende het jaar vaak in verkoop (klanten nemen apparatuur over) wat conform de 
verkoopstrategie is maar waardoor de verhuuromzet kan fluctueren.  
 
Met het positieve resultaat zijn de financiële kengetallen van PerfoTec verbeterd ten opzichte van 
2020: 

• Solvabiliteit van 18,78% naar 26,67% 

• Nettowinstmarge van 0,72 naar 9,96 

• Current ratio van 2,73 naar 3,38 

• EBITDA van 222k naar 584k. 
 
Ontwikkelingen 2022 
 
Nu de technologie van PerfoTec zich steeds meer bewijst in objectieve verlenging van de houdbaarheid 
van groenten en fruit, wordt de salescapaciteit vergroot. Begin 2022 zijn drie Global Sales Managers 
aan boord gekomen. Per 1 september start een Product Manager Bloemen, een segment dat men wil 
ontwikkelen. Tevens start op 1 september de heer Andrzej Kopacz als Business Development Manager. 
Hij zal met de heer Groeneweg optrekken in de ontwikkeling in de business en hem vergezellen in de 
verkooptrip naar de Verenigde Staten begin september.  
 
De heer Groeneweg en mevrouw Hardeman geven aan dat PerfoTec op een tipping point zit. Er zijn 
drie grote prospects die elk van hen de omzet van PerfoTec significant (25-100%) kunnen laten groeien. 
De grote Amerikaanse retailer en de Amerikaanse markt in het algemeen, de bestaande grote Poolse 
voedselbereider waar PerfoTec nu heeft aangetoond dat men de spinazie maar liefst 21 dagen goed 
kan houden en een grote bananenimporteur. Daarnaast zijn er diverse middelgrote klanten en 
prospects in ontwikkeling. Zo komt volgende week een Australische prospect op locatie langs.  
 
Een obligatiehouder merkt op dat als dit zich al gedeeltelijk gaat voordoen dit kan leiden tot fricties in 
de productie en logistiek. De heer Groeneweg beaamt dat en geeft aan dat men bezig is om alvast te 
kijken naar alternatieven. Maar dit kan zeker uitdagend worden. Mevrouw Hardeman geeft aan dat 
deze grote opportunity’s zich niet goed laten begroten en dat zij deze mogelijke, exponentiele groei 
daarom niet meeneemt. Mochten deze events gebeuren dan past zij de begroting en prognose hierop 
aan. 
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Wijzigingen in de structuur 
Vanwege de ontwikkeling van de Amerikaanse markt is een lokale entiteit opgericht, PerfoTec Inc. 
Daarnaast is voor de foliën een aparte entiteit, PerfoTec Films B.V., opgericht om beter onderscheid te 
maken met de verkoop van apparatuur. De juridische structuur is nu als volgt: 

 
 
De heer Groeneweg en mevrouw Hardeman geven aan dat gezien de verwachte explosieve groei men 
voornemens is om een nieuwe NPEX emissie te gaan uitbrengen eind 2022/begin 2023. Deze emissie 
zal dan vanuit de moedermaatschappij Perfo Knowledgy B.V. plaatsvinden. 
 
De huidige obligatie is uitgegeven door PerfoTec B.V. Aangezien er nu activiteiten uit PerfoTec B.V. 
worden ondergebracht in andere entiteiten lijkt het wellicht beter om de obligatie ook te gaan 
verhangen naar Perfo Knowledgy B.V. De heer Van de Vusse beaamt dit als eerste reactie. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen gaat dit onderzoeken en komt hierop terug bij partijen. 
 
3. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Van de Vusse concludeert dat PerfoTec een goed 2021 heeft gehad en dat het aan de 
vooravond lijkt te staan van een grote sprong. De komende 12 maanden gaan duidelijk maken of dit 
nu echt gaat gebeuren en de jaaromzet van de “vaste” € 3 miljoen komt. Belangrijk is dat de nu bereikte 
winstgevendheid wordt vastgehouden, want die is nodig voor het vertrouwen van klanten en 
financiers. Hij dankt het management voor de transparantie, wenst PerfoTec namens de 
obligatiehouders alle succes en sluit de vergadering 
 
De heer Groeneweg neemt de aanwezigen mee naar een informatieve 
demonstratie en uitleg binnen het bedrijf, hetgeen door iedereen zeer wordt 
gewaardeerd. Hij bedankt vervolgens de aanwezigen hartelijk voor hun interesse 
en komst.  De heer Groeneweg en mevrouw Hardeman danken alle aanwezigen 
voor de getoonde interesse en support. 
 
 



Vergadering Obligatiehouders 

Maandag 29 augustus 
13:00 uur – 16:00 uur



Inhoudsopgave

• Terugblik Prospectus NPEX Obligatielening
• Personele Mutaties
• Financiële cijfers 2021
• Resultaat 2021: Het jaar van uitbreiding
• Prognose 2022: Het jaar van groei
• De verse spinazie case en succes in Polen 2021
• Verbreding marktaandacht naar N-Amerika en Australië. 
• Prognose cijfers 2022- 2024 en ontwikkelingen NPEX uitgifte
• Rondleiding PerfoTec



Terugblik Prospectus NPEX Obligatielening 

• Doelstelling PerfoTec:
Belangrijkste partner worden van retailers en van hun leveranciers voor het 
beperken van voedselverspilling / waardeverlies in de keten van verse 
groenten, fruit en bloemen. Wereldwijd.

• Hoe? 
Door verkoop van PerfoTec technologie, verdere ontwikkeling home 
compostable en recyclebare folie en aanpassing van verkoop model naar 
“pay-per-use” model als ondersteuning bij het besluitvormingsproces. 
Focus zal blijven liggen op verkoop van de systemen en met verhuurmodel 
kan in een bredere markt voorzien worden. 



Personele mutaties 

• Global Sales Managers : Koen Kersten en Stefano Hiwat per 01-02-2022

• Global Sales Manager PerfoTec Film : Kim Jensen per 01-02-2022
✓ Freelance contract

• Product Manager Bloemen: Peter Bot per 01-09-2022 
✓ Freelance contract
✓ Vacature voor medewerker in loondienst staat open

• Business Development Manager : Andrzej Kopacz per 01-09-2022
➢ 15 jaar werkzaam bij Jersey Royal Company - Operations Director 



2021: Het jaar van uitbreiding

2021 is met een positief resultaat wordt afgesloten. Het resultaat is –mede door corona- weliswaar lager dan 
budget maar wel met een significant verschil met 2020, en zelfs beter dan beste jaar 2016. 

Ook klein positief resultaat bij PerfoTec Inc en moedermaatschappij Perfo Knowledgy BV. 
- Omzet Lasers en LinerBags lager dan begroot. 
- Kosten lager door met name besparing reiskosten en besparing personeelskosten.

x €1000 2020 Budget 2021 Resultaat 2021

Netto Omzet 2.453 3.250 2.875 

Kostprijs Omzet 629 885 668 

Overige opbrengsten 31 25 -9 

Bruto Marge 1.855 2.390 2.198 

Kosten 1.711 1.950 1.698 

Bedrijfsresultaat 144 440 495

Financiele B&L -117 -155 -151 

Resultaat 27 285 344 

Belastingen -9 -30 -58 

Resultaat na Belastingen 18 255 286 



2021: Het jaar van Uitbreiding (Verduidelijking omzetcijfers)

Door conversie tijdens boekjaar van verhuur naar koop geeft de huur component een vertekend beeld in de 
omzetcijfers. Omzet Laser en Liner Bag lager dan begroot en Omzet O2 Control hoger dan verwacht. 
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2021: Het jaar van uitbreiding

Het jaar van Uitbreiding geldt niet alleen door positief resultaat bij PerfoTec 
BV maar ook door positief resultaat bij zuster PerfoTec Inc. Hierdoor is ook 
bij de moeder Perfo Knowledgy een positief resultaat gerealiseerd.

Resultaat over de afgelopen vijf jaren
x €1000 2021 2020 2019 2018 2017

Netto Omzet - Net Sales 2.875 2.453 3.053 2.581 2.902 

Kostprijs Omzet - Cost Price Turnover 667 629 520 481 1.152 

Overige opbrengsten - Other Income -15 31 147 43 44 

Bruto Marge - Gross Margin 2.193 1.855 2.680 2.143 1.794 

Kosten - Costs 1.698 1.711 2.718 2.613 1.725 

Bedrijfsresultaat - Operating Result 495 144 -38 -470 69 

Financiele B&L - Financial Costs -151 -117 -70 -70 -32 

Resultaat - Result 344 27 -108 -540 37 

Belastingen - Taxes -58 -9 20 108 -8 

Resultaat na Belastingen - Result after Taxes 286 18 -88 -432 29 



2021: Het jaar van Uitbreiding(P&L)

• Besparing FTE vertekenend door 
gedeeltelijke vervanging door 
freelancer (stijging 
verkoopkosten)

• Afname reiskosten door “nieuwe 
werken via TEAMS” niet zichtbaar 
in verkoopkosten

• Stijging overige personeelskosten 
ivm werving fee nieuw personeel

• Toename financiële lasten door 
Rabobank- en Obligatielening

x €1000 2021 2020

Netto Omzet 2.875 2.453 

Kostprijs Omzet 667 629 

Buto Omzet resultaat 2.208 1.824 

Overige opbrengsten -15 31 

Bruto Marge 2.193 1.855 

Personeelskosten 838 1.004 

Afschrijvingen immateriele vaste activa 55 52 

Afschrijvingen materiele vaste activa 35 28 

Overige personeelskosten 52 30 

Huisvestigingskosten 64 61 

Exploitatiekosten 3 3 

Kantoorkosten 60 87 

Autokosten 100 93 

Verkoopkosten 365 212 

Algemene kosten 126 141 

Totale kosten 1.698 1.711 

Bedrijfsresultaat 495 144 

Financiele baten en lasten -151 -117 

Resultaat voor belastingen 344 27 

Belastingen -58 -9 

Resultaat na belastingen 286 18 



2021: Het jaar van uitbreiding (Balans)

• Toename handelsdebiteuren door 
verkoopnota’s in december 2021
✓ 2020: betalingsgedrag gemiddeld 37 dgn te laat
✓ 2021: betalingsgedrag gemiddeld 14 dgn te laat

• Stijging solvabiliteit van 18,78 in 
2020 naar 26,67 in 2021

• Stijging netto-omzet per werknemer 
van €219k in 2020 naar €282k  in 
2021

x €1000 2021 2020

Vaste activa

Immateriele vaste activa 320 297 

Materiele vaste activa 597 666 

917 963 

Vlottende activa

Voorraad 783 810 

Vorderingen 1.211 1.025 

Vorderingen op participanten

en op maaschappijen waarin 

wordt deelgenomen 412 398 

Liquide middelen 632 894 

3.038 3.127 

Activa 3.955 4.090 

Eigen vermogen 1.055 768 

Aandeel derden in het

groepsvermogen 145 145 

Voorzieningen

Langlopende schulden 1.856 2.030 

Kortlopende schulden 899 1.147 

Passiva 3.955 4.090 



2021: Het jaar van uitbreiding

• Samenwerking met een groot chemisch bedrijf met betrekking tot ontwikkeling 
van recyclebare folie.

• Internationale patent goedkeuring voor speciale recyclebare en 
composteerbare folie.

• Voorbereiding nieuwe website en marketing: De Mannen van Delft (Live per juli 2022)

• Basis gelegd bij grote Poolse klant door verdubbeling houdbaarheid bij verpakte 
salades, en hoge kans op grote order 2022 in verkoop Lasers / O2 Control (> 1,5 
mln).



2021: Het jaar van uitbreiding

• Nieuwe distributeurs in Australië en Oost-Europa

• Colruyt Project verloopt in België verder via leveranciers.

• Bloemen: focus nu op zeevracht, e-commerce topseal verpakking bleek te 
duur. Bloembollen project loopt door tot 2023 vanwege corona verlenging 
verkregen.

• Basis gelegd voor levering LinerBags voor groene asperges, meloenen, 
papaya, avocado’s en blauwe bessen.

• Samenwerking met grote importeurs en producenten in validatie trajecten.



Green asparagus – Air & Sea freight 

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,80 per kilo product (sea vs. air transport) 

AIR freight, 13 days, naked                    SEA freight, 33 days, PerfoTec LinerBag



20 days, conventional packaging                          50 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Blueberries – Sea freight



21 days, conventional packaging                          21 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Brussels sprouts – Sea freight



Start, Day 0                                 18 days, Naked              28 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,20 per kilo product (sea vs. air transport) 

Bell peppers – Storage



2022: Het jaar van groei (PerfoTec’s doorbraak) 

• Demoproject Blauwe bessen in Chili/ voortzetting bloembollen project

• Oprichting PerfoTec Films BV i.v.m. Patenten op Recyclebare Folies

• Oprichting STAK Perfo Knowledgy – participatie personeel

• Restyle website PerfoTec – live per juli 2022

• Deelname ECR Food Waste Challenge met als doel om innovatieve 
bedrijven in contact te brengen met retailers op wereld niveau

• September 2022: eerste leverancier aan Colruyt met PerfoTec technologie 
vanaf opening pand / aanvang werkzaamheden



Nieuw record februari ‘22 : +21 dagen THT!

2022 - impact Poolse klant op Europese markt: uitrol naar andere landen 
verwacht doordat PerfoTec een strategische ‘need’ wordt door pan-Europese 
consolidatie van verse groente en saladeverwerkers



2022: Verbreding marktaandacht naar N-Amerika en Australië. 

• Grote interesse van USA retailer in PerfoTec technologie
• “Boots on the ground” 
• Behoefte peiling van Demo opstellingen bij klanten die leveren aan 

die retailer om houdbaarheidsvoordeel te bewijzen

• USA Folieconverter verzoekt verlenging exclusiviteit 

• Aantrekkende groei in Australië naar aanleiding succes Polen

• Australische  Folieconverter verzoekt exclusiviteit 



2022 - 2024 Prognose cijfers en ontwikkelingen NPEX

• Uitbreiding werkmaatschappijen vraagt om verlegging focus naar Perfo
Knowledgy

• Prognose 2022 – 2024 daarom gebaseerd op Perfo Knowledgy
o PerfoTec BV heeft aanzuigende werking op zusjes



2022 - 2024 Prognose cijfers Perfo Knowledgy

• Omzet prognose is lastig want hoe budgeteer je exponentiele groei?
• Omzet PerfoTec Films vindt nog niet plaats in 2022 maar kan hard gaan 

(behoefte gemiddelde klant zit op 25,000 kg per verpakkingslijn)
• Omzet LinerBags is gebaseerd op demo omzet 
• Omzet PerfoTec Machines gebaseerd op groei conform NPEX Prospectus

• Met verwachte omzetgroei is liquiditeitspositie in 2024 voldoende om 
obligatielening af te lossen. 



2022 - 2024 Prognose cijfers Perfo Knowledgy

• Investeringsbehoefte Perfo Knowledgy
• USA roll-out equipment en USA Team
• Folie Patenten Landen fase 
• Werkkapitaal – voorraad folie PerfoTec Film
• Laser – Folieconverter Spanje
• Roll-out equipment Niet USA landen
• Opbouw organisatie 
• Innovatie Pallet solution

• Voorstel nieuwe NPEX emissie op Perfo Knowledgy is in de maak



Rondleiding PerfoTec en uitleg PerfoTec technologie

Portfolio PerfoTec is gebaseerd op het optimaliseren van de gassamenstelling in de verpakking, waardoor het product in leven 
blijft en het verouderen te vertraagd wordt;
- FRM meet hoe snel het product ademt,
- CLMS rekent deze respiratiegegevens om in de ideale doorlaatbaarheid van de verpakking zodat die gassamenstelling 

wordt bereikt,
- De laser verandert de doorlaatbaarheid van de verpakking zodat deze net voldoende zuurstof en CO2 doorlaat om de 

ideale gassamenstelling te bereiken, 
- De O2Control zorgt ervoor dat het product in de verpakking zich direct vanaf het moment van verpakken in de ideale 

gassamenstelling bevindt.



Klompenmakersweg 16
3449 JB Woerden

The Netherlands

+31 (0)297 25 55 54

www.perfotec.com 

info@perfotec.com

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan

bas@perfotec.com

mailto:bas@perfotec.com
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