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 Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

Indica Holding B.V. 

29 september 2022 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Indica 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 9%. U belegt dan in ons. 

In totaal willen wij maximaal € 2.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.000 obligaties aan. 

 

Voor de obligaties 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?  

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 bij 2.2. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 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. 
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- U snapt niet hoe obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

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

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

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

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

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

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 

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. 

 

Risico´s die horen bij de 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 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. Meer over deze volgorde leest u in 

hoofdstuk 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. 
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De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

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

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

moment wil betalen voor uw obligaties.  

 

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld 

voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. 

 
U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

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

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

ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. 

 

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.   

 

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 uw beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze obligaties 

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

bank. 

 

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

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

het geld kunt u dan opnieuw beleggen.  

 

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

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

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

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. 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. 
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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. 

 

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. 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 

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.  

 

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 
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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 liquiditeitsafname 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 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. 
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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 
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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. 

 

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 
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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 Indica 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 op 5 april 2022 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties 

uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee op 21 juli 2022 akkoord gegaan. 

 

Alle belangrijke informatie over ons staat op de website van NPEX: 

www.npex.nl/effectenbeurs/indica. Hebben wij nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? 

Dan vindt u die informatie ook deze website van NPEX. 

 

Onze officiële (statutaire) naam is Indica Holding B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 31 mei 2013 

in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze statuten: 

 

De vennootschap heeft ten doel: 

1. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het besturen van en verlenen 

van andere diensten aan rechtspersonen en ondernemingen; 

2. het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van industriële en intellectuele 

eigendomsrechten; 

3. het verstrekken van zekerheden en het zich als borg of al dan niet hoofdelijk 

medeschuldenaar verbinden voor schulden van andere rechtspersonen en ondernemingen 

die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden; 

4. het beleggen van vermogen; 

5. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord 
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Wij zijn statutair gevestigd in Hilversum. Ons kantooradres is aan de Groest 106 (1211 EE) te 

Hilversum. Ons telefoonnummer is +31 30 227 0160. Onze website is www.indica.nl. Wij zijn 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 6 juni 2013. Het KvK-nummer 

is 58084118. Een kopie van onze inschrijving in het handelsregister vindt u op de website van NPEX 

www.npex.nl/effectenbeurs/indica. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code 

is 724500J8LA8VIKL5BC60 . 

 

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. Onze beleggingen kunt u 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. 
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NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het  

World Trade Center Den Haag, Toren E, 7e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) 

Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 27317234. 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? 
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Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.  

De trustakte vindt u in de bijlage van 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.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

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

de Stichting Obligatiehoudersbelangen is www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting 

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

Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? 

Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 
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4. Informatie over de obligaties 

 

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 2.000 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal €2.000.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

2.000 obligaties.  

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

NLNP00500290. 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 donderdag 10 november 2022 17:00 uur, 

obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze 

datum kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, 

leest u in hoofdstuk 5.  
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Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op 17 november 2022. Op die dag krijgt u 

ook de obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd.  

Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een 

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

u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

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

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 17 november 2022 

de obligaties? Dan krijgt u op 17 november 2027 uw geld terug.  

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 9% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus €90,00 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 €7,50 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 17 november 2022?  

Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 

17 december 2022 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt 

u de rente op 17 januari 2023 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 9% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen 

groter is dan bij een obligatie die niet is achtergesteld.  

U leest meer hierover in hoofdstuk 4.2. 

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

wachten totdat u het geld van de lening terug krijgt.  

3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht of 

hypotheek). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet 

afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft om onze activa te 
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verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken 

hierover niets af. 

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. 

U krijgt geen zekerheden U krijgt geen zekerheden (zoals een pandrecht of hypotheek). 

Betalen wij niet? Dan heeft u niet het recht om bezittingen of 

inkomsten van ons te verkopen om alsnog betaald te krijgen. 

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 
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leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de 

geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert 

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

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u 

in dit overzicht bij ‘kosten’.  

 

Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zoals 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 op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op 

de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijke belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld 

de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug?  

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen maatregelen 
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treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt 

u als de bijlage 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 bij dit 

prospectus. Die afspraken gelden ook voor u.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het 

volgende doen: 

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. Gaan wij failliet, vragen wij 

(voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden?  

En krijgen 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. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

 

Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

• een rekening-courantkrediet van de Coöperatieve Rabobank U.A.; en 

• een corona overbruggingslening van Innovatiefonds Noord Holland B.V..  

 

Wij hebben met Coöperatieve Rabobank U.A. en Innovatiefonds Noord Holland B.V. afgesproken 

wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de leningen. De Lening van 

Innovatiefonds Noord Holland B.V. is achtergesteld bij de lening van Coöperatieve Rabobank U.A. 

De obligatielening zal is achtergesteld bij de Lening van Innovatiefonds Noord Holland B.V.  

 

Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven:  

• de lening onder het rekening-courantkrediet van de Coöperatieve Rabobank U.A.; 

• de corona overbruggingslening van Innovatiefonds Noord Holland B.V.; 

• deze obligatielening. 
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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. 

 

U kunt meer lezen over deze leningen in 7.15 

 

4.3 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen wij 

niet eerder dan na 2 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 2 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Dat 

mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder 

terugbetaald te krijgen.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan 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 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. 

 

4.4 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 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. 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. Dat leggen wij hieronder, onder het 

tijdschema, verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Donderdag 10 november 2022 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Ook maken wij op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd. 
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Donderdag 17 november 2022 

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

 

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

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

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

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

hoeveel obligaties u heeft gekregen.  

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

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen.  

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier 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 17 november 2022. Behalve 

als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die 

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

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

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

gebruiken. 

 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

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

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

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

mogen wij besluiten.  

 

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

(www.npex.nl/effectenbeurs/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 
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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 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 

obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de 

obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

 

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

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen 

dan bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die 

de 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? 

 

Wij zijn een Nederlands bedrijf dat is opgericht in 2013 en gevestigd  in Hilversum. Wij zijn opgericht 

door vier aandeelhouders (met evenveel aandelen). Twee van deze aandeelhouders zijn vandaag de 

dag nog steeds actief binnen INDICA: Elmar Pigeaud en Pieter Scherpenhuijsen.    

 

De eerste versie van de Indica software is in 2010 geschreven door Pieter Scherpenhuijsen naar 

aanleiding van een vraag van Elmar Pigeaud. Elmar had hem uitgedaagd een oplossing te bedenken 

voor het snel vinden van specifieke documenten in kantooromgevingen, waar veel documenten, e-

mails en andere zaken in ongestructureerde vorm voorkomen.  

 

In 2010 bestond er nog geen product dat het zoeken van documenten in een dergelijke omgeving 

goed mogelijk maakte. Er waren wel zoekmachines in de markt, zoals de Google search appliance, 

maar die hadden geen mogelijkheid voor het ordenen van resultaten op relevantie, ook wel “ranking” 

genoemd.   

 

Pieter Scherpenhuijsen en Elmar Pigeaud hebben samen een algoritme ontwikkeld dat wel in staat 

is om tot een goede ranking van bedrijfsinformatie te komen. Op deze softwaremethode rust sinds 

2014 een octrooi. Het algoritme is nog altijd een belangrijk onderdeel van onze software.  
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Figuur 1: document- weergave met details van een factuur van een fictief bedrijf. Binnen dit document kunnen meerdere 

handelingen plaatsvinden – er wordt middels highlighting door het systeem geadviseerd om bepaalde onderdelen van het 

document te lakken (rode kaders). 

 

Na 2014 zijn wij onze software blijven ontwikkelen en verbeteren. In 2015 zijn wij in contact gekomen 

met KPMG Forensic Technology en werd de blauwdruk voor het INDICA E-Discovery platform 

uitgedacht. Dit is software voor (forensisch) onderzoek in digitale bronnen. Onze zoeksoftware werd 

namelijk zo uitgebreid dat de gegevens van een organisatie niet alleen doorzoekbaar waren, maar dat 

ook interne fraude kon worden opgespoord. De forensische variant van onze software werd zodoende 

het INDICA E-Discovery platform. De E-Discovery versie kent inmiddels twee varianten: een cloud 

variant en een zogenaamde on-premises variant. De “on-premises” variant is geschikt voor installatie 

in het datacenter van de klant, of eventueel op locatie.  
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Figuur 1: overzicht van het resultaten scherm, met links van het scherm diverse categorieën, tags (rubrieken) bij 
documenten en een tijdlijn 

Naar aanleiding van de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

hebben wij ons product uitgerust met geavanceerde classificatie en AI-Componenten. AI staat voor 

Artificial Intelligence en wordt ook wel Kunstmatige Intelligentie genoemd in het Nederlands. Deze 

AI-Componenten, betreffen onder meer automatische rubricering, labelling en herkenning. 

Geavanceerde classificatie is een verzameling algoritmes die onderscheid kunnen maken tussen 

documenten en hier labels aan kunnen hangen. Bijvoorbeeld medische documenten of politiek 

gevoelige documenten. AI-Componenten zijn getrainde algoritmes die geleerd hebben om 

onderscheid te maken tussen verschillende typeringen van documenten, bijvoorbeeld contracten, 

CV’s, facturen of inkooporders. 
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Figuur 2: het dashboard voor AVG onderzoeken waarbij linksboven de risico matrix te zien is, rechtsboven groepen die 
toegang hebben tot databronnen, linksonder de privacy data per databron en rechtsonder de groepen die toegang hebben 
tot privacy data. 

 

Inmiddels was het product gegroeid tot meer dan één stuk software, waardoor er sprake is van een 

platform. Dit platform is in staat om zelfstandig privacygevoelige informatie te detecteren en te 

onderscheiden. 

 

 

Figuur 3: gedetailleerd overzicht van de voortgang van een AVG onderzoek waarbij onderin links de opbouw van privacy 
data door de tijd heen zichtbaar wordt gemaakt, rechtsonder de voortgang van gevonden ‘overtredingen’ en oplossing 
(hier afwezig; in het groen). 
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Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij een AVG-versie gemaakt. Door 

deze AVG-versie van onze software zijn wij steeds meer naar het volledige data landschap van een 

bedrijf gaan kijken. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij ons bij de doorontwikkeling van de software 

meer zijn gaan richten op het oplossen van dataproblemen in de breedste zin van het woord. Daarmee 

is een compleet platform ontstaan, waarmee data vanaf het ontstaan tot het moment dat dit 

overbodig is kan worden bijgehouden en beheerd: een zogenaamd data life-cycle management 

platform   

 

Figuur 4: e-mail visualisatie en relatieweergave, dit geeft inzicht in wie contact heeft met wie over een bepaald onderwerp. 

Ons software platform kent de volgende onderdelen (deze worden in hoofdstuk 7.2 verder 

toegelicht): 

• Enterprise search: maakt het doorzoeken van grote hoeveelheden data mogelijk; 

• E-Discovery: maakt het forensisch doorzoeken en vastleggen mogelijk; 

• Privacy suite: biedt AVG-ondersteuning en maakt het schonen van privacygevoelige aspecten 

van de data mogelijk;  
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• Data lifecycle management: maakt het automatisch toepassen van retentieschema’s1 mogelijk, 

waarbij archivering, verwijdering en bewaren volgens de regelgeving kan afgedwongen.  

 

Om huidige en toekomstige data vraagstukken van onze klanten het hoofd te kunnen bieden, blijven 

wij aan de technologie werken om de gebruiker steeds verdergaande automatische gereedschappen 

te bieden. Zo werken wij voor de komende jaren onder meer aan het volgende: 

• Verdergaande herkenning en rubricering van data (AI classifiers); 

• Correlatie over verschillende databronnen en silo’s heen; 

• Intelligent databeheer, waarbij bronnen gemakkelijk kunnen worden verwerkt; 

• Vergaande automatisering van classificatie; 

  

 
Figuur 5: geografische visualisatie van e-mail die voldoet aan de betreffende zoekopdracht 

 

Wij zijn in 2021 winstgevend geworden. Hieronder hebben wij de ontwikkeling van ons 

softwareplatform in een afbeelding weergegeven. 

 

 
1 Retentieschema’s zijn onderdeel van een dataretentiebeleid en dat is weer een verzameling regels die beschrijven welke data 

opgeslagen wordt en voor hoelang. 
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Figuur 6: INDICA, de ontwikkeling van het platform 

 

7.2 Onze producten en diensten 

 

Het leveren van een software platform is de basis van onze dienstverlening. Daarnaast leveren wij 

ook professional services voor het ondersteunen van klanten die niet zelf in staat zijn tot het succesvol 

benutten/gebruiken van het software platform. De groei en schaalbaarheid van de organisatie zit 

voornamelijk in de software en bijbehorende opbrengsten in verbruik en licenties. Dit zijn met name 

”recurring” (terugkerende) inkomsten. De professional services zijn essentieel om acceptatie en 

verbruik van het platform te verbeteren. Dit is ook de reden waarom we (steeds meer) samenwerken 

met partners die deze dienstverlening kunnen uitvoeren. De verhouding tussen inkomsten uit 

licenties (het platform) en professional services ten opzichte van de totale omzet was in 2021 circa: 

55% licentie en 45% professional services. 

 

Software platform 

 

Ons software platform voorziet ruwweg in vier verschillende functionaliteiten, welke op een door de 

klant gewenste locatie (on-premises) of in ons datacenter (Cloud) kunnen worden geleverd: 

• Enterprise search 

o Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om in alle ongestructureerde en 

gestructureerde data binnen een onderneming te kunnen zoeken. Dit is met behoud 

van rechten en werkelijk door alle aangesloten IT-systemen binnen een 

onderneming. Enterprise search is vergelijkbaar met internetzoekmachines als 
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Google of Bing, maar dan intern, binnen de organisatie. Het biedt de mogelijkheid 

om in één omgeving alle relevante toegestane bronnen te doorzoeken. Ook tekst in 

scans en pdf’s is doorzoekbaar. 

• E-Discovery 

o Indica E-Discovery software functioneert hetzelfde als de enterprise search 

oplossing, maar voegt een extra laag toe. Dit is de “bewijsbaarheid”. De module is 

ontworpen door forensische experts om op een eenvoudige manier data veilig te 

stellen en te kunnen analyseren en annoteren voor het forensische proces, gebaseerd 

op de internationale Electronic Discovery Reference Model (EDRM) standaard. Dit 

biedt met name legal, risk en compliance professionals de mogelijkheid om zelf een 

‘early case assessment’ uit te voeren wanneer een grote zaak onderzocht moet 

worden of een risico zich voordoet. E-Discovery maakt een risico gebaseerde aanpak 

op basis van metadata mogelijk. Overdracht van het onderzoek aan externe 

professionals is ook mogelijk, indien nodig op een ander platform. Ook maakt E-

discovery een preventieve benadering van risico’s mogelijk omdat compliance real-

time gemonitord kan worden. E-discovery kan ongestructureerde en 

gestructureerde bronnen aan elkaar relateren. Emailboxen kunnen bijvoorbeeld 

gerelateerd worden aan (gestructureerde) Projectplannings- (of ERP), CRM- en 

Document management-systemen, maar bijvoorbeeld ook aan sanctielijsten en 

bedrijfsregels. 

• Privacy module 

o De Indica privacy module is in staat om door het gehele datalandschap van een 

organisatie privacygevoelige elementen te herkennen en te labelen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met wie toegang heeft en of dit klopt met het type informatie. 

Met behulp van deze module is men in staat om op eenvoudige wijze het gehele 

datalandschap te laten voldoen aan de wensen van de organisatie en de eisen van 

regelgeving zoals de AVG. 

• Data cleaning 

o Data cleaning stelt een organisatie in staat om binnen korte tijd alle digitaal 

bewaarde gegevens van de organisatie (een datalandschap) te ontdoen van dubbele, 

overbodige of nutteloze informatie (in het Engels: Redundant Obsolete en Trivial 

(ROT)), met andere woorden: data die verwijderd kan worden. Na een kort data 

cleaning traject neemt de hoeveelheid ongestructureerde data soms met wel 40% tot 

50% af. Dit komt de effectiviteit van het datalandschap ten goede door onder meer 

snelheid, minder zoekwerk, minder foute versies en minder kosten voor opslag. 

Verdere analyse van het data landschap ten aanzien van een retentiebeleid laat vaak 
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nog een 10-20% extra afname van data zien. Deze dataretentie kan ook automatisch 

ingeregeld worden (data cleaning as a service). In dat geval wordt AI ingezet om 

documenten te categoriseren, waarmee het IT-team een geautomatiseerd 

retentieschema kan inrichten en uitvoeren. Alle afwijkingen van de retentie policy 

worden automatisch gerapporteerd aan de betrokkenen. 

 

Professional Services 

 

Naast het software platform hebben wij ook een onderdeel Professional Services. Het onderdeel 

Professional Services bestaat uit consultants en data experts. Dit zijn niet allemaal medewerkers van 

ons, maar ook medewerkers van strategische partners. De mensen van Professional Services helpen 

onze klanten met vraagstukken die zij niet snel zelf kunnen beantwoorden. Ook verzorgen de mensen 

van Professional Services de trainingen en de overdracht naar derden indien een software platform 

opgeleverd is. 

 

We hebben verschillende strategische partners die Professional Services mensen kunnen leveren aan 

ons. De partners waar we in mee samenwerken zijn: 

- KPMG  

- EY data services 

- BDO 

- Protiviti 

En momenteel wordt verdere samenwerking gezocht met: 

- Netcompany 

- ICTrecht 

 

Onlangs hebben wij een nieuw partnerschap afgesloten met Netcompany. Het voordeel van de 

samenwerking met Netcompany is dat zij ook de techneuten voor installatie en configuratie kunnen 

leveren en de Indica appliance in beheer kunnen nemen voor onze klanten. 

 

7.3 Productontwikkeling en productieproces 

 

Wij ontwikkelen onze software in Nederland, vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum. Al onze 

medewerkers krijgen een security screening alvorens zij kunnen gaan werken aan de broncode. Alle 

gebruikte datacentra waar onze diensten op draaien bevinden zich in Nederland.  
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Ons Software platform is in de basis gebaseerd op het Linux (te weten Ubuntu) besturingssysteem 

waarmee een gesloten appliance is ontwikkeld. Een appliance is een server met daarop vooraf 

geïnstalleerde software, in dit geval INDICA. Dit houdt in dat onze klanten geen onderhoud aan de 

software hoeven uit te voeren. Er is bewust gekozen voor Ubuntu besturingssysteem omdat dit geen 

directe banden met de VS heeft. Ubuntu is zodoende niet onderhevig aan de exportreguleringen van 

de VS.  

Ons productieproces waarbij de software verder wordt ontwikkeld, bestaat uit een aangepaste vorm 

van scrum -een bekende ontwikkelmethode- met agile elementen erin. Alle ontwikkelaars kunnen 

kiezen uit verschillende taken (tickets) die open staan en die maandelijks geprioriteerd worden.  

 

Wij maken ook gebruik van verschillende “open source” componenten om onze software te laten 

werken. De belangrijkste “open source” elementen zijn: 

- Linux Ubuntu operating system. 

- Apache Solr, als data storage. 

 

Alle OpenSource elementen worden onaangepast gebruikt zodat Indica volledig voldoet aan de 

verschillende licenties (GPL3 en Apache licentie). De programmeertalen die wij gebruiken zijn: 

- C++ 

- PHP 7 

- Perl 5 

- JavaScript 

- Bash 

- Python 3 

 

Onze cloud services draaien in eigen beheer in Amsterdam in een gedeeld datacenter en bestaan uit 

een cluster van sterk beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn voor onze klanten. Het gebruik van 

deze service door onze klanten groeit momenteel. 

 

De volledige infrastructuur en alle processen omtrent het beheer van de infrastructuur zijn periodiek 

onderhevig aan penetratie testen en audits. Deze test en audits moeten wij verrichten is in het kader 

van (het behoud van) de ISO 27001 ISO 9000 en ISO 9001 certificeringen. 

 

Wij zien dat onze software toepassingen/functionaliteiten heeft die de software van onze 

concurrenten (nog) niet hebben. Onze software is voortdurend in ontwikkeling. Wij beschouwen ons 

platform nooit als ‘af’, omdat er altijd verbeteringen kunnen worden aangebracht om onze technische 
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voorsprong op de concurrentie te behouden of om de ervaring van onze klanten verder te verbeteren. 

Zo zullen wij de komende jaren actief blijven werken aan:  

• Verdergaande herkenning en rubricering van data (AI classifiers); 

• Correlatie over verschillende databronnen en silo’s heen; 

• Intelligent data beheer, waarbij bronnen gemakkelijk kunnen worden verwerkt; 

• Vergaande automatisering van classificatie; 

 

7.4 Op welke markten zijn wij actief? 

 

Wij zijn vooral actief op de volgende markten: 

• Insight Engines (voorheen Enterprise Search. Dit is software voor zoeken, dashboards en 

beheer van en inzicht in grote hoeveelheden data, zie voor meer uitleg onder meer Gartner: 

https://www.gartner.com/en/documents/3999454) 

• E-Discovery (audit-, fraude- en klokkenluider onderzoeken) 

• Governance en Privacy (voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief privacy) 

Gecombineerd is dit de “Data Management” markt. Deze markt als geheel is langdurig groeiend en 

in ontwikkeling2. 

Veel van de onderwerpen benoemd in Figuur 8 worden actief door ons aangesloten en benaderd, 

waarbij zelfs zaken die in de hype zitten bij onze software al jaren gemeengoed zijn. 

 

 
2 https://www.gartner.com/en/documents/4004072 Gartner Data Management Hype Cycle 

https://www.gartner.com/en/documents/3999454
https://www.gartner.com/en/documents/4004072
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Figuur 8: Gartner Data Management Hype Cycle 

 

Wij concentreren ons naast Nederland vooral op de Europese markt, maar hebben ook klanten in 

Noord-Amerika en Afrika. 

 

De markt van E-Discovery (software en diensten) ontwikkelt zich snel en heeft een verwachte 

samengestelde jaarlijkse groei van 7,6% in 2021 tot 2026.3 

 

 
3 Dit betreft een reële interpretatie door ons van de cijfers van diverse onderzoeksbureaus zoals IDC, Gartner, Facts And 

Factors, Fortune en anderen. Zie over de groei bijvoorbeeld: https://complexdiscovery.com/ediscovery-market-size-mashup-

2021-2026-worldwide-software-and-services-overview-2021-2026/?amazonai-language=nl  

https://complexdiscovery.com/ediscovery-market-size-mashup-2021-2026-worldwide-software-and-services-overview-2021-2026/?amazonai-language=nl
https://complexdiscovery.com/ediscovery-market-size-mashup-2021-2026-worldwide-software-and-services-overview-2021-2026/?amazonai-language=nl
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De Governance/Privacy markt kenmerkt zich door het toenemende belang van privacy data, door 

wetgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob)/Wet open overheid (Woo).4  

 

Financiële instellingen, overheidsinstellingen en medische dienstverleners zijn belangrijke afnemers 

in deze markten.  

 

7.5 Omzet  

 

De jaaromzet ontwikkelt zich als volgt: 

 

2019  614.459 Euro 

2020  672.928 Euro 

2021  1.251.286 Euro 

 

Prognoses over onze financiële situatie kunt u lezen in Hoofdstuk 10.4.  

 

7.6 Wie zijn onze concurrenten? 

 

Wij voorzien dat de markt van Data Governance en Data Cleaning & Retentie de komende jaren 

versneld gaat groeien5. De data verzameldrift van de afgelopen decennia is tot een stop gekomen en 

organisaties zijn zich tot in de boardroom bewust van de risico’s van data, maar ook mogelijkheden 

van kennisbeheer. Het is onze verwachting dat komende jaren steeds meer organisaties zich actief 

zullen gaan bezighouden met data beheer. Wij zien daarbij dat er een duidelijke beweging is ingezet 

van enkel consultants inhuren om te voldoen aan de AVG naar daadwerkelijk actie ondernemen op 

het (opschonen van het) datalandschap.  

 

De meeste partijen die data gerelateerde software aanbieden, doen dit veelal in combinatie met als 

hoofdactiviteit advies en consulting werkzaamheden. Indica biedt een platform waarop de meeste 

 
4 De markt voor governance groeide van 2021 (USD2.62miljard) met 24.9% naar USD3.28miljard in 2022 en de verwachting 

is een blijvende groei: https://www.thebusinessresearchcompany.com/press-release/data-governance-market-2022  

5 Facts & Factors beschrijft een jaarlijkse groei van USD77.5 miljard in 2021 met 9.1% per jaar tot een waarde van USD130.6 

in 2028 (https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/16/2499432/0/en/With-9-1-CAGR-Enterprise-Data-

Management-Market-Size-Worth-USD-130-6-Billion-by-2028-Global-Industry-Trends-Share-Value-Analysis-Forecast-

Report-by-Facts-Factors.html) 

https://www.thebusinessresearchcompany.com/press-release/data-governance-market-2022
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/16/2499432/0/en/With-9-1-CAGR-Enterprise-Data-Management-Market-Size-Worth-USD-130-6-Billion-by-2028-Global-Industry-Trends-Share-Value-Analysis-Forecast-Report-by-Facts-Factors.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/16/2499432/0/en/With-9-1-CAGR-Enterprise-Data-Management-Market-Size-Worth-USD-130-6-Billion-by-2028-Global-Industry-Trends-Share-Value-Analysis-Forecast-Report-by-Facts-Factors.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/16/2499432/0/en/With-9-1-CAGR-Enterprise-Data-Management-Market-Size-Worth-USD-130-6-Billion-by-2028-Global-Industry-Trends-Share-Value-Analysis-Forecast-Report-by-Facts-Factors.html


 

 40 

data-gerelateerde projecten, onderzoeken en beheer na de juiste inrichting en configuratie werkelijk 

geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. 

 

Wij beschouwen onze concurrentie op dit moment als beperkt. Het gaat om de volgende markten: 

- Insight Engines 

- E-discovery 

- Governance en privacy  

 

Er zijn partijen die onderdelen van deze propositie aanbieden, maar geen van deze partijen heeft een 

“full text index”, waarbij grote hoeveelheden documenten en data snel kunnen worden verwerkt. 

Daarmee kan geen van hen deze gehele propositie aanbieden. Werkelijk flexibele inzichten in data, 

datalandschap en informatie zijn alleen mogelijk aan de hand van de door Indica gebruikte moderne 

technieken zoals machine learning, AI en NLP (taal interpreteren op natuurlijke, menselijke manier). 

 

Per markt hebben wij wereldwijd de volgende concurrenten: 

 

Insight Engines: 

• Mindbreeze 

• Sinequa 

• Coveo 

 

E-Discovery: 

• Zylab 

• Simflofy 

• IBM 

• Octobox 

 

Governance en privacy 

• Skysync 

• OneTrust 

• BigID 

 

Wij onderscheiden ons van deze concurrenten door ons gepatenteerde algoritme voor het Data 

Management Platform. In tegenstelling tot onze concurrenten kunnen wij zowel het platform als de 

service, een combinatie van kennis en software aanbieden. 
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7.7 Wie zijn onze klanten? 

 

Op dit moment zijn onze belangrijkste klanten (naar omzet en toekomstperspectief) de volgende 

partijen: 

• De Tweede Kamer der Staten-Generaal  

• UWV 

• DocDirekt, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (SSO, overkoepelende 

dienstverlener naar de Overheid) 

• Berenschot 

• Heineken 

• Carlsberg 

• Insinger Gilissen 

• Follow The Money 

• Kansas State Legislature 

• KPMG in verschillende landen (voornamelijk Benelux en Scandinavië) 

Een aantal klanten binnen de overheid en in het buitenland kan niet benoemd worden wegens 

nationale wetgeving of wenst anoniem te blijven. 
 

7.8 In welke landen zijn wij actief? 

 

Wij zijn vooral actief in Nederland, maar bedienen ook diverse klanten in Scandinavië, Duitsland, 

Luxemburg en België. Vanwege het type software kunnen klanten over de hele wereld worden 

aangesloten, zo hebben we ook klanten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 

 

De geografische spreiding van onze huidige klanten is (2021): 
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Figuur 7: Geografische spreiding omzet 

 

7.9 Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

 

Onze juridische structuur ziet er als volgt uit:  

 

Indica Holding BV 

Indica R&D Indica R&C Indica NL 

100% 100% 100% 

Bestuurder 

Scherpenhuijsen BV  

11.4% 

Bestuurder 

Joe Cool BV 

13.7% 

Stichting Aandelen 

Administratie 

3.0% 

P.E.A.Klinkert 

3.3% 

R.J.G van Vessum 

1.3% 

I.T.P International  

Telecom Projects B.V. 

21.1% 

Security Of Things fonds 

37.1% 

Kritteney BV 

9.1% 



 

 43 

 

Hierbij merken wij het volgende op: 

• Indica Holding B.V., dit is de houdstermaatschappij van Indica NL B.V., Indica R&C B.V. en 

Indica R&D B.V.  

• Indica NL B.V., in deze entiteit vinden alle commerciële activiteiten plaats.  

• Indica R&D B.V., de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten vinden in Indica R&D plaats. De 

ontwikkelaars zijn bij deze entiteit in dienst en de software is eigendom van deze B.V.  

• Indica R&C B.V., deze onderneming is opgericht om commerciële activiteiten rondom Risk & 

Compliance te voeren, momenteel is deze vennootschap inactief.  

 

7.10 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 

 

Ons belangrijkste intellectuele eigendom is: 

• de software; en 

• het handelsmerk 

Voor onze methodes is in 2010 octrooi verleend door het Nederlandse Octrooicentrum op de 

‘Methode voor het projecteren van gestructureerde informatie op een verzameling ongestructureerde 

informatie teneinde de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren’. De beschermingsduur is van 

toepassing tot en met 6 september 2030. Het octrooi is geregistreerd onder het nummer 1038225. 

Het octrooi geldt voor het gebied Nederland. Het octrooi is in 2010 aangevraagd door onze 

oprichters, de heer Pigeaud en Scherpenhuijsen en is bij notariële akte van 11 juli 2013 overgedragen 

aan onze dochtervennootschap Indica R&D B.V.  

 

Het beeldmerk met woordelementen is geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property 

(BOIP) per 2 januari 2014. De vervaldatum is 9 oktober 2023. Het handelsmerk is geregistreerd 

onder het nummer: 1276604. Het merkenrecht geldt voor het gebied België, Nederland en 

Luxemburg (de Benelux). 

 

7.11 Onze plannen 

 

Na (door) ontwikkeling van onze software, maken wij sinds 2020 een organische groei door. Deze 

groei is beperkt door de liquide middelen die wij beschikbaar hebben. De verwachte maximale groei 

zal zonder aanvullende financiering niet boven de 50% uitkomen, mede door een gebrek aan 

slagkracht op project uitvoer, sales en marketing.  
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Als wij geen financiering kunnen aantrekken dan verwachten wij dat we nog een jaar onze 

technologische voorsprong kunnen houden in de hierboven omschreven markten. Dit omdat onze 

concurrenten ons op technologisch niveau kunnen inhalen. Om na medio 2023 deze voorsprong te 

behouden, moeten wij versneld groeien door extra personeel aan te trekken. Dit willen wij doen met 

de opbrengsten van de uitgifte van deze obligaties. 

 

Onze huidige bezetting is 14 FTE. Wij willen de bezetting in 2022 laten groeien naar 21 FTE en in 

2023 naar zo’n 38 FTE. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid personeel die nodig is voor: 

• Sales om de verwachte omzetcijfers te kunnen halen; 

• Development om de gewenste klant specifieke zaken en gebruiksdoelen (ook wel use-cases) te 

kunnen implementeren; 

• Support om de aanwas van nieuwe klanten van implementatie en support te kunnen voorzien; 

en 

• Marketing voor het blijven positioneren in de markt.   

 

Omdat het onze verwachting is dat de omzet na de investeringen in extra personeel, met een 

vertraging van ongeveer 9 maanden zal toenemen voorzien wij een liquiditeitsafname van 1,5 miljoen 

euro, waarvoor een deel van de obligatielening voorzien is. 

 

Het opleiden van de dataspecialisten kost zo’n 3 maanden, het opleiden van de technische support 

staf kost tevens ongeveer 3 maanden. Onze verkoopprocessen duren vaak zo’n 3 tot9 maanden.  

 

De specialisten die wij willen aantrekken zijn nodig voor het opleiden van de verschillende partners 

en klanten. De support staf die wij willen aantrekken is nodig voor het adequaat kunnen aanbieden 

van het gewenste supportlevel. De Sales & Marketing mensen zijn nodig voor het in de markt zetten 

en verkopen van onze softwareoplossing. Daarnaast willen wij onze parttime CFO rol uitbreiden naar 

een fulltime rol. 

 

Hieronder hebben wij een tabel opgenomen met daarin de personele groei naar functie zoals wij deze 

voorzien voor 2022 en 2023. 

  eind 2022 2023 

Management 2 2 

Accountmanager  1 

Data Analyst jr 2 7 

Data Analyst sr 2 3 

Developer jr 4 5 
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Developer medior 5 6 

Developer sr 2 3 

Finance manager  1 

Finance medewerker   

Manager Data Analyst  1 

Marketing 2 2 

Office Manager  1 

Project Manager  2 

Sales 1 2 

Sales jr  1 

Sales Manager 1 1 

Totaal 21 38 
 

7.12 Belangrijkste contracten 

 

Onze belangrijkste contracten zijn de contracten over onze dienstverlening. Wij leveren onze 

producten op verschillende manieren, waarbij een Cloud omgeving snelle toegang tot het product 

garandeert, met maandelijkse mogelijkheid tot opzeggen. Daarnaast hebben wij enkele grote 

contracten die betrekking hebben op projecten, waarvan de belangrijkste er als volgt uitzien: 

 

- DocDirekt, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een groot 

overheidscontract, waarbij voor Q1 2023 zo veel mogelijk overheidsinstanties (30+) worden 

aangesloten op ons platform ten behoeve van invulling van Wet open overheid (Woo) tooling. 

Zie ook: https://www.doc-direkt.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/rijk-koopt-slimme-it-

om-informatie-sneller-te-kunnen-vinden 

- De Tweede Kamer maakt gebruik van INDICA Private Cloud voor de volgende toepassingen: 

o 1 contract voor E-Discovery ten behoeve van Parlementaire Enquêtes 

o 1 contract voor Woo tooling 

- Heineken, de Global Audit afdeling van Heineken maakt gebruik van INDICA Cloud voor het 

draaien van onderzoeken op basis van een meerjarig contract. 

- Carlsberg, de Audit afdeling van Carlsberg maakt gebruik van INDICA on-premises voor het 

draaien van onderzoeken op basis van een driejarig contract. 

- Kansas State Legislature maakt gebruik van INDICA data lifecycle management op basis van 

een driejarig contract. 

- UWV heeft een eigen installatie en maakt op basis van meerdere contracten gebruik van 

INDICA voor: 

o Privacy gerelateerde onderzoeken en het schonen van data 

https://www.doc-direkt.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/rijk-koopt-slimme-it-om-informatie-sneller-te-kunnen-vinden
https://www.doc-direkt.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/rijk-koopt-slimme-it-om-informatie-sneller-te-kunnen-vinden
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o Parlementaire enquêtes 

- KPMG Luxemburg is in het 3e jaar van een 10 jarig contract voor het bedienen van een bancaire 

klant in Luxemburg. 

 

Daarnaast: 

•  Is eind september 2022 een overeenkomst gesloten met NetCompany (zie 7.2) voor het 

leveren van diensten naar onze klanten en het wederverkopen van software. 

• Ook is een overeenkomst met ICTrecht in onderhandeling waarbij een gemeenschappelijke 

propositie wordt ontwikkeld. ICTrecht is een groot ICT gerelateerde juridische 

dienstverlener. 

• Wij hebben operational lease overeenkomsten voor twee voertuigen. Het gaat om een BMW 1 

serie voor een leaseprijs van € 684,76 (ex btw) per maand en een Audi e-tron voor een bedrag 

van € 1.425 per maand. Deze voertuigen zijn in gebruik door werknemers. 

• Ten slotte is er een huurovereenkomst voor onze locatie te Hilversum. Deze huurovereenkomst 

wordt telkens met 3 jaar verlengd. De huurovereenkomst zal in juni 2024 weer worden 

verlengd. De huurprijs op jaarbasis bedraagt per 30 juni 2022 € 69.176,88.  

 

 

7.13 Licenties en intellectuele eigendomsrechten 

 

Wij ontwikkelen al onze producten zelf, met een eigen team. Onze producten zijn gebouwd op een 

open-source platform. Voor enkele vrij beschikbare zaken (open source software) gebruiken wij 

standaard componenten, waarvan de belangrijkste zijn: 

- Apache Solr (zoekmachine) 

- Apache Zookeeper (configuratie beheer) 

- Apache Tika (data herkennen) 

- Apache webserver 

Onder de Apache 2.0 Open Source License. 

 

Verder draaien onze producten op een Linux Ubuntu Server omgeving en maken wij gebruik van vele 

standaard open source tools onder GPLv3 of MIT license, waaronder: 

- Mysql of Mariadb 

- VUEjs 

- Laravel framework 

- Redis 

- Tesseract OCR 
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Ten slotte kan het voorkomen dat er een tool is van een commerciële aanbieder die als plug in direct 

in onze software bruikbaar is. In dat geval kan er een licentie mee worden geleverd. Denk hierbij aan 

speech to text of betere OCR plug ins. Momenteel wordt er actief een PSPDFKit als plug in 

meegeleverd welke door een externe partij is ontwikkeld. 

 

Het intellectuele eigendom van alle specifiek door en voor ons ontwikkelde code is altijd eigendom 

van INDICA R&D B.V. Dit is ook in onze Algemene Voorwaarden opgenomen. Vo0r meer informatie 

over onze intellectuele eigendom verwijzen wij naar hoofdstuk 7.10.  

 

7.14 Belangrijkste investeringen 

 

Wij investeren met name in onze intellectuele eigendom: de software. Dit doen wij door goede 

mensen aan te trekken en op te leiden. Wij investeren dus ook met name in gekwalificeerd personeel. 

Wij zorgen er ook voor dat deze software de markt en onze visie volgt en steeds beter en robuuster 

wordt en blijft. 

 

Met het geld dat wij met de uitgifte van de achtergestelde obligaties ophalen, willen wij investeren in 

personeel, zoals uiteengezet in hoofdstuk 7.11.  

 

7.15 Wij hebben leningen 

 

Wij hebben twee leningen: 

- een rekening-courant kredietfaciliteit voor bedrijfsactiviteiten bij de Rabobank met 

hoofdsom €150.000. De rente bedraagt 1-maands Euribor + 4,9%-punt welke maandelijks 

in rekening wordt gebracht. De startdatum van dit krediet is 19 mei 2022. Het krediet heeft 

een onbepaalde looptijd. De Rabobank heeft recht op de volgende zekerheden van Indica 

Risk & Compliance B.V., Indica NL B.V., Indica Holding B.V. en Indica R&D B.V.: een 

pandrecht op alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen, een pandrecht op alle huidige en 

toekomstige rechten en vorderingen, een pandrecht op alle huidige en toekomstige 

voorraden en alle zekerheden die in de algemene voorwaarden van de Rabobank en de 

Algemene Bankvoorwaarden staan beschreven. Verder moet de lening van het 

Innovatiefonds Noord Holland worden achtergesteld bij de Rabobank financiering; 

- een lening van het Innovatiefonds Noord Holland B.V. (COL) met hoofdsom €130.000, 

waarvan er op 31 juli 2022 nog ongeveer €90.000 open stond. De rente bedraagt 3% per jaar. 

De lening wordt afgelost in acht gelijke aflossingen per kwartaal, te beginnen vanaf 1 juli 
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2021. De lening mag alleen gebruikt worden voor het financieren van de werkkapitaal- en 

investeringsbehoeften van Indica Holding B.V. De lening is achtergesteld ten opzichte van 

alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op Indica Holding B.V.  

 

7.16 Subsidies 

 

Vanuit de Overheid (RVO) krijgen wij WBSO subsidie. Dit is een subsidie gebaseerd op de Wet 

Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Deze subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid nieuw 

onderzoek dat wij doen en komt terug in loonheffingskorting. Daarnaast vragen wij soms Mkb-

innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidie aan voor speciale projecten (van de 

overheid via de RVO). In dat kader hebben wij in 2021 €20.000 voor onderzoek ontvangen.  

 

7.17 Informatie over onze aandelen 

 

Er is één soort aandelen, waarvan er in totaal 337.837 uitstaan. De nominale waarde van deze 

aandelen is 0.1 euro per aandeel. De aandeelhouders hebben in 2021 leningen geconverteerd in 

aandelen. 

Hieronder staat een overzicht van de houders van onze aandelen: 

 

Indica Holding B.V.  Aantal Aandelen 

per 21 juli 2022 

Percentage aandelen 

SoT Fund BV  140.193 37.1% 

ITP BV (Frans van Belle)  79.676 21.1% 

Joe Cool BV (Elmar Pigeaud)  51.642 13.7% 

Scherpenhuijsen BV (Pieter Scherpenhuijsen)  43.116 11.4% 

Kritteney BV (Rene Oldenbeuving)  34.473 9.1% 

STAK Indica Holding  11.337 3.0% 

PEA Klinkert  12.316 3.3% 

RJG van Vessem  5.084 1.3% 

Totaal  377.837 100% 
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7.18 Dividendbeleid 

 

Wij hebben tot op heden nog nooit dividend uitgekeerd. Gedurende de looptijd van deze obligaties 

zullen wij geen dividenduitkeringen doen.  
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8. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen maximaal € 2.000.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij een 

versnelde groei gaan faciliteren en verder uitbreiden naar Noordwest Europa, waarbij eerst Duitsland 

en andere Duitstalige gebieden worden benaderd. Vervolgens Scandinavië, Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk. De lening stelt ons in staat om enerzijds ons development team uit te breiden, zodat we 

het product en platform versneld verder kunnen brengen aan de hand van markt- en 

regelgevingsontwikkelingen. Anderzijds willen we ons salesteam verder uitbreiden om deze markten 

beter te kunnen bewerken. Wij willen het volledige bedrag dat wij ophalen met de uitgifte van deze 

obligaties dus besteden aan het werven, opleiden en betalen van loon van nieuwe medewerkers. 

 

Hier willen wij het geld aan 

besteden 

Totale opbrengst van € 

2.000.000 

Totale opbrengst van € 

500.000 

Investeren in het aantrekken van 

nieuw personeel 

€ 2.000.000 € 500.000 

 

Hieronder hebben wij een scenario opgenomen van de beoogde personele groei bij totale opbrengst 

van € 2.000.000 en bij een opbrengst van € 500.000. 

Opbrengst € 2.000.000 eind 2022 2023 2024 

Management 2 2 2 

Accountmanager  1 1 

Data Analyst jr 2 7 9 

Data Analyst sr 2 3 2 

Developer jr 4 5 5 

Developer medior 5 6 6 

Developer sr 2 3 3 

Finance manager  1 1 

Finance medewerker   1 

Manager Data Analysten  1 1 

Marketing Algemeen 1.5 1.5 2 

Marketing Duitsland e.0. 0.5 0.5 1 

Marketing Scandinavië    

Office Manager  1 1 

Project Manager  2 2 

Sales 1 1 1 

Sales Duitsland e.o.  1 2 
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Sales Scandinavië   1 

Sales jr  1 1 

Sales Manager 1 1 1 

Totaal 21 38 43 
 

Opbrengst € 500.000 eind 2022 2023 2024 

Management 2 2 2 

Accountmanager  1 1 

Data Analyst jr 2 4 6 

Data Analyst sr 2 2 2 

Developer jr 3 4 5 

Developer medior 4 5 5 

Developer sr 2 2 2 

Finance manager  1 1 

Finance medewerker    

Manager Data Analyst    

Marketing Algemeen 1 1 1 

Marketing Duitsland e.0. 0.5 0.5 0.5 

Marketing Scandinavië    

Office Manager    

Project Manager   1 

Sales 1 1 1 

Sales Duitsland e.o.  1 1 

Sales Scandinavië    

Sales jr  1 1 

Sales Manager 1 1 1 

Totaal 18.5 26.5 30.5 
 

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 limited sanity check. Deze kosten begroten wij op € 10.000. 

2. Kosten voor het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 18.500. 

3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij verkopen. 

Het gaat om een bedrag van maximaal € 60.000 (als wij 2.000 obligaties verkopen) en 

minimaal € 15.000 (als wij 500 obligaties verkopen). 
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4. Kosten voor een eenmalige set-up fee aan NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 93.500 als wij 2.000 obligaties 

verkopen. Het gaat om € 48.500 als wij 500 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. Het 

bedrag hangt niet af van hoeveel obligaties wij verkopen.  

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.600 per jaar. 

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 hoofdstuk 3.5 en in de 

trustakte. Die vindt u in de bijlage.  

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

8.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
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 door onze opgebouwde liquiditeit. Lukt dat niet? Dan zullen wij 

op een andere manier terugbetalen, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten. 

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 9% rente per jaar. Lenen wij 2.000.000 euro? Dan betalen wij dus € 

180.000 per jaar aan rente. De betaling van rente zal plaatsvinden vanuit onze vrije geldstroom 

(kasstromen). De terugbetaling van de lening zal aan het eind van de looptijd worden gedaan uit de 

opgespaarde/gereserveerde liquide middelen. 

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

 

In principe heeft vooral de organisatie belang bij de uitgifte van deze obligaties, zodat de 

groeiplannen gewaarborgd zijn. Daarnaast hebben de aandeelhouders belang bij deze uitgifte, omdat 

er kapitaal wordt aangetrokken zonder dat er verwatering optreedt. 
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9. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Dit zijn de belangrijkste leidinggevende personen 

in ons bedrijf:  

 

• onze bestuurders; en 

• ons management team. 

 

Wij hebben per 1 augustus 2022 14FTE voor de bedrijven uit onze groep werken. Het kantooradres 

van al deze personen is Groest 106, 1211 EE, Hilversum.  

 

9.1 Onze bestuurders  

 

Onze statutaire bestuurders zijn: 

 

Elmar Pigeaud 

Elmar Pigeaud (1976), is tijdens zijn studie in Delft begonnen met IT consultancy. Dit bedrijf SOG 

Services, ontstaan in 2000, bestaat nog steeds. Hieruit zijn in de loop der jaren verschillende veelal 

software gerelateerde bedrijven ontstaan. Onder meer onlinecontracten.nl (opgegaan in SOCS), dit 

was een platform voor het beheren van particuliere contracten en overeenkomsten met vele 

duizenden gebruikers. Daarnaast heeft hij met enkele anderen een platform voor het filteren en 

schoonmaken van email (stopmijnspam.nl) opgezet.  

Elmar heeft van 2012-2017 bij Rockstart als mentor opgetreden en is als mini investeerder en 

adviseur ook bij Owlin, Peerby, Pastbook en vele andere start-ups betrokken en betrokken geweest. 

In 2013 heeft Elmar met Pieter en anderen INDICA opgericht. Sinds twee jaar zijn alleen Elmar en 

Pieter nog actief als bestuurder en aandeelhouder.  

Naast zijn werk is Elmar vader van 2 kinderen, enthousiast wedstrijdzeiler, zeil wedstrijdleider, skiër 

en actief als vrijwilliger binnen jeugdrugby en jeugdzeilen. 

(https://www.linkedin.com/in/pigeaud/) 

 

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen ons en de heer Pigeaud. 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. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/pigeaud/
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Pieter Scherpenhuijsen 

Na zijn studie Geofysica in Delft is Pieter in 2000 begonnen als EDP Auditor. In deze positie kwam 

hij bij vele ondernemingen over de vloer en kon zodoende in het IT huis kijken. Dit gaf ideeën. 5 jaar 

later is hij zijn eerste onderneming begonnen, Filterworks. In 2013 is Pieter met Elmar INDICA 

gestart. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in classificatie technologie, zoektechnologie, AI 

technologie, software ontwikkeling, management, fundraising en natuurlijk ondernemerschap. 

Pieter plant veel tijd voor softwareontwikkeling en het bedenken van nieuwe en sneller methodes 

voor het verwerken van data. Met Elmar vormt hij het bestuur van INDICA en vult dus een groot deel 

van het leiderschap in.  

https://www.linkedin.com/in/pcscherpenhuijsen/ 

 

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen ons en de heer Scherpenhuijsen. 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 Het management team 

 

Simone Jeurissen - Hoofd Data-analisten  

Simone is geboren in Frankrijk, drie talig opgegroeid in Canada, Nederland en China. Door haar 

gevoel voor taal in combinatie met haar Master’s in Business Information Management (2016, 

RSM) is bij Simone interesse voor datamanagement ontstaan.   

Simone is een dataprofessional die niet bang is om in de technische details te duiken, maar de 

noodzaak van een praktische en bedrijfsgerichte aanpak begrijpt. Ze is een sterke conceptuele 

denker met passie voor haar werk. Direct na haar studie is ze bij KPMG in Amstelveen aan de slag 

gegaan als consultant, waar ze als snel met INDICA in aanraking kwam. Eind 2020 is Simone bij 

INDICA aan de slag gegaan om de Professional Services afdeling op te zetten. 

In de loop der jaren heeft ze meer dan tientallen klanten geholpen bij het ontwerpen en 

implementeren van zowel de technische als organisatorische mechanismen die nodig zijn om 

hoogwaardige (on)gestructureerde gegevensbronnen te produceren en te onderhouden. Als 

datamanagement expert heeft ze ervaring in een breed scala van sectoren, met als specialisatie data 

governance en data-architectuur. 

Simone is binnen Indica en haar klantomgeving uitgegroeid tot een autoriteit op het 

datamanagement vlak waarbij ze ook vaak lezingen geeft en derden van waardevol advies kan 

voorzien. 

https://www.linkedin.com/in/simonejeurissen/ 

https://www.linkedin.com/in/pcscherpenhuijsen/
https://www.linkedin.com/in/simonejeurissen/
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Wendy ter Horst– Hoofd Software ontwikkeling 

Wendy, geboren in 1993, is in 2018 afgestudeerd in Informatica met de specialisatie 

mediatechnologie aan de Hogeschool in Leiden. Direct na haar studie is Wendy bij INDICA in 

Hilversum komen werken, waar zij in eerste instantie front-end software ontwikkeling deed. 

Langzaam maar zeker is zij zich meer gaan verdiepen in onder andere middleware, back-end en 

UI/UX om het product gebruikersvriendelijker te maken. Na verloop van tijd is Wendy meer 

algemene management taken op zich gaan nemen en heeft zich via team leader verder tot hoofd 

software ontwikkeling ontplooid. Daarnaast is Wendy ook verantwoordelijk voor testen en interne 

audits. Zij is nauw betrokken bij onze (ISO) certificeringen. 

https://www.linkedin.com/in/wendy-ter-horst-b9679786/ 

 

Joost Rutgers– Hoofd Sales 

Joost is opgegroeid in een ondernemersgezin, waardoor hij van jongs af aan commercieel denken 

en klantgericht bezig zijn met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Na zijn studie Commerciële 

Economie aan de HEAO heeft hij in verschillende rollen ervaren dat sales en marketing 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en probeert hij altijd vanuit het perspectief van de klant 

hier het commerciële proces op in te richten. Met veel ervaring in software sales is Joost begin 2022 

bij INDICA in dienst gekomen. Door een uitgebreid netwerk in de publieke sector en in de 

corporate markt gecombineerd met een goed zicht op een potentieel te ontwikkelen 

partnernetwerk, kan Joost met zijn ondernemende manier van werken bijdragen aan de verdere 

groei van INDICA, zowel op de Nederlandse thuismarkt als daarbuiten. 

https://www.linkedin.com/in/joostrutgers/ 

 

9.3 Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden 

 

De bestuurders verklaren het volgende over het verleden:  

- zij zijn niet betrokken geweest bij fraudemisdrijven;  

- zij zijn niet voorwerp geweest van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of opgelegde 

sancties door wettelijke autoriteiten of door een toezichthouder;  

- zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen als bestuurder, 

leidinggevende of als lid van een toezichthoudend orgaan van een uitgevende instelling; en  

- zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen in het kader van het beheer 

of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/wendy-ter-horst-b9679786/
https://www.linkedin.com/in/joostrutgers/
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9.4 Raad van Advies 

 

Onze Raad van Advies adviseert het bestuur op maandelijkse basis. Daarbij kunnen zij ook 

assisteren bij bestuursverantwoordelijke taken en fungeren zij als klankbord. 

 

De Raad van Advies bestaat uit: 

- Frans van Belle (MCI Worldcom, 1850, Sandd) 

- Aldebert Wiersinga (Boer&Croon, founder VCC) 

- Jos Bourgonje (NetDialog, founder VCC) 

 

De Raad van Advies is ingesteld op verzoek van onze aandeelhouders. Onze bestuurders 

rapporteren minimaal één keer per maand aan de Raad van Advies over de voortgang (financieel, 

commercieel, technologie, organisatie, etc.) in relatie tot het businessplan. Daarnaast moeten onze 

bestuurders en de vergadering van aandeelhouders bepaalde voorgenomen besluiten voorleggen 

aan de Raad van Advies. 
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels 

Ieder jaar wordt er een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening over kalenderjaar 2021 is het laatste 

jaar waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 21 juli 2022 door de 

algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 26 augustus 2022 is de jaarrekening 

gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 

Onze administrateur is Adfino sinds 2019. Het adres van onze administrateur is Amersfoortseweg 7, 

3951 LA MAARN. Deze heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor onze geconsolideerde 

jaarrekeningen 2020 en 2021.  

 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/indica. 

 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over de boekjaren 2020 en 

2021. De boekjaren lopen gelijk aan de kalenderjaren; er is derhalve geen sprake van een gebroken 

boekjaar. De gepresenteerde cijfers betreffen geconsolideerde cijfers op holdingniveau. Het 

genoemde holdingniveau betreft de bedrijven Indica Holding B.V., Indica NL B.V., Indica R&D B.V. 

en Indica Risk & Compliance B.V.. 

 

10.2.1  Geconsolideerde W&V-rekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 

 

In onderstaande tabel worden de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen gepresenteerd over 

de boekjaren 2020 en 2021. Na een aantal jaren van ongeveer gelijkblijvende omzet (€ 600.000-€ 

700.ooo) is er een sterke omzetstijging gerealiseerd in boekjaar 2021. Deze omzetstijging is het 

gevolg van marketing en sales activiteiten die gepland waren voor 2020. Helaas heeft COVID hier 

vertraging in gebracht, maar dit heeft geresulteerd in een significante stijging van het resultaat van 

2021.  
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Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten zijn met circa 86% gestegen van € 672.928 (2020) naar € 1.251.286 (2021). 

Naast reguliere en recurring omzet is onze omzet in 2021 significant gestegen door met name het 

winnen van een aantal nieuwe contracten bij de Overheid, Ernst & Young en SVB (Protinus). Voor 

2022 zijn EY en SVB nog niet actief, de verwachting is dat deze in het derde of vierde kwartaal van 

2022 of eventueel in 2023 weer actief worden. 

 

Inkoopkosten en uitbesteed werk 

De gepresenteerde ‘Inkoopkosten en uitbesteed werk’ betreft een eenmalige winstdeling met een 

derde partij in 2020. Sinds 2017 is er zeer intensief samengewerkt met KPMG voor het ontwikkelen 

van de E-Discovery module van Indica. Vanuit deze samenwerking had KPMG een recht op 25% 

van de winst op General Risk & Compliance (GRC) omzet. In 2021 is dit recht afgekocht. Er zijn 

geen speciale afspraken meer met KPMG. Wel is er nog goed contact met betrekking tot verkoop 

kansen. 

 

Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening Indica Holding BV in EUR

2021 2020

Bedrijfsopbrengsten 1.251.286       672.928   

Inkoopkosten en uitbesteed werk -                   -100.679  

Bruto Marge 1.251.286       572.249   

Personeelskosten -592.650         -345.463  

Afschrijvingen -7.732             -7.199      

Overige bedrijfskosten -406.590         -330.411  

Totale kosten -1.006.972     -683.073  

Bedrijfsresultaat 244.314          -110.824  

Financiële Baten en Lasten -19.057           -17.090    

Resultaat voor belasting 225.257          -127.914  

Belasting -                   -            

Resultaat na belasting 225.257          -127.914  
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In 2021 is er geen sprake van een dergelijke revenue split. Daarnaast wordt geen werk uitbesteed en 

zijn er geen inkoopkosten die rechtstreeks betrekking hebben op de gerealiseerde omzet. 

 

Personeelskosten 

Naast reguliere salarisverhogingen, vertaalt de groei van het aantal personeelsleden van 10 FTE in 

2020 naar 16,1 FTE in 2021 zich in een stijging van de personeelskosten. Eind 2021 en begin 2022 

hebben er wat verschuivingen plaatsgevonden, waarbij er tijdelijke overlap is ontstaan en ook een 

enkeling niet geheel op de juiste plek bleek te zijn. Daardoor is het personeelsbestand in 2022 

teruggelopen naar 14 FTE, maar dit zal in het 3e en 4e kwartaal weer worden uitgebreid. 

 

Afschrijvingen 

De post afschrijvingen heeft betrekking op afschrijvingskosten voor materiële vaste activa, zoals 

kantoorinrichting, servers, laptops en overige hardware. 

 

Overige bedrijfskosten 

Het meest substantiële deel van de overige bedrijfskosten betreffen kosten voor de 

managementvergoeding en huisvestingskosten. De verandering in de kosten van 2020 (€ 330.411) 

naar 2021 (€ 406.590) worden met name veroorzaakt door een hoger omzetniveau en zodoende een 

hoger kostenniveau. 

 

Financiële Baten en Lasten 

De post financiële baten en lasten betreft rentekosten voor enerzijds langlopende schulden en 

anderzijds voor een aantal converteerbare leningen. Dit waren leningen van verschillende 

aandeelhouders. Deze leningen zijn in 2021 geconverteerd en omgezet in eigen vermogen waarvoor 

aandelen zijn uitgegeven.  

 

Resultaat na belasting 

In 2021 hebben wij een positief resultaat van € 225.257 voor belasting behaald. Door compensabele 

verliezen uit het verleden hebben wij in 2021 geen belasting over dit positief resultaat hoeven af te 

dragen. Daardoor is het resultaat voor belasting gelijk aan het resultaat na belasting. 

 

10.2.2 Geconsolideerde balans over de boekjaren 2020 en 2021 

 

In onderstaande tabel worden de geconsolideerde balansen gepresenteerd over de boekjaren 2020 

en 2021.  
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Immateriële Vaste Activa 

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs 

als het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: 

als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten 

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke 

reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving 

van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en 

vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Vooralsnog hebben geen 

afschrijvingen plaatsgevonden. De post immateriële vaste activa is in de periode 2020 – 2021 

Geconsolideerde Balans Indica Holding BV in EUR

2021 2020

Immateriële Vaste Activa 708.682     550.362  

Materiële Vaste Activa 19.278       22.377    

Financiële Vaste Activa 11.300       8.650       

Totaal Vaste Activa 739.260     581.389  

Vorderingen 256.525     256.949  

Liquide Middelen 27.578       30.714    

Totaal Vlottende Activa 284.103     287.663  

Totaal Activa 1.023.363 869.052  

Groepsvermogen 713.396     168.139  

Totaal Eigen Vermogen 713.396     168.139  

Langlopende schulden aan partcipanten -             212.188  

Overige langlopende schulden 117.650     130.000  

Vreemd Vermogen Lang 117.650     342.188  

Kortlopende schulden aan partcipanten 7.000         7.000       

Crediteuren 34.170       131.673  

Overige kortlopende schulden 151.147     220.052  

Vreemd Vermogen Kort 192.317     358.725  

Totaal Passiva 1.023.363 869.052  



 

 61 

toegenomen van € 550.362 naar € 708.682 omdat wij meer ontwikkelingskosten hebben geactiveerd. 

Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.  

 

Materiële Vaste Activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. In het jaar 

van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De materiële vaste activa bestaan met name uit 

kantoorinrichting, servers, laptops en overige hardware. In het boekjaar 2021 hebben wij geen 

significante investeringen gedaan in materiële vaste activa. De waardevermindering wordt met name 

veroorzaakt door reguliere afschrijvingen. 

 

Financiële Vaste Activa 

Financiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde en betreffen met name borgsommen 

voor het pand en de leasevoertuigen. De stijging in 2021 wordt veroorzaakt door de lease van een 

nieuwe auto en de daarbij behorende borgsom. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. Vorderingen betreffen hier met name openstaande debiteuren en 

onderhanden projecten. Per ultimo 2021 zijn er per saldo geen grote wijzigingen in de vorderingen 

waarneembaar ten opzichte van 2020. Posten die onder het kopje vorderingen zijn opgenomen 

betreffen debiteuren, rekening couranten, overige vorderingen en overlopende activa. 

 

Liquide Middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

 

Groepsvermogen 

Het eigen vermogen van de onderneming bestaat uit de som van het gestorte aandelenkapitaal, de 

agioreserve en de winstreserves. Per ultimo 2021 heeft er een conversie plaatsgevonden waarbij 
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langlopende leningen van participanten zijn omgezet in Eigen Vermogen. Deze omzetting heeft een 

toename van de solvabiliteit tot gevolg gehad. 

 

Vreemd vermogen lang 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde 

boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende 

de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast 

verwerkt. Per ultimo 2021 staat er nog één langlopende lening open waarop periodiek wordt afgelost. 

Het gaat om een lening bij het Innovatiefonds Noord Holland B.V. U leest meer over deze lening in 

hoofdstuk 7.15. De langlopende schulden aan participanten zijn in 2021 omgezet in eigen vermogen 

waarvoor aandelen zijn uitgegeven (zie tevens in voorgaande paragraaf (groepsvermogen) 

 

Vreemd vermogen kort 

Naast openstaande te betalen crediteuren, is onder het kort vreemd vermogen opgenomen te betalen 

belastingen, personeelskosten (sociale lasten, vakantiegeld) en overige te betalen kosten. Door een 

stijging in de omzet is het kort vreemd vermogen per ultimo 2021 afgenomen. Dit is met name terug 

te zien in een sterke daling van de crediteurenstand (van  € 131.673 naar € 34.170) en een daling van 

de overige kortlopende schulden (van € 220.052 naar € 151.147) 

 

10.3 Tussentijdse cijfers van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 (H1 2022)  

 

Winst- en verliesrekening 

In onderstaande tabel worden de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen gepresenteerd over de 

eerste helft van boekjaar 2022 en 2021 alsmede het 1e en 2e kwartaal 2022.  
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Bedrijfsopbrengsten 

De omzet in het eerste halfjaar van 2022 is circa 10% hoger dan de gerealiseerde omzet over het 

eerste half jaar van 2021.  

 

Personeelskosten 

Door aanname personeel en indexatie van lonen is er een stijging in de loonkosten gerealiseerd in 

het eerste half jaar van 2022 (14 FTE) vergeleken met het eerste half jaar van 2021 (10-11 FTE). De 

terugval van 16FTE ultimo 2021 naar 14 FTE 2022 is voornamelijk junior personeel dat vervangen 

door medior en senior personeel. 

 

Overige bedrijfskosten 

Er is een substantiële toename van de overige bedrijfskosten in H1-2022 in vergelijking met H1-2021. 

Dit wordt met name veroorzaakt door extra kosten voor advisering, accountantskosten en overige 
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kosten, welke op haar beurt wordt veroorzaakt door extra activiteiten bij het ophalen van extra 

kapitaal via NPEX en het verder kwalitatief opschalen van de organisatie. 

 

Financiële Baten en Lasten 

De rentelasten zijn als gevolg van het krediet in rekening-courant gestegen van € 8.673 in het eerste 

half jaar van 2021 naar € 10.901 in het eerste half jaar van 2022. 

 

Balans 

In aansluiting op paragraaf 10.2.2 worden in onderstaande tabel de geconsolideerde balansen 

gepresenteerd over de eerste helft van boekjaar 2021 en de eerste helft van 2022.  

 

  

Geconsolideerde Balans Indica Holding BV in EUR

2022

ACT H1

2021

ACT H1

Immateriële Vaste Activa 708.682                    550.362         

Materiële Vaste Activa 19.278                       19.839           

Financiële Vaste Activa 11.300                       11.150           

Totaal Vaste Activa 739.260                    581.351         

Vorderingen 256.525                    318.906         

Liquide Middelen 27.578                       6.890             

Totaal Vlottende Activa 284.103                    325.796         

Totaal Activa 1.023.363                 907.147         

Groepsvermogen 713.396                    258.612         

Totaal Vlottende Activa 713.396                    258.612         

Langlopende schulden aan partcipanten -                             212.188         

Overige langlopende schulden 117.650                    130.312         

Vreemd Vermogen Lang 117.650                    342.500         

Kortlopende schulden aan partcipanten 7.000                         7.000             

Crediteuren 34.170                       47.161           

Overige kortlopende schulden 151.147                    251.874         

Vreemd Vermogen Kort 192.317                    306.035         

Totaal Passiva 1.023.363                 907.147         
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De verdere opbouw van de immateriële vaste activa is de grootste wijziging in de balans van het eerste 

half jaar 2022 ten opzichte van het eerste half jaar 2021.  

 

10.4 Prognose na kalenderjaar 2022 (2023 t/m 2027) 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van onze verwachting na kalenderjaar 2022. 

 

Let op! Onderstaande prognoses zijn uitgewerkt op basis van onze verwachtingen en 

inzichten op basis van de huidige marktomstandigheden. Dit betreffen aannames en 

bieden geen garanties dat realisatie hierbij aan zal sluiten. Er kunnen zodoende geen 

rechten ontleend worden aan deze prognoses. Daarnaast zijn de cijfers niet 

samengesteld / gecontroleerd door een accountant. 

 

Voor de prognoses zijn de volgende aannames gedaan: 

• Er wordt een obligatielening uitgegeven, groot € 2.000.000; 

• Het geld dat met deze obligatielening wordt opgehaald zal worden besteed aan versnelde 

opbouw van de organisatie door middel van aanname van marketing en sales kracht, support 

en development personeel; 

• De verwachte groei zal in de eerste twee jaren (2023 en 2024) relatief sterk zijn (respectievelijk 

60% en 100%) en zal daarna relatief minder sterk zijn omdat de concurrentie met een 

technologische inhaalslag bezig is.(circa 25%); 

• Het verdienmodel zal in de komende jaren in verhouding meer verschuiven van non-recurring 

naar recurring, wat betekent dat de focus steeds verder op licentie en verbruik gaat vallen, 

wat een verwachte autonome repeterende kasstromen oplevert 

• Het personeelsbestand ontwikkelt zich als volgt: eind 2022 verwachten wij 21 FTE werkzaam, 

eind 2023 38 FTE, eind 2024 38 FTE, eind 2025 48 FTE, eind 2026 59 FTE en eind 2027 74 

FTE.  

 

Let op: onze prognoses zijn gebaseerd op de aanname dat wij € 2.000.000 ophalen met de uitgifte 

van de obligaties. Als wij minder dan € 2.000.000 ophalen, bijvoorbeeld € 500.000, dan kunnen wij 

minder investeren in de groei van ons personeelsbestand. Dit personeelsbestand zal dan langzamer 

groeien. Wij kunnen dan minder in sales en marketing investeren, waardoor de omzet wel zal stijgen, 

maar naar rato minder dan wanneer wij € 2.000.000 kunnen investeren. 
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Bedrijfsopbrengsten 

De omzet 2022 betreft de gebudgetteerde omzet inclusief de uitgifte van de obligatielening (€ 

2.000.000). Zoals aangegeven in de uitgangspunten verwachten wij een substantiële omzetstijging 

bij bestaande klanten, alsook nieuwe klanten in de komende jaren. Naast een verwachte toename van 

de omzet verwachten wij dat er een verschuiving zal plaatsvinden van non-recurring omzet naar 

recurring omzet, welke een meer regelmatige omzet en zodoende kasstromen zal geven. Deze 

verschuiving wordt met name veroorzaakt door het feit dat wij verwachten dat wij meer 

abonnementen zullen aangegaan en dat er meer onderhoud plaatsvindt. Een deel van de verwachte 

omzet uit de eerste helft van 2022 valt door uitstel van onder meer overheidscontracten in de tweede 

helft 2022. 

 

Totale kosten 

In lijn met een verwachte stijging van de omzet zullen de kosten toenemen in de komende jaren. Wij 

voorzien dat met name personeelskosten zullen groeien door uitbreiding van het personeelsbestand 

naar circa 74 fte per ultimo 2027. 

Naast personeelskosten verwachten wij een stijging in de overige kosten, zoals bijvoorbeeld Sales- & 

Marketingkosten en huisvestingskosten. 
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Financiële Baten en Lasten 

Het is de verwachting dat vanaf 2024 de rentekosten alleen zullen bestaan uit de rentelasten voor de 

€ 2.000.000 lening. De overige leningen zullen dan zijn afgelost of niet langer nodig zijn zoals 

bijvoorbeeld het krediet in rekening-courant.  

 

  

 

Op basis van de bovenstaande tabel vallen de volgende zaken op: 

 

Immateriële Vaste Activa 

Onderzoek- en ontwikkelingskosten voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel 

van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch 

succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden 

behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Door de verwachte groei van de 

organisatie en het verder volwassen worden van de geactiveerde software zal de waardeontwikkeling 

versnellen. 
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Vlottende Activa + Vreemd Vermogen Lang 

Door de verwachte hogere omzet en winstgevendheid nemen zowel de Vorderingen (debiteuren) als 

de Liquide Middelen toe. Door een aflossing van de obligatielening (VVL) per ultimo 2027 vertraagd 

de opbouw van de Liquide Middelen positie dat jaar. 

 

Groepsvermogen 

Door flink te investeren in zowel werving en selectie en personeel waarbij de omzet achterloopt ten 

opzichte van de kosten, neemt het Eigen Vermogen af in kalenderjaar 2023 en het eerste en tweede 

kwartaal van 2024. Het is de verwachting dat dit zich vanaf het derde kwartaal van 2024 herstelt. In 

de jaren daarna zal het groepsvermogen naar verwachting toenemen naar een geschat eigen 

vermogen positie van circa € 9.100.000 als gevolg van geprognotiseerde omzetstijging. 

 

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 als volgt uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

 
Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 30 juni 2022 die voor ons van bijzonder van belang zijn 

en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit vanaf 2020 (actual) t/m 2027 

(verwachting). 
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10.6  Rechtszaken 

In de laatste 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 of die van de groep.  

 

10.7  Onze vooruitzichten zijn niet slechter sinds de publicatie van onze laatste 

financiële overzichten 

Wij hebben onze laatste financiële overzichten per 30 juni 2022 bekend gemaakt. Sinds deze datum 

zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.  

 

Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij 

wezenlijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten. 

 

10.8  Geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in onze 

handelspositie  

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2021 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er geen wijziging van betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep van 

bedrijven waar wij bij horen. Sinds 31 december 2021 zijn er ook geen wijzigingen van betekenis 

geweest in de financiële positie 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 waarin het prospectus 

gepubliceerd is. Dat is in dit geval 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.  

 

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. 
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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. 

 

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, Indica 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 de 

bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

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

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

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

niet op tijd de rente hebben betaald.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

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

 

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

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

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via  

e-mail een bericht over de vergadering.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

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

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

of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen.  

Komt u op de vergadering? Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. 

Andere personen mogen alleen op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat 

goed vindt. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1. u mag spreken (het woord voeren). 

2. u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  
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De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

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

Dit verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX.  

Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

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

complaints@indica.nl. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

INDICA Holding B.V. 

t.a.v. De Directie 

Groest 106 

1211EE Hilversum 

 

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 akte van oprichting en statuten 

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 

- onze jaarrekening over 2020 en 2021 met samenstellingsverklaring van de administrateur 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/effectenbeurs/indica. 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    TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

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

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

Groest 106, 1211EE (Hilversum), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 58084118 (“Indica Holding”),  

 

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. Indica Holding geeft voor maximaal €2.000.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

2.000 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 Indica Holding. 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.  

 

Indica Holding en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met 

elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Indica Holding heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  

 

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

door Indica Holding van alle bedragen die Indica Holding moet betalen aan de beleggers op 

grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Indica Holding heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de 

totale schuld die Indica Holding aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de 

lening en de rente die Indica Holding aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Indica 

Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens 

artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Indica Holding rente of betaalt Indica Holding de lening 

terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld 

die Indica Holding heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch 

met dat bedrag omlaag. 

 

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

de beleggers? Dan is Indica Holding ook in verzuim jegens Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

Indica Holding ook opeisbaar. 
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3. Indica Holding moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Indica Holding 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 Indica Holding de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  

 

Dan moet Indica Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan 

de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Indica Holding aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Indica Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

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

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Indica Holding, 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 Indica Holding. Dat 

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

hoeft terug te betalen aan Indica Holding. 

 

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 Indica Holding 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.  
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4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

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

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

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

 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening 

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

Dan wordt de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de 

beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen 

maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.   

 

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

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

Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit geldt niet 

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

Obligatiehoudersbelangen.  

 

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. Indica Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

Indica Holding 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.  
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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 Indica Holding de afspraken over de obligaties 

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

 

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

voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

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

plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

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

 

9.    Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Indica Holding 

de afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Indica Holding.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Indica 

Holding. 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 Indica Holding of tegen 

de bestuurders van Indica Holding, als Indica Holding de afspraken niet nakomt. De beleggers 

doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Indica 

Holding of tegen de bestuurders van Indica Holding 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 Indica Holding failliet gaat.  

 

9.4 Komt Indica Holding de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Indica Holding één keer een uitstel van betaling van de rente 
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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 Indica Holding 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. 

 

9.6 Deze Trustakte geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 2:346, eerste lid, onderdeel e. 

Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen bevoegd is tot het 

indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van 

zaken van de Indica Holding (enquête), zoals beschreven in artikel 2:345, eerste lid, Burgerlijk 

Wetboek 

 

10.  Als Indica Holding de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Indica Holding in 

verzuim is. Indica Holding is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Indica Holding heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Indica Holding 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 Indica Holding hiervoor schriftelijk in 

gebreke gesteld, en 

 

3. Indica Holding is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken 

nagekomen. 
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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 Indica Holding is aangevraagd of als Indica Holding failliet is 

verklaard.  

Of als Indica Holding (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille 

bewindvoerder is aangesteld, of als Indica Holding een besluit tot ontbinding heeft 

genomen, of als er een WHOA procedure ten aanzien van Indica Holding is gestart. 

 

2. Als Indica Holding een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning 

niet heeft. Of als Indica Holding die vergunning verliest of niet meer aan de 

voorwaarden van de vergunning voldoet.  

 

3. Als Indica Holding zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Indica Holding in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een 

lening aan te gaan. 

 

5. Als Indica Holding een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als 

Indica Holding de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie 

voldoet. 

 

6. Als Indica Holding afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als Indica Holding (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

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

 

9. Als Indica Holding geld leent aan een derde. Of als Indica Holding afspreekt dat zij voor 

een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Indica Holding zekerheid geeft aan een 

derde, behalve factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen als bedoeld in de 



 

 85 

Wet op het financieel toezicht. Met een derde wordt niet bedoeld een 

dochtervennootschap van Indica Holding.  

 

10. Als Indica Holding 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 

Indica Holding heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. Indica Holding 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 Indica Holding 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 Indica Holding de vergadering bijeenroepen volgens de 

regels van deze trustakte. 

 

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. 
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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 Indica 

Holding is.   

 

11.6 Heeft Indica Holding 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 Indica Holding 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 

Indica Holding 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 Indica Holding of op een andere locatie 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie 

wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  
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13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door 

de voorzitter.  

 

13.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Indica Holding 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 Indica Holding 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. 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 Indica Holding 

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 Indica Holding 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 Indica Holding plaatsvindt 

 

16.2 Indica Holding zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na 

de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Indica Holding te 

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

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Indica Holding 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.  

 



 

 90 

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 Indica Holding 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 Indica Holding. "Onafhankelijk" 

betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) 

aandelen hebben van Indica Holding. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van 

Indica Holding. Of van een bedrijf dat bij Indica Holding 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 

17.2.   

 

17.5 Indica Holding zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Indica Holding zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

 
18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Indica Holding 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 Indica Holding 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. 
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19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 

volgens deze trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

 

 Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

 Rechtbank Amsterdam. 

 


