
 
 
 
Onderwerp: Opschorting rentebetalingen Innr Lighting B.V. 
 
Datum: 13 januari 2023 
 
 
Beste Obligatiehouder, 
 
Aansluitend op de uitnodiging van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor de buitengewone 
vergadering van obligatiehouders van Innr Lighting B.V., sturen wij u hierbij ons voorstel voor 
renteopschorting en de toelichting daarop.  
 
In de rapportage n.a.v. het 3e kwartaal 2022, toegelicht op de vergadering van obligatiehouders van 
8 december 2022, is de moeilijke fase waar Innr Lighting in is geraakt aan de orde gekomen. Deze 
kan als volgt worden samengevat. 
 
Onze financiële situatie is sterk verslechterd door een ‘perfect storm’ van interne en externe 
factoren: 
• Organisatie was begin 2022 ingericht op verdere groei. 
• Sterk gestegen productkosten door duurdere dollar en transport (containerprijzen vanuit China) 
• Lagere omzet door teruggelopen consumentenbestedingen. 
• Hogere voorraad door vertraagde leveringen en teruggelopen vraag. 
 
Omzet januari-september 2022 was € 3,405k, een daling van 8% t.o.v. dezelfde periode 2021. Het 
resultaat verslechterde sterk, van € 152k winst in 2021 naar € 1,158k verlies in dezelfde periode 
2022. 
 
Reeds vanaf eind 2e kwartaal 2022 hebben we corrigerende acties gestart: 
• Organisatiekosten en investeringen vanaf eind 2e kwartaal 2022 sterk omlaag gebracht. 
• Tijdelijk extra liquiditeit verkregen vanaf begin 3e kwartaal 2022, met €425k hoger krediet van 

ING Bank (tot eind 2022) en € 550k onderhandse leningen (tot eind maart 2023). 
• Sinds november ondersteunen turnaround specialisten (BBN/Marxman) Innr Lighting in 

onderzoek naar de beste weg vooruit voor Innr. 
 
Na intensieve gesprekken met ING heeft de bank bevestigd dat zij, onder een aantal voorwaarden, 
bereid is om de kredietinperking (€ 425k) per 1 januari 2023 op te schorten tot 1 april 2023, alsmede 
2 aflossingen van het IBSK (2 keer € 37,5k) tot 1 juli 2023 op te schorten. 
 
Eén van die voorwaarden is dat ook de NPEX obligatiehouders een bijdrage leveren door een 
opschorting van rentebetalingen gedurende de eerste 6 maanden van 2023, om daarmee Innr 
Lighting in het komende laagseizoen de benodigde financiële ruimte te geven, en tijd te krijgen om 
samen met de turnaround specialisten te werken aan een concreet plan voor een gezonde 
(financiële) toekomst voor Innr. 
  



 
Daarom vragen wij u om in te stemmen met het volgende voorstel: 
 
Renteopschorting NPEX obligatielening Innr I (€ 2,0M) 
• rente opschorting voor 6 maanden, periode 1 januari tot 1 juli 2023. 
• hervatting reguliere rente betalingen vanaf juli 2023. 
• opgeschorte rente wordt in zijn geheel uitbetaald aan het einde van de looptijd van de lening 

(november 2023). 
• over de opgeschorte rente wordt geen rente berekend en/of vergoed. 
 
NB: de toezegging tot betaling van (opgeschorte) rente termijnen met ingang van 1 juli 2023 is 
afhankelijk van het verkrijgen van additionele financiering. 
 
Wij hopen dat u akkoord kan gaan met ons voorstel. Als blijk van dank voor uw flexibiliteit en 
medewerking aan de gezamenlijke inspanning om voor Innr Lighting een gezonde toekomst te 
creëren, willen we u graag van onze mooie produkten laten genieten. We bieden daarom iedere 
belegger in Innr Lighting de mogelijkheid om – op verzoek - gratis een van onze Starter Kits te 
ontvangen (winkelwaarde variërend van €74,99 - € 99,99): 
 

 
   Starter Kit Colour Bulb  Starter Kit Tunable White Bulb          Starter Kit Colour Spot 
 
Daarnaast willen we u 20% korting aanbieden op producten in onze eigen webshop (www.innr.com).  
Hiervoor zullen we u na de stemmingsronde een kortingscode sturen. Deze code is geldig t/m 30 juni 
2023. 
 
Op vrijdag 20 januari 2023 van 14:00-15:30 uur zal er een buitengewone vergadering van 
obligatiehouders plaatsvinden op ons kantoor op de Catharina van Renneslaan 20 te Hilversum. 
Tijdens deze vergadering zullen we ons voorstel mondeling verder toelichten en eventuele vragen 
beantwoorden. Mocht u in de gelegenheid zijn om daarbij aanwezig te zijn, dan zijn wij uw komst 
gaarne tegemoet. 
 
 
 
 
Innr Lighting B.V. 
 
J. Dalderop  R. Timmer 
CEO   COO 

https://www.innr.com/nl/product/starter-kit-with-bridge-2x-bulb-colour-remote-control/
https://www.innr.com/nl/product/starter-kit-met-bridge-2x-bulb-comfort-smart-button/
https://www.innr.com/nl/product/starter-kit-with-bridge-2x-spot-colour-remote-control/
http://www.innr.com/

