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  Notulen van de Vergadering van  
Obligatiehouders van MTD Holding B.V. 

 
Datum:  3 november 2022, 10.00 -11.00 uur 

Locatie:  Via Zoom meeting 

Aanwezig: 

• 9  beleggers aanwezig  

• Richard van Klinken  – Director of Operations MTD Group 

• Marco Lavrijsen – Group Controller MTD Holding B.V. 

• Myra Meijering – NPEX 

• Frank Bonsée – NPEX 

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

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 2e obligatiehoudervergadering van MTD Holding. In de vergadering 
van november 2021 werd uiteengezet dat na het slechte jaar 2020, het jaar 2021 heel goed was. De 
notulen daarvan worden vastgesteld. Uit de goed verzorgde tussentijdse berichten van dit jaar kon al 
opgemaakt worden dat deze ontwikkeling zich gelukkig doorzet in 2022. De presentatie en 
mondelinge toelichting van vandaag geven de obligatiehouder het meest complete beeld over hoe 
het MTD vergaat. Hij geeft het woord aan de heer Lavrijsen. 
 
2. Toelichting 2021 

De heer Lavrijsen licht de cijfers toe. In 2021 zijn de cijfers ten opzichte van 2020 aanzienlijk 
verbeterd, zoals eerder gezegd. De omzet over 2021 was € 24,3 mio (was € 11 mio) met een netto 
resultaat van + €5,8 mio (was -/- € 5,3 mio). Het eigen vermogen is hiermee weer positief en de 
solvabiliteit is 22%. De Olympische Spelen in Tokyo hebben voor € 8,5 mio bijgedragen aan de omzet.  
In 2021 is € 801k ontvangen aan Corona steun. Deze hoeft niet te worden terugbetaald. 
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3. Verloop van 2022 
 
MTD groeit door in 2022. De omzet stevent af op € 35 mio. Het resultaat wordt voorzichtig ingeschat 
op + € 4,5 mio. De komende maanden zijn er nog 2 grote evenementen in Saudi-Arabië. Bij het WK 
van Qatar wordt de watervoorziening van het toernooi zelf lokaal georganiseerd, maar is men 
aanwezig in de activiteiten er omheen. 
 
De heer Van Klinken geeft aan dat de samenstelling van de omzet aan het verschuiven is naar Flex 
Water (nu 22%). Dit zijn flexibele wateroplossingen voor de industrie, een stabielere markt dan de 
evenementen markt. Een positieve ontwikkeling voor MTD. Het streven is om dit deel dominant te 
laten worden. 
 
De heer Lavrijsen geeft ook de uitdagingen aan van MTD. De lange levertijden en de gestegen 
transport- en materiaalkosten vormen een beperking. De grootste beperking zit evenwel in het 
verkrijgen van monteurs. Met elke monteur erbij, neemt de omzet toe.  
 
4.  Outlook 2023 
 
De heer Lavrijsen schetst de cashpositie die zich op een structureel niveau van + € 3 mio bevindt. 
Hiermee zijn er voldoende middelen om zelf verdere groei te financieren. De investering in 
duurzaamheid zal wel externe financiering behoeven. Diverse afvalwaterfilterinstallaties zijn in 
ontwikkeling om drinkwater te besparen. Een dergelijke installatie wordt gehuisvest in een container 
die bij evenementen wordt ingezet. De vraag naar deze duurzame oplossing zal groot zijn. Men 
verwacht hiervoor de komende 3-5 jaar een bedrag tussen de € 20 – 30 mio te moeten gaan 
investeren. Dit zal in 2023 verder worden uitgewerkt. Financiering via NPEX is hierbij een mogelijke 
optie 
 
Voor 2023 wordt verdere groei verwacht op meerdere fronten. Zo zijn in 2022 Zwarte Cross en 
Pukkelpop als nieuwe events toegevoegd. Tevens verwacht men veel van de samenwerking met de 
Zahid Group uit Saudi Arabië waarmee in de zomer 2022 een joint venture is gestart. Hierbij is een 
Human Welfare bepaling opgenomen waarmee uit de samenwerking kan worden gestapt als 
mensenrechten in het geding komen. 
 
Een interessante ontwikkeling is het initiatief van de WaterBank. Hierbij wordt waterdistributie 
gecoördineerd van plaatsen waar teveel is naar plaatsen waar schaarste is. Met Waterschap De 
Dommel is hiermee gestart. Dit model lijkt kopieerbaar naar de andere waterschappen. 
De heer Van Klinken schetst tenslotte hoe men bezig is met de gunning voor de Olympische Spelen 
2024 in Parijs. Hiervoor is men nog goed in de race.  
 
5. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Van Klinken bedankt de obligatiehouders voor het vertrouwen en benadrukt dat dit MTD er 
doorheen heeft geholpen in het COVID-jaar 2020. De aanwezigen danken het management voor de 
open bijeenkomst.  De heer Van de Vusse sluit de vergadering.  


