
Update Perfo Knowledgy B.V.
Bijstelling uitgifteprijs certificaten van aandelen naar € 5,- per certificaat

Woerden – 22 december 2022, 

Na de succesvolle eerste obligatie emissie van PerfoTec B.V. (dochteronderneming van Perfo Knowledgy B.V.) via 
NPEX in de zomer van 2020 is Perfo Knowledgy B.V. middels het prospectus van 23 november jongstleden via NPEX 
van start gegaan met de uitgifte van certificaten van aandelen B (“certificaten”) en obligaties. Het doel is om middels 
deze uitgifte van certificaten en obligaties maximaal € 2,5 miljoen op te halen ter financiering van, onder andere, de 
internationale groeiambities. Van dit bedrag van € 2,5 miljoen bedraagt de obligatielening € 1.500.000 miljoen en de 
uitgifte van certificaten € 1.000.005.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden bij enkele grote klanten in boekjaar 2022 heeft de directie van Perfo 
Knowledgy B.V. besloten om de uitgifteprijs van de certificaten naar beneden bij te stellen van € 7,50 per certificaat 
naar € 5,- per certificaat. Deze aangepaste uitgifteprijs geldt uiteraard ook voor beleggers die reeds hebben 
ingeschreven op certificaten.

Hieronder geven wij een toelichting op dit besluit. 

Na de live-gang van de emissies via NPEX hebben twee grote prospects, ieder met een orderomvang van ongeveer € 
500.000, hun orders voor dit jaar doorgeschoven naar 2023. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door hun aangepaste 
budgetten en door hun gestegen inkoopkosten voor grondstoffen in het lopende boekjaar. Het doorschuiven van 
deze beide orders heeft effect op het resultaat van boekjaar 2022 voor Perfo Knowledgy. De eerder opgelopen 
achterstand in Q1 en Q2 vanwege uitstel van investeringen door 2 andere grote accounts, beide reeds bestaande 
PerfoTec klanten, is daardoor niet meer in te lopen. Wij verwachten daarom in 2022 een achterblijvend resultaat. De 
verwachte EBITDA voor 2022 als vermeld in paragraaf 9.17 (Waardering) van het prospectus was € 557.838. Op basis 
van onze aangepaste prognose verwachten wij dat de EBITDA voor 2022 nu zal uitkomen op € 149.000. Hierdoor zal 
het resultaat van 2022 rond het break-even punt zijn.

Om deze reden, en ook vanwege feedback van een aantal grote NPEX beleggers, heeft de directie besloten om de 
waardering naar beneden bij te stellen, en de prijs per certificaat te verlagen van € 7,50 naar € 5,- met ingang van 
heden. Vanwege deze aanpassingen zullen er niet 133.334 certificaten worden uitgegeven maar 200.001. De 
minimale inschrijving is verhoogd naar 30 certificaten à € 5,- per stuk derhalve € 150,-. Het totale bedrag van de 
uitgifte van certificaten blijft € 1.000.005. Deze nieuwe prijs heeft invloed op de informatie in het prospectus en het 
informatiedocument. Overal in het prospectus en het informatiedocument waar 133.334 certificaten staat dient 
200.001 certificaten te worden gelezen. Waar € 7,50 als prijs per certificaat staat dient € 5,- gelezen te worden. De 
hoofdstukken 5.5 en 9.17 van het prospectus worden vervangen door de hoofdstukken hierna.

Terwijl de gesprekken met een grote Amerikaanse retailer ondertussen gewoon doorgaan, hebben wij onlangs, na 
een lange periode van onderhandelingen, een samenwerking tot stand gebracht met Somerset Capital/Somerset 
Equipment Finance (https://somersetef.co.uk/). Dat is een USA/UK financier voor operationele lease van PerfoTec 
technologie. Met deze belangrijke stap kunnen wij nu klanten en prospects in Noord-Amerika en Noord-Europa de 
PerfoTec oplossing aanbieden op basis van huur, waarbij Somerset de apparatuur van PerfoTec koopt en vervolgens 
verhuurt aan de klant (off-balance). Hiermee verwachten wij bij onze klanten de grootste drempel (zijnde 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsomersetef.co.uk%2F&data=05%7C01%7Cbas%40perfotec.com%7C762b16ef8fea4488b98308dae2050029%7C4fbad9a2fb51473d89937246f1511151%7C0%7C0%7C638070808362656399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OX4%2F%2BZ2RIYIF2E3Pp33lqDzD2liNK2ihDKdXSj0rl4Y%3D&reserved=0


kapitaaluitgaven restricties) voor aanschaf van onze techniek weg te nemen. Onze klanten kunnen zo per direct een 
kostprijsvoordeel en houdbaarheidsverbetering voor hun producten bereiken. 

Met bovenstaande belangrijke samenwerking, en de eerdergenoemde doorgeschoven orders uit dit jaar, zien wij 
boekjaar 2023 met veel vertrouwen tegemoet.



Nieuw hoofdstuk 5.5

Hoofdstuk 5.5 in het prospectus van 23 november 2022 wordt vervangen door de onderstaande tekst:

5.5 Aandeelhouders en certificaathouders na notering
Voor een deel van de certificaten dat Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy uitgeeft, zal Stichting 
Administratiekantoor Perfo Knowledgy 1 bestaand aandeel B van Green Mountain B.V. kopen. Dit betreffen 179.800 
bestaande aandelen B. Wij zullen voor deze aanbieding van certificaten dus geen nieuwe aandelen B uitgegeven. De 
aandeelverhoudingen zullen dus alleen veranderen op het niveau van Green Mountain B.V. en Stichting 
Administratiekantoor Perfo Knowledgy.

De certificaten 1-89.900 die Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy nu al heeft uitgegeven, worden 
gehouden door Green Mountain B.V. Maximaal 20.201 certificaten zullen worden gebruikt voor de aanbieding van 
certificaten, in het geval alle 200.001 certificaten worden verkocht op NPEX. Het overige deel van deze certificaten 
wordt vrijgehouden voor uitgifte aan (toekomstig) personeel.

Dit is de situatie op de datum van dit prospectus (voordat Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy de 
certificaten uitgeeft):

Aandeelhouder Indirect 
aandeelhouder

Aantal aandelen Aandelenbelang Stemrecht

Green Mountain B.V. De heer B.R.A. 
Groeneweg

1.530.100 gewone 
aandelen B en 2 
prioriteitsaandelen

Ca. 85% 1.530.100 
(m.b.t. de 
gewone 
aandelen 
B)

SJB Participations Mevrouw C. 
Brouwer-
Lauryssen

90.000 gewone 
aandelen A

Ca. 5% 90.000

Martijn de Bruin - 88.000 gewone 
aandelen B

Ca. 5% 88.000

STAK Perfo Knowledgy - 89.900 gewone 
aandelen B

Ca. 5% 89.900

Hieronder ziet u de aandeelverhoudingen als Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy van Green Mountain 
B.V. 179.800 bestaande aandelen B koopt. Als Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy 179.800 certificaten 
verkoopt, dan worden voor die 179.800 aandelen B dus 179.800 certificaten uitgegeven en in notering gebracht. 

Aandeelhouder Indirect 
aandeelhouder

Aantal aandelen Aandelenbelang Stemrecht

Green Mountain B.V. De heer B.R.A. 
Groeneweg

1.350.300 gewone 
aandelen B en 2 
prioriteitsaandelen

Ca. 75% 1.350.300 
(m.b.t. de 
gewone 
aandelen 
B)



Hieronder ziet u de verhoudingen tussen de certificaathouders als Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy 
alle 200.001 certificaten verkoopt. Hieruit volgt dat als alle 200.001 certificaten worden verkocht, 20.201 certificaten 
door Green Mountain B.V. zullen worden overgedragen aan NPEX voor notering.  

SJB Participations Mevrouw C. 
Brouwer-
Lauryssen

90.000 gewone 
aandelen A 

Ca. 5% 90.000

Martijn de Bruin - 88.000 gewone 
aandelen B

Ca. 5% 88.000

STAK Perfo Knowledgy - 269.700 gewone 
aandelen B

Ca. 15% 269.700

Certificaathouder Aantal certificaten Opmerking

Green Mountain B.V. 69.699 Certificaten 1-69.699 die 
worden vrijgehouden voor 
uitgifte aan (toekomstig) 
personeel

NPEX beleggers 200.001 200.001 genoteerd en 
verhandelbaar op NPEX



Nieuw hoofdstuk 9.17

Hoofdstuk 9.17 in het prospectus van 23 november 2022 wordt vervangen door de onderstaande tekst:

9.17 Waardering

Wij hebben zelf een waardering gemaakt van ons bedrijf voor de aanbieding van de certificaten. Ons management 
heeft, met onze accountant, de prijs vastgesteld op € 5,19 per aandeel. Dat betekent een waardering van ons bedrijf 
op € 9.329.509.

De historische geconsolideerde jaarcijfers van Perfo Knowledgy B.V. van de afgelopen twee jaren (d.w.z. 2020 en 
2021) en de begrote cijfers voor de daarop aansluitende drie jaren (d.w.z. 2022, 2023 en 2024) vormen de financiële 
basis voor de prijs en de goodwillberekening die daaraan ten grondslag ligt. De jaarcijfers van Perfo Knowledgy B.V. 
zijn ontleend aan de definitief vastgestelde jaarrekeningen over deze jaren. U vindt deze jaarcijfers in hoofdstuk 12.

Vanuit deze historie is een begroting met een duur van ten minste drie opvolgende boekjaren opgesteld. 

Vanuit deze cijferreeks van 5 jaren wordt een gemiddelde EBITDA bepaald welke uitkomst wordt vermenigvuldigd 
met een vaste factor van 11. De aldus berekende goodwill wordt bij het laatst vastgestelde eigen vermogen opgeteld 
om daarmee de waarde van de totale onderneming te verkrijgen. 

Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy zal 200.001 van de aandelen in het kapitaal van Perfo Knowledgy 
B.V. certificeren en aanbieden op NPEX. Dit is 11,12% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Daarom wordt ook 
11,12% van de ondernemingswaarde toegekend aan de aandelen die worden gecertificeerd. Het verkregen bedrag 
wordt tot slot gedeeld door het aantal beschikbare aandelen voor certificering waaruit vervolgens de koers per 
aandeel resulteert. 

Wij waarderen één aandeel op € 5,19. Green Mountain B.V. en Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy zijn 
overeengekomen dat Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy de (te certificeren) aandelen met een korting 
van € 0,19 kan kopen. De koopprijs van een aandeel is daarom € 5. De prijs van één certificaat is gelijk aan die van 
één aandeel. De uitgifteprijs van één certificaat hebben wij daarom vastgesteld op € 5. 

Cijfermatig ziet de waardering er als volgt uit: 



EBITDA voor 2020 en 2021 (op basis van vastgestelde jaarcijfers): 
 

EBITDA voor 2022, 2023 en 2024 (op basis van begroting):

Waardering:

 

De begroting voor 2022, 2023 en 2023, die ten grondslag ligt aan de waardering van onze onderneming, is gemaakt 
op basis van onze prognoses. [1]

[1] Bij de vaststelling van de begroting is rekening gehouden met een verwachte groei vanwege de veelbelovende ontwikkelingen de afgelopen 4 à 5 maanden 
met betrekking tot twee producten van PerfoTec. Meer over deze producten heeft u kunnen lezen in paragraaf 9.3.3. In het kort betreft het de concrete vraag, 

EBITDA 2020 2021

Omzet € 2.452.520 € 2.970.226
Inkoopwaarde € 630.565 € 667.428
Bruto-marge € 1.821.955 € 2.302.798

Overige bedrijfsopbrengsten € 31.408 (€ 14.896)

Loonkosten € 1.033.178 € 907.780
Afschrijvingen € 135.924 € 145.555
Overige bedrijfskosten € 624.510 € 757.347
Interest € 148.357 € 175.795
Totaal kosten € 1.941.969 € 1.986.477

Resultaat voor belasting (€ 88.606) € 301.425
Vennootschapsbelasting € 24.959 € 52.115
Resultaat na belasting (€ 113.565) € 249.310

EBITDA € 195.675 € 622.775

2022 2023 2024

EBITDA € 149.000 € 1.115.500 € 1.757.000

Gemiddelde EBITDA 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 € 767.990
Goodwillfactor 11,00
Waarde goodwill € 8.447.890
Waarde eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans (2021) € 881.619
Totale ondernemingswaarde € 9.329.509

Aandeel van STAK (beschikbaar voor certificering) 11,12% € 1.037.441
Aantal aandelen beschikbaar voor certificering 200.001

Koers per aandeel € 5,19



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 de prognose zal uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier geen rechten aan 
ontlenen. 

U moet uw beslissing om te beleggen in de certificaten dus niet nemen op basis van deze prognoses.

van onder andere Marks & Spencer en Walmart, in onze LinerBags voor het transport van bananen. Daarnaast is er een grote interesse vanuit de markt naar de 
nieuwe recyclebare rekfolie waarmee pallets met groente en fruit als geheel kunnen worden verpakt met PerfoTec oplossingen.


