
 
Definitief 

 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
www.obligatiehoudersbelangen.org  

           E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org 
 

 
 

 
 

 

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

 
Datum:  28 januari 2022, 15.00 -16.00 uur 

Locatie:  Videoconference Zoom 

Aanwezig: 

• 8  beleggers aanwezig  

• Jeroen Jansen  – CEO Informed Group 

• Myra Meijering – NPEX 

• Charles Hennen - NPEX 

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

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 3e 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 1 december 2020 worden vastgesteld. De heer Van de Vusse haalt uit 
deze notulen aan dat destijds de omzetverwachting 2021 € 4 miljoen was met een resultaatprognose 
van € 280k. Gezien de voortdurende pandemie lijkt dit een uitdagende ambitie geweest waar deze 
vergadering duidelijkheid op kan geven. Daarnaast is de verwachting ten aanzien van de aflossing in 
augustus 2023 geagendeerd. 
 
2. Presentatie Informed Group 
 
De heer Jansen neemt het woord en start met het uitspreken van excuses dat de jaarrekening zo laat 
beschikbaar is gekomen. Dit was een eenmalige situatie en komende jaarrekening zal mogelijk zelfs 
voor de zomer worden afgerond. Hij vervolgt met een presentatie die gestructureerd aansluit op de 
uitgangspunten van het prospectus.  
 
Financieel verslag 2020 
Het jaar 2020 is te kenschetsen als Goed & Slecht. De Consulting Services hadden in de 1e lockdown 
een klap te verduren maar zijn daarna zeer goed gegaan. De Business Solutions kant is zwaar geraakt. 
Vijf geaccordeerde projecten zijn door de afnemers stilgelegd en drie hiervan zijn nog steeds niet 
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gestart. Het Young Professional klasje heeft niet plaatsgevonden in 2020 en in 2021 door de COVID 
beperkingen. 
 
De omzet in 2020 was € 2,6 miljoen ten opzichte van € 3 miljoen in 2019. 
Het bedrijfsresultaat was € 12.272. 
 
Ontwikkelingen 2021 en 2022 
De heer Jansen start met een schets van de IT-markt en welke delen geprofiteerd hebben van de COVID 
crisis (basis- en communicatiesystemen) en welke delen te maken hebben met uitstel van vraag 
(datasystemen en enterprise informatie). Informed IT zit in het segment enterprise informatie. 
 
Het jaar 2021 lijkt een kopie te zijn van 2020. De Consultancy kant gaat erg goed en de andere delen 
zijn relatief marginaal. De omzet zal een € 2,9 miljoen bedragen en het verwachte resultaat is € 100k. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van overheidssteun.  
 
Voor 2022 is op basis van marktonderzoek van Gartner, de strategie om te verschuiven naar een groter 
deel van de markt. Breder dan alleen enterprise information.  Hiermee heeft het bedrijf meer 
mogelijkheden om te acteren in segmenten waar sprake is van veel vraag. 
 
In marketing en sales zal sterk worden geïnvesteerd. De huidige online tijd vraagt creativiteit en andere 
manieren van sales. Hier ligt een uitdaging voor Informed IT.  
De verwachting is dat het bedrijf in doorgroeit naar € 3,2 miljoen omzet in 2022 en € 5 miljoen omzet 
in 2023. Als het kan en past, zal eind 2022 weer een Young Professional klas worden opgestart. 
 
Op vragen over de aflossing in 2023 geeft de heer Jansen aan dat hij verwacht de € 1,5 miljoen aan 
obligaties uit de exploitatie te kunnen aflossen. Daarnaast vindt zekerheidshalve al oriëntatie plaats 
voor een alternatieve wijze van aflossen. Herfinanciering vanuit aandeelhouders is geen optie maar de 
primaire insteek is om de aflossing vanuit de eigen kasstroom van Informed IT te gaan doen. 

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


