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Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders 
van Green Vision Holding B.V. (HyGear) 

 
Datum:  19 januari 2023  

Locatie:  via Zoom videoconference 

Aanwezig: 

• 86 beleggers  

• Niels Lanser – Managing director Green Vision Holding B.V. 

• Evert Verwey – Clifford Chance Advocaten 

• Frank Bonsée, Alan van Griethuysen, Charles Hennen, Myra Meijering, Mark-Jan Werner/NPEX    

• Mark Olie en Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen - voorzitter c.q. 

notulist van de vergadering 

 

1. Opening 
 

De heer Olie opent deze buitengewone vergadering van obligatiehouders van Green Vision Holding 
B.V. (“HyGear”).  
 

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Voorafgaand aan deze vergadering zijn geen vragen bij de stichting ingediend. Tevens zijn er geen 
mededelingen vanuit de stichting.  
 

3. Vaststelling notulen buitengewone vergadering van obligatiehouders van 8 
december 2022 

 
De heer Olie heeft twee vragen aan de heer Lanser naar aanleiding van de notulen: 
 

a) HyGear zou een aantal financiële gegevens beschikbaar stellen waaronder solvabiliteit. Dit is 
nog niet gebeurd. Wanneer kan dit worden verwacht? 

b) Besproken was dat zodra de jaarrekening 2021 zou worden gedeponeerd bij de KvK, hiervan 
een kopie naar de stichting zou gaan ten behoeve van publicatie aan de obligatiehouders. Dit 
laatste heeft niet plaatsgevonden. Wat is de status? 
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De heer Lanser zal de financiële gegevens bekijken en gaan toezenden. De jaarrekening 2021 is op 23 
december 2022 gedeponeerd bij de KvK maar nog niet toegezonden aan de stichting. Dit zal per 
omgaande gebeuren. 

De heer Olie stelt de notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 8 december 
2022 vast.  

Hij geeft het woord aan de heer Lanser voor een toelichting op de stand van zaken bij Xebec/HyGear 
waarbij hij memoreert dat het verleende rente-uitstel is afgelopen op 16 januari jl. De eerste 
rentevervaldatum is vandaag, 19 januari 2023, betreffende lening II. 

4. Ontwikkelingen Xebec Adsorption Inc./HyGear

De heer Lanser start met een uiteenzetting van het CCAA proces van moedermaatschappij Xebec zoals 
dat op 29 september 2022 is gestart. Uiteindelijk zijn 18 partijen naar de 2e fase van het biedingsproces 
gegaan. Uiteindelijk is er geen bod op Xebec geheel uitgebracht en is er slechts één bod uitgebracht op 
HyGear sec. 

Bovengenoemd bod is een tegenvallend bod met slechte voorwaarden voor personeel en 
obligatiehouders. De status is dat er hierdoor geen overeenkomst met deze bieder is gesloten en dat 
het bestuur van Xebec zich beraadt over alternatieve scenario’s.  

De heer Lanser geeft aan dat hij eigenlijk niet meer kan mededelen dan dit en biedt de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 

5. Vragen

Mondeling en In de chat van deze online vergadering worden diverse vragen gesteld. De vragen en de 
antwoorden luiden als volgt:  

V: Hoe kan het dat een gezond bedrijf als HyGear binnen een jaar na de overname er zo slecht voor 
staat dat niemand een positief bod wilt uitbrengen? Heeft Xebec er geld uit getrokken? 

NL: Xebec heeft er geen geld uitgetrokken. Wel zijn er veel managementwisselingen en fouten gemaakt 
in Canada met acquisities in de VS en Canada en de algehele integratie. Maar ook HyGear heeft – mede 
door de diverse externe crises – slecht gedraaid in 2021 en 2022. Daarbovenop heeft de CCAA-
procedures schade berokkend. Veel deals konden niet starten en de kaspositie is zeer slecht geworden, 
omdat er geen liquiditeit vanuit Canada meer kwam. 

V: In hoeverre is het liggende bod slecht voor de obligatiehouders? 

Niels Lanser (NL): Dat is als volgt: 

• De NPEX-leningen zouden moeten worden afgewaardeerd van € 12,5 mio naar € 3 
mio;

• De rentebetalingen zouden 12 maanden moeten worden opgeschort; en

• De looptijden van de leningen zouden moeten worden verlengd met 7 jaar.
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V: Is een Management Buy Out een besproken optie ? 
 
NL: Nee. 
 
V: Is HyGear zelfstandig levensvatbaar? 
 
NL: De maandelijkse cash-out is grofweg € 500k en momenteel is er een beperkte cash-in. De kas is 
nagenoeg leeg (< 1 maand). Wel zijn er twee contracten klaar voor tekening die snel € 1,5 mio aan cash-
in opleveren, maar deze klanten wachten op de wel/niet voortzetting van HyGear. Als HyGear daarna 
op het oude niveau zou draaien dan wordt men weer cash positief. Voor levensvatbaarheid schat hij 
een werkkapitaal in van 5 maanden i.c. € 2,5 miljoen. 
 
V: Kan de eerstvolgende rente betaald worden (=19-1-2023, lening II) ? 
 
NL: Ja dat zou nog kunnen maar dat is onder voorbehoud van toestemming van de Xebec board. 
 
V: Is er geen bod van de oude eigenaren? 
 
Evert Verwey (EV): Dat had gekund. Ze zijn bekend met de procedure maar hebben geen bod 
uitgebracht. 
 
V: : Hoe kan het dat er geen enkel serieus bod is gekomen ? 
 
NL: Dat verbaast mij ook zeer. 
 
V: Wat gaat er nu gebeuren? 
 
NL: De board van Xebec gaat de komende 48 uur beslissen hoe verder te gaan. 
 
V: Wie is nu beslissingsbevoegd bij HyGear en speelt oud-eigenaar Marinus van Driel nog een rol ? 
 
NL: Ik ben geen statutair bestuurder, dat is Xebec Europe waarvan de Xebec holding weer bestuurder 
van is. Marinus van Driel is naar aanleiding van de laatste informatie sinds kort niet meer werkzaam bij 
Xebec. 
 
V: Kan er een bod komen vanuit de obligatiehouders op de aandelen HyGear ? 
 
EV: Dat zou in principe kunnen maar de tijdslijn is zeer kort. 
 
V: Kan surseance van betaling worden aangevraagd om tijd te winnen? 
 
De heer Olie: De onderneming kan dat doen. Obligatiehouders kunnen dat niet. De stichting kan wel 
een ingebrekestelling sturen als de rente van 19 januari 2023 niet wordt betaald. 
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In de vergadering wordt gediscussieerd welke rol de obligatiehouders kunnen innemen nu het publieke 
biedingsproces niet tot resultaat heeft geleid. Gezien het belang van € 12,5 mio van de 
obligatiehouders en de potentie van de onderneming lijkt een meerderheid een actievere opstelling 
vanuit de obligatiehouders voor te staan in de toekomst van HyGear.  
 
Afgesproken wordt het volgende: 
 

1. De heer Lanser zal aan Xebec in Canada aangeven dat er vanuit obligatiehouders interesse is 
om mogelijk een beter bod uit te brengen op de aandelen HyGear, mits na een grondige due 
diligence. De stichting verzoekt om een gesprek met de directie in Canada. De heer Lanser gaat 
dit overbrengen.  

2. De stichting gaat een ingebrekestelling sturen. De heer Lanser gaat met de directie in Canada 
de optie van surseance van betaling bespreken om tijd te winnen voor punt 1. 

3. Obligatiehouders wordt verzocht om via info@obligatiehoudersbelangen.org hun interesse in 
financiering van HyGear of andere bijdragen aan te geven. 

4. De stichting zal bovenstaand ten behoeve van de obligatiehouders coördineren.  
 
 
6. Sluiting 

 
De heer Olie rondt de vergadering af. Gezien de urgentie zal de berichtgevingmogelijk  op dagelijkse 
voet kunnen plaatsvinden. Alle obligatiehouders wordt verzocht om de publicaties via NPEX te volgen.  
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