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Belangrijkste informatie over de belegging  

 

7% IEX Achtergestelde Obligaties 

van IEX Group N.V. 
 

 
Dit document is opgesteld op 30-mei-2018 

 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 

De 7% IEX achtergestelde Obligaties worden aangeboden door IEX Group N.V., een 

beursgenoteerde onderneming aan Euronext te Amsterdam. De aanbieder is tevens de 

uitgevende instelling van de 7% IEX achtergestelde Obligaties. (Hierna: de “Obligaties”, of 

elk: een “Obligatie”). 

 

De uitgevende instelling IEX Group N.V. is een media-exploitatie bedrijf dat marketing 

communicatie oplossingen biedt voor adverteerders en naast gratis generieke ook betaalde 

specifieke beleggerscontent aanbiedt. De marketing communicatie oplossingen bestaan 

uit advertenties en banners, content marketing en content solutions. De beleggerscontent 

bestaat gratis beleggersinformatie en betaalde beleggingstips en analyses in 

abonnementsvorm. 

 

De website van de aanbieder is www.iexgroup.nl  

 

De website van de aanbieding is obligaties.iex.nl 

 

 

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het 

risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Obligaties is afhankelijk van de winst 

die IEX Group N.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs 

sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw 

inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor IEX Group N.V. 

mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te 

keren, zijn: 

 

• Beursklimaat 
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Wanneer er voor een langere periode sprake is van slechte beurskoersen en de 

markt onder druk staat, is er minder interesse in beleggen. Aanbieders van 

producten zullen minder actief in de markt zijn en lagere advertentiebudgetten tot 

hun beschikking hebben. Onze omzet op de bestaande media activiteiten kan 

achterblijven, waardoor wij een lager resultaat zullen hebben. Als het resultaat lager 

uitvalt hebben wij minder geld om uw rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te 

weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

• Ontwikkeling en omzetting naar betaalde content omgeving 

IEX heeft haar informatiediensten altijd gratis aangeboden aan haar gebruikers. Het 

risico bestaat dat de huidige gebruikers van IEX en de nieuw te benaderen 

beleggers niet of onvoldoende bereid zijn om te betalen voor de betaalde content 

diensten en beleggingsproducten. Het verzorgen en aanbieden van deze diensten 

brengen extra kosten met zich mee. Als er onvoldoende gebruikers zijn van deze 

diensten dan zullen wij geen winst maken. Als wij geen winst maken hebben wij 

minder geld om uw rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben 

om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

• Veranderingen in (fiscale) wet- en regelgeving 

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op onze omzet. Een 

verbod op advertenties voor (risicovolle) beleggingsproducten kan er voor zorgen 

dat onze omzet op de bestaande media activiteiten onder druk komt te staan. Een 

wijziging in de regelgeving of een verscherpt toezicht op het verstrekken van 

algemene beleggingsadviezen en –tips, waardoor wij onze diensten niet meer of 

minder goed kunnen aanbieden, kan voor een daling van onze betalende gebruikers 

zorgen. Wijzigingen in wet- en regelgeving kan er voor zorgen dat wij geen winst 

maken. Als wij geen winst maken hebben wij minder geld om uw rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het 

kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

 

De Obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt 

verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Obligaties als u 

tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan het risico dat u niet op het door u gewenste 

moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw Obligatie 

voor een lagere prijs moet verkopen. 

 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit 

document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s op pagina’s 5 en 6. 

 

 

 

Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 

De Obligaties worden aangeboden aan de bezoekers van de websites van IEX Media B.V. 

IEX biedt haar bezoekers koers- en nieuwsinformatie De bezoekers van de websites 

bestaan uit zowel particuliere als professionele beleggers. De doelgroep waaraan de 

Obligaties worden aangeboden zijn bekend met beleggen. 
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De Obligaties zijn geschikt voor beleggers die niet al hun geld in deze Obligaties 

beleggen.  

 

De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die: 

• geen kennis nemen van dit AFM informatiedocument  en het opgestelde 

Informatie Memorandum en de informatie hierin niet begrijpen; 

• geen risico’s willen lopen; 

• geen ervaring hebben met beleggen; 

• geen verstand hebben van wat wij – samen met de bedrijven uit onze groep – 

doen; 

• geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; 

• niet bereid of in staat zijn om verliezen te incasseren; 

• geen geld willen verliezen; 

• minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen 

doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld verliezen door de 

Obligaties; 

• geen geld vrij hebben voor een belegging in de Obligaties. 

 

 

 

Wat voor belegging is dit? 

 

U belegt in een achterstelde Obligatie in IEX Group N.V. 

 

De Obligaties zijn achtergesteld op een rekening courant krediet van de Rabobank. Dit 

krediet betreft maximaal €150.000.  

 

De nominale waarde van de Obligaties is €2.500 per Obligatie. 

 

De intrinsieke waarde van de Obligaties is €2.500 per Obligatie op de dag dat de 

Obligaties worden uitgegeven aan de beleggers. 

 

De prijs van de Obligaties is €2.500 per Obligatie. 

 

Deelname is mogelijk vanaf €2.500 per Obligatie. Wij bieden maximaal 1.999 Obligaties 

aan. 

 

De datum van uitgifte van de Obligaties is 14-jun-2019. 

 

De looptijd van de Obligaties is 5 jaar. 

 

De rente op de Obligaties is 7% per jaar. De Obligaties kennen geen bonusrente. 

 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 7. 

 

 

 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 

Over uw inleg betaalt u 3% emissiekosten, dus bovenop uw inleg betaalt u €75 aan 

emissiekosten per Obligatie. 
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Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 

Bij een volume van ca 1.000.000 uitgifte wordt van elke euro van uw inleg € 0,0833  gebruikt 

om kosten af te dekken. €916.700   wordt geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van het 

platform om enerzijds een kwalitatieve verbetering van de bestaande content omgeving te 

realiseren en om anderzijds de dienstverlening van de betaalde producten en diensten uit 

te breiden, marketing, werkkapitaal en liquiditeit. Indien er meer dan 600 obligaties 

uitgegeven zullen worden, dan zal uw inleg ook gebruikt worden voor het terugbetalen van 

enkele leningen en het versterken van het werkkapitaal. 

 

Uw inleg behoort tot het vermogen van IEX Group N.V. 

 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina’s 6 en 7. 

 

 

 

 
 

 

Nadere informatie over de belegging 

 

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding.  

 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligaties. 

 

De uitgevende instelling is een Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht, opgericht 

op 25 juni 1975 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 12016134. Het adres 

van de uitgevende instelling is Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam, Nederland. De 

website van de uitgevende instelling is www.iexgroup.nl. 

 

Contactpersoon: De heer M.J. Pennekamp, mailadres: obligaties@iex.nl, telefoon: +31(0)20 

435 21 78. 

 
De bestuurders van IEX Group zijn de heer P.T.B.M. van Sommeren (zelfstandig bevoegd), 
en de heer J.P.A. van Oudheusden (gezamenlijk bevoegd). 
 
De belangrijkste activiteit van de uitgevende instelling is het uitoefenen van een media-
exploitatie bedrijf dat marketing communicatie oplossingen biedt voor adverteerders in de 
vorm van bannering, content marketing en content solutions verdeeld over verschillende 
media kanalen. Daarnaast voorziet IEX Group in de behoefte van informatievoorziening voor 
beleggers en biedt naast gratis generieke ook betaalde specifieke beleggerscontent aan. 
 

http://www.iexgroup.nl/
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Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 

De uitgevende instelling is een Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht, opgericht 

op 25 juni 1975 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 12016134. Het adres 

van de uitgevende instelling is Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam, Nederland. De 

website van de uitgevende instelling is www.iexgroup.nl. 

 

De bestuurders van IEX Group zijn de heer P.T.B.M. van Sommeren (zelfstandig bevoegd), 
en de heer J.P.A. van Oudheusden (gezamenlijk bevoegd). 
 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: IEX.nl, IEX Media, Tostrams 

Groep, Trilab Advanced Solutions 

 

De uitgevende instelling exploiteert de volgende merken/websites: IEX, IEX One, IEX 

Participaties, Tostrams, Belegger, De Beurs, EuroBench, Guruwatch, BeursOnline, 

Beursduivel, IEX Geld, IEX Profs. 
 

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. Zie hieronder? 

 

Lening Value8 N.V.: 

Er is een lening verstrekt door de grootaandeelhouder Value8 N.V. van 

 ongeveer €1.950.000. 

 

De verstrekte lening bestaat uit twee leningen. De eerste lening groot €800.000 heeft 

betrekking op het aanwezige onroerend goed. De einddatum van de deze lening is 31 

december 2021. Indien het onroerend goed voor deze einddatum verkocht wordt, dan dient 

de uitgevende instelling het bedrag van de verkoopopbrengst aan te wenden ter 

(gedeeltelijke) aflossing van de lening. Vanaf 2018 is er een rente verschuldigd van 4% op 

jaarbasis. 

 

De tweede lening betreft een werkkapitaal financiering, waarmee de opzet van de betaalde 

content omgeving gerealiseerd is. De einddatum van deze lening is 31 december 2021. Met 

ingang van januari 2019 dient deze lening afgelost te worden in 24 maandelijkse termijnen. 

De lening mag vervroegd afgelost worden. De rente voor deze lening is 9% per jaar. Wij 

hebben geen zekerheden gegeven voor deze lening.  

 

De lening is achtergesteld op de Obligaties die wij middels dit Informatie document en het 

opgestelde Informatie Memorandum willen uitgeven. 

 

Indien er meer dan 600 obligaties uitgegeven worden willen wij de tweede lening van Value8 

(gedeeltelijk) terugbetalen. 

 

De belangrijkste activiteit van de uitgevende instelling is het uitoefenen van een media-

exploitatie bedrijf dat marketing communicatie oplossingen biedt voor adverteerders in de 

vorm van bannering, content marketing en content solutions verdeeld over verschillende 

media kanalen. Daarnaast voorziet IEX Group in de behoefte van informatievoorziening voor 

beleggers en biedt naast gratis generieke ook betaalde specifieke beleggerscontent aan. 

 

 

http://www.iexgroup.nl/
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Nadere informatie over de risico’s 

 

Algemeen  

Aan ondernemen zijn risico’s verbonden. De realisatie van onze 

ondernemingsdoelstellingen is onder meer afhankelijk van externe economische factoren, 

onvoorspelbaarheid van marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke factoren. Het 

risico bestaat dat wij niet kunnen betalen omdat wij failliet gaan. Dit betekent dat het kan 

zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste risico’s verbonden aan onze 

doelstellingen. 
 

Risico verbonden aan de vastgoedposities 

IEX Group heeft vastgoedposities in Nederland (Meeuwen) en Hongarije (Lébény). De 

waarde van vastgoed kan onder andere fluctueren ten gevolge van marktwijzigingen in 

vraag en aanbod, wijzigingen op de gebruikersmarkt, wet- en regelgeving, de staat van 

onderhoud van het vastgoed, beschikbaarheid van financiering, de rentestanden en het 

inflatiepercentage. 
 

Risico verbonden aan de beursnotering van IEX Group 

IEX Group is genoteerd op de officiële markt van Euronext Amsterdam en dient daardoor 

aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving te voldoen. Indien deze regelgeving 

verandert, kan dit leiden tot extra kosten voor IEX Group. 

 

IT-systemen 

In het geval van IEX is het IT risico te verdelen in meerdere risico factoren. Het risico dat de 

websites offline raken, het risico dat het netwerk niet meer functioneert, het risico dat de 

data van externe leveranciers niet geleverd wordt en het risico dat de site(s) overgenomen 

(gehackt) worden. Indien dit structureel of voor een langere periode gebeurd, zullen onze 

inkomsten lager uitvallen. 

 

Juridische risico’s 

IEX kan aansprakelijke gesteld worden voor eventueel tekortschietende dienstverlening of 

voor andere mogelijke schade aansprakelijk gesteld worden. Dergelijke procedures 

brengen over het algemeen hoge kosten met zich mee.  

 

Rangorde uitbetaling 
Rangorde van uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurt nadat de huur, de kosten van 

toeleveranciers, kantoorinventaris, personeel, financieringslasten en belastingen zijn 

voldaan. Het risico bestaat dat wij onvoldoende liquide middelen overhouden om het 

rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat rentebetalingen niet of niet tijdig 

kunnen worden gedaan. 

 

De Obligaties zijn gelijkgesteld aan de positie van concurrente crediteuren. In geval van 

faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement 

op de Obligaties of de terugbetaling van de Obligaties: 

• (achterstallige) betalingen van salaris aan personeel; 

• openstaande schulden bij de Belastingdienst; 

• de aflossing van de kredietfaciliteit van maximaal €150.000 bij de Rabobank. 
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Dit betekent voor u dat, indien er niet voldoende opbrengsten uit de verkoop van de activa 

zijn, er geen of slechts gedeeltelijke rente betalingen en/of er geen of gedeeltelijke 

terugbetaling van de hoofdsom zal zijn. 

 

Eigen Vermogen 

Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt ten 

opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is 

waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan 

haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties 

lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

 

 

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 

De maximale opbrengst van de aanbieding bedraagt €4.997.500. De beoogde dekking voor 

de doorontwikkeling is €1.500.000. 

 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale 

opbrengst is €1.000.000 

 

De opbrengst wordt gebruikt voor met name de doorontwikkeling van het betaalde content 

platform IEX Premium, waarbij zowel kwalitatief als kwantitatief een verbreding van de 

dienstverlening zal plaatsvinden. Daarnaast zullen beleggers niet alleen 

beleggersinformatie kunnen ontvangen maar uiteindelijk ook hun (verschillende) 

portefeuilles kunnen koppelen en monitoren binnen één portaal. Verder zal IEX Group het 

geld van de obligaties gebruiken voor werkkapitaal en extra liquiditeiten. 

 

Van de opbrengst (bij een plaatsing van 600 Obligaties) zal €500.000 gebruikt worden voor 

de verbetering en uitbreiding van het platform en het ontwikkelen van nieuwe producten, 

€575.000 zal gebruikt worden voor marketing om zo snel mogelijk het minimale aantal 

beoogde gebruikers te behalen, €300.000 zal gebruikt worden voor de kwalitatieve en 

kwantitatieve verbetering van de betaalde content omgeving en naar verwachting wordt een 

bedrag van € 125.000 gebruikt voor de kosten voor het aanbieden van de obligatie. 

 

De opbrengst is wel voldoende voor de verbetering en uitbreiding van het platform. 

 

Als wij €1.000.000 lenen, dan zal €300.000 gebruikt worden voor verbetering en uitbreiding 

van het platform, €300.000 zal gebruikt worden voor marketing, €300.000 voor de 

kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de betaalde content omgeving en een bedrag 

van € 100.000 voor de kosten voor het aanbieden van de obligatie. 

 

De kosten met betrekking tot het aanbieden van de obligatie bestaan uit de volgende 

kosten. 

 

• Kosten voor het informatie memorandum. Deze kosten begroten wij op €25.000; 

• Kosten inrichting structuur en juridische bijstand €25.000; 

• Kosten voor de succes vergoeding aan Sheldon. Dit bedrag hangt af van hoeveel 

obligaties wij verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal €199.900, een 

bedrag van €60.000 (als wij 600 obligaties verkopen) en minimaal €40.000 (als wij 

400 obligaties verkopen); 

• Voorziening voor overige (onvoorziene) kosten €10.000 
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Deze kosten zijn eenmalig. 

 

Wij hebben geen andere kosten die horen bij onze Obligatie. 

 

 

Nadere informatie over het rendement 

 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van een rente. 

 

De rente bedraagt 7%. 

 

De belegger ontvangt de rente maandelijks. 

 

De afbetaling van de ingelegde hoofdsom is op 14 juni 2024 

 

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit 

die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 

Het rendement wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers tot 31 

december 2018. 

 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld 

onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
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IEX is actief sinds 29 januari 1999 De volgende financiële informatie is de meest recent 

beschikbare informatie. Deze financiële informatie is voorzien 

 

Balans 

 

De datum van deze informatie betreft de in concept opgestelde geconsolideerde balans 

per 31 december 2017 afgerond op duizenden euro’s. 

 

Het eigen vermogen bedraagt €356.000 en bestaat uit: 

− Gestort en opgevraagd kapitaal  €    366.000 

− Agio reserve  € 1.528.000 

− Overige reserve  -/- € 1.538.000 

 

Het vreemd vermogen bedraagt 3.206.000 en bestaat uit: 

− Schulden aan aandeelhouders € 1.994.000 

− Kredietfaciliteit Coöperatieve Rabobank u.a.  €       62.000 

− Overige schulden  € 1.150.000 

 

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 10/90. Na de uitgifte van de 

Obligaties is deze verhouding 7/93. 

 

Het werkkapitaal bedraagt € 448.000 negatief (vorderingen -/- kortlopende schulden) en 

bestaat uit: 

 

Vorderingen: 

− Handelsdebiteuren €    394.000 

− Overige vorderingen €    274.000 

− Liquide middelen €      90.000 

 

Kortlopende schulden 

− Handelscrediteuren €    191.000 

− Schulden aan kredietinstellingen €      62.000 

− Belastingen en sociale verzekeringen €      83.000 

− Betaalbaar gesteld dividend €    281.000 

− Overige schulden €    589.000 

 

Het bedrag aan uitstaande leningen is €1.994.000. Het gaat om de langlopende schulden 

op de balans. De uitstaande lening is aan de grootaandeelhouder. De lening bestaat uit 

verschillende componenten, die op verschillende data afgelost dienen te worden. 

 

Zekerheden 

 

De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en wel garanties verleend met betrekking 

tot de afgesloten kredietfaciliteit bij de Coöperatieve Rabobank u.a. voor een bedrag van  

€150.000. 

 

De zekerheden zijn gevestigd op de voorraden, inventaris en handelsdebiteuren van de 

uitgevende instelling. 
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Resultatenrekening 

 

De volgende informatie ziet op de periode 1 januari tot en met 31 december 2017 

afgerond op duizenden euro’s en is de meest recent beschikbare informatie. 

 

De omzet voor deze periode bedraagt € 3.320.000 

De kostprijs van de omzet voor deze periode bedraagt € 1.331.000 

De bedrijfskosten over deze periode bedragen € 3.113.000 

De netto winst over deze periode bedraagt -/- €    998.000 

 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de Obligaties. 

 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting €1.500.000. 

 

Het eigen vermogen zal ongewijzigd blijven. Na de uitgifte van de Obligaties is de 

verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 3/97. 

 

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken. 

 

Na uitgifte van de Obligaties bedraagt het werkkapitaal €924.000 (vorderingen -/- 

kortlopende schulden) en bestaat uit: 

 

Vorderingen: 

− Handelsdebiteuren €    394.000 

− Overige vorderingen €    274.000 

− Liquide middelen € 1.400.000 

 

Kortlopende schulden: 

− Handelscrediteuren €    191.000 

− Belastingen en sociale verzekeringen €      83.000 

− Betaalbaar gesteld dividend €    281.000 

− Overige schulden €    589.000 

 

 

 

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 

De aanbiedingsperiode begint op 11 juni 2018 en eindigt op 10 juni 2019. 

 

Verdere relevante informatie met betrekking tot de aanbiedingsperiode en de uitgifte van 

de Obligatie vindt u op de website: obligaties.iex.nl 

 

De uitgiftedatum van de Obligaties is 14 juni 2019 

 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: 

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van IEX 

Group: obligaties.iex.nl. Hebt u uw inschrijfformulier verstuurd, dan kunt u uw 

inschrijving niet meer veranderen. 

 

Het inschrijfformulier moet uiterlijk op 10 juni 2019 om 17:00 door ons zijn te 

ontvangen, dan stopt de periode om in te schrijven voor deze Obligaties. Wij kunnen 

https://obligaties.iex.nl/
https://obligaties.iex.nl/
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deze datum veranderen. Wij kunnen een eerdere datum kiezen indien het maximum 

aantal inschrijvingen voor 10 juni 2019 wordt bereikt. Wij kunnen ook een latere 

datum kiezen indien wij het aantal van 400 inschrijvingen nog niet hebben bereikt 

op 10 juni 2019. Veranderen wij de inschrijfdatum dan laten we dat weten op 

obligaties.iex.nl. 

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u Obligaties wilt kopen. Dat doet u door het bedrag 

over te maken naar het bankrekeningnummer die wordt gecommuniceerd bij het 

betalingsverzoek van de uitgevende instelling. De betaling dient uiterlijk op 14 juni 

2019 op de IEX Group Obligatierekening bijgeschreven te zijn. 

 

Op het moment dat het aantal van 1.999 Obligaties bereikt is, dan zal de inschrijving 

stoppen. De uitgifte van de obligaties zal op volgorde plaatsvinden van de 

ontvangen betalingen. Indien wij uw betaling ontvangen na het moment van sluiting 

van de inschrijving of na bereiken van het maximaal aantal obligaties, dan zullen 

wij zorgen dat het bedrag binnen drie werkdagen teruggestort wordt. Zodra wij het 

aantal van 1.999 obligaties bereikt hebben, zullen wij dit ook communiceren op 

obligaties.iex.nl. 

 

Wij kunnen de aanbieding van de Obligaties stoppen. Dat kunnen wij doen als wij 

vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal 

400 Obligaties uitgeven. Wij willen minimaal €1.000.000 lenen. Indien blijkt dat op 

10 juni 2019 om 17:00 onvoldoende obligaties uitgegeven zijn, dan kunnen wij de 

aanbieding stoppen. Wij zullen dan binnen drie werkdagen de betaalde bedragen 

terug storten op de bankrekening die u gebruikt heeft om te betalen. Over de 

periode tussen ontvangst en terugbetaling zullen wij geen rente betalen. 
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