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   Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van  
Informed IT Holding B.V. 

 
Datum:  10 oktober 2022, 16.00 -17.00 uur 

Locatie:  Videoconference Zoom 

Aanwezig: 

• 9  beleggers aanwezig, 13 aangemeld  

• Jeroen Jansen  – CEO Informed Group 

• Myra Meijering – NPEX 

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

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 4e obligatiehoudervergadering van Informed IT Holding B.V. Er zijn 
voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen. De 
notulen van de vergadering van 28 januari 2022 worden vastgesteld. De heer Van de Vusse geeft aan 
dat naast de toelichting op de jaarrekening 2021, de obligatiehouders benieuwd zijn hoe de Informed 
Group presteert in 2022. Als specifiek punt staat de in augustus 2023 geplande aflossing van de 
obligaties op de agenda. Hij geeft het woord aan de heer Jansen, CEO van de Informed Group. 
 
2. Presentatie Informed Group 
 
De heer Jansen neemt het woord. Hij geeft aan dat het jaarverslag dit jaar reeds al in maart gereed 
was hetgeen een significante verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar. Aangezien het 
vervolgens bijeenkomen van de aandeelhouders pas enkele maanden later kon plaatsvinden, is de 
jaarrekening eveneens later voor de obligatiehouders beschikbaar gekomen en vindt nu dan de 
bespreking plaats.  
 
Financieel verslag 2021 
De heer Jansen start zijn presentatie met een terugblik op de impact van COVID-19. Deze heeft feitelijk 
geleid tot een stand-still van de ontwikkeling van het bedrijf van twee jaar. In deze periode is de omzet 
nauwelijks gestegen en het personeel zelfs iets gedaald. Toch zijn de financiële resultaten wel iets 
verbeterd ten opzichte van 2020. De omzet is met EUR 200k gestegen naar EUR 2,85 mio. De 
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personeelskosten zijn met EUR 180k gestegen. De reden hiervan is dat hier meer personeelskosten zijn 
genomen in de W&V rekening en minder kosten hiervan zijn geactiveerd als ontwikkelkosten, omdat 
de R&D was verlaagd. De winst voor belastingen is met EUR 20k gestegen naar EUR 27k. Door een 
laatste verrekenbaar verlies hoeft over 2021 nog geen Vpb te worden afgedragen.  
 
In lijn met de cijfers geeft de heer Jansen aan dat het netto aantal werknemers is gelijk gebleven in 
2021. Alle bestaande klanten zijn gebleven en slechts 1 klant is toegevoegd. Net als in de voorgaande 
jaren is de Consultancy tak bijna volledig verantwoordelijk voor de omzet. Producten en business 
solutions zijn niet verkocht. 
 
Ontwikkelingen 2022 en 2023 
In 2022 lijken de cijfers zich licht positief te ontwikkelen. De vraag naar consultants is zeer groot en de 
gerichte salesaanpak begint wat vruchten af te werken aan de producten/business solutions zijde. 
In de twee primaire markten Maakindustrie met omvang 200-3.000 medewerkers respectievelijk de 
Lokale overheid worden potentiële klanten gericht getarget en benaderd. Men heeft diverse 
gesprekken lopen en in de Maakindustrie nu drie nieuwe klanten gescoord. 
 
In maart is weer een klasje in de Young Academy Professionals gestart en in november start een nieuwe 
klas. Hiermee voorziet Informed Group zichzelf in nieuwe consultants.  
 
Cijfermatig verwacht het bedrijf een omzet over 2022 van circa EUR 3,4 mio (half jaar 2022: EUR 1,65 
mio) met een marge van EUR 500k.  
Het doel voor 2023 is om door te stoten naar EUR 4,9 mio en een marge van EUR 980k.  
 
De heer Jansen gaat in op het thema duurzaamheid mede op een vraag van een belegger. Men heeft 
een vast contract met een laag tarief tot maart 2023. Hierdoor heeft men nog geen last gehad van de 
energiecrisis. Wel is men hard bezig om te verduurzamen om de verwachte hogere tarieven te gaan 
opvangen. Met de huidige tarieven zou men EUR 30k meer aan energiekosten kwijt zijn, een 10-voud 
van wat men nu betaalt. 
Bijzonder punt is het huidig pand waarvan de huurperiode afloopt in oktober 2023. Het pand is te groot 
voor het huidig gebruik dus men oriënteert zich of en zo ja hoe men hier gevestigd wil blijven.  
 
3. Aflossing in 2023 
 
Voor 21 augustus 2023 staat de aflossing gepland van de 1.561 obligaties met een totaal bedrag van 
EUR 1.561.000. De heer Jansen gaat met een aparte slide in op de diverse scenario’s die ze verkennen. 

1. Aflossen uit de cash. Hiervoor is in 2019 EUR 100k gereserveerd. In 2022 wil men hiervoor EUR 
500k reserveren en dan dient in 2023 EUR 1.000k te worden gegenereerd 

2. Vernieuwen van de obligaties via NPEX (EUR 500k – 1 mio) 
3. Gesprekken met grote organisaties  
4. Gesprekken met andere investeerders 

 
De heer Jansen geeft aan dat optie 1 nu hun voorkeur heeft maar dat aan alle vier de scenario’s wordt 
gewerkt. Participatie door een grote partijen zou strategisch gezien interessant kunnen zijn om - nu 
Informed Group 15 jaar bestaat - een groeisprong te maken.  
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De heer Van de Vusse spreekt zijn waardering uit dat Informed Group concreet bezig is met de aflossing 
in 2023. Gezien de nog bescheiden winstcijfers verwacht hij niet dat de gehele aflossing in augustus 
2023 uit de cashflow kan plaatsvinden en adviseert om tijdig één van de andere scenario’s op orde te 
hebben. De heer Jansen geeft aan dat hij het moment van besluitvorming en uitvoering hiervan gaat 
agenderen in de eerste helft van 2023 en de obligatiehouders hierover tijdig zal informeren. 

 
4. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Jansen de aanwezigen voor hun belangstelling. De vergadering dankt de heer Jansen voor de 
open communicatie. De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  


