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Introductie

• Financiële situatie Innr in 2022 sterk verslechterd door ‘Perfect Storm’:

- Organisatie-bezetting ingericht op groei

- Sterk gestegen productkosten door duurdere dollar en transport

- Lagere omzet door teruggelopen consumentenbestedingen

- Hogere voorraad door vertraagde leveringen en teruggelopen vraag

• Omzet januari - september was € 3,405k, daling van 8% t.o.v. vorig jaar

• Resultaat sterk verslechterd van € 152k winst naar € - 1,158k verlies.

• Corrigerende acties gestart voor kostenreductie, liquiditeit, margeverbetering  
en turnaround



Corrigerende acties

• 1e kwartaal 2022 (part time) CFO aangesteld om bedrijfsprocessen en financieel 
inzicht te verbeteren, en sneller te kunnen sturen op cijfers.

• 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.



Status ING

ING heeft bevestigd dat zij, onder een aantal voorwaarden, bereid is om:

• de kredietinperking (€ 425k) per 1 januari 2023 op te schorten tot 1 april 2023.

• 2 aflossingen van het IBSK (2 x € 37,5k) tot 1 juli 2023 op te schorten.

Eén van die voorwaarden is opschorting van rentebetalingen op de obligatie 
leningen Innr I en Innr II gedurende de eerste 6 maanden van 2023.

Daarom stellen wij u het volgende voor.



Voorstel Innr I

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.



Voorstel Innr II

Renteopschorting NPEX obligatielening Innr II (€ 1,5M)

• rente opschorting voor 6 maanden, periode 1 januari tot 1 juli 2023.

• hervatting reguliere rente betalingen vanaf juli 2023.

• opgeschorte rente wordt uitbetaald in 12 gelijke delen, startend vanaf januari 
2024 tot en met december 2024.

• 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.



Samenvatting

• Met het opgestelde turnaround plan, dat leidt tot verlaagde organisatiekosten en 
investeringen, is Innr Lighting operationeel een levensvatbare onderneming.

• Cashflow in de eerste helft van 2023 (laag-seizoen voor verlichting) zal zorgvuldig 
gemanaged moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet, loopt de onderneming 
vast in deze periode.

• Ondanks genomen maatregelen voorzien we dat we niet aan onze betalings-
verplichtingen zullen kunnen voldoen, althans niet conform de bestaande 
afspraken.

• Samen met BBN/Marxman werken we aan een concreet plan voor een gezonde 
(financiële) toekomst voor Innr, waarvoor additionele financiering nodig zal zijn. 
Met een geslaagde financiele herstructurering is er weer perspectief voor de 
onderneming.



Conclusie

Wij vragen u om in te stemmen met ons voorstel voor rente 
opschorting voor Innr I en Innr II.

Als blijk van dank bieden wij obligatiehouders de mogelijkheid 
om – op verzoek - gratis een van onze Starter Kits te ontvangen 
én 20% korting* 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.

http://www.innr.com/


Thank you!
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