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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 
Liquidseal Holding B.V.

21 september 2022

U kunt geld uitlenen aan ons, Liquidseal Holding B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere € 1.000 
geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. 
Dat is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U belegt dan in ons. Wij willen € 1.750.000 
lenen. Wij bieden in totaal dus 1.750 obligaties aan. 

Voor de obligatie is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd. Als de 
obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht via het 
handelsplatform van NPEX. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? Dan kan de obligatie 
meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw obligatie dan u 
heeft betaald. 

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

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

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

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



2/101

1 INHOUDSOPGAVE

1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................2

2 Risicofactoren.........................................................................................................................................5

2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee...........................................................................................5

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties .................................................................................................6

2.3 Risico’s die horen bij ons .........................................................................................................................8

3 Met wie werken wij samen voor de obligaties? ....................................................................................13

3.1 Algemeen ..............................................................................................................................................13

3.2 Liquidseal Holding B.V...........................................................................................................................13

3.3 NPEX B.V. ..............................................................................................................................................14

3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf ...............................................................................................................14

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen.....................................................................................................15

4 Informatie over de obligaties................................................................................................................16

4.1 Een overzicht van de obligaties.............................................................................................................16

4.2 De obligaties zijn achtergesteld ............................................................................................................20

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening...................................................................................................21

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen ............................................................................................21

4.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? ..........................................................................22

4.6 Hoofdelijke aansprakelijkheid...............................................................................................................22

5 Als u obligaties wilt kopen ....................................................................................................................23

5.1 U schrijft in en u betaalt........................................................................................................................23

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen.......................................................................................................24

6 Als u obligaties wilt verkopen ...............................................................................................................25

6.1 U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX ..................................................................25

6.2 Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?.............................25



3/101

7 Informatie over ons ..............................................................................................................................26

7.1 Wat doen wij? .......................................................................................................................................26

7.2 Onze producten.....................................................................................................................................29

7.3 Sales ......................................................................................................................................................39

7.4 In welke landen zijn wij actief? .............................................................................................................42

7.5 Toekomst ..............................................................................................................................................44

7.6 Op welke markten zijn wij actief? .........................................................................................................47

7.7 Belangrijkste contracten .......................................................................................................................49

7.8 Belangrijke investeringen......................................................................................................................50

7.9 Wij hebben leningen .............................................................................................................................50

7.10 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten.........................................................................................51

7.11 Hoe ziet ons bedrijf eruit? .....................................................................................................................53

7.12 Informatie over onze aandelen .............................................................................................................55

7.13 Dividend voor onze aandeelhouders .....................................................................................................55

8 Waarom willen wij de obligaties verkopen?..........................................................................................57

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen..................................................................................................57

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties ..............................................................................58

8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? ...................................................................59

9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?...................................................................................60

9.1 Bestuur..................................................................................................................................................60

9.2 Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden ........................................................................................61

9.3 Belangrijke medewerkers in onze onderneming ...................................................................................62

10 Onze financiële informatie ................................................................................................................63

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels .................................................................63

10.2 Belangrijke financiële informatie ..........................................................................................................63

10.3 Tussentijdse cijfers over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022........................................69

10.4 Prognose ...............................................................................................................................................73

10.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit.........................................77



4/101

10.6 Rechtszaken ..........................................................................................................................................77

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

77

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

handelspositie...................................................................................................................................................78

11 Informatie over de belastingen .........................................................................................................79

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen ........................................................79

11.2 Belastingen voor als u particulier bent .................................................................................................79

11.3 Belastingen voor rechtspersonen..........................................................................................................80

12 Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus? ................................................................................81

13 Vergaderingen voor beleggers ..........................................................................................................82

14 Heeft u een klacht? ...........................................................................................................................83

15 Welk recht geldt?..............................................................................................................................84

16 Informatie die ook bij het prospectus hoort ......................................................................................85

Bijlage 1 Trustakte...................................................................................................................................86

Bijlage 2 Overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling ........................................................101



5/101

2 RISICOFACTOREN 

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

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

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

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

2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat 
betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een 
professionele belegger bent. 

Let op! Aan de obligaties zijn risico's verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor 
personen die bereid zijn om deze risico's te lopen. 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende 
zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke 
beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze obligaties? 
Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur. 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook een 
deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 

Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

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

− U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 
− U heeft geen ervaring met beleggen. 
− U heeft geen verstand van wat wij doen. 
− U snapt niet hoe obligaties werken. 
− U wilt geen geld verliezen. 
− U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
− U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 
− U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. 
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− U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 
(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico's noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij ook niet 
allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om risico’s die 
materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

2.2.1 Risico's die horen bij de obligaties 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. Gaan wij 
failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? 
En krijgen die anderen nog geld van ons dan is het mogelijk dat wij hebben afgesproken dat wij eerst 
die anderen betalen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Het kan 
zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. Meer over 
deze volgorde leest u in paragraaf 4.2.

Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet zeker 
dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties 
wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen of niet 
tegen de gewenste prijs (zie hierna). 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening 
terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment 
wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. 
U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. 

Risico van vervroegde terugbetaling 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft dan uw 
geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het geld dan opnieuw 
beleggen? Dan kan het zijn dat u over dat geld (in vergelijking met deze obligaties) minder rente krijgt. 
Bijvoorbeeld als u een andere obligatie koopt. 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 
aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen over 
ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waarmee u het niet eens bent. 
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U krijgt geen winstuitkering

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening terug. 
U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen onze 
aandeelhouders. 

2.2.2 Risico's die horen bij de samenwerking met NPEX 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze obligaties 
niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een 
bank. 

Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af? Dan 
kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Met 
het geld kunt u dan opnieuw beleggen buiten de beleggersrekening bij NPEX. 

Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligaties lager 
is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

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

U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met NPEX? 
Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan dan moeilijker 
zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden 
die de obligaties van u wil kopen. Of dat u uw obligaties alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.

Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 
handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het handelsplatform 
van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. 
Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. Of dat u uw obligaties 
alleen tegen een lagere waarde kunt verkopen.

2.2.3 Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 
obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang 
van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in het 
gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een individuele belegger. 
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Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het belang is 
van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan 
niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de 
beleggers. 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of juridische 
bijstand inschakelt 

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 
juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. Wel 
zal hierover eerst in een vergadering worden gesproken en daarna worden gestemd. 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de (gekwalificeerde) meerderheid van de beleggers 
vóór stemt. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten van de deskundige of juridische bijstand. Het 
kan zijn dat uw aandeel in deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.

2.3 Risico’s die horen bij ons 

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

2.3.1 Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Risico van uitstellen van opdrachten

De besluitvorming bij onze klanten neemt soms veel tijd in beslag. Bijvoorbeeld omdat zij bewijslevering 
willen zien voor de werking van onze systemen of omdat zij de markt eerst goed willen verkennen. 
Hierdoor kan het voorkomen dat wij trajecten 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.

Tegenpartijrisico

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van ons, of van bedrijven met wie wij samenwerken (zoals 
leveranciers, distributeurs of klanten) hun financiële verplichtingen niet, of niet volledig nakomen, 
waardoor de opbrengsten minder zullen zijn dan verwacht. Vanwege de relatief hoge distributiekosten 
leveren wij veelal grote hoeveelheden producten Liquidseal aan onze afnemers in een keer. Het gaat 
hier minimaal om een zeecontainer per levering. De producten Liquidseal worden op de plaats van 
bestemming opgeslagen. Een afnemer betaalt ons periodiek voor de producten die hij uit de 
opgeslagen voorraad gebruikt. Aangezien het enige tijd duurt voordat de lokaal opgeslagen voorraad 
volledig is betaald, bestaat het risico dat een afnemer in financieel zwaar weer terecht voordat hij de 
volledige koopprijs van de geleverde producten heeft voldaan. Hoewel wij een eigendomsvoorbehoud 
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op de voorraad hebben, zal een niet-betalende klant een negatief effect hebben op de omzet. Als wij 
minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te 
betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn 
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Wij zijn in veel landen actief

Wij zijn actief in verschillende delen van de wereld. Een onzekere factor is de internationale politieke 
en economische stabiliteit. Dit is afhankelijk van internationale en lokale politieke instituten, ordelijke 
opvolging van politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid, 
de Brexit, sancties en geopolitieke risico’s. Deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de 
verkoop van onze producten of de markten waarop wij actief zijn. Het kan zo zijn dat wij bijvoorbeeld al 
veel hebben geïnvesteerd in een potentiële klant en dat de samenwerking uiteindelijk toch niet door 
kan gaan vanwege politieke beslissingen of veranderende wetgeving in desbetreffend land.

Als onze klanten minder of geen producten van ons kopen, dan kan dit een negatief effect hebben op 
de omzet. Als wij minder omzet hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben 
om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het 
kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Onze partners in het buitenland zeggen de samenwerking met ons op

Wij werken samen met personen in het buitenland die belangrijk zijn voor onze bedrijfsvoering (agenten 
en distributeurs). Het doel van deze samenwerkingen is het vergroten van onze afzetmarkt (wereldwijd). 
Onze agenten en distributeurs helpen ons daarbij in de landen waarin wij actief willen zijn. Zij zijn 
belangrijk door hun kennis en ervaring (en dus reputatie) die is opgebouwd in een bepaald land. Ook 
hebben zij daar een groot netwerk van (potentiële) klanten. Wij hebben tijd en geld geïnvesteerd in 
deze personen. Het wegvallen van deze personen kan betekenen dat wij klanten verliezen of potentiële 
klanten mislopen. Het verliezen van klanten of mislopen van potentiële klanten, dan heeft dat een 
negatief effect op ons financiële resultaat.

Het gevolg daarvan is dat wij minder winst hebben. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij 
ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om uw 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. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Er wordt een juridische procedure tegen ons gestart

Er kan een geschil ontstaan met een afnemer. Bijvoorbeeld omdat onze producten niet aan de 
verwachtingen van de klant voldoen. Een gevolg kan zijn dat een klant een juridische procedure tegen 
ons start. Een juridische procedure kost veel geld en tijd. Juridische procedures brengen bovendien 
veel onzekerheid waardoor onze focus niet volledig bij onze normale bedrijfsvoering kan liggen. Dit kan 
een negatief effect hebben op ons financiële resultaat.
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Het gevolg daarvan is dat wij minder winst hebben. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij 
ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om uw rente te betalen. Ook kan 
het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen 

Macro-economische ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op ons

Wij zijn actief op de markten voor groente, fruit en bloemen. Wij zijn dus gebaat bij stabiliteit van deze 
markten. Macro- economische ontwikkelingen kunnen deze stabiliteit beïnvloeden. Een relevant risico 
is het Coronavirus. Het risico bestaat dat het Coronavirus wederom de markten van groenten, fruit en 
bloemen zal raken. Een nieuwe uitbraak kan leiden tot een afname van de vraag naar ons product en 
vertraagde leveringen. Ook bestaat het risico dat het Coronavirus leidt tot vertraging in besluitvorming 
van onze klanten en/of vertraging in de processen bij onze leveranciers. Dit kan een negatief effect 
hebben op ons en op ons financiële resultaat.

Het gevolg daarvan is dat wij minder winst hebben. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij 
ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om uw 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. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties 

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

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 of de 
bedrijfsvoering van onze groep. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van onze 
werkmaatschappijen. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van 
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onze werkmaatschappijen. Als wij minder opbrengsten van onze werkmaatschappijen ontvangen, zou 
het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 
te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Valutarisico

In sommige gevallen factureren wij geheel of gedeeltelijk in buitenlandse valuta. Als wij in buitenlandse 
valuta factureren betreft dit vrijwel altijd Amerikaanse dollars. De winst die wij in buitenlandse valuta 
maken na het betalen van de kosten in die valuta, willen wij weer in euro’s ontvangen.

De koers of waarde van de buitenlandse valuta ten opzichte van de euro kan omhoog- of omlaaggaan. 
Het kan daarom voorkomen dat de waarde van de betreffende buitenlandse valuta lager is dan 
verwacht. Als wij onze producten in buitenlandse valuta verkopen dan is het bedrag dat wij dan 
ontvangen in euro’s is lager dan wij hebben verwacht.

Hat kan ook voorkomen dat de waarden van de buitenlandse valuta hoger is dan verwacht. 

Een daling van buitenlandse valuta ten opzichte van de euro kan dus een negatief effect hebben op 
onze inkomsten. Als wij minder inkomsten hebben, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld 
hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te 
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 
terugbetaald.

2.3.2 Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Wij gaan failliet

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 
hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Als wij failliet gaan, dan 
kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen of minder rente 
krijgt.

Als wij failliet gaan, dan zal dit ook een negatieve invloed hebben op de entiteiten die zich hoofdelijk 
medeschuldenaar hebben gesteld. Dit zijn namelijk onze groepsmaatschappijen. Het kan dus zo zijn 
dat ook deze entiteiten onvoldoende middelen hebben om de rente te betalen of om de lening af te 
lossen. Als de entiteiten die hoofdelijk medeschuldenaar zijn, failliet gaan, dan kan het zijn dat u niets 
van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u geen rente krijgt

Wij zijn afhankelijk van onze werkmaatschappijen voor onze betalingsverplichtingen 

Wij zijn een houdstermaatschappij en hebben zelf nauwelijks operationele activiteiten. Wij maken wel 
kosten. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van de vergoedingen en de opbrengsten (dividenden) die 
onze dochtermaatschappijen aan ons betalen. Indien onze werkmaatschappijen minder omzet generen 
en een lagere winst hebben, kunnen zij minder vergoedingen aan ons betalen en minder opbrengsten 
aan ons uitkeren. Als wij minder of geen vergoedingen en opbrengsten van onze werkmaatschappijen 
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ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 
het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 
krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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3 MET WIE WERKEN WIJ SAMEN VOOR DE OBLIGATIES? 

3.1 Algemeen 

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

− NPEX 
− Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
− Stichting Obligatiehoudersbelangen 

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

3.2 Liquidseal Holding B.V.

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt, staan in dit 
prospectus. Ons bestuur heeft besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te geven. Onze 
aandeelhouders zijn hiermee op 30 maart 2021 akkoord gegaan. Het besluit van het bestuur en het 
besluit van de aandeelhouders zijn na die datum niet ingetrokken of gewijzigd.

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

Onze officiële (statutaire) naam is Liquidseal Holding B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 29 augustus 
2005 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 3 van onze statuten: 

“De Vennootschap heeft ten doel: 

a. het verkrijgen, verzekeren en exploiteren van kennisbezit; 

b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en/of het voeren van het 
bestuur over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en 
rechtspersonen, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden 
(waaronder garanties en hypotheken); 

c. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn.”

Wij zijn statutair gevestigd in Oegstgeest. Ons kantooradres is Schuttersveld 9 (2316 XG) te Leiden. 
Ons telefoonnummer is 071 3014314. Onze website is www.liquidseal.nl. Wij zijn ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel op 31 augustus 2005. Het nummer is 28106863. Wilt u 
een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die 
gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) code. Die code is 7245002K4BC59VXS4688.

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7. 
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3.3 NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dat 
handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Wij hebben toelating tot de handel op het 
handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan ook op het handelsplatform van NPEX 
kopen en verkopen. 

Als u de obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie van 
NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de beleggingsrekening 
bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening bij NPEX leest u in het 
NPEX-reglement. 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 
handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). Daarnaast 
heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van 
beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten de 
vergunning van NPEX ziet: 

− het ontvangen en doorgeven van orders 
− het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 
− het uitvoeren van orders 
− het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 
− het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten 

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 
inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website www.afm.nl. De 
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX. 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het World 
Trade Center Den Haag, Toren E, 7e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) Den 
Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het 
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. 
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NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten kan 
worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u 
dan niet? Dan moet NPEX u betalen. 

Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 7e etage, aan het Prinses 
Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een 
kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis 
toe. 

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

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder. Wij hebben 
afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze obligaties? Dan gaat u ook 
akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. De trustakte vindt u in 0 bij dit 
prospectus. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang. Stichting Obligatiehoudersbelangen 
behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen voor andere obligatieleningen. Het gaat 
onder andere om de beleggers die obligaties hebben gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting 
Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte administratie voor de obligaties van ieder bedrijf. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 NE) 
Amstelveen. De website van Stichting Obligatiehoudersbelangen is 
www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer is 53177770. 
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4 INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES 

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf. 

4.1 Een overzicht van de obligaties 

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

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

Minimum U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum U kunt maximaal 1.750 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 
obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er te veel inschrijvingen zijn. Daarover 
leest u in paragraaf 5.1.

Totale lening Wij zullen € 1.750.000 lenen van beleggers. Dat zijn 1.750 obligaties.

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 
NLNP00400285. 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 3 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 paragraaf 5.1.
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Vanaf wanneer leent u het 
geld uit?

U leent het geld uit op donderdag 10 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 paragraaf 5.1 wanneer u bericht krijgt.

Wanneer krijgt u het geld 
terug?

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag 
dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 10 november 2022 de obligaties? 
Dan krijgt u op 10 november 2027 uw geld terug. 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven 
stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding stopt. 
Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op 
de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel alvast een deel van 
de obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. Let op: wij betalen 
alle beleggers op hetzelfde moment terug. Dat doen wij 5 jaar nadat wij 
de eerste obligaties hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u 
later de obligaties? Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan 
5 jaar.

Wat krijgt u terug van de 
lening?

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus € 1.000 per 
obligatie terug.

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus 
€ 80 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent 
en de obligaties krijgt. 

Wanneer betalen wij de 
rente?

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele maand 
per obligatie € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 10 november 2022 Dan krijgt 
u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 10 december of 
maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op10 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 8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere leningen. 
Wij hebben daarvoor onder andere de volgende redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen. Dat betekent 
dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen groter is dan bij een 
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obligatie die niet is achtergesteld. U leest hierover meer in paragraaf 
4.2.

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar wachten totdat 
u het geld van de lening terugkrijgt.

Hoofdelijk verbondenheid Wij, Liquidseal Holding B.V. zijn als uitgevende instelling aansprakelijk 
voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de obligatie-
uitgifte. Andere vennootschappen van onze groep zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Het gaat om 
de vennootschappen Liquidseal Fruits B.V., Liquidseal Flowers B.V. en 
Liquidseal Products B.V. De afspraken hierover vindt u in de 
overeenkomst van hoofdelijke medeschuldenaarstelling. Die vindt u in 
Bijlage 2 bij dit prospectus.

Kunnen wij de rente 
veranderen?

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

De obligaties zijn op 
naam

De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van de 
obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk dat wij 
afgeven.

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat 
niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze 
afspraken over de obligaties niet nakomen.

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

NPEX zal een 
verzameldepot 
aanhouden met de 
obligaties

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 
girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer 
B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te (1017 BS) Amsterdam. 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot met alle 
obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel obligaties iedere 
belegger heeft.
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U heeft een 
beleggingsrekening en 
een geldrekening nodig

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat hoeveel 
obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening nodig bij 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt u om geld op te 
ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf over 
deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-reglement, zoals dit 
van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen. Dit reglement vindt u op de website 
van NPEX: www.npex.nl. Meer informatie over NPEX en Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf leest u in paragrafen 0 en 3.4. Ten tijde van het 
prospectus rekent Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het 
hebben van de geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan 
verandert het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 
beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u in dit 
overzicht bij 'kosten'. 

Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 
openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Kunt u 
deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties niet kopen.

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

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese Unie om 
een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen. Die bankrekening gebruiken 
NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf om vast te stellen wie u bent. 

Dit werkt zo: de bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld 
wie u bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet 
opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag overmaakt van 
deze bankrekening naar de bankrekening van Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij die andere 
bank uw gegevens opvragen.

In het register staat 
hoeveel obligaties u heeft

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij wie een 
beleggingsrekening bij NPEX heeft en hoeveel obligaties een belegger 
bij NPEX recht heeft.

U krijgt overzichten van 
uw beleggingsrekening

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening. Op die 
overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op de 
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beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze obligaties 
u heeft.

Stichting 
Obligatiehoudersbelangen

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang 
van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? Of betalen 
wij de lening niet terug? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen 
maatregelen treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte 
vindt u als 0 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 0 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, waaronder een bank. Gaan 
wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij 
ontbonden? Krijgt de bank nog geld van ons? Dan betalen wij eerst de bank. Pas als de bank is betaald, 
zullen wij de obligatielening en de uitstaande rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

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

• een rekening-courant faciliteit bij Rabobank met een maximale kredietruimte van € 250.000 
(de "R-C Faciliteit"). De stand per 30 juni 2022 was, na saldering met creditsaldi op andere 
Rabobank-rekeningen, € 156.933; en

• een Corona Overbruggingslening (COL) met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Innovation Quarter B.V. van € 200.000. De stand per 30 juni 2022 was € 100.894 (de "COL").

De R-C Faciliteit is dagelijks opzegbaar. De COL moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn terugbetaald. Wij 
hebben twee keer de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de COL met een halfjaar te 
verlengen. Wij zijn niet van plan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot verlenging.
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Wij hebben met Rabobank en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter B.V. 
afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de leningen. De COL is, 
net als de obligatielening, achtergesteld bij de lening van Rabobank onder de R-C Faciliteit. De COL 
heeft een gelijke rang als de obligatielening. Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties 
hebben uitgegeven:

• de lening onder de R-C Faciliteit; en
• de obligatielening en de COL.

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

Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die banken 
of anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld zijn. Lenen 
wij in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan deze 
obligatielening. 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

4.3.1 Het terugbetalen van de lening 

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

4.3.2 Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 1.750.000? Dan betalen wij dus € 140.000 
per jaar aan rente. De rente willen wij maandelijks aan u betalen uit onze cash flow.

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder dan na het eerste jaar doen. 
Daarmee bedoelen wij 1 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Wij hoeven u daarvoor geen reden te 
geven. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder 
terugbetaald te krijgen.

Betalen wij de lening eerder terug? Dan doen wij dat op de dag dat u de rente krijgt. U ontvangt het 
bedrag dan binnen 5 werkdagen. Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. Dat doen wij 
minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug. 
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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 tweede jaar? Dan betalen wij 4% over het eerder terugbetaalde bedrag. Betalen 
wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag. Betalen wij terug 
in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag. Betalen wij terug in het 
vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag.

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

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

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

4.6 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wij, Liquidseal Holding B.V., zijn als uitgevende instelling aansprakelijk voor de nakoming van de 
verplichtingen uit hoofde van de obligatie-uitgifte. Andere vennootschappen van onze groep zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Het gaat om de vennootschappen 
Liquidseal Fruits B.V., Liquidseal Flowers B.V. en Liquidseal Products B.V.

Uw vorderingen op Liquidseal Fruits B.V., Liquidseal Flowers B.V. en Liquidseal Products B.V. zijn, net 
als uw vorderingen op ons, achtergesteld bij de vordering van Rabobank onder de R-C Faciliteit. Dit 
betekent dat eerst Rabobank recht heeft op betaling van de rente en terugbetaling van haar lening aan 
ons. Pas als die lening is terugbetaald, mogen onze groepsvennootschappen aan u betalen op grond 
van hun hoofdelijke aansprakelijkheid.
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5 ALS U OBLIGATIES WILT KOPEN 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt 
doen. 

5.1 U schrijft in en u betaalt 

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

1. U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/liquidseal. Heeft u uw inschrijving 
verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons 
door. 

NPEX moet uw inschrijving uiterlijk op donderdag 3 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 op de 
inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de obligaties uit te geven 
waarvoor is ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de 
website van NPEX.

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag (inclusief 
inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het 
bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. 

U moet uiterlijk op donderdag 3 november 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 3 november 2022 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
de betaling van u hebben ontvangen. 

Ook maken wij op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd

Donderdag 10 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. 
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3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 
4. NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja, 

hoeveel obligaties u heeft gekregen. 
5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons. 
6. Wij betalen vanaf nu rente. 
7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in te 

schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als de 
inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige obligaties zijn uitgegeven. 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven. Of dat u geen 
obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er worden aangeboden. 
Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde van 
ontvangen betalingen aan. 

Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties? Dan krijgt 
u al uw geld terug. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft 
gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 10 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/liquidseal). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven. 

Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen terug na 
deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft 
gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al een geldrekening bij Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving 
geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna 
kunt u het weer gebruiken. 
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6 ALS U OBLIGATIES WILT VERKOPEN 

6.1 U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 
obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt de 
obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX. 

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

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo: 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 
bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de 
obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de obligaties 
op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als 
u de beleggingsrekening opent. 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u kosten 
aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat zijn, spreekt 
u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX. 
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7 INFORMATIE OVER ONS 

7.1 Wat doen wij? 

Liquidseal is een milieuvriendelijke, ultradunne beschermlaag die in vloeibare vorm door middel van 
sprayen of dippen wordt aangebracht op bederfelijke producten, zoals snijbloemen en fruit. De 
beschermlaag zorgt voor een verlenging van de houdbaarheid van deze producten. 

Het conceptuele idee voor Liquidseal werd geboren in 2005. Na jaren van experimenteren, lanceerden 
wij in 2008 ons eerste product voor leliebollen. Aangezien wij ons in het centrum van de 
bloembollenstreek bevinden, was het een logische keuze om ons eerst te richten op lelies. Met de 
succesvolle introductie van Liquidseal voor lelies, werden het concept van en de functionaliteit van onze 
vloeibare coating bewezen en hebben wij onze onderneming formeel opgestart.

Na de beschermlaag voor lelies, volgde in 2013 de introductie van onze rozencoating. De rozencoating 
hebben wij ontwikkeld voor een Afrikaanse distribiteur. Met de rozencoating kunnen knoppen van rozen 
worden bedekt, waardoor het vaasleven tot 7 dagen wordt verlengd. 

Met de rozencoating hebben wij een aanzienlijk marktaandeel veroverd. De cashflow van onze 
rozenactiviteiten hebben wij gebruikt om te investeren in de ontwikkeling van onze fruitproductlijn. Eerst 
hebben we ons ECO-product ontwikkeld, gevolgd door ons PREMIUM-product. Gedurende de laatste 
vijf jaar hebben we deze formules verder ontwikkeld en voor verschillende fruitsoorten geoptimaliseerd. 
De coating voor fruit vermindert de interne stofwisseling en het verlies van vocht (gewichtsverlies), 
waardoor fruit op een zeer natuurlijke wijze langer houdbaar wordt. De houdbaarheid wordt verlengd 
met 6 tot 10 dagen, afhankelijk van de kwaliteit van het fruit. 
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Door ons productportfolio gefaseerd op te bouwen, hebben wij tot heden onze groei en de ontwikkeling 
van producten kunnen financieren met gegenereerde cashflow en de inbreng van de 4 oprichters en 1 
angel investor. 

Inmiddels is de markt voor fruit en groente onze grootste afzetmarkt. In onderstaand diagram hebben 
wij aangegeven hoe onze omzet in 2022 tussen fruit en bloemen (voornamelijk rozen) is verdeeld. 

Liquidseal is volledig duurzaam, volledig mens- en natuurvriendelijk en volledig in lijn met de huidige 
duurzaamheidseisen. Liquidseal is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en composteerbaar. De 
bestanddelen van Liquidseal zijn afkomstig uit natuurlijke plantaardige bronnen. 

We hebben veel respect voor onze planeet en haar bewoners. Met Liquidseal willen wij een bijdrage 
leveren aan het verminderen van voedselverspilling in de gehele leveringsketen van fruit en het gebruik 
van plasticverpakkingsmaterialen. 

Momenteel is er een sterke ontwikkeling, gedreven door zowel publiek als overheden, die minder 
verspilling en minder gebruik van plastic verpakkingen en chemicaliën noodzakelijk maakt. Deze 
ontwikkeling is voor ons zeer gunstig. De specifieke producteigenschappen van Liquidseal voldoen 
volledig aan de nieuwe behoeften en eisen van de markt. Wij merken dan ook dat de ontwikkeling 
gepaard gaat met een steeds groter wordende vraag naar ons product. 

Volgens schattingen wordt 30%-50% van al het fruit en groente weggegooid nog voordat het de 
consument heeft bereikt. Doordat de productie van fruit en groente afhankelijk is van water, draagt het 
weggooien van groenten en fruit wereldwijd aanzienlijk bij aan waterverspilling. Doordat Liquidseal 
voedselverspilling in de hele leveringsketen (van veld-naar-vork) voorkomt en productafval tot 30 – 40% 

Fruits
59%

Flowers
41%

Fruits Flowers

Omzetverdeling Liquidseal Fruits & Flowers 
2022
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vermindert, dragen onze coatings bij aan een optimaal gebruik van grondstoffen zoals water en 
vruchtbare grond.

Naast het gebruik van plastic, wordt met de toepassing van Liquidseal ook de behoefte aan het gebruik 
van pesticiden gereduceerd.

Onze coating is plant-based (op planten gebaseerd) en vrij van chemicaliën. Liquidseal bevat geen 
actieve ingrediënten en wordt niet opgenomen in het fruit. De coatings van Liquidseal zijn 
milieuvriendelijk en gecertificeerd als biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Onze coatings 
kunnen ook worden gebruikt op biologisch fruit. Liquidseal is goedgekeurd door KIWA. Deze 
onafhankelijke en internationale organisatie zorgt voor hooggekwalificeerde certificeringen.

Onze missie is om de houdbaarheid van bederfelijke agrarische producten te verbeteren op een 
innovatieve, duurzame en kosteneffectieve manier. Onze unieke naoogst recepturen voor kwekers en 
groothandelaren in de bloementeelt- en tuinbouwsector resulteren in het behouden van de 
productkwaliteit en het verlengen van de producthoudbaarheid gedurende de gehele leveringsketen.

Onze visie is om een breed scala aan producten te ontwikkelen die geschikt zijn voor onze klanten in 
de bloementeelt en tuinbouw, zowel in de conventionele als de biologische landbouw. We willen dit 
bereiken door binnen onze eigen Research & Development afdeling voortdurend recepturen te 
ontwikkelen en te verbeteren waar dit kan.

In onderstaand figuur hebben wij schematisch weergegeven welke factoren een belangrijke rol spelen 
in onze strategie.
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7.2 Onze producten

7.2.1 Algemeen 

Liquidseal is een technologie die veel verschillende formuleringen en toepassingen op diverse 
producten mogelijk maakt. Onze producten zijn gepatenteerd en voldoen aan de wettelijke en 
regelgevende eisen van onze belangrijkste markten. Voor elk product is een specifieke receptuur nodig 
die de beste prestaties oplevert. Dit betekent bijvoorbeeld dat ons product voor mango’s verschilt van 
ons product voor meloenen. 

Onze producten voor fruit zijn te verdelen in 2 productgroepen: Liquidseal-ECO en Liquidseal 
PREMIUM.

• Ons ECO-product is ontwikkeld om te voldoen aan de regelgeving voor 
voedselcontactmaterialen. Deze regelgeving stelt eisen aan stoffen die in aanraking kunnen 
komen met voedsel. Hieronder vallen verpakkingsmaterialen, maar ook productie- en 
verpakkingsmachines en gebruiksartikelen, zoals bestek en borden.

De ECO-coating voldoet aan de Europese en de Amerikaanse (FDA) regelgeving en is 
geregistreerd als ‘voedselcontactmateriaal’. Tevens mag deze coating worden gebruikt op 
biologisch fruit (KIWA covenant en CAAE.1 gecertificeerd).

1 CAAE is een Spaans bedrijf en leider op het gebied van biologische certificering.
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Liquidseal ECO is geschikt voor fruit met een harde schil. Aangezien de productiekosten van 
Liquidseal ECO lager zijn dan ons PREMIUM-producten is dit product met name geschikt voor 
basisvruchten zoals citrusvruchten en bananen. Door de kostenefficiëntie van deze oplossing, 
is Liquidseal ECO zeer geschikt om te worden gebruikt in opkomende markten.

Liquidseal ECO is afwasbaar met water en niet bedoeld om te consumeren. Echter indien de 
ECO-variant onverhoopt toch wordt geconsumeerd, heeft dit geen schadelijke effecten op de 
gezondheid. Pas bij de inname van significante hoeveelheden Liquidseal ECO (denk aan 500 
behandelde mango’s) kan er een voor de gezondheid minimaal nadelig effect optreden. Dit zal 
te vergelijken zijn met het inslikken van een stukje kauwgum.   

• Het PREMIUM-product is ontwikkeld om te voldoen aan de regelgeving voor 
voedseladditieven. Voedseladditieven zijn bestanddelen die aan levensmiddelen worden 
toegevoegd. Ze worden gebruikt om het voedsel te conserveren of om eigenschappen zoals 
smaak, geur of textuur te verbeteren. Het zijn geen voedingsstoffen en ze hebben geen 
voedingswaard. De PREMIUM-oplossing is gericht op bederfelijke waren van hoge kwaliteit, 
zoals mango's en avocado's.

Hoewel Liquidseal PREMIUM volledig veilig is om te consumeren en gebruikt kan worden op fruit met 
een zachte schil (zoals druiven en aardbeien), is het afhankelijk van lokale wetgeving of het is 
toegestaan. De Europese wetgeving loopt op dit gebied achter bij de wetgeving in andere delen van de 
wereld. In de Verenigde Staten voldoet Liquidseal PREMIUM aan alle wetgevingsvereisten voor 
voedseladditieven en mag daardoor ook worden aangebracht op fruit met een zachte schil. In Europa 
gaan de wetgevingstrajecten voor voedsel aanzienlijk trager en bestaat er nog geen wetgeving die 
coatings op zacht fruit toestaat. 

Mede op ons initiatief zijn er in Europa meerdere proeven gestart om aan te tonen dat Liquidseal ook 
geschikt is voor consumptie en daarmee toegepast kan worden op zacht fruit. Helaas is het 
wetgevingsproces in Europa te onvoorspelbaar om een uitspraak te doen over wanneer de uitbreiding 
van het gebruik van Liquidseal PREMIUM als voedseladditief zal worden goedgekeurd. Vanwege deze 
onzekerheid hebben wij in onze prognoses ook niet het positieve effect dat een goedkeuring zal hebben 
op onze omzet meegenomen. 

In onderstaand diagram hebben wij aangegeven hoe onze omzet in 2022 (tot 30 juni) tussen ECO en 
PREMIUM is verdeeld. 
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7.2.2 Fruit

Wij beschikken over de technologie om met ons ECO- en PREMIUM-aanbod het volledige fruit- en 
groente assortiment te bestrijken. Beide producten verminderen de behoefte aan kunststoffen en 
chemicaliën, verlengen de houdbaarheid en zijn gemakkelijk aan te brengen met standaardapparatuur, 
wat betekent dat ze bij de kweker kunnen worden aangebracht om de houdbaarheid verder te 
verbeteren. 

De specifieke producteigenschappen van Liquidseal beïnvloeden de verdamping van het fruit. Dit 
resulteert in diverse productvoordelen- en mogelijkheden:

• verminderen gewichtsverlies
• behouden van productkwaliteit
• reduceren van schimmelinfectie
• tegengaan van productverlies
• kostenvermindering in de leveringsketen
• vergroten van de transportflexibiliteit (zee v. lucht)
• verlengen van het verkoopmoment
• bereiken van nieuwe markten

Voor elk product is een specifieke formulering nodig die de beste prestaties levert. Om tot de beste 
formulering voor een fruitsoort te komen, worden uitgebreide ontwikkel- en testfases doorlopen. De 
ontwikkeling van een product begint in ons eigen laboratorium. Ieder fruitsoort heeft zijn eigen 
metabolisme. Door de producteigenschappen van Liquidseal PREMIUM of ECO aan te passen, 
ontwikkelen wij een product dat een fruitsoort beschermd maar tegelijkertijd voldoende gelegenheid 

73%

27%

ECO PREMIUM

Omzetverdeling Liquidseal Eco & Liquidseal Premium
2022
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geeft om te ‘ademen’. De volgende stap is het uitvoeren van een groot aantal proeven met potentiële 
klanten om hen de toegevoegde waarde van onze producten te tonen en te overtuigen.

In de onderstaande paragrafen worden onze producten beschreven die succesvol de ontwikkel- en 
testfases hebben doorlopen en inmiddels worden geleverd aan onze klanten. 

Avocado

Liquidseal voor avocado’s is verkrijgbaar in twee varianten, een PREMIUM-coating en een ECO-
coating. 

Liquidseal voor avocado’s biedt een veilige en individuele bescherming van het fruit direct na de oogst. 
Het resultaat is een langere houdbaarheid, het behouden van productkwaliteit en het verminderen van 
product verlies in de verschillende fases van naoogst, transport, opslag en verkoop.

ECO-coating

Liquidseal ECO voor avocado’s is een biologisch afbreekbaar product dat direct na de oogst op het fruit 
wordt toegepast en daarmee zorgt voor een verlengde houdbaarheid. Het product is ontwikkeld om 
product verlies tegen te gaan en de kwaliteit van het fruit te behouden. Deze coating is niet eetbaar.

Premium coating

Liquidseal voor Avocado Premium is een duurzame coating en is veilig voor mens, dier en milieu. De 
coating kan worden toegepast in het land van herkomst bij de kweker of in het land van bestemming bij 
de vestiging van de importeur. 

De Premium-coating is compliant met de EU- en FDA-regelgeving en is geregistreerd als Voedsel 
Additief. Liquidseal voor Avocado Premium is een eetbare coating en is ontwikkeld om product verlies 
tegen te gaan en de kwaliteit van het fruit te behouden.
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Bron: testresultaten van Liquidseal-laboratorium.

Citrus

Liquidseal voor citrus biedt een veilige en individuele bescherming van het fruit na de oogst. Liquidseal 
voor citrus mag op biologisch fruit worden gebruikt (KIWA covenant en CAAE gecertificeerd).
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Bron: testresultaten van Liquidseal-laboratorium.

Mango

Liquidseal voor Mango is verkrijgbaar in twee varianten, een Premium-coating en een ECO-coating. 

ECO-coating

De ECO-coating is compliant met de EU- en FDA-regelgeving en is geregistreerd als 
voedselcontactmateriaal. Tevens mag deze coating gebruikt worden op biologisch fruit (KIWA covenant 
en CAAE gecertificeerd). Liquidseal voor Mango ECO is ontwikkeld om product verlies tegen te gaan 
en de kwaliteit van het fruit te behouden. Deze coating is niet eetbaar.
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Premium-coating

Liquidseal voor Mango Premium is een duurzame coating en is veilig voor mens, dier en milieu. De 
coating kan worden toegepast in het land van herkomst bij de teler of in het land van bestemming bij 
de vestiging van de importeur. De Premium coating is compliant met de EU- en FDA-regelgeving en is 
geregistreerd als Voedsel Additief. Liquidseal voor Mango Premium is een eetbare coating en is 
ontwikkeld om product verlies tegen te gaan en de kwaliteit van het fruit te behouden.

Bron: testresultaten van Liquidseal-laboratorium.

Meloen

Liquidseal voor meloen verlengt de houdbaarheid van Galia en Honeydew meloenen. Liquidseal voor 
meloen biedt een veilige en individuele bescherming van het fruit na de oogst. Liquidseal voor meloen 
mag op biologisch fruit worden gebruikt (KIWA covenant en CAAE gecertificeerd).
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Bron: testresultaten van Liquidseal-laboratorium.

Papaja

Liquidseal voor papaja biedt een veilige en individuele bescherming van het fruit na de oogst. Het fruit 
is beschermd tijdens elke stap in de leveringsketen van veld-naar-vork. Liquidseal voor papaja mag op 
biologisch fruit worden gebruikt (KIWA covenant en CAAE gecertificeerd).
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7.2.3 Snijbloemen

Bloembollen 

De eerste toepassing van Liquidseal was op leliebollen. Inmiddels wordt Liquidseal op meerdere 
bloembollensoorten gebruikt. Door na de oogst (post harvest) de bloembollen te behandelen worden 
de volgende productvoordelen behaalt:

• 15 – 40 % meer bolgewicht na opslag
• 95 % besparing op gewasbeschermingsmiddelen
• minder productuitval na opslag
• verlengen van de houdbaarheid
• vitalere bol na opslag en een betere kwaliteit bloem in de kas
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• meer bloem na opslag en opplanten.

Bloemen

Liquidseal kan ook worden aangebracht op bloemen. Inmiddels hebben wij een stabiele afzet van 
Liquidseal in de rozenmarkt. Door de rozen na de oogst (post-harvest) in te sprayen met Liquidseal 
wordt de verdamping van vocht teruggebracht. Ook is het mogelijk om post-harvest chemicaliën toe te 
voegen aan Liquidseal. De Liquidseal zorgt voor een geleidelijke vrijlating van de chemicaliën. Hierdoor 
zijn minder chemicaliën nodig dan bij reguliere behandeling van rozen. De rozen worden optimaal 
beschermd tegen een snelle veroudering en de bloemkwaliteit blijft behouden van veld tot vaas. 

Met de Liquidseal voor rozen worden de volgende productvoordelen behaald:

• reductie van verdamping
• vertraging metabolisme
• verlengen van de houdbaarheid
• vermindering van Botrytis infectie
• behouden van de productkwaliteit gedurende de leveringsketen
• verbetering van de presentatie in de vaas

Links: controle groep / rechts: Liquidseal / resultaat na 9 dagen kamertemperatuur

7.3 Sales
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7.3.1 Van laboratorium naar eindproduct

Een totaal nieuw product voor de internationale voedingsindustrie te ontwikkelen is zeer tijdrovend en 
kostbaar. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het ontwikkelen van de juiste formuleringen. Om onze 
intellectuele eigendommen te beschermen is het nodig dat octrooien worden geschreven en 
aangevraagd. De doorlooptijd tot de uiteindelijke goedkeuring (prioriteitsdatum) van een octrooi is 
gemiddeld 9 maanden. 

Onze innovatieve methode van voedselconservering moet worden goedgekeurd in elk land waar we 
actief willen zijn. Bureaucratische obstakels moeten hierbij worden overwonnen. Dit proces duurt 6 - 18 
maanden en soms zelfs langer. Als een product eenmaal is goedgekeurd, kunnen wij proeven doen bij 
potentiële klanten in het betreffende land om hen de toegevoegde waarde van onze producten te tonen 
en hen te overtuigen. Meervoudige proeven zijn tijdrovend maar een noodzakelijke stap in het 
verkoopproces. Een testperiode duurt gemiddeld tussen de 12 en 18 maanden. De productie van fruit 
is seizoensgebonden, waardoor tests vaker langer dan een jaar duren. Daarnaast speelt mee, en 
misschien nog wel belangrijker, dat de grotere klanten vaak erg terughoudend zijn ten aanzien van de 
acceptatie van nieuwe technologieën. Het duurt enige tijd voordat zij bereid zijn op grote schaal een 
coating op hun producten aan te brengen. Gedurende deze periode moet de potentiële klant 
nauwlettend worden begeleid en worden ondersteund door onze lokale technische 
verkoopondersteuners of verkoopmanagers.

Gelukkig hebben wij voor het gebruik van Liquidseal inmiddels goedkeuringen verkregen van vele 
belangrijke producerende en consumerende landen en is Liquidseal in steeds meer landen door 
octrooien beschermd. Hierdoor wordt het steeds gemakkelijker om in de toeleveringsketen direct te 
beginnen met testen en snel tot een leveringsovereenkomst te komen. Wij zien dat de doorlooptijd 
hierdoor aanzienlijk korter aan het worden is. 

Nieuwe klanten kunnen Liquidseal direct gebruiken voor hun gehele productie. De ervaring leert dat 
klanten in eerste instantie Liquidseal op een deel van hun oogst toepassen en dat het gebruik in de 
loop der jaren verder zal toenemen. Wij verwachten dat het 3 tot 4 oogstseizoenen duurt voordat bij 
een klant het volledige verkooppotentieel is bereikt. Tenzij een teler ervoor kiest om het ‘spray- of 
dompelingsproces’ volledig te automatiseren zijn er geen grote investeringen voor de telers vereist. 
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7.3.2 Marketing

Liquidseal heeft commerciële tractie gecreëerd ondanks de COVID-19 pandemie. Onze pull-strategie 
van marketing is de afgelopen jaren succesvol is gebleken. De laatste jaren zijn er veel proeven gedaan 
met grote Europese detailhandelaren en groothandelaren. Deze partijen, die aanzienlijke 
volumekansen vertegenwoordigen, geven ons vaak gemakkelijk toegang tot de telers. Niettemin blijven 
proeven in het land van herkomst vooralsnog nodig om de teler te overtuigen. 

Het succes van Liquidseal is gebaseerd op het feit dat de zeer doeltreffende oplossing gewild is bij de 
grote detailhandelaars en groothandelaars in Europa en dat zij de telers ‘verplichten’ ons product te 
gebruiken om aan de detailhandelaars en groothandelaars te mogen blijven leveren. Deze ontwikkeling 
wordt sterk ondersteund door de huidige trend bij de consument en op regeringsniveau om het gebruik 
van plastic te verminderen (GREEN DEAL). 

Liquidseal heeft momenteel met meer dan 250 potentiële klanten (wereldwijd verspreid over alle 
doelregio's en fruitsoorten) contact over de toepassing van Liquidseal. Vele daarvan hebben geen 
prioriteit, omdat we op dit moment niet genoeg personeel hebben om alle leads met volle betrokkenheid 
op te volgen, zodat we onze commerciële inspanningen moeten concentreren. 

De onderstaande grafiek laat een significante toename zien in de laatste 2 jaar wat betreft het aantal 
leads, het aantal verkennende testen, het aantal daadwerkelijke testen bij klanten en het aantal klanten 
van Liquidseal.
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7.3.3 De leveringsketen

Liquidseal wordt voornamelijk geleverd aan distributeurs in het land van herkomst (d.w.z. het land waar 
de productie van het fruit of de bloemen plaatsvindt). Het door ons opgezette netwerk van distributeurs 
in de voor ons belangrijkste landen bedient de lokale markten en beheert de distributie van onze 
producten. Om de transportkosten per liter Liquidseal zo laag mogelijk te houden, wordt Liquidseal 
normaal gesproken in geconcentreerde vorm geleverd. Dit doen wij in (scheeps)containerformaat. De 
distributeur houdt de voorraad aan en levert aan de kwekers uit de voorraad. Deze voorraad is 
voldoende voor enkele maanden. Wij hebben gekozen voor een constructie waarbij we de containers 
met Liquidseal financieren tot het moment van gebruik; elke maand ontvangen we een afrekening over 
het werkelijke gebruik, dan is de betaling van dit bedrag verschuldigd, na 1-2 maanden vindt deze 
betaling plaats. Dit systeem is zeer efficiënt, bespaart op transportkosten maar nog belangrijker 
voorkomt hoge invoerrechten. De klant importeert en exporteert het product waardoor er geen 
invoerrechten verschuldigd zijn. Dit is voor beide partijen zeer gunstig, maar levert Liquidseal wel een 
kapitaalbeperking op.

Tot nu toe hebben wij 9 distributeurs gecontracteerd in de belangrijkste fruit producerende landen en 
dit aantal neemt snel toe. Onze distributeurs moeten aan uniforme eisen voldoen (omvang en toegang 
tot de markt), toegewijde verkopers in dienst hebben of nemen, en worden aanvaard na onze 
goedkeuring van hun bedrijfsplan. Normaal gesproken ondersteunen wij onze distributeurs bij hun 
verkoop door een van onze eigen verkopers uit te zenden. Verkoopondersteuning wordt momenteel 
gedaan door Zoom of Teams en heeft zijn duidelijke beperkingen. Wij willen en moeten in de 
belangrijkste landen onze eigen lokale verkoper naast de distributeur hebben om technische- en 
verkoopondersteuning te bieden.
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In een enkel geval, bij voldoende volume, is de kweker onze klant en wordt rechtstreeks aan de kweker 
geleverd. De distributeur in het land waar de kweker is gevestigd, krijgt in dat geval een kleine(re) 
vergoeding. Ook is het mogelijk dat aan een importeur wordt geleverd. In de praktijk gebeurt dit alleen 
als de importeur de producten van een groot aantal kwekers afneemt en het praktisch niet mogelijk is 
om al deze kwekers te verplichten om een coating op hun producten aan te brengen. Een nadeel is dat 
de coating pas op het fruit wordt aangebracht in het land van bestemming. Hierdoor geniet het fruit 
geen bescherming van Liquidseal tijdens het transport. 

In de leveringsketen zijn er regelmatig discussies over de kwaliteit van bederfelijke waren bij aankomst 
in het land van bestemming. Als een kwaliteitsnorm niet wordt gehaald, moet worden vastgesteld welke 
partij daarvoor verantwoordelijk was. Was het de teler die een inferieur product heeft geleverd? Of is 
er onzorgvuldig met het product omgesprongen tijdens het transport over water of weg? Aangezien de 
kwaliteit van fruit (en bloemen) met Liquidseal tijdens de levering beter behouden blijft, vermindert de 
toepassing van Liquidseal deze vervelende discussies over kwaliteit en aansprakelijkheid. Door 
verlenging van de houdbaarheid is de ‘window of opportunity’ voor iedere partij in de leveringsketen 
groter geworden. 

7.4 In welke landen zijn wij actief? 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. Vanuit daar coördineren wij onze wereldwijde leveringen en 
operaties. Lokaal werken wij (op de datum van dit prospectus) met toegewijde vertegenwoordigers en 
distributeurs in Spanje, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid- Midden Amerika (Ecuador, Chili, Colombia, Mexico, 
Peru en Brazilië), Kenia en India. Door gebruik te maken van lokaal gevestigde vertegenwoordigers en 
distributeurs hebben wij toegang tot hun netwerk en infrastructuur. Ook begeleiden onze lokale 
vertegenwoordigers de distribiteurs en telers bij testen.

Op kaarten zijn de landen waar de registratie van Liquidseal reeds is gerealiseerd (en wij actief zijn) in 
het groen aangegeven. In de oranje landen zijn wij bezig om een registratie te verkrijgen.
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Afbeelding: Liquidseal ECO

Afbeelding: Liquidseal Premium

Met India, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten zijn wij aanwezig in de 4 landen die, naast China, 
in de top 5 staan van de grootste exporterende en consumerende fruit landen ter de wereld. Het geld 
dat wij ophalen met de obligatielening zullen wij onder meer gebruiken om onze lokale aanwezigheid 
te vergroten. U leest hier meer over in paragraaf 8.1.
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7.5 Toekomst 

Onlangs zijn diverse landen (waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) begonnen met 
het verbieden van het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal of het opleggen van extra heffingen 
op het gebruik ervan. Deze ontwikkeling is zeer gunstig voor onze marktpositie.

Een andere ontwikkeling is dat klanten van supermarktketens zich meer bewust worden van, beter 
geïnformeerd zijn over en gevoeliger zijn voor allerlei duurzaamheidskwesties. De klanten dringen er 
bij die ketens op aan duurzamer te worden. Op hun beurt dwingen de supermarktketens die eisen af 
aan hun groothandelaren en dus aan de telers.

Zonder plastic verpakking zal de voedingsindustrie te maken krijgen met een zeer aanzienlijk verlies 
als gevolg van een kortere houdbaarheid en een verlies van de algehele kwaliteit van de producten. De 
industrie is op zoek naar oplossingen om aan deze eisen te kunnen voldoen in combinatie met de druk 
om niet in te boeten aan houdbaarheid en kwaliteit.

Gedreven door de consumenten en door de Europese ‘Green Deal’ moet de voedingsindustrie het 
gebruik van chemicaliën en plastic terugdringen.2 Frankrijk heeft het gebruik van plastic voor kleinere 
verpakkingen (< 1,5 kg) al verboden. Het Verenigde Koninkrijk kondigde de Plastic Packaging Tax 
(PPT) aan die vanaf 1 april 2022 van kracht is. Het is onze verwachting dat veel EU-landen spoedig 
zullen volgen met soortgelijke acties. 

Het gebruik van Liquidseal past naadloos in deze marktontwikkeling.

Om onze groei te versnellen zijn wij van plan een i) geografische en een ii) productgerichte aanpak te 
volgen.

Geografische strategie

Geografisch zullen wij ons richten op de groothandelaren en detailhandelaren in de EU en op onze 4 
belangrijkste markten, namelijk Brazilië, Mexico, India en de VS. 

- In Brazilië. Mexico en India hebben we een distributeur actief. We zijn van plan om onze eigen 
technische- en verkoopondersteuners aan te stellen om onze distributeurs bij te staan. 

- In de Verenigde Staten mogen onze producten worden gebruikt op alle soorten fruit en 
groenten. Om de Amerikaanse markt te betreden zullen wij een klein verkoopteam 
samenstellen en een distributeur selecteren. Door een nieuwe samenwerking met de 
wereldwijde hoofdproducent van komkommerzaden hebben wij een zeer mooi platform 
verkregen om in de Verenigde Staten te starten in de komkommermarkt. Vanuit daar zullen we 
in de Verenigde Staten uitbreiden naar andere groenten en fruit. 

2 De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU 
voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal.nl

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal.nl
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- De focus in Nederland ligt op de EU-retailers en hun importeurs. Deze retailers kunnen een 
afzet genereren van 15.000 tot 100.000 liter Liquidseal per retailer. Volgens onze prognoses 
zou dit kunnen leiden tot circa 1,5 miljoen liter Liquidseal aan potentiële afzet, goed voor een 
potentiële omzet van > € 20 mln. 

- In 2021 hebben wij de eerste omvangrijke omzet in het fruit segment geboekt. Het 
klantenbestand laat nu al terugkerende (recurring) omzet zien. 

Productstrategie

Naast de vijf geografische focusmarkten blijven wij ons concentreren op onze productlijnen. Momenteel 
behalen we met Liquidseal voor rozen (nog) de meeste omzet. Vanuit de financiële basis die wij hebben 
met Liquidseal rozen, zijn we begonnen met investeren in Liquidseal voor fruit. De markt van 
‘fruitbescherming’ en daarmee het potentieel voor Liquidseal is vele malen interessanter en groter dan 
de markt voor de bescherming van rozen. Wij verwachten dat wij met onze huidige strategie, die vooral 
gericht is op de groei in de fruitmarkt, wij de groei van Liquidseal kunnen versnellen. 

Op dit moment hebben wij bij Liquidseal drie bijzondere projecten lopen die afzonderlijk de moeite 
waard zijn om te vermelden: het komkommerproject, het eierenproject en het bananenproject. De 
producten van deze projecten vereisen een andere aanpak aangezien:  

- wij door een samenwerking met de wereldwijde hoofdproducent van komkommerzaden, een 
unieke kans hebben om de belangrijkste speler voor de (nieuwe) verpakkingsmethode voor 
komkommers te worden; 

- het eierproduct is ontwikkelt om de kwaliteit van eieren onder extreme omstandigheden, denk 
aan hoge vochtigheid en hoge temperaturen, zo lang mogelijk te bewaren. Dit product is van 
belang in landen waar de eieren in de open lucht over langere afstanden worden vervoerd. We 
hebben een project lopen in samenwerking met de marktleider in India. De resultaten zijn veel 
belovend en de vooruitzichten op een aanzienlijke omzet zijn positief.;

- de banaan wereldwijd het best verkochte fruit is, dat zal afgehandeld moeten worden door een 
gespecialiseerd distributienetwerk, met weinig tot geen overlapping met ander fruit.

Eerst zullen we investeren in verkoopcapaciteit voor komkommers, later in de twee andere 
mogelijkheden. De potentiële opbrengsten van deze projecten zijn niet opgenomen in ons budget. 
Hieronder worden de projecten beschreven.

Komkommerproject

We hebben, samen met de (Nederlandse) wereldleider in komkommerzaad, succesvol proeven 
afgerond op (snack)komkommers. Hiermee ontstaat een nieuwe productlijn voor Liquidseal, 
ondersteund door een zeer sterke partner. Dit opent nieuwe markten voor ons en zal een platform 
creëren voor Liquidseal in de Verenigde Staten, waar onze partner een stevige marktpositie heeft. 

Momenteel wordt plasticverpakking gebruikt om de kwaliteit van de komkommer te behouden, maar de 
weerstand tegen het gebruik van deze plastic verpakking groeit snel, en sommige landen hebben al 
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speciale regelgeving ingevoerd om het gebruik van single-use plastic te verminderen. Als reactie op 
deze trend hebben sommige detailhandelaren besloten komkommers onverpakt te verkopen; de kosten 
van deze maatregel zijn een toename van de verspilling met ongeveer 20%. De markt heeft grote 
behoefte aan een oplossing voor dit probleem. Liquidseal is het antwoord, wij hebben een product dat 
de concurrentie overtreft op het gebied van effectiviteit en op het gebied van prijs. Het gebruik van een 
coating (Liquidseal of een andere) op fruit met een zachte schil of op groenten is op dit moment nog 
niet goedgekeurd in de EU. Het gebruik van onze coating op fruit met een zachte schil en op groenten 
is echter goedgekeurd in de VS en in vele andere landen. Dit opent nieuwe markten voor ons en zal 
een platform creëren voor Liquidseal in de Verenigde Staten. We hebben nog geen vertegenwoordiging 
in de Verenigde Staten. Het samenstellen van een klein verkoopteam en een distributeur selecteren, 
geldt daarom als prioriteit. We zullen onze marketing- en verkoopinspanningen voor Liquidseal 
PREMIUM dus eerst op deze markten richten en later, na goedkeuring van Brussel, ook op Europa.

Eierenproject

In India testen wij Liquidseal, met een zeer grote en belangrijke marktpartij, op eieren. Hiervoor hebben 
wij een Global Star-subsidie ontvangen (€ 350.000). De subsidie dekt circa 50% van onze kosten in de 
testfase.

Het doel van de toepassing van Liquidseal op eieren, is het verlengen van de houdbaarheid en het 
behouden van voedingswaarde. De manier van transport en de hoge temperaturen en luchtvochtigheid 
in India hebben een nadelig effect op de houdbaarheid van eieren. Ook gaat daardoor veel van de 
voedingswaarde van eieren verloren. Er is veel aangelegen om de houdbaarheid te verlengen en de 
voedingswaarde te behouden. Veel gezinnen in India leven onder de armoedegrens en eieren zijn een 
belangrijke bron van voedingstoffen (protene). De overheid stimuleert de consumptie van eieren met 
het project ‘ieder-kind-een-ei’. Het overheidsproject zal nog effectiever zijn, op het moment dat er 
minder uitval is en de voedingswaarde beter behouden blijft. Bij een succesvolle test verwachten wij 
dat Liquidseal in eerste instantie op 2 miljoen eieren per dag wordt aangebracht. Dit komt neer op 2500 
liter Liquidseal. De uiteindelijke markt wordt door ons geschat op de behandeling van 50 miljoen eieren 
per dag. 

Bananenproject

Voor het bananenproject hebben wij een Euro Star-subsidie van € 450.000 ontvangen. Dit geld 
gebruiken wij om, samen met onze Turkse partners, een Liquidseal-oplossing te ontwikkelen voor de 
toepassing op bananen. Tussen productie en winkel verliest een banaan 15% aan gewicht. Aangezien 
de eindconsument per kilo betaalt voor bananen, is het zeer interessant om het gewichtsverlies te 
beperken. Wij verwachten dat Liquidseal een bijdrage kan leveren om het gewichtsverlies van een 
banaan te beperken. 
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7.6 Op welke markten zijn wij actief?

7.6.1 Algemeen

Wij zijn actief op wereldwijde (transport)markt voor verpakkingsmaterialen voor bloemen, fruit en 
groente. Deze markt is een afgeleide markt van bloemen, fruit en groente. Deze markten worden 
gekenmerkt door sterk fluctuerende prijzen als gevolg van vraag- en aanbod fluctuaties. Ook kennen 
deze markten een structurele jaarlijkse groei door toename van de consumptie. Dit als gevolg van 
bevolkingsgroei, de wens om gezonder te leven en de toenemende behoefte aan topkwaliteit. 
Tegelijkertijd worden de oogsten van de groenten en fruit steeds onvoorspelbaarder door 
klimaatverandering. Dat vergroot de behoefte bij onze klanten om groenten en fruit langer te kunnen 
bewaren. Daarnaast is er druk vanuit retailers, consumenten en overheden om instore waste 
(voedselverspilling) en het gebruik van plastic terug te dringen. 

Wij hebben een product dat uitermate goed past binnen deze trend.

7.6.2 Markt voor bloemen

De markt voor bloemen is van oudsher een Nederlandse markt. Inmiddels is de productie verhuisd naar 
landen rond de evenaar, maar Nederland is nog steeds een grote speler in het verhandelen van de 
bloemen. Onze grootste markt in de bloemen zijn de rozen. De rozenteelt is arbeidsintensief, dit maakt 
de roos een relatief dure bloem. Daarnaast is de roos ook maar beperkt houdbaar, denk aan 5 à 8 
dagen op vaas. Een kort vaasleven in combinatie met een hoge prijs is voor Liquidseal een vruchtbare 
markt om zich in te begeven. Door Liquidseal aan te brengen op de rozen na de oogst, kan het 
vaasleven met tot wel 7 dagen worden verlengd. Inmiddels is Liquidseal marktleider op het gebied van 
post-harvest-behandeling binnen de rozen, in de grote exporterende markten. 

7.6.3 Markt voor groente- en fruit

Zowel de retail- als transportmarkt voor groenten en fruit worden gekenmerkt door een stabiele groei. 
Deze markten niet zo gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen omdat groenten en fruit voorzien 
in de primaire levensbehoefte van mensen.

De markt voor grote en fruit is immens groot. Groente en fruit kan worden geteeld in het land waar het 
vervolgens ook wordt geconsumeerd, of –zoals bij tropische vruchten het geval- worden geteeld in 
tropische landen, en vervolgens geëxporteerd. De leveringsketens met langere transportlijnen zijn voor 
Liquidseal interessant, omdat hier de meeste problemen met kwaliteit zijn, door de lange tijd tussen het 
oogsten en consumeren. Wij vliegen nu deze markt aan middels een push & pull strategy. We 
benaderen telersom ze te overtuigen van ons product, maar we zijn ook in gesprek met retailers en 
importeurs, om ze te overtuigen om met Liquideal behandeld fruit in te kopen in de keten. De globale 
trend om minder voeding weg te gooien, en het verminderen van gebruik van gif en plastic in de keten, 
geeft de hele markt een push richting Liquidseal. 
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7.6.4 Klanten

De afnemers van Liquidseal voor fruit en bloemen zijn de distribiteurs en de telers in door ons 
geselecteerde landen. Vanwege de relatief hoge transportkosten, Liquidseal wordt doorgaans 
verscheept per container, richten wij ons voornamelijk op de grote spelers in de markt die hoge volumes 
afnemen. Hoewel supermarktketens niet zelf onze producten afnemen, zijn zij een belangrijke schakel 
in onze leveringsketen. 

Het verpakkingsmateriaal dat een teler en/of een distribiteur gebruikt voor fruit, wordt veelal opgelegd 
door supermarktketens. Door samen te werken met supermarktketens, oefenen wij (indirect) invloed 
uit op de keuze van het verpakkingsmateriaal door telers en distribiteurs. Wij onderhouden met een 
groot aantal gerenommeerde Europese retailers nauwe contacten, en verkopen via dit kanaal (indirect) 
onze producten. 

7.6.5 Concurrenten

Er zijn veel manieren om bederfelijke waar te conserveren, zoals koeling, gebruik van chemicaliën en 
plastic verpakking, maar ze hebben allemaal hun beperkingen in effectiviteit en de kosten zijn relatief 
hoog. Coating is de nieuwe en veruit de beste manier om bederfelijke waar te conserveren, het is een 
oplossing van veld-naar-vork indien toegepast bij de teler.

Onze belangrijkste concurrent is Apeel Sciences, een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat sterk 
op zijn thuismarkt is gericht. Hun product is ook een coating van natuurlijke bronnen, met dezelfde 
doeltreffendheid, maar door hun ingewikkelde productiemethode en bedrijfsmodel (machines en 
technici verplicht) veel duurder dan Liquidseal. Dankzij de gemakkelijke aanbrengmethode is Liquidseal 
het enige product dat kan worden gebruikt door een teler zonder hoge investeringen. Zelfs de kleinste 
boer kan zijn product dompelen in Liquidseal of sprayen met plantenspuit. 

Apeel heeft veel aan marketing gedaan de laatste jaren om afnemers kennis te laten maken met coating 
als een beschermingsmogelijkheid en voor de marktacceptatie van coatings. Wij doen relatief weinig 
aan marketing en profiteren van de inspanningen van Apeel.  

Door de sterk gereguleerde markt van voedseladditieven en de bescherming van ons product met 
octrooien (zie paragraaf 7.10) is nauwelijks nog ruimte voor nieuwe concurrenten in de markt voor 
coatings van levensmiddelen. 

De bestanddelen die in Europa als levensmiddelenadditief op fruit gebruikt mogen worden, zijn geborgd 
in E-nummers. Zowel onze octrooien als de octrooien van Apeel zijn gebaseerd op de toepassing van 
een goedgekeurd additief. Het verschil zit hem vooral in de basis, verwerking en toepassing. Terwijl 
Apeel gebaseerd is op een vaste (poeder) basis en ofwel een oplosmiddel (food grade ethanol) ofwel 
een gespecialiseerde hot-melt procedure vereist, heeft Liquidseal een vloeibare basis die (na een 
eenvoudige verdunning) onmiddellijk en in elke (bestaande) toepassing kan gebruikt worden. 
Aangezien het niet voor de hand ligt dat levensmiddelenadditieven op andere manieren gebruikt 
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kunnen worden dan de door octrooi beschermde vormen (respectievelijk poeder door Apeel en vloeistof 
door ons), hebben Apeel en Liquidseal een unieke marktpositie gecreëerd. 

In onderstaand overzicht hebben wij Liquidseal vergeleken met de belangrijkste concurrerende 
producten. 

In het algemeen presteren we beter dan alle andere technologieën, onze sterkste elementen zijn 
gebruiksgemak/toepassing, ‘veld-naar-vork’-oplossing en een zeer hoge mate van toegevoegde 
waarde.

7.7 Belangrijkste contracten 

In het kader van onze bedrijfsvoering sluiten wij verschillende contracten. De belangrijkste contracten 
worden grotendeels afgesloten binnen onze werkmaatschappijen. Het gaat hier om:

• een contract met onze leverancier: onze productie besteden wij uit. Door de productie uit te 
besteden, besparen wij hoge investeringskosten. De technologie om Liquidseal te produceren 
is niet ingewikkeld en meerdere bedrijven in Nederland kunnen relatief eenvoudig een 
productielijn beschikbaar maken voor de productie van Liquidseal. Onze afhankelijkheid van 
onze huidige leverancier is daarom niet heel groot; en 

• de overeenkomsten van opdracht die wij hebben gesloten met onze distribiteurs en telers;
• een huurovereenkomst voor ons kantoorpand (met laboratorium) in Leiden.
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In 2007 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nebuco CV. Nebuco CV is een 
financieringsvehikel uit de opstartfase van onze onderneming. Hierin is € 700.000 opgehaald. 

In ruil voor het inbrengen van kapitaal heeft Nebuco CV het recht verkregen om voor onbepaalde tijd 
van ieder verkochte liter van Liquidseal ten behoeve van de bloembollenbranche en 
rozenkwekerijkbranche een vergoeding te ontvangen van 45 cent. Doordat wijzelf (via Liquidseal 
Flowers B.V. en Liquidseal Products B.V.) een belang van 65% hebben in Nebuco CV, vloeit 65% van 
de 45 cent terug in onze onderneming. Het andere 35%-belang in Nebuco CV is in handen van 
particulieren die tot de eerste kring van de ondernemers behoren.

7.8 Belangrijke investeringen 

Liquidseal is nagenoeg volledig gefinancierd met de inbreng van de 4 oprichters en een angel investor 
(totale inbreng circa € 5.000.000). Deze inbreng is voornamelijk gebruikt om de ontwikkelkosten te 
financieren en voor het opzetten van distributiekanalen. Liquidseal is (en wordt) ontwikkeld in ons eigen 
laboratorium. De productie van Liquidseal doen wij niet zelf, maar besteden wij uit. Hierdoor hebben wij 
geen substantiële investeringen hoeven te doen om grote volumes te kunnen leveren. 

Over onze financiële informatie leest u in hoofdstuk 0. 

7.9 Wij hebben leningen

Wij hebben leningen afgesloten. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de obligaties en 
deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij rente en aflossing betalen voor deze andere 
leningen. Onze dochtermaatschappijen hebben geen leningen. Hieronder leest u meer over onze 
leningen. Deze informatie is gebaseerd op de stand per 30 juni 2022. Sinds die tijd zijn er geen leningen 
bijgekomen.

Rabobank rekening-courant krediet

Op 22 november 2016 hebben wij een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Rabobank. 
Onder deze overeenkomst is een rekening-courant krediet van € 250.000 aan ons beschikbaar gesteld 
(de R-C Faciliteit). Dit betekent dat wij kunnen ‘rood’ staan tot een bedrag van € 250.000. De debetstand 
van de R-C Faciliteit fluctueert gedurende het jaar. Op 30 juni 2022 was het uitstaande bedrag, na 
saldering met creditsaldi op andere Rabobank-rekeningen, € 156.933. 

Volgens toepasselijke kredietvoorwaarden is de R-C Faciliteit dagelijks opzegbaar door ons of door de 
Rabobank. 

Voor het krediet bij Rabobank hebben wij (en onze dochtermaatschappijen) zekerheidsrechten ten 
behoeve van Rabobank gevestigd. Het betreft de volgende zekerheidsrechten:

• Pandrecht op bedrijfsinventaris en voorraden; 
• Pandrecht op vorderingen; en 
• Hoofdelijkheidsverklaring.
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Rabobank heeft door deze zekerheidsrechten een sterke positie op de vorderingen en roerende zaken, 
omdat zij zich als eerste op deze goederen kan verhalen. Met verhalen bedoelen wij dat Rabobank 
deze goederen mag verkopen als wij onze lening onder de R-C Faciliteit niet aan haar terugbetalen. 
Met de verkoop van onze goederen mag Rabobank dan de leningen terugbetalen. Hetgeen er na de 
verkoop overblijft, gaat naar ons terug of wordt gebruikt om de andere schuldeisers te betalen.

Corona overbruggingslening (COL)

In 2020 heeft Corona impact gehad op onze omzet. De wereldhandel stilstond en er was dat moment 
geen plaats was voor innovatie bij onze (potentiële) afnemers. Wij hebben in 2020 en 2021 ook 
gebruikgemaakt van de Coronasteun maatregelen NOW1 (€ 133.000) en NOW2. (€ 88.000). Wij 
hebben inmiddels voldaan aan onze terugbetalingsverplichtingen voor NOW1. Onze 
terugbetalingsverplichting voor NOW2 moet op de datum van dit prospectus nog worden vastgesteld. 
Tevens hebben wij een Corona overbruggingslening (COL) van EUR 200.000 aangetrokken van de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter B.V. Op 30 juni 2022 was het uitstaande 
bedrag van deze lening € 100.894. Wij betalen ieder kwartaal een deel van de COL terug. De COL 
dient op 31 maart 2023 volledig te zijn afgelost. Wij hebben het recht om twee keer te vragen of de 
COL met een half jaar kan worden verlengd. De over de COL verschuldigde rente bedraagt 3% per 
jaar. 

De COL is achtergesteld bij de lening van Rabobank onder de R-C Faciliteit en heeft een gelijke rang 
als de obligatielening.

Een voorwaarde voor de COL is dat de (eventuele) schulden aan de aandeelhouders zijn achtergesteld 
bij de COL. Ook mogen wij geen dividenden aan onze aandeelhouders uitkeren totdat de lening volledig 
is terugbetaald. Ook mag tot en met 31 maart 2023 via Nebuco CV geen geld worden uitgekeerd.

7.10 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten

Wij hebben meerdere octrooien die wij internationaal hebben vastgelegd of nog zullen gaan vastleggen. 
Ons eerste octrooi voor fruit hebben wij verkregen in december 2018.

Een gespecialiseerd octrooibureau ondersteunt onze aanvragen. De mix van componenten zijn 
gepatenteerd. Voor deze mix van componenten gebruiken we het breedst mogelijke monoculaire 
spectrum. Buiten dit spectrum is de effectiviteit zeer sterk verminderd. De mogelijkheden/ingrediënten 
voor een oplossing met levensmiddelenadditieven zijn zeer beperkt.

Octrooien bieden bescherming voor een duur van 20 jaar. Onze IP-strategie is er daarom opgericht om 
de verplichte publicatie zo lang mogelijk uit te stellen. Wij vragen eerst een Europees octrooi aan om 
de prioriteitsdatum vast te stellen. De opmerkingen van de onderzoekers worden gebruikt om onze 
aanvraag te verbeteren. Daarna trekken we de Europese aanvraag in en vragen wij (wereldwijd) een 
octrooi aan onder het Octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty (PCT)). Nadat de PCT 
is verleend vragen we in alle relevante landen een lokaal octrooi aan. Met deze strategie stellen we de 
publicatie van onze octrooien tot het uiterste uit. 



52/101

Een overzicht van onze octrooien en octrooiaanvragen hebben wij hieronder opgenomen. 

LAND AANVRAGER/HOUDER TITEL OCTROOI NO. STATUS

Nederland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR LILY BULBS 2193710 Registered/Granted

Frankrijk Liquidseal Holding B.V. COATING FOR LILY BULBS 2193710 Registered/Granted

Nederland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2685818 Registered/Granted

Italie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2685818 Registered/Granted

Frankrijk Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2685818 Registered/Granted

Verenigd KoninkrijkLiquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2685818 Registered/Granted

Duitsland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2685818 Registered/Granted

Australie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2012229639 Registered/Granted

China Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS ZL 2012 8 0013118.7 Registered/Granted

Ecuador Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS Pending

Colombia Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 5900 Registered/Granted

India Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 302697 Registered/Granted

Kenia Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS KE 823 Registered/Granted

Ethiopie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS Pending

Europa Liquidseal Holding B.V. Coating for fruit Pending

Spanje Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Belgie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Italie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Marakko Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Duitsland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Frankrijk Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Nederland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Hong Kong Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 3731644 Registered/Granted

Peru Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Published

Indonesie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Published

Chilie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Verenigde Staten Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Published

Thailand Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Japan Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Mexico Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Published

India Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Brazilie Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Colombia Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 16111 Registered/Granted

Zuid Amerika Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT 2020/03452 Registered/Granted

Ecuador Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

China Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Published

Filipijnen Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Egypt Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FRUIT Pending

Nederland Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS 2023845 Registered/Granted
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De termen die worden gebruikt in de kolom 'STATUS' hebben de volgende betekenis:

- Published = het octrooi is in het desbetreffende land gepubliceerd
- Registered/Granted = het octrooi is in het desbetreffende land geregistreerd en toegekend
- Pending = het proces van de registratie en de toekenning van het octrooi in het desbetreffende 

land is lopende (N.B. Deze status betekent niet dat een ander de technische vinding kan 
patenteren. Het wereldwijde octrooi is al toegekend. De registratie en toekenning moet alleen 
officieel in de aangewezen landen nog worden doorlopen.)

7.11 Hoe ziet ons bedrijf eruit?

U investeert in onze vennootschap, Liquidseal Holding B.V. Over de activiteiten van onze onderneming 
leest u meer in paragraaf 7.1. Over onze aandeelhouders leest u meer in paragraaf 7.12. Wij maken 
uit van een groep waarvan wij de holding vennootschap zijn. De groep waar wij deel van uitmaken ziet 
er als volgt uit:

Peru Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Ecuador Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Colombia Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

China Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products CN 114025614 A Published

Japan Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Indonesie Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Brazilie Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Mexico Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Europa Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Granted

India Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Verenigde Staten Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Thailand Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Zuid Amerika Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Egypt Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Filipijnen Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Chilie Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Pending

Hong Kong Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products Published

Spanje Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products E20725966 Granted

Duitsland Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products 60 2020 003 576.1 Granted

Belgie Liquidseal Holding B.V. Edible coating composition for coating fresh harvest products 3863410

Verenigde Staten Liquidseal Holding B.V. COATING FOR FLOWER HEADS Published

Nederland Liquidseal Holding B.V. PVOH-coating voor eieren Unfiled

Europa Liquidseal Holding B.V. Microencapsulated drop film release and capture system Unfiled
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Liquidseal 
Holding BV

Liquidseal 
Flowers BV

Liquidseal
Products BV

Nebuco CV
(SPC Funding)

40% 25%

100%

ORGANOGRAM

Liquidseal 
Fruits BV

100% 100%

Liquidseal India 
Pvt. Ltd.

100%

Joint Venture 
50/50

Egg coating

50%

EB Cap BV V.S. Monster 
Beheer BV 

Crendon
Administration BV DVV Holding BV Het Malieveld 

Holding BV
Urban Interest 

Holding BV

25,06% 25,06% 9,15% 4,58% 6,10% 21,33%

DVV Beheer BV

8,72%

Hieronder geven wij een korte beschrijving van de vennootschappen die tot onze groep behoren:

• Liquidseal Holding B.V.: Dit is holdingmaatschappij van onze groep. Dit is ook de uitgevende 
instelling.

• Liquidseal Fruits B.V.: Dit is een Nederlandse werkmaatschappij van onze groep. Hierin 
worden alle activiteiten van onze groep die te maken met het met fruit en groente uitgevoerd.

• Liquidseal Flowers B.V.: Dit is een Nederlandse werkmaatschappij van onze groep. Hierin 
worden alle activiteiten van onze groep die te maken met het met bloemen uitgevoerd.
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• Liquidseal Products B.V.: Dit is een Nederlandse werkmaatschappij van onze groep. Hierin 
worden alle activiteiten van onze groep uitgevoerd die met producten te maken die geen 
bloemen, fruit of groente betreffen. De activiteiten van deze vennootschap is beperkt. De 
vennootschap zal, na oprichting, de aandelen houden in het kapitaal van Liquidseal India Pvt. 
Ltd.

• Liquidseal India Pvt. Ltd.: Deze Indiase vennootschap zal dit jaar worden opgericht. Via deze 
vennootschap zullen wij participeren in een Indiase joint venture waarin onze activiteiten 
worden uitgevoerd ten aanzien van ons eierenproject. 

• Nebuco CV: Nebuco CV is een financieringsvehikel uit de opstartfase van onze onderneming. 
Via Liquidseal Flowers B.V. en Liquidseal Products B.V. hebben wij een belang van 65% in 
deze commanditaire vennootschap.

De heer V.S. Monster en de heer E.R. van den Berg houden ieder, indirect, een aandelenbelang van 
25,06% in Liquidseal Holding B.V. en dus gezamenlijk de meerderheid. De heer V.S. Monster houdt de 
aandelen via zijn holding V.S. Monster Beheer B.V. De heer E.R. van den Berg houdt zijn aandelen via 
zijn holding EB Cap B.V.

De overige aandelen worden gehouden door een investeerder, die verder geen betrokkenheid heeft bij 
onze onderneming, via Urban Interest Holding B.V. (21,33%) en Het Malieveld Holding B.V. (6,10%), 
en 3 aandeelhouders met een kleiner belang (<10%). Ons eigen vermogen is in 2021 versterkt door de 
uitstaande aandeelhoudersleningen voor een bedrag van € 2.349.000 te converteren in eigen 
vermogen. Dit is gedaan om extra te kunnen investeren in onze product en tegelijkertijd om de 
negatieve gevolgen van de Corona-uitbraak te ondervangen. De conversie geeft de commitment van 
onze aandeelhouders weer. In totaal is er door de aandeelhouders tot heden circa € 5.000.000 
geïnvesteerd.

7.12 Informatie over onze aandelen

Wij hebben voor een bedrag van € 131.114,20 aandelen geplaatst. Dit bedrag hebben wij ook 
ontvangen. Wij hebben in totaal 13.111.420 aandelen uitgegeven. Dit aantal bestaat uit 3.200.000 
gewone aandelen, 6.711.420 gewone aandelen A, en 3.200.000 preferente aandelen. Al deze aandelen 
hebben een nominale waarde van eveneens € 0,01 per aandeel. Wie onze aandeelhouders zijn, ziet u 
in het organogram in paragraaf 7.11 en leest u meer in paragraaf 7.13.

Zowel aan de gewone aandelen als aan de preferente aandelen zijn stemrechten in de algemene 
vergadering verbonden. Daarnaast zijn aan de preferente bijzondere winstrechten verbonden. U leest 
hierover meer in paragraaf 7.13.

7.13 Dividend voor onze aandeelhouders

Uit onze statuten volgt dat de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is tot bestemming 
van de winst. Bijvoorbeeld tot het uitkeren van de winst aan de aandeelhouders (dividend). 
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Onze statuten bepalen verder dat uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, allereerst 
zo mogelijk, op de preferente aandelen wordt uitgekeerd een preferent dividend ter grootte van zes 
procent (6%) over het daadwerkelijk door een aandeelhouder op de preferente aandelen gestorte 
bedragen.

Tot op heden is nog nooit dividend uitgekeerd Met een van onze aandeelhouders, Urban Interest 
Holding B.V., hadden wij (met instemming van de andere aandeelhouders) afgesproken dat zij nog uit 
te keren dividend op haar cumulatief preferente aandelen vooraf maandelijks zou ontvangen. Doordat 
alle reserves in het verleden ten goede zijn gekomen aan onze onderneming (en nooit dividend is 
uitgekeerd), zijn de vooruitbetalingen opgelopen tot € 247.500. Dit bedrag staat bij ons op de balans 
als een vordering op Urban Interest Holding B.V. De vordering zal in de toekomst (d.w.z. pas nadat de 
obligatielening volledig is afgelost) worden verrekend met uit te keren dividend. Op de vordering op 
Urban Interest Holding B.V. ontvangen wij geen rente. Ook zijn er geen nadere afspraken gemaakt over 
te verstrekken zekerheden. Op 7 mei 2021 zijn alle cumulatief preferente aandelen omgezet in 
preferente aandelen. De aanspraak van Urban Interest Holding B.V. op een maandelijkse 
vooruitbetaling van nog uit te keren dividend is daarmee komen te vervallen.

Tijdens de looptijd van de obligatielening zullen wij geen dividenden of andere uitkeringen vaststellen, 
betalen of uitkeren ten behoeve van onze aandeelhouders. Betaling van management fees blijft wel 
mogelijk tijdens de looptijd van de obligatielening.
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8 WAAROM WILLEN WIJ DE OBLIGATIES VERKOPEN? 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 1.750.000 lenen van beleggers. Wat wij willen doen met het geld van de obligaties, zullen 
wij hieronder toelichten. 

De opbrengst van de obligatielening willen wij gebruiken om onze groei te versnellen. Dit willen wij 
grotendeels doen op basis van onze bestaande commerciële pijplijn. Ook willen wij nieuwe leads 
verwerven door onze marketinginspanningen, ondersteund door positieve testresultaten, te verhogen. 
Een voorwaarde om te kunnen groeien is dat wij over voldoende personeel (in Nederland en buitenland) 
beschikken om opdrachten naar behoren af te handelen. 

Als wij € 500.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt besteden:

Als wij € 1.750.000 ophalen, dan 
willen we dat als volgt besteden:

Organisatie € 250.000 € 256.000

Groeimarkten € 100.000 € 342.750

Apparatuur laboratorium € 75.000 € 175.000

Voorraden € 75.000 € 75.000

Werkkapitaal € - € 901.250

Totaal € 500.000 € 1.750.000

8.1.1 Organisatie

De opbrengst van de obligatielening zal voor een groot deel worden gebruikt voor het verder opschalen 
van de organisatie, voornamelijk gericht op sales en marketing, R&D en het opschalen in personeel op 
het gebied van compliance (patenten en product registratie) en administratie.

Op korte termijn willen we de organisatie uitbreiden met 4 extra sales medewerkers. De sales 
medewerkers zullen worden ingezet op de volgende focus gebieden:

• EU-importeurs en retail: realisatie van pull strategie vanuit de leveringsketen;
• Verenigde Staten: importeurs en retail voor realisatie van de pull strategie vanuit de 

leveringsketen. Daarnaast is het de Amerikaanse markt waar het komkommer product wordt 
geïntroduceerd; 

• Brazilië / Mexico: dit zijn grote fruit producerende landen;
• Zuid-Amerika m.u.v. Brazilië: vooral in het westelijke deel waar veel rozen- en fruittelers zijn 

gevestigd; en
• India: naast de fruitmarkt (net als Brazilië, de Verenigde State en Mexico, zit India in de top 5 

van fruit producerende landen) is ook de markt voor eieren in India een focus gebied.
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De organisatie willen we daarnaast uitbreiden met 2 extra R&D medewerkers voor meer ondersteuning 
op het gebied van:

• testen met klanten;
• ontwikkeling van huidige producten; en
• innovatie van nieuwe producten.

8.1.2 Groeimarkten

Ook willen wij investeren in de verschillende groeimarkten. Behalve de EU, willen wij onze richten op 
India, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten. In deze landen willen wij intensief samenwerking met 
de lokale distributeurs. Naast de distribiteurs willen wij onze eigen verkopers in de landen aanwezig 
hebben. Zij kunnen lokale technische- en verkoopondersteuning bieden. Dit doen wij om de kwaliteit 
en de snelheid zelf te controleren.

8.1.3 Apparatuur laboratorium

Van de opbrengst van de obligatielening zal een bedrag van € 175.000 worden gebruikt om nieuwe 
apparatuur voor het laboratorium in Leiden te kopen. 

8.1.4 Voorraden

Om sneller en grotere hoeveelheden te kunnen leveren willen wij de voorraden van de verschillende 
producten vergroten. € 75.000 van de obligatielening zullen wij hiervoor gebruiken. 

8.1.5 Versterking werkkapitaal

€ 901.250 wenden wij aan om ons werkkapitaal te versterken. Dit bedrag dient als buffer voor het 
opvangen van werkkapitaalfluctuaties en onvoorziene zaken en/of omstandigheden. 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

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

1. Kosten voor de corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000.
2. Kosten voor financieel advies en juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 19.500.
3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij verkopen. 

Het gaat om een bedrag van maximaal € 52.500 (als wij 1.750 obligaties verkopen) en minimaal 
€ 15.000 (als wij 500 obligaties verkopen). 

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

In totaal gaat het om een bedrag van € 87.000 als wij 1.750 obligaties verkopen. Het gaat om € 49.500 
als wij 500 obligaties verkopen. 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 
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1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar. 
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 paragraaf 3.5 en in de 
trustakte. Die vindt u in bijlage 1 bij dit prospectus. Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

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

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

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Op 30 juni 2022 hadden wij voor 6,1 FTE aan 
medewerkers in dienst. Het kantooradres van al onze medewerkers is Schuttersveld 9 (2316 XB) te 
Leiden. 

De belangrijkste leidinggevende personen in ons bedrijf zijn de heren V.S. (Victor) Monster en E.R. 
(Eugène) van den Berg. Zij zijn (indirect) onze bestuurders. De heer V.S. Monster, via zijn holding V.S. 
Monster Beheer B.V., en de heer E. Van den Berg, via zijn holding EBCap B.V. Hierna zullen wij kort 
uitleggen wie de personen zijn die in ons bestuur zitten. 

9.1 Bestuur

9.1.1 De heer V.S. Monster

Victor Monster is een van de oprichters en algemeen directeur van Liquidseal. Hij heeft de 
marktintroductie van Liquidseal voor Leliebollen tussen 2005 en 2008 geïnitieerd. Na de ontwikkeling 
van Liquidseal voor rozen, reisde Victor naar de belangrijkste producerende landen Kenia, Ethiopië, 
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Ecuador en Colombia en zette een distributienetwerk op in deze landen om de onderneming te laten 
groeien tot een omzet van € 1,5 miljoen. Meer recentelijk is Victor verantwoordelijk geweest voor de 
commercialisering en marktintroductie van verschillende formules van Liquidseal for Fruits. 

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen Liquidseal Holding B.V. en de heer V.S. Monster. 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.

9.1.2 De heer E.R. van den Berg

Eugène van den Berg is mede-oprichter en CEO van Liquidseal Holding B.V. Hij is verantwoordelijk 
voor de algemene strategische en bedrijfsontwikkeling. Hij heeft een focus op financiën, onderzoek & 
ontwikkeling, personeel en marktpositionering.  

Voorheen werkte de heer E.R. van den Berg als consultant en ondernemer, waarbij hij verschillende 
strategische en financiële herstructureringen, fusies en overnames en consultancy opdrachten 
succesvol afrondde. Van 2006 tot 2008 was heer E.R. van den Berg Executive Management Consultant 
bij Boer & Croon. Van 2003 tot 2006 was hij Managing Director bij Commerzbank Nederland.

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen Liquidseal en de heer V.S. Monster. 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 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.
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9.3 Belangrijke medewerkers in onze onderneming 

Naast Victor Monster en Eugène van den Berg zijn de volgende personen belangrijke medewerkers 
(key persons) voor onze onderneming: 

Ernst van den Berg 
Sales Manager Ernst van den Berg is de zoon van Eugène van den 

Berg. Hij is de Sales Manager van Liquidseal. Hij is 
verantwoordelijk voor de verkoop van Liquidseal 
Flowers in Ecuador, Colombia en Kenia en 
Liquidseal Fruits in Latijns-Amerika. Hij trad in 
dienst bij het bedrijf in 2012. 

Ernst is afgestudeerd als Bachelor in Business 
Administration met als specialisatie Finance aan de 
Haagse Hogeschool Den Haag.

Glenn Groenewegen 
R&D Manager 

Glenn Groenewegen is de R&D Manager van 
Liquidseal, waar hij leidinggeeft aan R&D 
activiteiten zoals productinnovatie, ontwikkeling, 
valorisatie en productie. Glenn is ook 
verantwoordelijk voor het schrijven van patenten en 
technische ondersteuning op andere gebieden. Hij 
trad in 2016 in dienst bij het bedrijf. 

Glenn heeft een Bachelor diploma in Biomedische 
Wetenschappen en een Masterdiploma in 
Biomoleculaire Wetenschappen met specialisatie in 
celbiologie en chemische biologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
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10 ONZE FINANCIËLE INFORMATIE 

10.1 Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. Ons boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. Het laatste jaar waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld is 2021. Deze jaarrekening 
is op 29 april 2022 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De jaarrekeningen 
hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

Onze accountant is Moore MTH B.V. Het adres van onze accountant is Jonckerweg 20 (2201 DZ) te 
Noordwijk. De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekeningen van 
de boekjaren 2020 en 2021.

Onze samengestelde jaarrekeningen zijn niet geconsolideerd. Wij hebben enkelvoudige jaarrekeningen 
voor onze groepsmaatschappijen. Het gaat om Liquidseal Holding B.V., Liquidseal Flowers B.V., 
Liquidseal Fruits B.V., Liquidseal Products B.V. en Nebuco CV. Zie ook hoofdstuk 16.

Voor het boekjaar 2022 en de daaropvolgende boekjaren zullen wij wel geconsolideerde 
jaarrekeningen, voorzien van een samenstellingsverklaring van onze accountant, publiceren.

De jaarcijfers die wij in het prospectus hebben opgenomen zijn wel geconsolideerde cijfers. Wij hebben 
deze vastgesteld op basis van de enkelvoudige jaarrekeningen. Het zijn interne cijfers en niet door een 
accountant samengesteld. Dit geldt ook voor de tussentijdse cijfers over de periode van 1 januari 2022 
tot en met 30 juni 2022.

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

10.2 Belangrijke financiële informatie 

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

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

In onderstaande tabel zijn de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen over de boekjaren 2020 en 
2021 opgenomen. Deze geconsolideerde cijfers zijn interne cijfers die wij hebben samengesteld op 
basis van de enkelvoudige jaarrekeningen.

Winst- en verliesrekening
(euro)

01-01-2020 t/m 31-12-2020 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Netto omzet 502.198 1.024.628
Kostprijs van de omzet -133.855 -165.360
Bruto winst 368.343 859.268

Overige bedrijfsopbrengsten 27.000 236.789
Bruto marge 395.343 1.096.057

Personeelskosten -178.032 -214.002



64/101

Overige bedrijfskosten -651.172 -568.552
Kosten -829.204 -782.554
Afschrijvingen -145.918 -62.506
Bedrijfsresultaat -579.779 250.997
Financiële baten en lasten -108.231 -55.348
Resultaat voor belasting -688.010 195.649
Belasting 76.134 -3.803
Resultaat deelnemingen 12.956 44.837
Resultaat na belastingen -751.188 244.289

Netto-omzet 

Onze netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. De netto-
omzet is gestegen van € 502.198 in het boekjaar 2020 naar € 1.024.628 in het boekjaar 2021. 

De relatieve lage omzet in 2020 is het gevolg geweest van de Corona uitbraak. In de boekjaren 2018 
en 2019 was onze omzet respectievelijk € 927.00 en € 1.260.000.

De omzet wordt vooral gegenereerd in de productgroepen Flowers en Fruit. De bijdrage van Liquidseal 
Flowers B.V. aan de omzet was in 2021 € 585.000. De omzet van Liquidseal Fruits B.V. bedroeg in 
2021 € 380.706.Kostprijs van de omzet 

Betreffen de kosten welke nodig zijn voor de productie en distributie van Liquidseal. De brutomarge van 
het product is circa 80-90%.

Overige bedrijfsopbrengsten

De onderneming ontvangt verschillende subsidies. Deze worden opgenomen onder de overige 
bedrijfsopbrengsten. In 2021 heeft Liquidseal Flowers B.V. subsidiebaten ontvangen van in € 236.789. 
Deze baten zijn aan ons toegekend onder de Global Star-subsidieregeling en de Euro Star-
subsidieregeling. De subsidies van in totaal respectievelijk € 350.000 en € 450.000 worden in 
kwartaaltermijnen uitgekeerd.

Personeelskosten

De personeelskosten omvatten lonen en salarissen (€ 135.498), sociale lasten (€ 50.098) en overige 
personeelskosten (€ 28.406).

Overige bedrijfskosten

Onze overige bedrijfskosten zijn onder te verdelen in huisvestingskosten, kosten onderzoek & 
ontwikkeling, autokosten, verkoopkosten en algemene kosten. 

In de verkoopkosten is de grootste component het betalen van de verplichting aan Nebuco CV. In 2021 
bedroeg deze vergoeding € 70.000. Om onze kosten voor 'sales' en 'R&D' voor interne doeleinden 
inzichtelijk te maken, wordt het deel van de managementvergoedingen die betrekking heeft op 'sales' 
(alleen aan V.S. Monster Beheer B.V.) onder de verkoopkosten opgenomen. Dit betreft een bedrag van 
€ 48.000. De overige managementvergoedingen (€ 172.000) alloceren wij aan R&D. Deze vallen onder 
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de post 'algemene kosten'. Onder de algemene kosten vallen ook de kosten voor, R&D, octrooien en 
advieskosten.

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven. Zowel in 2020 als in 2021 hebben wij € 
47.020 afgeschreven op onze immateriële vaste activa. De afschrijvingen op onze materiële vaste 
activa bedroegen in 2020 € 98.898 en in 2021 € 15.486. 

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is onze brutowinst minus de som der bedrijfslasten (onze kosten). Het 
bedrijfsresultaat is gestegen van een verlies € 579.779 in 2020 naar een winst van € 250.997 in 2021 
In 2020 hadden wij veel last van een wegvallende vraag als gevolg van de wereldwijde Corona-uitbraak. 
Hierdoor bleef de omzet achter. Tegelijkertijd maakten wij wel kosten. 

Financiële baten en lasten

Wij betalen rente op onze leningen en ontvangen rente op onze vorderingen. In het boekjaar 2020 
leidde dit tot rentelasten van € 108.231. In het boekjaar 2021 zijn de rentelasten afgenomen tot € 
55.348. Dit kwam vooral door de conversie van de schulden aan onze aandeelhouders in eigen 
vermogen.

Resultaat voor belasting

Om het resultaat voor belasting te bepalen, trekken wij van ons bedrijfsresultaat de financiële baten en 
lasten af. In het boekjaar 2020 was het resultaat voor belasting € -688.010 en in het boekjaar 2021 € 
195.649. 

Belastingen

Dit bedrag betreft de belasting die wij moeten betalen over het door ons gerealiseerde resultaat. 

Resultaat deelnemingen

Deze post betreft het resultaat uit de 65% deelneming in Nebuco CV.

Resultaat na belastingen

In het boekjaar 2021 maakten wij een netto-winst van € 244.289. In het boekjaar 2020 hadden wij een 
verlies van € 751.188. De Corona-crisis was de voornaamste oorzaak van het verlies in 2020. Ter 
vergelijking: in 2019 bedroeg onze winst circa € 80.000.

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

Balans 
Activa (euro)

31-12-2020 31-12-2021

Vaste activa
Immateriële vaste activa 329.143 282.123
Materiële vaste activa 36.845 46.359
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Financiële vaste activa 423.698 472.338
Totaal vaste activa 789.686 800.820

Vlottende activa
Voorraden 120.690 147.821
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.076.187 1.715.477
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

103.975 173.277

Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.000 4.000
Vorderingen op participanten/ 
aandeelhouders

247.500 247.500

Overige vorderingen en overlopende 
activa

154.996 365.812

Liquide middelen 251.502 109.078
Totaal vlottende activa 1.956.859 2.762.965

Totaal activa 2.746.536 3.563.785

Immateriële vaste activa

De post immateriële activa bestaat voornamelijk uit de activering van de afkoop van (in de toekomst) 
verschuldigde royalty's onder een overeenkomst met een voormalig partner die ons heeft geassisteerd 
bij de ontwikkeling van de coating voor rozen. Afschrijving vindt plaats in 10 jaar. 

De kosten van R&D worden niet geactiveerd maar direct in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
Deze investering bedraagt gemiddeld ongeveer € 400.000 per jaar in de afgelopen 3 jaar. Als deze 
worden meegenomen in de resultaten zou de EBITDA over de afgelopen jaren (aanzienlijk) hoger zijn 
geweest.

Materiële vaste activa

Onze materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit de apparatuur die aanwezig zijn in ons 
laboratorium. Op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs schrijven wij af. Onze apparatuur schrijven wij af 
conform de geldende wet- en regelgeving.

Met de opbrengst van de obligatielening zal wederom een investering gedaan worden in het 
laboratorium.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit twee delen. In de post is de nettovermogenswaarde van ons 65% 
belang in Nebuco CV opgenomen. Voor 2021 wordt deze gewaardeerd op € 133.549 in 2020 was dit 
nog € 88.7123 Ook in de jaren ervoor is de waardering van Nebuco CV langzaam toegenomen.

Nebuco CV is een financieringsvehikel uit de opstartfase van onze onderneming. Hierin is € 700.000 
opgehaald. Contractueel is vastgelegd dat van elke liter Liquidseal € 0,45 bestemt voor de 
bloembollenbranche en rozenkwekerijkbranche een vergoeding door ons aan Nebuco CV wordt betaald 
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van € 0,45. 65% is van Nebuco CV is (indirect) in onze eigen handen. De overige 35% is in het bezit 
van particulieren die tot de eerste kring van de ondernemers behoren.

Daarnaast zit in de post ‘financiële vaste activa’ een latente belastingvoorziening. In 2021 bedroeg deze 
voorziening € 338.789.

Voorraden 

De voorraden betreffen de voorraad van zowel de fruit als de bloemen markt. Voorraadwaardering vindt 
plaats op basis van de inkoopprijs van de verschillende producten en deelproducten. Op 31 december 
2021 hadden wij voor € 147.821 aan voorraden op de balans staan. De balanspost voorraden is een 
momentopname.

Handelsdebiteuren

Onze handelsdebiteuren bestaan uit handelsdebiteuren, maar ook uit ‘semi-voorraad’. Dit komt omdat 
in de post ‘debiteuren’ ook de containers die aan klanten zijn geleverd, worden meegenomen. Een klant 
betaalt alleen voor de liters Liquidseal die hij of zij uit de container haalt. Hierdoor zijn onze debiteuren 
hoger dan de totaalomzet. Het kan in sommige gevallen 2 jaar duren voordat een klant een ‘container’ 
volledig heeft betaald. 

Belastingen en sociale premies

Deze post betreft de nog terug te vorderen BTW.

Vorderingen op participanten/aandeelhouders

Dit betreft een vordering in rekening-courant op Urban Interest Holding B.V. (tevens 21,33% 
aandeelhouder) ter grootte van € 247.500. De investering van Urban Interest Holding B.V. is, om fiscale 
redenen, zo gestructureerd dat een deel van het investeringsbedrag door Urban Interest Holding B.V. 
aan ons schuldig is gebleven. De vordering die wij op Urban Interest Holding B.V. hebben, zal in de 
toekomst (d.w.z. pas nadat de obligatielening volledig is afgelost) worden verrekend met uit te keren 
dividend. Op de vordering op Urban Interest Holding B.V. wordt geen rente berekend.

Overige vorderingen en overlopende activa

Voor het jaar 2021 zat hier een grote stijging. Deze stijging werd veroorzaakt door een nog te ontvangen 
subsidiebedrag van € 181.000 en de verwachte uitkering van €100.000 onder de NOW & TVL Corona-
regelingen.

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen bij ABN AMRO Bank en Rabobank. 
Op 31 december 2021 hadden wij € 109.078 aan liquide middelen, het jaar daarvoor was dat € 251.502. 
Ook de balanspost liquide middelen is een momentopname. 
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Balans 
Passiva (euro)

31-12-2020 31-12-2021

Eigen Vermogen 17.203 2.610.492

Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Overige schulden 151.595 44.500

Voorzieningen - -
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen 121.640 250.654
Aflossingsverplichtingen 650.000 110.000
Schulden aan leveranciers 119.363 154.293
Schulden aan groepsmaatschappijen 133.244 235.430
Schulden aan 
participanten/aandeelhouders

1.502.763 127.996

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

15.404 6.158

Overige schulden 35.324 24.262
Totaal kortlopende schulden 2.577.738 908.793
Totaal passiva 2.746.536 3.563.785

Groepsvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit ons groepsvermogen die is opgebouwd uit geplaatst kapitaal (€ 
131.114,20), agioreserve (€ 5.585.886) en overige reserves (€ -3.106.508). Het geplaatst kapitaal 
hebben wij ook ontvangen. Wij hebben in totaal 13.111.420 aandelen uitgegeven. Dit aantal bestaat uit 
3.200.000 gewone aandelen, 6.711.420 gewone aandelen A, en 3.200.000 preferente aandelen. Al 
deze aandelen hebben een nominale waarde van eveneens € 0,01 per aandeel. 

In het boekjaar 2021 zijn de leningen van onze aandeelhouders aan ons geconverteerd in eigen 
vermogen. Dit betrof een bedrag van € 2.349.000 aan schulden dat is omgezet in eigen vermogen. Ook 
is in 2021 ons resultaat (€ 244.289) toegevoegd aan de overige reserves. Daardoor is, ons totale eigen 
vermogen gestegen tot € 2.610.492 ten opzichte van € 17.203 in het boekjaar 2020. 

Langlopende schulden

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. Onze enige langlopende 
schuld in de jaarrekening van 2021 betreft de € 200.000 Corona overbruggingslening waarop jaarlijks 
moet worden afgelost. In 2023 moet de lening volledig zijn terugbetaald. Meer over de Corona 
overbruggingslening leest u in paragraaf 7.9.
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Kortlopende schulden

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

De post ‘kredietinstellingen’ is het rekening courant krediet bij de Rabobank. 

Op de verkregen Corona overbruggingslening dient jaarlijkse een bedrag van € 110.000 te worden 
afgelost. Dit bedrag is opgenomen onder de ‘Aflossingsverplichtingen’.

Onder de schulden aan groepsmaatschappijen en participanten/aandeelhouders vallen een schuld van 
€ 235.430 aan Nebuco CV, een schuld van € 61.805 aan (aandeelhouder) V.S. Monster Beheer B.V. 
en een schuld van € 61.805 aan (aandeelhouder) EB Cap B.V.

Totaal kortlopende schulden

Het totaal van onze kortlopende schulden is gedaald van € 2.577.738 in boekjaar 2020 naar € 908.793 
in boekjaar 2021. Dat komt vooral door de conversie van aandeelhouderslening in eigen vermogen.  

10.3 Tussentijdse cijfers over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

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

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

10.3.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 
2022

Winst- en verliesrekening
(euro)

01-01-2021 t/m 30-06-2021 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Netto omzet 166.456 477.362
Kostprijs van de omzet -51.040 -52.950
Bruto winst 115.406 424.412

Overige bedrijfsopbrengsten 23.210 188.732
Bruto marge 138.616 613.144

Personeelskosten -111.900 -160.701
Overige bedrijfskosten -280.365 -433.905
Kosten -392.265 -594.606
Afschrijvingen -50.014 -6.976
Bedrijfsresultaat -303.663 11.562
Financiële baten en lasten 63.722 -5.281
Resultaat voor belasting -239.941 6.281
Belasting - -
Resultaat deelnemingen - -
Resultaat na belastingen -239.941 6.281
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Netto-omzet 

De netto-omzet is in het eerste half jaar van 2022 gestegen naar € 477.362 ten opzichte van € 166.456 
in dezelfde periode in 2021. Deze stijging laat zien dat de positieve trend van onze omzetstijging, na 
het wegvallen de Corona gerelateerde beperkingen, zich in 2022 doorzet.

De verkoop van Liquidseal voor rozen kent een sterk seizoen patroon, in het laatste kwartaal wordt het 
meeste verkocht.

Overige bedrijfsresultaten

De overige bedrijfsresultaten bestonden zowel in 2021 als in 2022 nagenoeg volledig uit ontvangen 
subsidies.

Kostprijs van de omzet 

De inkoopkosten van de omzet zijn nauwelijks gestegen in de 2022 ten opzichte 2021. Dit komt omdat 
wij vooral bestaande voorraad hebben kunnen verkopen. 

Bruto marge 

Onze bruto marge berekenen wij door van onze omzet en overige bedrijfsresultaten de kostprijs van de 
omzet af te trekken. De bruto marge bedroeg in de periode over 2022 € 613.144. In de periode over 
2021 was dat € 138.616. Deze verbetering van de bruto marge is vooral het gevolg van een stijgende 
verkoop terwijl wij niet meer hoefden in te kopen.

Personeelskosten

De personeelskosten omvatten lonen en salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten. Het 
verschil tussen de personeelskosten in 2021 (€ 111.900) en 2022 (€ 160.701), zit vooral in een 
ontvangen NOW- bijdrage van € 48.780 in 2021.

Overige bedrijfskosten

Onze overige bedrijfskosten zijn onder te verdelen in huisvestingskosten, kosten onderzoek & 
ontwikkeling, autokosten, verkoopkosten en algemene kosten. 

De toename van de overige bedrijfskosten is vooral te verklaren door een toename van 
adviseurskosten. Deze waren in de eerste 6 maanden van 2021 € 26.728,27. In dezelfde periode in 
2022 bedroegen de adviseurskosten € 86.286,73. Het merendeel van dit bedrag betreft kosten van 
octrooiadviseurs.

Afschrijving

In 2021 is meer afgeschreven dan in 2022. Dat komt vooral door de afschrijving op immateriële activa. 
In 2022 hebben er geen afschrijvingen plaatsgevonden op immateriële activa, terwijl de afschrijving op 
immateriële activa in dezelfde periode in 2020 € 23.510 bedroeg.
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Financiële baten en lasten

In deze post zijn onze netto rentelasten opgenomen. Ook de baten en lasten als gevolg van 
koersverschillen vallen onder deze post. Door gunstige wisselkoersen waren onze financiële baten als 
gevolg van koersverschillen in de periode over 2021 € 63.722. In 2022 waren de financiële lasten 
€5.281.

Resultaat voor belasting

Om het resultaat voor belasting te bepalen, trekken wij van de brutomarge de kosten, de afschrijvingen, 
het resultaat van de financiële baten en lasten af. In de periode over 2021 was het resultaat voor 
belasting € -239.941 en in de periode over 2022 € 6.281. 

Belastingen

Vanwege compensabele verliezen uit voorgaande jaren, zijn wij de eerste 6 maanden van 2022 geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd.

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

Balans 
Activa (euro)

30-6-2021 30-6-2022

Vaste activa
Immateriële vaste activa 305.632 282.122
Materiële vaste activa 35.340 39.382
Financiële vaste activa 428.487 472.338
Totaal vaste activa 769.459 793.842

Vlottende activa
Voorraden 120.690 217.821
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.119.859 1.836.478
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

105.053 27.699

Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.000 -
Vorderingen op participanten/ 
aandeelhouders

247.500 262.306

Overige vorderingen en overlopende 
activa

230.005 341.834

Liquide middelen 162.965 132.215
Totaal vlottende activa 1.990.072 2.818.353

Totaal activa 2.759.531 3.612.195

Vaste activa

Onze vaste activa zijn op 30 juni 2022 niet materieel toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Opgemerkt dient te worden dat de kosten verband houdende met research en development en de 
daarmee samenhangende octrooikosten niet zijn geactiveerd maar direct ten laste van de verlies en 
winst geboekt worden.
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Voorraden 

Op 30 juni 2022 hadden wij voor € 217.821 aan voorraden op de balans staan. Op 30 juni 2021 was dit 
€ 120.690. De voorraad is toegenomen om snel te kunnen reageren op de verwachte toekomstige 
vraag. 

Vorderingen

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren (€ 1.836.478), belastingen en premies sociale 
verzekeringen (€ 27.699), vorderingen op participanten/aandeelhouders (€ 262.306) en overige 
vorderingen en overlopende activa (€ 341.834). 

De voornaamste mutatie zit in de post overige vorderingen. Het betreft hier voornamelijk overige 
vordering van Liquidseal Flowers B.V.

De vorderingen op participanten/aandeelhouders zijn met een bedrag van € 14.806 toegenomen. Dit 
bedrag betreft een vordering van € 7.403 op V.S. Monster Beheer B.V. en een vordering van € 7.403 
op EB Cap B.V. Deze post is een momentopname. De vorderingen op V.S. Monster Beheer B.V. en 
EB Cap B.V. zullen in rekening-courant worden verrekend met uit te keren managementvergoedingen.

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. Op 30 juni 2022 hadden 
wij € 132.215 aan liquide middelen, het jaar daarvoor was dat € 162.965. De balanspost liquide 
middelen is een momentopname. 

Balans 
Passiva (euro)

30-6-2021 30-6-2022

Eigen Vermogen -217.947 2.616.773

Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Overige schulden 91.595 -

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen 247.757 247.757
Aflossingsverplichtingen 710.000 100.894
Schulden aan leveranciers 83.799 279.389
Schulden aan groepsmaatschappijen 135.149 214.582
Schulden aan 
participanten/aandeelhouders

1.647.287 -

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

- 5.209

Overige schulden 61.891 147.591
Totaal kortlopende schulden 2.885.883 995.422
Totaal passiva 2.759.531 3.612.195
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Groepsvermogen

Eind 2021 is voor een bedrag van € 2.349.000 aan schulden omgezet in eigen vermogen. Ook is in 
2021 ons resultaat (€ 244.289) toegevoegd aan de overige reserves. Daardoor is ons totale eigen 
vermogen op 30 juni 2022 hoger dan op 30 juni 2021. 

Langlopende schulden

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. In 2021 ging het hier om 
een schuld uit hoofde van de COL (Corona overbruggingslening). Omdat de COL uiterlijk op 31 maart 
2023 moet zijn terugbetaald, is de COL op de tussentijdse balans per 30 juni 2022 niet langer 
geactiveerd als een langlopende schuld.

Kortlopende schulden

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

Het totaal van onze kortlopende schulden is gedaald van € 2.885.883 op 30 juni 2021 naar € 995.422 
op 30 juni 2022. Dat komt vooral door de conversie van aandeelhoudersleningen in eigen vermogen.  

De schulden aan onze leveranciers zijn wel toegenomen: van €83.799 naar € 279.389. Wij hebben 
meer voorraad ingekocht om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar Liquidseal. 

Aflossingsverplichtingen

De aflossingsverplichtingen bestaan op 30 juni 2022 volledig uit het uitstaande bedrag van de COL (€ 
100.894). Deze lening dient op 31 maart 2023 te zijn afgelost. 

10.4 Prognose

Hieronder zullen wij een overzicht geven van een verwacht scenario voor de boekjaren 2022, 2023, 
2024, 2025 en 2026 Op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers. 

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, 
maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. 
U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties 
dus niet nemen op basis van deze prognose. 

10.4.1 Uitgangspunten

Bij het opstellen van onze prognose hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Het gaat om 
de volgende uitgangspunten:  

• Wij verkopen voor € 1.750.000 aan obligaties
• Non-Covid tijdperk (d.w.z. wij ondervinden geen uitval van de vraag als gevolg van Covid)
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• De komende jaren wordt de omzetgroei vooral gerealiseerd in de productgroep ‘Fruit’. De 
omzet van onze productgroep ‘Bloemen’ zal stabiel blijven.

• De trends in de markt blijven gericht op ‘minder voedselverspilling’ en ‘minder plastic 
verpakking’ (Met Liquidseal zitten we in de ‘sweetspot’ van deze trends); 

• Wij hebben onze verwachtingen gebaseerd op het aantal ‘leads’ waar wij momenteel (in 
verschillende fases) mee bezig zijn. In onderstaande (conservatieve) prognoses gaan wij ervan 
uit dat 10% van deze ‘leads’ daadwerkelijke klanten zullen worden de komende jaren. Nieuwe 
leads zijn niet meegenomen in de prognoses.

• In onze financiële prognoses hebben wij geen rekening gehouden met de projecten voor 
eieren, bananen en komkommers. Als deze projecten succesvol zijn, zal onze omzet 
(substantieel) harder groeien dan geprognotiseerd. 

10.4.2 Prognose

Winst- en verliesrekening (EUR x 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026

Netto omzet € 1.985 € 4.001 € 7.567 € 12.260 € 20.638

Kostprijs van de omzet € 339 € 891 € 1.885 € 3.264 € 5.683

Bruto marge € 1.646 € 3.110 € 5.682 € 8.996 € 14.955

Personeelskosten € 769 € 1.309 € 1.571 € 1.885 € 2.262

Overige bedrijfskosten € 950 € 1.055 € 1.257 € 1.508 € 1.810

Totale kosten € 1.719 € 2.364 € 2.828 € 3.393 € 4.072

Bedrijfsresultaat -€ 72 € 746 € 2.855 € 5.603 € 10.883

Financiële baten en lasten -10 -142 -140 -140 -140

Resultaat voor belasting -€ 82 € 604 € 2.715 € 5.463 € 10.743

Belasting 0 0 0 € 1.366 € 2.686

Resultaat na belasting -€ 82 € 604 € 2.715 € 4.097 € 8.058

Netto omzet

Onze netto omzet prognose is gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar van 2022 en de 
inschatting van de resterende maanden na de voorgenomen obligatie-uitgifte. De resultaten van de 
organisatiegroei zal pas in 2023 merkbaar zijn.

Bruto marge

Onze brutomarge is gebaseerd op de kostprijs van de goederen inclusief de productie kosten. De 
transportkosten worden door de distributeurs/klanten gedragen. De sterke stijging van de omzet zal 
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worden gerealiseerd door meer investeringen in de organisatie. Dit zal een effect hebben op de bruto 
marge op termijn van 83% naar 72,5% in het 5e jaar.

Kosten

Onze kosten bestaan uit personeelskosten (lonen en sociale lasten). De overige bedrijfslasten zijn 
kosten voor patenten, registraties, certificeringen, huisvesting-, kantoor-, verkoop-, auto- en overige 
personeelskosten.

Financiële baten en lasten

Wij betalen rente over de obligatielening. Dit is meegenomen in onze prognose. De rentelasten voor de 
COL zijn tot en met boekjaar 2023 opgenomen. Daarna zal de COL zijn afgelost. Zodra wij kunnen 
beschikken over de obligatielening verwachten we geen gebruik meer te hoeven maken van de R-C 
Faciliteit bij Rabobank. Voor de R-C Faciliteit zijn derhalve geen rentelasten opgenomen in onze 
prognose.

Resultaat voor belasting

Om de winst voor belasting te bepalen, trekken wij van de bruto marge de kosten, het resultaat van de 
financiële baten en lasten af. Voor het boekjaar 2022 prognosticeren wij nog een verlies van ca. € 
82.000. In de komende 4 jaar tijd verwachten wij, als gevolg van de groei van de omzet, door te groeien 
naar een winst van € 8.058.000.

Belasting

De eerste drie jaar zal geen belasting worden betaald in verband met nog bestaande verrekenbare 
verliezen ter waarde van € 2.904.000.

BALANS (EUR x 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026

Immateriële vaste activa 235 188 141 94 47

Materiële vaste activa 225 180 140 100 60

Financiële vaste activa 357 107 0 0 0

Totale vaste activa 817 475 281 194 107

Voorraden 225 325 475 775 1.225

Vorderingen 2.446 3.337 4.658 5.832 8.064

Liquide middelen 1.318 1.908 4.613 9.916 20.349

Totale vlottende activa 3.989 5.570 9.746 16.523 29.638

Totale activa 4.806 6.045 10.027 16.717 29.745

Eigen vermogen 2.538 3.284 6.138 11.741 22.624

Langlopende schulden 1.750 1.750 1.750 1.750 0
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Kortlopende schulden 518 886 2.014 3.226 7.121

Totale passiva 4.806 5.920 9.902 16.717 29.745

Vaste activa

Opgemerkt dient te worden dat de kosten verband houdende met research en development en de 
daarmee samenhangende octrooikosten niet zijn geactiveerd maar direct ten laste van de verlies en 
winst geboekt worden.

Voorraden 

De voorraad zal toenemen in de komende jaren om snel te kunnen reageren op de verwachte vraag. 

Vorderingen

Onze vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren, vorderingen op verbonden maatschappijen en 
overige vorderingen. De balanspost in de prognose is een afgeleide van de omzet. 

Liquide middelen

Onze liquide middelen bestaan uit geld op onze bankrekeningen en geld in kas. 

Groepsvermogen

Eind 2021 is voor een bedrag van € 2.349.000 aan schulden omgezet in eigen vermogen. Ook is in 
2021 ons resultaat (€ 244.289) toegevoegd aan de overige reserves. Het eigen vermogen zal in de 
komende jaren groeien gelijk aan de resultaten.  

Langlopende schulden

Dit zijn onze schulden die niet binnen een jaar terugbetaald hoeven worden. In 2022 zal de 
obligatielening als langlopende schuld in de balans worden opgenomen. Verder zijn er geen 
langlopende schulden. Aangezien aflossing van de obligatielening in het boekjaar 2027 zal 
plaatsvinden, is de obligatielening in het boekjaar 2026 als een kortlopende schuld opgenomen. 

Kortlopende schulden

Deze balanspost betreft onze kortlopende verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering. 
Ze bestaan uit het deel van de leningen dat binnen een jaar afgelost moet worden, onze crediteuren, 
onze af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen en overige schulden. In het boekjaar 
2026 is de obligatielening toegevoegd aan de balanspost. De obligatielening dient in 2027 te worden 
afgelost.

De schulden aan onze leveranciers zullen verder oplopen gerelateerd aan de oplopende omzet en 
voorraadposities. 
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10.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit 

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

Eigen vermogen 
_________________

Balanstotaal

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2021 die voor ons bijzonder van belang 
zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit. 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit over de afgelopen twee boekjaren (op 31 
december 2020 en 31 december 2021) en over de periode van de tussentijdse cijfers (op 30 juni 2021 
en 30 juni 2022). 

31 december 2020 30 juni 2021 31 december 2021 30 juni 2022

Totaal eigen vermogen 17.203 -217.947 2.610.492 2.616.773

Balanstotaal 2.746.536 2.759.531 3.563.785 3.612.195

Solvabiliteit 0,63% -7.90% 73,25% 72,44%

10.6 Rechtszaken 

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

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

Wij hebben op 30 juni 2022 onze laatste financiële overzichten 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.
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10.8 Er zijn geen materiële 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 waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, is er geen wijziging van 
betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep van bedrijven waar wij bij horen. 
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11 INFORMATIE OVER DE BELASTINGEN 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

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

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

11.2.1 Beleggen in Box 3

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

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

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

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u en erft een ander de obligaties? Dan moet die 
ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van de obligaties 
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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.

11.2.3 Wordt er bronbelasting ingehouden?

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

11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

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

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

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

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

13.1.1  Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. In de 
vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het met ons 
gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als wij 
niet op tijd de rente hebben betaald. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 
gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen. 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers hierom 
vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van alle obligaties. 

13.1.2 Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via e-mail 
een bericht over de vergadering. 

13.1.3 Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden 
gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom altijd of u 
informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

13.1.4 Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Andere personen mogen alleen op 
de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

13.1.5 Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen). Dit verslag 
staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX. Alle beleggers - ook beleggers 
die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.
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14 HEEFT U EEN KLACHT? 

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

Liquidseal Holding B.V. 
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

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

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

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

− onze statuten; 
− ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel;
− onze jaarrekeningen over boekjaren 2020 en 2021;
− de jaarrekeningen van Liquidseal Flowers B.V. over boekjaren 2020 en 2021;
− de jaarrekeningen van Liquidseal Fruits B.V. over boekjaren 2020 en 2021;
− de jaarrekeningen van Liquidseal Products B.V. over boekjaren 2020 en 2021; en
− de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

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

In dit prospectus hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct 
weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde 
gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist 
of misleidend zou kunnen zijn.
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BIJLAGE 1 TRUSTAKTE

Partijen: 

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

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

Schuttersveld 9 (2316 XG) te Leiden, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 28106863 ("Liquidseal"), 

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. Liquidseal geeft voor maximaal € 1.750.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 1.750 

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 Liquidseal. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan. 

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

voor de beleggers in deze obligaties.

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

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt daarnaast ook de 

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

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

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

daarmee met deze trustakte. 
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Liquidseal en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:

1. Eigenschappen van de obligaties

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. 

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

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

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

de afspraken in het prospectus. 

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

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

rente die Liquidseal aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Liquidseal aan Stichting 

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

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

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

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag.

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

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

is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Liquidseal ook opeisbaar.

3. Liquidseal moet eerst betalen aan de beleggers

3.1 Liquidseal 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 Liquidseal de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt. 

Dan moet Liquidseal aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Liquidseal aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers.
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3.2 Betaalt Liquidseal aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren.

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen

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

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

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

betalen aan Liquidseal.

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 Liquidseal heeft gekregen over de beleggers.

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

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

bedoeld in artikel 4.1. 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

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

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

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

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

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

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

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

lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.  

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

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

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

Liquidseal moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de beleggers. 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers 

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

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

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

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

schriftelijk tijdens de vergadering. 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Liquidseal 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 Liquidseal de afspraken over de obligaties wijzigen. 
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9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Liquidseal de afspraken 
niet nakomt

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Liquidseal. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Liquidseal. 

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 Liquidseal of tegen de 

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

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

bestuurders van Liquidseal 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 Liquidseal failliet gaat. 

9.4 Komt Liquidseal de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Liquidseal één keer een uitstel van betaling van de rente geven 

voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling 

gebonden. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover met redenen omkleed 

informeren. 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Liquidseal 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 
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indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van 

zaken van Liquidseal (enquête), zoals beschreven in artikel 2:345, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

10.  Als Liquidseal de verplichtingen niet nakomt

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Liquidseal in verzuim 

is. Liquidseal is in verzuim als het volgende geldt:

1. Liquidseal heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Liquidseal 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 Liquidseal hiervoor schriftelijk in gebreke 

gesteld, en

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

nagekomen.

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

volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen ingebrekestelling te 

sturen:

1. Als het faillissement van Liquidseal is aangevraagd of als Liquidseal failliet is verklaard. 

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

bewindvoerder is aangesteld, of als Liquidseal een besluit tot ontbinding heeft genomen, 

of als er een WHOA procedure ten aanzien van Liquidseal is gestart.

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

heeft. Of als Liquidseal die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

vergunning voldoet.

3. Als Liquidseal zich niet aan de wet houdt.

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

aan te gaan.
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5. Als Liquidseal een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Liquidseal 

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

6. Als Liquidseal afspraken over een andere lening niet nakomt.

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

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

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

gaat betalen (garant stellen). Of als Liquidseal zekerheid geeft aan een derde, behalve 

factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het 

financieel toezicht. Met een derde wordt niet bedoeld een dochtervennootschap van 

Liquidseal. 

10. Als Liquidseal 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 

Liquidseal heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. Liquidseal 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 
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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 Liquidseal 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 Liquidseal 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.

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 

Liquidseal is. 

11.6 Heeft Liquidseal 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 Liquidseal 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 

Liquidseal 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. 
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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 Liquidseal 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. 

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 Liquidseal 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.
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14.3 Beleggers worden via e-mail opgeroepen om te stemmen. Deze e-mail beschrijft in begrijpelijke 

taal in ieder geval 1) het onderwerp met toelichting waarover wordt gestemd, 2) het stemproces, 

3) hoe een correcte stem wordt ingediend en 4) de datum met het tijdstip tot wanneer gestemd 

kan worden. De termijn tot stemmen eindigt minimaal 7 dagen na het moment dat de e-mail met 

de oproep tot stemmen is verstuurd naar alle beleggers om beleggers de gelegenheid te geven 

zich een oordeel te kunnen vormen over het voorstel. Stemmen die na het sluiten van de termijn 

worden uitgebracht worden niet in de stemming meegenomen.

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

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

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. 
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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 Liquidseal betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:

▪ een bedrag van € 1.600 (exclusief btw) voor het organiseren en het voorzitten van de 

jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar 

een rekening sturen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag 

waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende jaren zal zij Liquidseal 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 Liquidseal 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 Liquidseal plaatsvindt

16.2 Liquidseal zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de 

datum van de rekening betalen.

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Liquidseal te 

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

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen. 

16.4 Is het nodig om Liquidseal 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 
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organiseren. In die stemming zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen 

betalen. Ook zullen de beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen. 

De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische bijstand 

gebonden, als minimaal 66% van de beleggers die gestemd hebben, voor het besluit stemden 

en minimaal 50% van alle beleggers gestemd hebben. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de 

beleggers. 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij 

over bovengenoemde bedragen btw in rekening brengen.

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen? 

17.1 Als Liquidseal 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 Liquidseal. "Onafhankelijk" 

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

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

Liquidseal. Of van een bedrijf dat bij Liquidseal hoort (waaronder een 

groepsmaatschappij).
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17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger? 

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden van 

tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en 

kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze 

vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de 

uitgegeven obligaties, schriftelijk om een stemming verzoeken en als meer dan 66% van de 

beleggers die gestemd hebben, tegen de vervanging stemmen.

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan een vervanger worden 

benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt:

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, 

hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven waarom Stichting 

Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed uitvoert, 

2. Meer dan 66% van de beleggers die gestemd hebben, stemt voor vervanging van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Deze stemming moet worden gehouden binnen drie maanden 

na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel 

17. 

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

Obligatiehoudersbelangen. Liquidseal zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen. 

18. De trustakte kan veranderen

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Liquidseal 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?
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19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Liquidseal en de 

beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor 

indirecte schade of gevolgschade.

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze 

trustakte heeft gekregen. 

20. Welk recht geldt? 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht.

21. Welke rechter is bevoegd?

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

Rechtbank Amsterdam.
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Opgesteld en ondertekend door:

UITGEVENDE INSTELLING

LIQUIDSEAL HOLDING B.V. vertegenwoordigd door V.S. Monster Beheer B.V.  

______________________________
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Titel: Bestuurder

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

______________________________ ______________________________

Naam: M.C. Olie Naam: S.G. van de Vusse

Titel: Voorzitter Titel: Penningmeester
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BIJLAGE 2 OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING


