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Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van 

Innr Lighting B.V. ("uitgevende instelling") 
 

Datum:  vrijdag 20 januari 2023 om 14.00 

Locatie: kantoor van de uitgevende instelling te Hilversum  

Aanwezig: 

• 8 beleggers 

• Jeroen Dalderop - CEO Innr Lighting 

• Rob Timmer - COO Innr Lighting 

• Erwin van Meeteren - CFO Innr Lighting 

• Martin Kuiper namens BBN Business Improvement 

• Mark-Jan Werner, Frank Bonsée namens NPEX 

• Mark Olie en Stephan van de Vusse namens Stichting Obligatiehoudersbelangen, notulist c.q. 
voorzitter van de vergadering 

 
1. Opening 

De heer van de Vusse opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanwege de sneeuw heeft 

een aantal deelnemers zich vandaag afgemeld. 

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Er zijn geen binnengekomen stukken. Er zijn geen mededelingen van Stichting 
Obligatiehoudersbelangen. 
 
3.  Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders 8 december 2022 

De concept-notulen van de vergadering van obligatiehouders van de uitgevende instelling van 8 
december 2022 worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
4. Toelichting voorstel Innr Lighting 

De heer Timmer licht het voorstel van 13 januari 2023 toe aan de hand van bijgaande presentatie. 
 
Een belegger vraagt wat de omzet in het 4e kwartaal van 2022 is geweest. De heer Timmer antwoordt 
dat de jaaromzet ong. EUR 5,2 miljoen bedroeg, iets hoger dan geprognotiseerd. E.e.a. zal weinig 
gevolgen hebben voor het resultaat over heel 2022 dat na Q3 stond op ca. -/- € 1.158.000, en het 
verlies naar verwachting zal toenemen met enkele tonnen, excl. extra afschrijvingen op immaterieel 
actief. 
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Een andere belegger stelt vast dat de post immateriële vaste activa erg groot is. De heer Van Meteren 
geeft aan dat de uitgevende instelling volgens de toepasselijke richtlijnen en met bestendige 
gedragslijn hierop conform eerdere jaren afschrijft. Er is nog geen sprake van impairment of extra 
afschrijvingen. Hier zal nog wel voor de jaarcijfers 2022 naar worden gekeken, samen met de 
accountant. Eventuele extra afboekingen hebben overigens geen cash-effect. 
De nadruk ligt momenteel op het genereren van cash, ook al betekent dit in de praktijk lagere marges. 
De in het afgelopen kwartaal gegenereerde cast dekte in feite de lopende kosten. De vraag of er ook 
in 2022 materiële vaste activa op de balans zijn gekomen wordt bevestigend beantwoord (nl. voor een 
bedrag van ong. EUR 600k). 
 
Een belegger vraagt of de uitgevende instelling heeft overwogen om het USD-EUR koersrisico af te 
dekken. De heer Timmer antwoordt dat dit is overwogen maar uiteindelijk is dit risico (bewust) niet 
afgedekt vanwege de historisch stabiele wisselkoers. 
 
Een andere belegger vraagt of de opschorting van de kredietinperking tot 1 april 2023 voldoende is 
voor de uitgevende instelling. De heer Kuiper geeft aan dat dit eigenlijk niet het geval is; daarom 
worden er nu acties ondernomen. 
 
Een belegger vraagt of er ook borgstellingen zijn verstrekt in verband met de ING Bank kredieten. De 
heer Timmer antwoordt dat de heer Dalderop en hijzelf ieder voor EUR 100k borg staan. Op de vraag 
of de directie/aandeelhouders nog gaan bijstorten, geeft de heer Timmer aan dat dat niet meer kan 
gebeuren. 
 
De heer Kuiper geeft aan dat ook al worden de voorstellen aangenomen er nog steeds een cash tekort 
wordt voorzien. Wel is het zo dat de kans dat ING Bank verdere opschorting goedkeurt beduidend 
groter is als de voorstellen worden goedgekeurd; de uitgevende instelling heeft tenslotte dan ook meer 
tijd om verdere herstructureringsmaatregelen te treffen. Voor wat betreft de immateriële vaste activa 
merkt hij verder op dat indien die van de balans zouden worden verwijderd de uitgevende instelling 
“zwaar onder water” zou komen te staan (m.a.w. een negatief eigen vermogen zou hebben van ong. 
EUR 4 miljoen (op groepsniveau)). 
 
Een andere belegger vraagt naar de kosten van Amazon als verkoopkanaal. De heer Dalderop licht dit 
toe. Bij verkopen via Amazon heeft de uitgevende instelling te maken met drie soorten kosten: (1) 
verkoopkosten, (2) verzendkosten en (3) advertentiekosten. De uitgevende instelling probeert de 
laatste 2 soorten kosten omlaag te krijgen door zendingen te bundelen en meer selectief te adverteren. 
Overigens, slechts 1% van de omzet loopt nog maar via de eigen webshop. 
 
Een belegger vraagt hoe de prijzen van Innr Lighting producten zich verhouden ten opzichte van die 
van de concurrentie. De heer Timmer antwoordt dat de prijzen van Innr Lighting ong. 25% lager liggen 
dan die van Philips Hue. Zij liggen hoger dan die van kwalitatief mindere c.q. niet met Philips Hue 
compatibele producten. Een proef met hogere prijzen leidde evenwel tot lagere omzet. 
 
Een andere belegger vraagt of de uitgevende instelling een verkoop van (een deel van) de 
onderneming overweegt. De heer Timmer antwoordt dat dit inderdaad één van de scenario’s is. 
 
De heer van de Vusse vraagt wat de 3 belangrijkste punten uit het rapport van BBN Business 
Improvement zijn. De heer Kuiper geeft aan dat het hier gaat om: 
 

1. Het verstevigen van de interne organisatie /management, m.n. op e-commerce gebied. Het 
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huidig management is m.n. product/technologisch georiënteerd. 
2. Het verkrijgen van een beter inzicht in de kosten en producten; het sturen op cash flow én de 

balans. 
3. Het financieel herstructureren van Innr Lighting. Er is geld nodig voor de operatie (het 1e 

halfjaar van 2023 zal naar verwachting verlieslatend zijn), de hoge voorraden moeten worden 
geliquideerd, er moet voorzichtig worden ingekocht. De schuldenpositie is op lange termijn 
niet houdbaar en dient gesaneerd te worden.  

 
De vraag over de levensvatbaarheid van Innr Lighting komt ter sprake. De heer Kuiper geeft aan dat 
bedrijf onder duidelijke voorwaarden levensvatbaar is. Het heeft een goed product in een groeiende 
markt. Bovenstaande 3 punten dienen te worden geadresseerd. Naast geld dient er expertise en 
power binnen te komen op gebied van sales/e-commerce en logistieke processen. De heer Dalderop 
geeft aan dat een strategische participant die deze kwaliteiten heeft de voorkeur heeft, want dat lost 
e.a. In één keer op. Bij een financiële investeerder dienen sales/e-commerce en executiekracht 
aanvullend te worden georganiseerd. 
 
Een belegger vraagt of als de obligatiehouders een constructieve rol willen spelen bij deze 
herstructurering zij bijv. een pandrecht zouden kunnen krijgen op het intellectuele eigendom. De heer 
Timmer antwoordt dat het intellectuele eigendom reeds is verpand aan ING Bank.  
 
De heer van de Vusse vraagt of gedacht wordt aan een WHOA-procedure. De heer Kuiper geeft aan 
dat dit een mogelijkheid kan worden, maar dat een onderhands akkoord met alle stakeholders de 
voorkeur heeft. De heer van de Vusse geeft aan dat Stichting Obligatiehoudersbelangen verwacht aan 
tafel te komen bij gesprekken met potentiële financiers, mede gezien het feit dat de obligatiehouders 
gezamenlijk de grootste crediteur zijn. Tevens zal de stichting met obligatiehouders onderzoeken of 
hierin een proactieve rol kan nemen als de organisatie de komende maanden de tijd krijgt om zich ter 
herschikken. 
 
5.  Rondvraag 

Een belegger verzoekt de uitgevende instelling nadrukkelijk om conversie van obligaties in (certificaten 

van) aandelen te overwegen. 

Een andere belegger vraagt hoeveel geld er in grote lijnen nodig is. De heer Kuiper geeft aan dat het 

operationeel gaat om en EUR 0,5-1 miljoen t.b.v. verwachte cash-out in de eerste helft van 2023. 

Daarnaast is er nog een onbekend bedrag nodig om de financiële verplichtingen te herstructureren 

(krediet ING Bank, verstrekte leningen 2022, en de verplichtingen aan de obligatiehouders). 

Een belegger vraagt of Innr Lighting ook interessant zou zijn voor de Osrams van deze wereld c.q. of er 

ooit een bod op Innr Lighting is uitgebracht. De heer Timmer geeft aan dat Innr Lighting een 

overnamekandidaat zou kunnen zijn. Er zijn in het verleden wel eens gesprekken geweest maar die 

hebben niet geleid tot een bod. 

6.  Sluiting 

De heer van de Vusse sluit de vergadering.  

 


