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SAMENVATTING 

 

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

waarvan de aandelen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam.  

 

De uitgevende instelling is IEX Group N.V. 

 

De website van de aanbieder is www.iexgroup.nl.  

 

De website van de aanbieding is obligaties.iex.nl. 

 

 De nominale hoofdsom per Obligatie bedraagt €2.500 per obligatie. 

 

De couponrente per Obligatie bedraagt 7% per jaar. 

 

De Obligaties zijn voorwaardelijk achtergesteld. 

 

De inschrijfperiode loopt van 11 juni 2018 tot en met 10 juni 2019. 

 

De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

Het beheer van het Obligatieregister en het betalingsverkeer wordt uitgevoerd door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. 

 

  

file:///C:/Users/Mark%20Olie/Desktop/CloudStation/meuk/Misc.%20Bizniz/IEX%20Group/www.iex.nl
http://www.iex.nl/iexobligaties
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INTRODUCTIE                                                                

 

U kunt geld uitlenen  aan ons, IEX Group N.V. U leent  ons  een  vast  bedrag in de vorm van één  

of meer Obligaties waarvoor u kunt inschrijven.  Voor iedere €2.500  geven  wij één Obligatie uit. 

U kunt voor één of meerdere Obligaties inschrijven. Wij betalen dit geld terug en spreken met u 

af wanneer wij dit doen. Dat is in beginsel 5 jaar nadat wij de Obligaties uitgeven. Wij geven de 

Obligaties naar verwachting op 1 juli 2018 uit. Wij kunnen de Obligaties onder voorwaarden ook 

eerder aflossen. Wij betalen ook rente. Die rente is 7% per jaar. In totaal  willen wij minimaal 

€1.000.000 en maximaal €4.997.500 lenen. Wij bieden in totaal  dus minimaal 400  en maximaal 

1.999 Obligaties aan. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen beheert het register van Obligatiehouders en verzorgt het 

betalingsverkeer van en naar de uitgevende instelling en de Obligatiehouders. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen behartigt voorts de collectieve belangen van Obligatiehouders ten 

opzichte van de uitgevende instelling. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

bevoegdheden en taken die in de trustakte staan. Een van de belangrijkste taken van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen is het organiseren en houden van de Vergadering(en) van 

Obligatiehouders. 

In dit informatie memorandum vindt u informatie over de Obligaties, over ons en onze 

groepsmaatschappijen, over onze bedrijfsactiviteiten en die van onze groepsmaatschappijen. 

Ook staan in dit informatie memorandum afspraken die u maakt als u Obligaties koopt. Lees dit 

informatie memorandum goed door voordat u geld uitleent aan ons. 

Let op: het kopen en houden van de Obligaties is niet zonder risico’s. Zo kan het voorkomen dat 

wij door omstandigheden het van u geleende bedrag en/of de verschuldigde rente niet (tijdig) 

en/of niet volledig kunnen (terug)betalen. Dit informatie memorandum bevat een overzicht van 

de belangrijkste risico’s. Lees dit informatie memorandum en in het bijzonder de risico’s in 

hoofdstuk 2 ‘Risicofactoren’ daarom goed door voordat u geld aan ons uitleent. Twijfelt u? Bij 

enige onduidelijkheid of twijfel adviseren wij u een eigen adviseur in te schakelen, zodat u zich 

een afgewogen oordeel kunt vormen over de inhoud en betekenis van dit informatie 

memorandum. 

Heeft u dit informatie memorandum helemaal gelezen? En wilt u onze  Obligaties kopen? Laat 

ons dat dan weten. Hoe u dat doet,  leest  u ook in dit informatie memorandum. Als wij uw 

informatie hebben ontvangen, zullen wij u laten weten of u in aanmerking komt voor onze 

Obligaties. Wij bieden  onze  Obligaties alleen aan in Nederland. De Obligaties mogen dus  niet 

worden  verkocht  of geleverd  aan personen woonachtig of gevestigd in andere landen dan 

Nederland. 

 

IEX Group N.V. 

www.iexgroup.nl 

file:///C:/Users/Mark%20Olie/Desktop/CloudStation/meuk/Misc.%20Bizniz/IEX%20Group/www.iex.nl
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LEESWIJZER 

 

Wanneer wij in dit informatie memorandum spreken over "IEX", “wij”, “ons” of “onze”, bedoelen 

wij steeds IEX Group N.V., oftewel de uitgevende instelling van de Obligaties. Als wij met de 

woorden "IEX", “wij”, “ons” of “onze” in dit informatie memorandum toch iets anders bedoelen 

dan hierboven beschreven, dan vermelden wij dat expliciet. 

Dit informatie memorandum is bedoeld om u te informeren. De inhoud van dit informatie 

memorandum mag niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als juridisch, financieel of fiscaal 

advies. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling van ons, ons bestuur, onze raad van 

advies, onze adviseurs of hun vertegenwoordigers aan wie ook om in te schrijven op de 

Obligaties of de Obligaties te kopen. Voorafgaand aan het maken van een beslissing om de 

Obligaties te kopen, dient u dit informatie memorandum in zijn geheel en zorgvuldig te lezen. U 

moet ervoor zorgen niet alleen te vertrouwen op de belangrijkste informatie of de informatie in 

de samenvatting van het informatie memorandum. 

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat wij een onderneming 

zijn waarvan de aandelen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. 

Wij zijn echter ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter zake van de aanbieding van 

de Obligaties niet verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een informatie 

memorandum dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit informatie 

memorandum is geen informatie memorandum in de zin van Richtlijn 2003/71/EG (Informatie 

memorandumrichtlijn). Dit informatie memorandum is ook niet goedgekeurd door en niet ter 

goedkeuring voorgelegd aan de AFM. In hoofdstuk 6 ‘Enkele aspecten van de Obligaties’ leest u 

hier meer over.  

 

Wie is verantwoordelijk voor dit informatie memorandum? 

Alléén wij zijn verantwoordelijk voor de informatie die is opgenomen in dit informatie 

memorandum. Wij verklaren, na het treffen  van alle redelijke maatregelen om dit te garanderen 

en voor zover ons  bekend,  dat de gegevens in dit informatie memorandum in overeenstemming 

zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking 

van dit informatie memorandum zou wijzigen. 

Behalve ons is niemand gerechtigd of gemachtigd om informatie te verstrekken of verklaringen  

af te leggen over de aanbieding en de uitgifte van de Obligaties of over de gegevens in dit 

informatie memorandum. Doet een ander dat toch, dan mag u die informatie of verklaringen 

niet uitleggen als ware deze door ons verstrekt. 

De informatie in dit informatie memorandum geeft alléén de situatie weer op de datum van dit 

informatie memorandum, oftewel 30 mei 2018. Wij kunnen er niet voor instaan dat de in dit 

informatie memorandum opgenomen informatie en mededelingen ook op een later tijdstip dan 

de datum van dit informatie memorandum juist zijn en wij doen dat ook niet.  
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In het kader van de voorbereiding van dit informatie memorandum hebben wij ons laten 

adviseren door adviseurs. De verantwoordelijkheid van die adviseurs, voor zover relevant, 

betreft een verantwoordelijkheid tegenover (uitsluitend) ons, en is beperkt tot het terrein van 

hun expertise, de reikwijdte van hun opdracht en het onderwerp van hun advies. U kunt geen 

rechten ontlenen aan advies dat wij hebben ingewonnen. 

Industriepublicaties stellen  over het algemeen dat  informatie is verkregen  van bronnen die 

betrouwbaar moeten worden  geacht, maar dat de juistheid en volledigheid van dergelijke 

informatie niet is gegarandeerd en dat de projecties die ze bevatten zijn gebaseerd op een aantal 

belangrijke aannames. Hoewel wij geloven dat de bronnen die wij hebben geraadpleegd voor 

het opstellen van dit informatie memorandum betrouwbaar zijn, hebben wij geen  toegang tot 

de informatie,  de methodologie en andere grondslagen voor dergelijke informatie en wij hebben 

niet zelfstandig de juistheid van de van derden afkomstige informatie geverifieerd.  

 

Presentatie van historische financiële informatie 

Een geconsolideerde jaarrekening is opgenomen als ANNEX I. Dit bevat ook vergelijkende 

(geconsolideerde) informatie per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 resp. 

2017. De in dit informatie memorandum opgenomen historische financiële informatie over de 

boekjaar  2016 is gebaseerd op de in samenwerking met accountantskantoor Mazars B.V. 

opgestelde jaarstukken, dat daarvoor een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De in dit 

informatie memorandum opgenomen historische financiële informatie over het boekjaar 2017 

is is gecontrolererd door extern accountant accon avm controlepraktijk en voorzien van een 

goedkeurende verklaring van de laatstegenoemde. De volledige jaarstukken kunt u downloaden 

van onze website https://www.iexgroup.nl/Investor/publicaties.aspx. 

 

Toekomstgerichte verklaringen in dit informatie memorandum zijn geen garanties 

Dit informatie memorandum en de door middel van verwijzing hierin opgenomen informatie 

kunnen  mededelingen bevatten die toekomstverwachtingen uitspreken. Verklaringen  in dit 

informatie memorandum die geen historische feiten  zijn, zijn prognoses. Dit is met  inbegrip  van 

verklaringen die betrekking  hebben op onze intenties, overtuigingen of onze huidige 

verwachtingen of die van onze groepsmaatschappijen. Door hun aard omvatten 

toekomstgerichte verklaringen  en prognoses risico’s en onzekerheden, omdat zij betrekking 

hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die plaatsvinden in de 

toekomst. 

Wij hebben geprobeerd om toekomstgerichte verklaringen en prognoses in dit informatie 

memorandum herkenbaar te maken door het gebruik van woorden zoals  “kan”, “zal”, “zou”, 

“strategie”, “beoogde”, “doorgaan”,  “verwachting”, “risico” en soortgelijke uitdrukkingen of 

variaties daarop, maar dergelijke uitdrukkingen zijn niet de enige manier waarop 

toekomstgerichte verklaringen  en prognoses in dit informatie memorandum zijn aangegeven. 

Als wij in dit informatie memorandum  verwachtingen uitspreken, veronderstellingen maken, 

analyses of berekeningen geven  of prognoses of projecties verstrekken, mag  u dergelijke 

https://www.iexgroup.nl/Investor/publicaties.aspx
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mededelingen in geen geval uitleggen  als een toezegging of een garantie van ons, waarop u mag  

vertrouwen. De in dit informatie memorandum opgenomen verwachtingen, veronderstellingen, 

analyses, berekeningen, commentaren en prognoses zijn uitsluitend verstrekt ter informatie en 

alleen illustratief van aard. 

Wij zijn niet van plan om de in dit informatie memorandum opgenomen toekomstgerichte 

verklaringen en prognoses te actualiseren of te herzien, ook niet vanwege gebeurtenissen of 

omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit informatie memorandum. Dat is slechts 

anders indien wij hiertoe op grond van wet- en regelgeving of rechtspraak verplicht zouden zijn. 

 

Verkoop- en overdrachtsbeperkingen 

De afgifte en verspreiding van dit informatie memorandum en het aanbieden, verkopen  en/of  

het leveren van Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) 

beperkingen. Ook in Nederland is een en ander onderworpen aan (wettelijke) beperkingen. Wij 

verzoeken u dringend  om u op de hoogte te stellen  van die beperkingen en u daaraan te 

houden. Wij aanvaarden geen  aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige 

beperking door wie ook, ongeacht of deze een mogelijke houder van Obligaties is of niet. 

Dit informatie memorandum houdt  als zodanig  geen aanbod in van enig effect of een 

uitnodiging  tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige 

jurisdictie waar dit volgens  de aldaar  geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd. Wij 

bieden onze Obligaties alleen aan  in Nederland. Onze website, dit informatie memorandum en 

alle bijlagen bij dit informatie memorandum zijn ook alléén beschikbaar in de Nederlandse taal. 

Nederlands recht is van toepassing, dus voor de afspraken die u met  ons  maakt over de 

Obligaties geldt het Nederlands recht.  Ook geldt het Nederlandse recht  voor alle informatie die 

u van ons krijgt over de Obligaties. 

Verhandelbaarheid 

De Obligaties zijn in beginsel wellicht onderhands verhandelbaar bij een geïnteresseerde 

bilaterale particuliere belegger als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee echter 

altijd het risico dat er geen geïnteresseerde partijen zijn en dus het risico dat u niet op het door 

u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of voor 

een veel lagere prijs zal moeten verkopen. IEX bekijkt de mogelijkheden om de Obligaties in een 

later stadium te laten verhandelen via een platform.  
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1. RISICO’S 

 

Over het algemeen geldt: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico. De belangrijkste 

risico's ten aanzien van IEX zijn: 

Algemeen ondernemingsrisico 

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.  

Strategische risico’s 

De strategie die IEX heeft gekozen is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. De 

belangrijkste risico’s worden hierbij gevormd door de conjuncturele omstandigheden, de 

financiële markten en de koersfluctuaties op de beurs.  

Bij langdurig slecht beurssentiment zal er minder interesse zijn in beleggen. Dit leidt tot een 

verschraling van de advertentiebudgetten bij de klanten van IEX Media. Hierdoor kunnen de 

advertentie-inkomsten sterk dalen. Daarnaast zal het aantal opzeggingen van betaalde 

abonnementen naar verwachting stijgen bij langdurig slechte beurskoersen.  

Beursklimaat 

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.  

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.  

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 
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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.  

Risico verbonden aan de vastgoedposities 

IEX 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.  

De rechtsvoorganger van IEX, MTY Holdings, heeft nog enkele vastgoedposities in Nederland en 

Hongarije. Dit vastgoed wordt aangehouden voor de verkoop. Value8 heeft een garantie 

verstrekt, dat wanneer de totale verkoopprijs van het vastgoed lager is dan €800.000 

(garantiewaarde), het verschil tussen de garantiewaarde en de verkoopprijs te compenseren en 

tegen finale kwijting uit te keren aan de vennootschap. 

Risico verbonden aan de beursnotering van IEX 

De aandelen van IEX Group zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. IEX dient daardoor aan de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving te voldoen. Indien deze regelgeving verandert, kan dit 

leiden tot extra kosten voor IEX. 

Organisatorisch risico 

IEX is in belangrijke mate afhankelijk van de kennis en ervaring van de bestuursleden: Peter van 

Sommeren en Jean-Paul van Oudheusden. Als één van hen om welke reden dan ook, zoals 

bijvoorbeeld ziekte, niet meer in staat is om werkzaamheden te verrichten of dat niet langer wil, 

kan dat een negatief effect hebben. Bijvoorbeeld omdat de kennis en ervaring van deze persoon 

bij de bedrijfsvoering van IEX gedurende een bepaalde periode niet kan worden ingezet. 

Risico's met betrekking tot IT-systemen 

In het geval van IEX is het IT-risico te verdelen in meerdere risico's:  

• 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 website(s) overgenomen (gehackt) worden. 

Alle websites van IEX worden door een externe partij gehost, die op meerdere plekken in 

Nederland serverruimtes heeft, zodat bij een eventuele storing de hosting direct overgenomen 

wordt vanuit een andere locatie. Het niet bereikbaar zijn van de websites zou derhalve alleen 

kunnen voorkomen door middel van een landelijke storing of een buitengewone gebeurtenis en 

is derhalve zeer klein. Indien het netwerk van IEX uitvalt, betekent dit voornamelijk dat er op dat 

moment geen nieuwe content gepubliceerd kan worden. Echter het uploaden gebeurt door 

middel van een cloud-omgeving, wat betekent dat mensen een groot gedeelte van hun 

werkzaamheden kunnen verrichten zodra ze een internetverbinding hebben. Een gedeelte van 

de informatie op de websites betreft geïntegreerde feeds van externe partijen. Er is een risico 

dat een dergelijke partij niet levert of kan leveren. Het gevolg hiervan is dan slechts een deel van 

de informatievoorziening weg zal vallen.  
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Juridisch risico 

IEX kan voor haar acties aansprakelijk worden gesteld voor eventueel tekortschietende 

dienstverlening of andere mogelijke schade aansprakelijk worden gesteld. Dergelijke 

aansprakelijkheidsprocedures kunnen in het algemeen hoge kosten met zich meebrengen. 

Liquiditeitsrisico 

Liquiditeitsrisico is het risico dat IEX over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe 

verplichtingen te voldoen. IEX heeft de aanwezige liquiditeiten ondergebracht bij Nederlandse 

grootbanken met minimaal een A-rating. Indien IEX nieuwe verplichtingen aangaat zou dit 

kunnen leiden tot een hoger liquiditeitsrisico. Ook in het geval van een faillissement van de bank 

waar de liquiditeiten zijn ondergebracht loopt IEX een liquiditeitsrisico.  

Fiscaal risico 

Een wijziging van fiscale wet- of regelgeving, jurisprudentie of standpunten van de 

Belastingdienst kan negatieve invloed hebben op de (toekomstige) resultaten van IEX. 

Valutarisico 

De activiteiten van IEX geschieden hoofdzakelijk in euro’s. De vastgoedpositie in Hongarije heeft 

een risico ten aanzien van de Hongaarse Forint. IEX maakt momenteel geen gebruik van 

financiële instrumenten teneinde valutarisico’s af te dekken.  

Rangorde uitbetaling 

De Obligaties zijn gelijk in rang met de vorderingen van concurrente crediteuren van IEX. In geval 

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

op de Obligaties: het (achterstallig) salaris van het personeel, eventuele schulden bij de 

Belastingdienst en de terugbetaling van de lening aan Rabobank (resp. de uitwinning van de aan 

Rabobank verstrekte zekerheden).  

Risicio met betrekking tot het eigen vermogen 

Het eigen vermogen van IEX is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat 

de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten IEX relatief snel niet 

meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de Obligaties lijkt 

daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

Indien één of meerdere van bovengenoemde risico's zich zou(den) voordoen zou dit er 

uiteindelijk toe kunnen leiden dat IEX al dan niet tijdelijk over onvoldoende middelen beschikt 

of niet in staat is om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen en/of de rente op de 

Obligaties te betalen. 
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2. NADERE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING 

 

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

uitgevende instelling IEX Group N.V. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de 

kosten, en het rendement van de aanbieding.  

IEX Group N.V. heeft als doel het deelnemen in, financieren van, het voeren van directie- of het 

commissariaat over of de administratie van andere ondernemingen en het verlenen van diensten 

en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen, alsmede het lenen en uitlenen van 

gelden aan natuurlijke en/of rechtspersonen en het verstrekken van garanties en/of andere 

zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen voor 

dochtermaatschappijen. 

Structuur per 31-12-2017 

• IEX Group N.V. houdt 100% van de aandelen in en is enig bestuurder van IEX Media B.V. 

("IEX Media").  

• IEX Group N.V. houdt 100% van de aandelen in en is enig bestuurder van Tostrams Groep 

B.V. ("Tostrams Groep").  

• IEX Group N.V. houdt 100% van de aandelen in Trilab Advanced Solutions B.V. ("Trilab"), 

bestuurd door IEX Group N.V. en de heer R.A. van der Meijden (zelfstandig bevoegd). 

• IEX Group N.V. houdt 100% van de aandelen in en is enig bestuurder van Verveeco B.V. 

 

De bestuurders van IEX Group N.V. zijn de heer P.T.B.M. van Sommeren (zelfstandig bevoegd), 

en de heer J.P.A. van Oudheusden (gezamenlijk bevoegd).

 

Figuur 1 - Overzicht van de groepsmaatschappijen 

 

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 heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. Zij is ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder 12016134. Het adres van de uitgevende instelling is Joan 
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Muyskenweg 22, (1096 CJ) Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is 

www.iexgroup.nl. 

 

Contactpersoon voor deze uitgifte is de heer M. Pennekamp. Zijn contactgegevens zijn: 

Telefoon: +31 20 435 2170 

E-mail: martijn.pennekamp@iexgroup.nl 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnaam: IEX Group N.V. 

De uitgevende instelling verhandelt (o.a.) de volgende producten/merken: IEX, IEXProfs, IEXGeld, 

IEXOne, IEX Participaties, Belegger, Beursduivel, DeBeurs, EuroBench, Guruwatch, Tostrams en 

Quoteweb. 

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

met haar huisbank. 

• Er is een kredietfaciliteit bij de Rabobank totaal maximaal groot €150.000, het 

gehanteerde rentepercentage bedraagt momenteel 6,8% per jaar. De kredietprovisie 

bedraagt 1% per jaar. De faciliteit is aangegaan voor onbepaalde tijd. Ten gunste van 

Rabobank zijn de inventaris, voorraden en de debiteuren verpand. 

• 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.  

 

Historie IEX 

IEX bestaat sinds 1999 en is in de loop van de tijd uitgegroeid tot het grootste informatiebedrijf 

voor beleggers in Nederland en België met merken als IEX.nl, IEXProfs, IEXGeld, IEX Participaties, 

BeursOnline, DeBeurs, Eurobench, Beursduivel en Belegger.nl. IEX Group is ontstaan na de 

overname van Belix B.V. Belix is een houdstermaatschappij die opgericht is op 20 maart 2015, 

waarin de activiteiten van IEX Media B.V. en Value8 Media B.V. zijn ondergebracht. 

Reverse listing 

IEX Group is een aan Euronext Amsterdam genoteerde vennootschap. Op 31 december 2015 

heeft MTY Holdings, een beursvennootschap zonder activiteiten, 100% van de aandelen van 

file:///C:/Users/Mark%20Olie/Desktop/CloudStation/meuk/Misc.%20Bizniz/IEX%20Group/www.iex.nl
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Belix B.V. overgenomen. Op 5 januari 2016 heeft de naamsverandering plaatsgevonden van MTY 

Holdings N.V. naar IEX Group N.V. 

De belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling 

De activiteiten van IEX betreft het multimediaal verstrekken van een brede verscheidenheid van 

informatie aan particuliere en professionele beleggers in Nederland en België door middel van 

verschillende kanalen en platforms (beleggingswebsites). De omzet van deze vennootschappen 

bestaat uit advertentie-opbrengsten, gesponsorde content en betaalde content, waarbij de 

laatste bij IEX Media sinds het 2e halfjaar van 2017 aangeboden wordt. Het businessplan heeft 

als voornaamste doel om deze betaalde content omgeving kwalitatief verder te verbeteren en 

om daarnaast andere producten aan de gebruikers aan te bieden.  

De activiteiten van Trilab bestaan uit het verlenen van technische dienstverlening voor het 

beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van de diverse websites, alsook het beheren van de 

hosting en de domeinnamen. In principe is Trilab werkzaam voor de vennootschappen binnen 

de groep. Het is de bedoeling dat de vennootschap later in 2018 op zal gaan in IEX Media. 

Verveeco is de besloten vennootschap waar de vastgoedpositie in Meeuwen is ondergebracht. 

De oorsprong van deze posities komt voort uit de gestaakte activiteiten van "De Witte Molen 

N.V", de rechtsvoorganger van MTY Holdings N.V. en later IEX Group N.V. 

Het verdienmodel van IEX bestaat in beginsel uit ‘Business to Business’ (B2B) omzet in de vorm 

van online advertentieverkopen, sponsoring en content-integratie (> 90%), anderzijds in de 

nieuw opgezette ‘Business  to Consumer’ omzet in de vorm van een betaalde content-omgeving 

(< 10%). De ‘Business to Consumer’ (B2C) omzet is in ontwikkeling en zal op den duur het 

belangrijkste onderdeel binnen het verdienmodel van IEX worden. 

De verkoop vindt plaats door middel van: 

• Rechtstreekse verkoop en contacten met de klant (B2B). De afspraken kunnen betrekking 

hebben op een korte of eenmalige advertentieverkoop, maar ook op een langere periode, 

waarbij zoveel mogelijk het kalenderjaar als maximale periode aangehouden wordt; 

• Programmatic verkoop, waarbij door middel van zoekmachines en een veilingsysteem 

door adverteerders rechtstreeks ingekocht kan worden (B2B); 

• Marketing en abonnementenwerving op het eigen netwerk om betalend lid te worden 

(B2C). De abonnementen voor Nederlandse particulieren worden in principe maandelijks 

geïncasseerd en zijn maandelijks opzegbaar. Zakelijke en buitenlandse abonnementen 

worden voor een jaar afgesloten. 

 

Strategie 

De strategie is er opgericht om de betaalde content-omgeving binnen (met name) IEX Media 

kwalitatief verder te verbeteren en om daarnaast andere diensten en/of producten aan de 

gebruikers aan te bieden. IEX hanteert in zijn strategie drie pijlers die verder worden ontwikkeld.  

• IEX Media: Dit is de traditionele mediatak van IEX Group. De inkomsten bestaan uit 

advertentieverkoop en sponsored content.  
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• IEX Premium: Dit is de betaalde content in abonnementsvorm. Abonnees ontvangen 

digitaal (site, nieuwsbrieven, alerts en app) en in print (magazine) concrete 

beleggingstips en -adviezen.  

• IEX Direct: IEX wil financiële diensten en producten aan zijn bezoekers aanbieden. Dit 

kan bijvoorbeeld door een koppeling (API) met partners. De bitcoin-rekening is de eerste 

concrete stap.  

 

Waar we nu staan met de strategie  

IEX heeft in februari 2018 reeds 5.000 betalende abonnees. De groei van het aantal abonnees 

blijft sterk en IEX verwacht eind 2018 marktleider te zijn op het gebied van betaalde 

beleggingsinformatie. Het aantal cryptocurrency-rekeningen groeit nog steeds fors. IEX ziet ook 

een stijging van de bezoekersaantallen op zijn websites en is met een totaal gemiddeld bereik 

van 1,5 miljoen unieke bezoekers per maand absoluut marktleider in haar segment.  
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3. NADERE INFORMATIE OVER DE BESTEDING VAN DE OPBRENGST 

 

De beoogde totale nominale opbrengst van de aanbieding bedraagt minimaal €1.000.000.  

De emissie van de Obligaties zal niet doorgaan als niet vóór 10 juni 2019 op het minimum van 

400 Obligaties wordt ingeschreven. De minimale nominale opbrengst is dus €1.000.000. 

Eventueel kan de Directie besluiten de inschrijfperiode te verlengen. 

De opbrengst wordt gebruikt om de betaalde content-omgeving bij IEX Media in kwaliteit te 

verbeteren en nieuwe diensten en/of producten te ontwikkelen. Dat betreft met name 

investeringen in mensen en IT-infrastructuur. De omzet van deze vennootschap bestaat uit 

advertentieopbrengsten, gesponsorde content en betaalde content, waarbij de laatste bij IEX 

Media sinds het 2e halfjaar van 2017 wordt aangeboden. De minimale opbrengst is gedeeltelijke 

funding voor de kwalitatieve verbetering van de betaalde content-omgeving binnen IEX Media, 

en de ontwikkeling van nieuwe diensten en/of producten zoals het management dat voor ogen 

heeft. Het is echter voldoende om een significante stap in de verbetering van content te zetten 

en om enkele nieuwe producten te ontwikkelen. Het ligt in de lijn der verwachting om bij succes 

van deze Obligatie-uitgifte, op zeker moment vergelijkbare Obligatie-uitgiftes te doen. Er wordt 

maximaal €4.997.500 opgehaald middels Obligatie-uitgiftes onder dit informatie memorandum..  

De onderneming heeft, naast de kosten in verband met haar normale bedrijfsuitvoering, in 2015, 

gecorrigeerd na kosten beursgang, een positief resultaat van €174.000 en negatieve netto 

bedrijfsresultaten van €212.000 over 2016 en €998.000 2017 die zijn gefinancierd door de 

grootaandeelhouder Valu8 N.V., een aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming.  

Deze netto bedrijfsresultaten zijn voor een groot deel het gevolg van de geldende 

boekhoudregels die inhouden dat in het verleden gedane investeringen niet kunnen worden 

gekapitaliseerd, maar dat deze investeringen door de winst- en verliesrekening moeten lopen. 

Immers, investeringen bij een online media-bedrijf zitten vooral in de ontwikkeling van software 

en het aantrekken van mensen en content. 

Besteding van de middelen bij een volume van €1.000.000 

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. 

Besteding van de middelen bij een volume vanaf €1.000.000 tot €4.997.500  

Bij een volume vanaf €1.000.000 tot €4.997.500 worden er extra middelen geïnvesteerd in nieuw 

personeel, IT-infrastructuur en marketing. Dit moet ervoor zorgen dat IEX sneller zijn 

doelstellingen haalt. Daarnaast kan een gedeelte van de financiering die grootaandeelhouder 

Value8 ter beschikking heeft gesteld worden afgelost. Dit heeft een positief effect op de 

cashflow.  

Een belangrijke reden om de mogelijkheid open te houden in de toekomst nieuwe tranches 

Obligaties (maar nimmer meer dan het maximum van €4.997.500 ) uit te geven is de wens om 

de funding van de strategie gelijke tred te laten houden met de verwezenlijking van deze 

strategie. Het zou immers geen zin hebben om een groot gedeelte van de opbrengst van de 
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Obligaties niet binnen afzienbare tijd te kunnen investeren, en op een bankrekening te moeten 

aanhouden. 

Kosten met betrekking tot het aanbieden van de Obligatie 

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

• Kosten inrichting structuur en juridische bijstand €25.000; 

• Kosten voor de succesvergoeding aan Sheldon. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties 

wij verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal €199.900 en minimaal €40.000 (als 

wij 400 obligaties verkopen); 

• Voorziening voor overige (onvoorziene) kosten €10.000. 

Deze kosten zijn eenmalig en wij schatten in dat van elke euro van uw inleg €0,10 wordt gebruikt 

om kosten af te dekken (bij een volume bij de €1.000.000 uitgifte). Deze cost ratio neemt naar 

verhouding af, naarmate meer Obligaties worden uitgegeven. 
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4. ENKELE ASPECTEN VAN DE OBLIGATIES 

 

Voor welke beleggers zijn de Obligaties? 

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. Maar ook andere personen kunnen inschrijven op deze 

Obligaties. 

 

De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die: 

• In deze obligaties al hun geld willen beleggen; 

• geen risico’s willen lopen; 

• geen ervaring hebben met beleggen; 

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

• geen geld willen verliezen; 

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

• geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; 

• 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 kunnen missen voor 5 jaar. 

 

Wat voor belegging is dit? 

U belegt in een Obligatie in IEX Group N.V. De voorwaarden worden beschreven in dit informatie 

memorandum, waarvan de als ANNEX II aangehechte Obligatievoorwaarden en de als ANNEX III 

aangehechte Trustakte deel uitmaken. 

De nominale waarde van de Obligaties is €2.500: dit is het bedrag dat op de datum van aflossing 

zal worden terugbetaald. Er wordt een minimum van 400 en een maximum van 1.999 Obligaties 

uitgegeven. 

De prijs van een Obligatie is €2.500. Daarnaast zijn er nu eenmaal (distributie)kosten verbonden 

aan deze Obligatielening die wij doorberekenen aan de beleggers. Die kosten van €75 komen 

bovenop de prijs van een obligatie. 

Deelname is mogelijk vanaf 1 Obligatie. 

De datum van uitgifte van de Obligaties is 14 juni 2019. 

De looptijd van de Obligaties is 5 jaar; de hoofdsom wordt afgelost op 14 juni 2024. 

De uitgevendse instelling houdt zich het recht over om bij voldoende inschrijvingen de 

obligatielening tussentijds te sluiten. 

Vervroegde aflossing is mogelijk vanaf jaar 3. In geval van vervroegde aflossing passen wij een 

aflossingspremie van 3% toe op de terugbetaling van de hoofdsom. Bij vervroegde aflossing in 

jaar 1 wordt een aflossingspremie van 2% toegepast en vervroegde aflossing in jaar 5 (dus in het 

laatste jaar maar vóór de afgesproken aflossingsdatum) een aflossingspremie van 1%.  
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De rente op de Obligaties is 7% per jaar en wordt binnen 5 werkdagen na het einde van elke 

maand betaalbaar gesteld. 

De Obligaties en de rentebetalingen zijn gelijk in rang met de vorderingen van concurrente 

crediteuren van IEX, maar zijn feitelijk achtergesteld bij vorderingen van Rabobank uit hoofde 

van de kredietfaciliteit omdat ten gunste van deze bank zekerheden zijn gevestigd op inventaris, 

voorraden en debiteuren. De lening van Value8 is achtergesteld op de Obligaties. Ook zouden de 

Obligaties (feitelijk) kunnen worden achtergesteld bij het aantrekken van eventuele andere 

toekomstige financieringen. 

Zolang er Obligaties uitstaan zal er geen cash dividend worden uitgekeerd aan de 

aandeelhouders. 

IEX Group N.V. en/of haar dochtermaatschappijen behouden zich het recht voor om in de 

toekomst (een) aanvullende tranche(s) Obligaties uit te geven, indien het maximum van 

€4.997.500 bij deze uitgifte niet wordt gehaald. De uitgevende instelling kan derhalve over enige 

tijd besluiten alsnog één of meerdere tranche(s) Obligaties uit te geven onder dit informatie 

memorandum en onder de aangehechte Obligatievoorwaarden, echter nooit tot meer dan het 

totaalbedrag van €4.997.500. De uitgevende instelling kan en mag voorts te allen tijde andere 

financieringsvormen aantrekken binnen haar normale bedrijfsuitoefening en ter verwezenlijking 

van haar strategie, in de vorm van zowel eigen als vreemd vermogen. 

IEX Group N.V. is een aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming en valt daarom onder 

het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Echter, bij het aanbieden van de Obligaties is 

zij vrijgesteld van de informatie memorandumverplichting aangezien de in artikel 53 lid 2 van de 

Vrijstellingsregeling Wft genoemde “€5 miljoen-vrijstelling” op deze aanbieding van toepassing 

is. Deze vrijstelling geldt voor aanbiedingen aan het publiek, voor zover het betreft Obligaties die 

deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de 

Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf 

maanden, minder dan €5.000.000 bedraagt. 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

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

informatie over de aanbieding en inschrijving. Per obligatie wordt dus €2.575 gestort en na 5 

jaar ontvangt u van ons €2.500. Het effectief rendement op de Obligaties is daardoor over de 

gehele looptijd gelijk aan 6,28% per jaar. 

De inschrijfperiode begint op 11 juni 2018 en eindigt op 10 juni 2019 om 17:00 uur. 

De uiterlijke uitgiftedatum van de Obligaties is 14 juni 2019. 

De uitgevende instelling behoudt zich het recht om tussentijds, bij voldoend inschrijvingen, een 

uitgifte en plaatsing van de Obligaties te doen. 

De uitgifte en plaatsing van de Olbigaties kunnen telkens op de eerste (1e) werkdag van de 

kalendermaand plaatsvinden. De eerste uitgiftedatum zal naar verwachting op 1 juli 2018 of 

zoveel eerder of later als de uitgevende instelling bepaalt. 

Verdere relevante informatie met betrekking tot de inschrijving en de uitgifte van de Obligaties 

vindt u op de website obligaties.iex.nl 

http://www.iex.nl/iexobligaties
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Waar kan ik inschrijven op de Obligaties? 

Beleggers kunnen inschrijven op de Obligaties door middel van het invullen van het 

inschrijfformulier zoals dat op de eerste dag van de inschrijfperiode zal worden gepubliceerd op 

de website obligaties.iex.nl.   

http://www.iex.nl/iexobligaties
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5. INFORMATIE OVER BESTUURDERS EN AANDEELHOUDERS 

 

Wie zijn de bestuurders? 

 

Peter van Sommeren (CEO) 

De heer P.Th.B.M. van Sommeren (1965, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2004 verbonden aan 

IEX, vanaf 2006 als CEO. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij Reed Business (RELX) in 

diverse functies. De heer Van Sommeren heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en 

een Postdoctorale Business Strategy Course gevolgd in Groningen. De heer Van Sommeren heeft 

veel kennis van en ervaring met online en offline media. Van Sommeren is betrokken bij diverse 

acquisitietrajecten. De heer Van Sommeren heeft een (indirect) belang in IEX Group. De heer 

Van Sommeren heeft momenteel geen nevenfuncties bij andere bedrijven.  

Jean-Paul van Oudheusden (COO) 

De heer J.P.A. van Oudheusden begon na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit 

als managementtrainee bij ABN Amro. Na drie jaar werkzaam te zijn geweest op de afdeling 

Vermogensbeheer werkte hij zich op de dealing room op tot managing director Private Investor 

Products. Bij ABN Amro en het latere RBS was hij een van de drijvende krachten achter de 

introductie van de turbo en de AEX-Obligaties in de Benelux. In 2013 stapte hij over naar Binck 

Bank waar hij als hoofd Business Development verantwoordelijk was voor de transitie naar een 

provisievrij verdienmodel en de shift naar mobiele gebruikers. Daarnaast begeleidde hij de 

migratie van de SNS Fundcoach-portefeuilles naar Binck Bank. Sinds 1 november 2016 is de heer 

Van Oudheusden COO in dienst bij IEX Group N.V. De heer Van Oudheusden heeft geen belang 

in IEX Group. 

Wie zijn de aandeelhouders? 

IEX heeft een aantal aandeelhouders die een substantieel belang, dat wil zeggen meer dan 3%, 

heeft. In totaal zijn er 3.661.113 aandelen uitgegeven. In het kader van de reverse take over zijn 

2.800.000 aandelen A op naam uitgegeven. De overige 861.113 aandelen waren al in omloop en 

reeds beursgenoteerd, waarvan 710.100 aandelen van Value8 N.V. De eigenaren van de overige 

reeds beursgenoteerde aandelen zijn bij IEX niet bekend.  

Value8 N.V. 56,32% 

ZEP Holding B.V. 19,71% 

Via Prospera B.V. 14,19% 

La Dent du Villard 6,31% 

De Vries en Hettinga (niet uitvoerende bestuursleden van IEX) zijn tevens bestuurder van Value8 

N.V. De heer Veldhuijzen van Zanten (niet uitvoerend bestuurslid van IEX) is tevens bestuurder 

en aandeelhouder van ZEP Holding B.V. Via Prospera B.V. is de vennootschap van de heer Van 

Sommeren, CEO en uitvoerend bestuurder van IEX. 
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6. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is opgericht op 15 juli 2011 en heeft ten doel:  

 

a. het optreden als trustee met betrekking tot het obligatieprogramma van uitgevende 

instellingen;  

b. het behartigen van de belangen van obligatiehouders;  

c. het uitoefenen van de aan obligaties verbonden rechten;  

d. het toezicht houden op de naleving van de betreffende trustakte en obligatievoorwaarden;  

e. het opzetten en in stand houden van een afzonderlijk register van obligatiehouders en de 

daarmee samenhangende financiële administratie met betrekking tot het obligatieprogramma 

van de betreffende uitgevende instelling overeenkomstig de betreffende trustakte en 

obligatievoorwaarden;  

f. het ontvangen van gelden en/of eventuele andere vermogensbestanddelen van uitgevende 

instellingen ten behoeve van obligatiehouders, het tijdelijk beheren van voornoemde gelden 

en vermogensbestanddelen, een en ander voor rekening en risico van de obligatiehouders, en 

het betalen van voornoemde gelden en/of overdragen van voornoemde 

vermogensbestanddelen aan de obligatiehouders;  

g. het ten behoeve van obligatiehouders (i) verkrijgen van zekerheidsrechten en/of garanties 

van uitgevende instellingen en/of hun groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b 

Burgerlijk Wetboek, (ii) houden, beheren, afstand doen van en uitwinnen van deze 

zekerheidsrechten en/of het beroep doen op voornoemde garanties en (iii) het verrichten van 

alle (rechts)handelingen welke met deze zekerheidsrechten en/of garantie in verband staan; en  

h. het doen van al hetgeen dat met het bovenstaande direct of indirect verband houdt en/of 

daartoe bevorderlijk is of kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord en met 

inachtneming van de betreffende trustakte en obligatievoorwaarden.  

 

De Uitgevende Instelling heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen gevraagd bovengenoemde 

werkzaamheden te verrichten in het kader van het programma tot uitgifte van de Obligaties. 

De afspraken tussen de Uitgevende Instelling en Stichting Obligatiehoudersbelangen zijn 

vastgelegd in de Trustakte.  

 

Het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen bestaat uit:  

• Mr. M.C. Olie LL.M. – Voorzitter  

• Mr. S.G. van de Vusse MBV – Penningmeester  

• Mr. P.R.J.M. Tijhuis – Secretaris  
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Mr. M.C. (Mark) Olie LL.M. (1964)  

De heer Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht. In 1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan New York 

University School of Law. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips 

Electronics en NCR. Bij laatstgenoemd bedrijf was hij verantwoordelijk voor het opzetten van 

de juridische afdeling voor de Benelux en Scandinavië en maakte hij deel uit van de directie. 

Sinds 2001 is hij werkzaam als juridisch adviseur op het gebied van o.a. derivatencontracten 

welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en 

energiemaatschappijen. Hij is daarnaast directeur van Zorgobligatie.nl B.V., het platform voor 

obligatiefinanciering in de zorgsector. De heer Olie is bestuurder van diverse non-profit 

organisaties. Informatie memorandum 

 

Mr. S.G. (Stephan) van de Vusse MBV (1965)  

De heer Van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. In 2008 heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas 

Business School te Tilburg. Stephan van de Vusse heeft diverse functies bekleed in de financiële 

wereld waaronder van 1998 tot 2004 bij ING Bank. In de periode 2005-2009 was hij directeur 

van CenE Bankiers, de gespecialiseerde bank voor de medische sector, en concerndirecteur van 

F. van Lanschot Bankiers. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor vele 

financieringen. Sinds 2010 is hij vanuit zijn bedrijf Healthcare Finance Group betrokken bij 

diverse financieringstrajecten en –structuren. Hij is directeur van Zorgobligatie.nl B.V., het 

platform voor obligatiefinanciering in de zorgsector. De heer van de Vusse is lid van de Raad 

van Toezicht van het Helen Dowling Instituut.  

 

P.R.J.M. (Patrick) Tijhuis (1970)  

De heer Tijhuis heeft zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1994 

afgerond waarna hij startte als fiscalist bij EY. In 2006 behaalde hij een MBA van de Bradford 

University School of Management met specialismen in strategisch en financieel management. 

In de jaren erna, vervolgde hij zijn carrière bij Van Lanschot Bankiers alwaar hij werkzaam was 

in ondermeer financieel-, project- en algemeen management. Sinds enige tijd is hij verbonden 

aan de Transfer Pricing praktijk van BDO. Tevens is hij bestuurslid van de sectie Tax Technology 

van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.  

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

Stichting  Obligatiehoudersbelangen handelt in het  collectieve belang van de Obligatiehouders. 

De uitgevende instelling heeft daarom óók een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: 

de parallelle schuld. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een exclusief en zelfstandig recht 

op betaling door de uitgevende instelling van een bedrag gelijk aan het totaal van alle bedragen 

die de uitgevende instelling onder de Obligatielening moet betalen.  Op deze manier kan de 

Stichting altijd en zelfstandig voor de belangen van de Obligatiehouders opkomen, zoals nader 

gedefinieerd in artikel 4 van de trustakte. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt óók de collectieve belangen van beleggers in 

obligaties, uitgegeven door andere bedrijven. Stichting  Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die andere beleggers. Stichting  Obligatiehoudersbelangen heeft 

een aparte administratie en aparte afspraken voor de obligaties van iedere uitgevende instelling. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is statutair gevestigd te Amsterdam en heeft haar kantoor 

aan de Burgemeester Haspelslaan 172, (1181 NE) Amstelveen. Stichting  

Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 53177770. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het 

ons dan weten.  Dan sturen wij u die gratis  toe. 

De exacte beschrijving van de structuur en de rechten en verplichtingen van de betrokken 

partijen is nader te lezen in hierna aangehechte Obligatievoorwaarden (ANNEX II) en de trustakte 

(ANNEX III). 
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ANNEX 1: JAARREKENING 2017 
 

 

Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2017 van IEX Group N.V. Dit is te vinden op 

www.iexgroup.nl en obligaties.iex.nl 

  

http://www.iexgroup.nl/
http://www.obligaties.iex.nl/
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ANNEX II 

ANNEX 2: OBLIGATIEVOORWAARDEN 



26 
 

OBLIGATIEVOORWAARDEN 

 

 

7% IEX Group N.V. A c h t e r g e s t e l d e  Obligaties aangeboden en uitgegeven door: 

 
 

IEX Group N.V. 
 

(‘uitgevende instelling’) 
 

 

Op of omstreeks 3 0  m e i  2018 is of wordt een trustakte ondertekend waarin de bepalingen 

zijn vastgelegd waaronder Stichting Obligatiehoudersbelangen in verband met de uitgifte van 

de Obligaties door de uitgevende instelling zal optreden voor en ten behoeve van de houder(s) 

van de Obligaties). 

 
 

De Obligatiehouder dient de hierna opgenomen voorwaarden te lezen in samenhang met de 

voorwaarden in de trustakte. Door inschrijving op de Obligaties aanvaardt de inschrijver de 

hierna opgenomen Obligatievoorwaarden  alsmede de daarmee samenhangende bepalingen in 

de trustakte. 

 
 

De  trustakte  verklaart  de  aard  en  de  mate  van  de  rechten  van  de  Obligatiehouder.   

De Obligatiehouder wordt geacht door acceptatie hiervan in te stemmen met gebondenheid 

aan alle bepalingen  en voorwaarden waaronder  de Obligaties  worden uitgegeven  en 

gehouden.  In het bijzonder  wordt  de Obligatiehouder  geacht  ermee  in te stemmen  dat 

zijn of haar rechten  in verband met de Obligaties worden uitgeoefend  door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in de mate en op de wijze als nader bepaald in de trustakte. De 

positie van Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitoefening van haar taken op grond 

van de trustakte is – bij wijze van bewind – een eigenschap van de (vorderings)rechten  van 

de Obligatiehouder ter zake de door hem of haar gehouden Obligatie(s) en berust niet op 

vertegenwoordiging, volmacht of (overeenkomst tot) lastgeving. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal de rechten uitoefenen ten behoeve van de Obligatiehouder zoals 

nader bepaald in de trustakte. 

 
 

1.        DEFINITIES 
 

 

1.1.     In deze Obligatievoorwaarden  wordt verstaan onder: 
 

a. ‘aflossingsdatum’: vijf (5) jaar na de uitgiftedatum, naar verwachting 1 4  juni 2024; 

b. ‘belegger’: een belegger (natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon) die belegt 

in een of meer Obligaties; 

c. ‘dochtermaatschappij’:  een dochtermaatschappij van de uitgevende instelling als 

bedoeld in artikel 2:24a BW; 
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d. ‘hoofdsom’: de hoofdsom van een Obligatie, z i j nd e  t we e duizend vi j fho nderd  euro 

(€2.500); 

e. ‘inschrijfformulier’:  het (online) inschrijfformulier, gepubliceerd op de IEX website 

obligaties.iex.nl, op basis waarvan een inschrijver zich kan inschrijven op een of meer 

Obligaties; 

f.  ‘inschrijven’ en ‘inschrijving’: de voltooiing van alle handelingen via de IEX- website 

waarmee een inschrijver zich inschrijft op Obligaties, het invullen, ondertekenen en 

verzenden van het inschrijfformulier en (de op grond van artikel 6.7 vereiste) bijlagen 

daaronder begrepen; 

g. ‘inschrijver’: een (rechts)persoon die inschrijft op Obligaties; 

h.  ‘IEX-website’: de website van IEX, bereikbaar via  obligaties.iex.nl, via welke een 

inschrijver kan inschrijven; 

i. ‘Obligaties’:  de    obligaties, in hoofdsom groot €2.500 per stuk, waarin de 

Obligatielening   is  verdeeld,   en   die   door   de   uitgevende   instelling   worden 

aangeboden en uitgegeven onder de naam 7% IEX Group N.V. Achtergestelde Obligaties; 

j. ‘Obligatiehouder’:  een houder van enige Obligatie; 

k. ‘Obligatielening’:  de door de uitgevende  instelling uit te geven Obligatielening, groot 

minimaal €1.000.000 en maximaal €4.997.500 in hoofdsom, bestaande uit minimaal 400 

en maximaal 1.999 Obligaties;  

l. ‘Obligatievoorwaarden’:  deze  Obligatievoorwaarden,   zoals  van  tijd  tot  tijd 

geldend; 

m. ‘informatie memorandum’:  het informatie memorandum van de uitgevende  instelling 

inzake de aanbieding van de Obligaties d.d. 3 0  me i  2018; 

n. ‘register’: het Obligatiehoudersregister  dat wordt bijgehouden door de uitgevende 

instelling op de wijze als nader bepaald in artikel 6 ; 

o. ‘rente’: de rente die de uitgevende instelling verschuldigd  is over de hoofdsom van 

de Obligaties, als nader bepaald in artikel 7 ; 

p.  ‘schriftelijk’: per brief, e-mail of bij boodschap die via een gangbaar elektronisch of 

ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen,  een  

en  ander  mits  de  identiteit  van  de  verzender  met  afdoende zekerheid kan worden 

vastgesteld; 

q. ‘Stichting   Obligatiehoudersbelangen’:   Stichting   Obligatiehoudersbelangen, 

statutair gevestigd te Amsterdam; 

r.  ‘transactiekosten’:  de bij overdracht van een of meer  Obligaties  eenmalig aan 

S t i c h t i n g  O b l i g a t i e h o u d e r s b e l a n g e n  verschuldigde  transactiekosten,  als 

vermeld in het informatie memorandum; 

s. ‘trustakte’:  de  (onderhandse)  akte  tussen  de  uitgevende  instelling en  Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  waarin  de voorwaarden zijn vastgelegd voor het behartigen 

van de collectieve belangen van de Obligatiehouders door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen; 

https://obligaties.iex.nl/
https://obligaties.iex.nl/
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t. ‘uitgevende instelling’: IEX Group N.V., statutair gevestigd te Amsterdam; 

u. ‘uitgiftedatum’: de uitgiftedatum waarop Obligaties worden uitgegeven, naar 

verwachting 1 4  juni 2019(of een eerdere datum als door de uitgevende instelling te 

bepalen, daarbij tevens inbegrepen de mogelijke uitgifte  voor latere volgende tranches 

waarvan de datum later is te bepalen),    de   definitieve    datum   te   publiceren    op   

de   IEX-website overeenkomstig artikel 5.9); 

v. ‘verzuimsituatie’:  elk van de in artikel 13.1 beschreven gevallen, die een grond voor 

opeising van de Obligaties opleveren. 
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2.      UITGIFTE. DE OBLIGATIES. UITGEVENDE INSTELLING. 
 

2.1. De uitgevende instelling geeft de Obligaties uit aan de Obligatiehouders overeenkomstig 

de in deze Obligatievoorwaarden  beschreven voorwaarden.  Elke Obligatiehouder  

wordt door inschrijving geacht kennis te hebben genomen van deze 

Obligatievoorwaarden  alsmede de bepalingen van de trustakte en is daaraan gebonden. 

2.2    Uitgifte van de Obligaties, die op naam luiden, geschiedt door inschrijving van de 

Obligatiehouder in het register op de uitgiftedatum, overeenkomstig  artikel 5. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen administreert de uitgegeven Obligaties vervolgens op n a a m  

van de beleggers die zich op de betreffende Obligaties hebben ingeschreven. 

2.4.   Van de Obligaties worden geen bewijzen afgegeven. De uitgevende instelling houdt een 

register bij op de wijze als nader bepaald in artikel 6 . 

2.5. De totale Obligatielening  is groot minimaal  €1.000.000  en maximaal  €4.997.500 

in hoofdsom.  De  totale  Obligatielening  bestaat  uit  minimaal  4 00  en  maximaal  

1.999 Obligaties. 

2.6.     Alle Obligaties bedragen t we e  duizend v i j f  ho nderd  euro (€2.500) per stuk. 
 
 

2.7.   Inschrijving op de Obligaties geschiedt op de wijze als bepaald in artikel 6. De 

inschrijvingsperiode begint 11 juni 2018, en eindigt op het moment dat voor alle 

beschikbare Obligaties is ingeschreven, maar uiterlijk op 10 juni 2019 (17:00 uur), 

behoudens verlenging. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor de 

inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken te verkorten of te verlengen indien het 

aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft. In geval van verlenging van de 

inschrijvingsperiode wijzigt de uitgiftedatum (en daarmee de aflossingsdatum) 

navenant. 

2.8. De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om bij inschrijving van elk bedrag 

boven de minimale uitgifte, maar altijd minder dan de maximale uitgifte, op een later 

tijdstip een nieuwe uitgifte van 7% IEX Group N.V. Achtergestelde Obligaties uit te 

schrijven waarbij echter nimmer meer dan in totaal het maximale bedrag wordt 

overschreden. 

2.9. De Obligaties zijn rentedragend en de uitgevende instelling is periodiek rentebetalingen 

verschuldigd over de hoofdsom van de Obligaties, met inachtneming van artikel 7 . 

2.10. Alle Obligaties moeten integraal worden afgelost en terugbetaald op de aflossingsdatum. 

De uitgevende instelling is gerechtigd om de Obligaties vervroegd af te lossen. 

(Vervroegde) aflossing vindt plaats overeenkomstig artikel 8 . 

 
 

3.        STATUS, RANGORDE EN MOGELIJKE ACHTERSTELLING 
 

 

3.1.  De Obligaties  vormen  directe  en onvoorwaardelijke  verplichtingen  van de uitgevende 

instelling. 

3.2.    De  uitgevende   instelling   draagt  er  zorg  voor  dat  haar  dochtermaatschappijen   

als hoofdelijk medeschuldenaren verbonden zijn voor de nakoming van haar 
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(betalings)verplichtingen in verband met de Obligaties, als nader bepaald in de 

trustakte. 

3.3.    De Obligaties  zijn onderling  van gelijke  rang, zonder  enig verschil  in preferentie.  

De Obligaties  zullen voor zover van toepassing  of relevant óók van gelijke rang 

zijn met andere verhandelbare schuldtitels die de uitgevende instelling, in aanvulling 

op de Obligatielening, van tijd tot tijd aanbiedt of uitgeeft en plaatst. 

3.4.    De vorderingen van de Obligatiehouders  uit hoofde van de Obligaties zijn ten minste 

van gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige  vorderingen  van alle 

andere huidige en toekomstige concurrente schuldeisers van de uitgevende instelling, 

tenzij de vorderingen  van  de  Obligatiehouders  bij  die  vorderingen  zijn  achtergesteld 

overeenkomstig artikel 3.5 hierna. 

3.5.     De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om tegen zakelijke voorwaarden 

een of meer bankfinancieringen  aan te trekken. Verder behoudt de uitgevende 

instelling zich het recht voor om met de financierende bank(en) overeen te komen 

dat de vorderingen van de Obligatiehouders  uit hoofde van de Obligatielening  in 

geval van ontbinding, een akkoord na verlening van surseance van betaling of een 

akkoord in faillissement van de uitgevende instelling zijn achtergesteld bij de 

vorderingen van die bank(en) op de uitgevende instelling. Voor het aantrekken van 

financiering respectievelijk het overeenkomen van een achterstelling als bedoeld in dit 

lid is geen voorafgaande goedkeuring  van  de  Obligatiehouder, Stichting 

Obligatiehoudersbelangen en/of een vergadering van Obligatiehouders vereist. 

 
 

4.        GEEN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 
 
 

4.1 De verplichtingen van de uitgevende instelling uit hoofde van de Obligatielening zijn 

niet door enige vorm van zakelijke zekerheid, in welke vorm ook, verstrekt door de 

uitgevende instelling of door een derde, gedekt. Evenmin zullen zij in de toekomst door 

enige vorm van zakelijke zekerheid, in welke vorm ook, verstrekt door de uitgevende 

instelling of door een derde, gedekt zijn. 

 

4.2. De uitgevende instelling zal de netto-opbrengst van de Obligatielening, met 

inachtneming van het hierna bepaalde, aanwenden v o o r  d e  d o e l e i n d e n  z o a l s  

v e r m e l d  i n  het informatie memorandum. 

 4.3 De uitgevende instelling zal de netto-opbrengst  van de Obligatielening  niet 

aanwenden voor (i) uitkeringen, van welke aard ook, aan haar aandeelhouders; en (ii) 

het financieren van transacties waarbij de uitgevende instelling, haar aandeelhouders 

en/of haar directieleden een indirect of direct tegenstrijdig belang heeft of hebben. 
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5.        INSCHRIJVING, TOEWIJZING EN UITGIFTE 
 

 

5.1.   Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient een inschrijver een volledig 

ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan Stichting 

O b l i g a t i e h o u d e r s b e l a n g e n  toe te sturen. Dit inschrijfformulier kan worden 

gedownload vanaf de IEX-website. Daarnaast  dient een inschrijver  het verschuldigde  

bedrag voor de Obligaties  waarop is ingeschreven, vermeerderd met de inschrijfkosten 

die de inschrijver verschuldigd is aan de uitgevende instel l ing over te maken op 

de bankrekening van Stichting O b l i g a t i e h o u d e r s b e l a n g e n . 

5.2.    Bij inschrijving  is de inschrijver verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen 

en geen misleidende informatie te verstrekken. De persoonsgegevens  van de 

inschrijver en die van de bankrekening  van waar de betaling  in verband  met de 

inschrijving  wordt gedaan, dienen met elkaar overeen te komen. 

5.3.    Een inschrijver, natuurlijk persoon, dient op het moment van inschrijving minimaal 

18 jaar oud te zijn.  

5.4. Door inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van het 

informatie memorandum van  de  uitgevende  instelling,  de  Obligatievoorwaarden,   

de  trustakte  en  het Informatie memorandum en zich onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen.  

5.5.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6.9 hierna worden inschrijvingen bij toewijzing 

van de Obligaties behandeld  op volgorde van binnenkomst  en ontvangst van het te 

betalen bedrag, op basis van het “wie het eerst komt, die het eerst maalt” principe. 

5.6.   Om voor toewijzing van Obligaties in aanmerking te komen, moet een 

inschrijfformulier  vergezeld gaan van (i) een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

van de persoon die de inschrijving doet en het inschrijfformulier  ondertekent  en (ii) in 

geval van een vennootschap  of rechtspersoon, een kopie van een actueel uittreksel 

van die vennootschap of rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel.  

5.7.    Stichting O b l i g a t i e h o u d e r s b e l a n g e n  zal   de   gelden   die   zij   verkrijgt   in   

verband   met inschrijvingen   onder  zich  houden  tot  aan  het  moment   dat  de  

Obligaties   worden uitgegeven, oftewel de uitgiftedatum. Na een controle op juistheid 

en volledigheid van de ingevulde  inschrijfformulieren  en vereiste  bijlagen  en een 

controle  van de ontvangen gelden, vindt – tenzij een beroep wordt gedaan op het 

hierna in artikel 7.8 bepaalde – onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de 

Obligaties plaats op de uitgiftedatum. De uitgegeven Obligaties komen per de 

uitgiftedatum in het register op naam van de betreffende Obligatiehouder te  staan.  

Stichting  O b l i g a t i e h o u d e r s b e l a n g e n  zorgt  ervoor  dat  de Obligaties  op 

z o r g v u l d i g e  wijze worden geadministreerd. 

5.8.  De uitgevende instelling behoudt zich het recht voor om in elke stand van de 

inschrijvingsperiode  zonder   nadere   opgave   van  redenen   de  inschrijving   van  

een inschrijver geheel of gedeeltelijk te (doen) weigeren of niet te effectueren, hetgeen 
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kan betekenen dat de uitgevende instelling minder Obligaties of in het geheel geen 

Obligaties toewijst aan een of meer inschrijvers. Daarnaast behoudt de uitgevende 

instelling zich het recht voor de Obligatielening  niet tot stand te laten komen, maar 

zij zal hiertoe alleen besluiten indien (al dan niet na verlenging van de inschrijfperiode  

als bedoeld in artikel 2.7) op de beoogde datum van sluiting van de inschrijfperiode  

niet op ten minste 4 00 Obligaties is ingeschreven. Eventuele stortingen in verband met 

inschrijvingen die worden geweigerd  of  niet  geëffectueerd,   zullen  worden  

teruggeboekt   op  de  bankrekening waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan.  

5.9.  De resultaten van de uitgifte en de uitgiftedatum zullen op of omstreeks de 

uitgiftedatum worden gepubliceerd op de IEX-website. 

 
 

6.    REGISTER, ADMINISTRATIE  OP STICHTING OBLIGATIEHOUDERS-

REKENING 
 

 

6.1.  De administratie  van de Obligaties  wordt  door  Stichting Obligatiehoudersbelangen 

verzorgd.   Stichting Obligatiehoudersbelangen maakt daartoe een register aan en houdt 

dit nauwkeurig bij. In het register wordt onder meer opgenomen de naam, het adres en 

het relevante bankrekeningnummer (IBAN) van elke Obligatiehouder,   met  

vermelding  van  het  aantal  door  de  Obligatiehouder   gehouden Obligaties alsmede 

de uitgiftedatum van de Obligaties. In het register worden voor zover relevant tevens 

opgenomen  de namen en adressen van eventuele pandhouders en vruchtgebruikers 

van Obligaties, met vermelding van de datum waarop zij hun rechten hebben 

verkregen.
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6.2.  Het register wordt gehouden door en ten kantore van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen en ligt ter inzage voor elke Obligatiehouder. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voert in het register de noodzakelijke wijzigingen  door en 

verricht  al hetgeen  ter uitvoering  van deze Obligatievoorwaarden nuttig of 

noodzakelijk is. 

6.3.     De Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat 

zijn of  haar  registratiegegevens   bij  Stichting Obligatiehoudersbelangen  bekend  zijn  

en  zijn  verder gehouden om alle wijzigingen in die gegevens onverwijld en 

schriftelijk mede te delen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Gevolgen die 

voortvloeien uit of verband houden met het door de Obligatiehouder, vruchtgebruiker 

of pandhouder niet, niet juist of niet tijdig doen van  voornoemde  mededeling(en),   

komen  volledig  voor  rekening  en  risico  van  de betreffende Obligatiehouder, 

vruchtgebruiker of pandhouder en kunnen niet aan de uitgevende instelling c .q .  

Stichting Obligatiehoudersbelangen worden tegengeworpen. 

6.4. Op schriftelijk  verzoek van de Obligatiehouder,  vruchtgebruiker  of pandhouder  aan 

de uitgevende  instelling,  verstrekt  Stichting Obligatiehoudersbelangen  aan  de  

betreffende Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder kosteloos een kopie van 

het persoonlijk uittreksel uit het register. 

 
 

7.        RENTE EN BETAALBAARSTELLING 
 

 

7.1.     De   Obligaties   dragen   rente   over   hun   uitstaande   hoofdsom,   met   ingang   van   

de uitgiftedatum, tegen het tarief van zeven procent (7,00%) enkelvoudig per jaar. De 

rente is per maand achteraf betaalbaar uiterlijk op de vijfde (5e) werkdag na 

ommekomst van de betreffende maand met een bedrag van €14,58 per obligatie, zijnde 

7% *2.500 / 12. Indien de uitgiftedatum 1 4  juni 2019 is, loopt de eerste rentetermijn 

tot en met 30 juni  2019 en is de rente uiterlijk per 8 juli 2019 betaalbaar. Een jaar 

wordt verondersteld 12 maanden van elk 30 dagen te hebben. 

7.2.    De Obligaties houden op rente te dragen op het eerste van (i) de aflossingsdatum;  en 

(ii) in geval van volledig vrijwillig vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 8 .2, de 

datum van vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 8.2, in beide gevallen tenzij alsdan 

betaling ter zake van de hoofdsom ten onrechte uitblijft of wordt geweigerd of sprake 

is van enige andere nalatigheid ter zake van betaling, in welk geval rente blijft 

aangroeien tot de datum waarop alle verschuldigde bedragen onder de Obligaties 

onaantastbaar zijn betaald. 
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8.        AFLOSSING EN VRIJWILLIG VERVROEGDE AFLOSSING 
 

 

8.1 De Obligaties hebben een looptijd van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de 

uitgiftedatum.  Tenzij vrijwillig vervroegd afgelost overeenkomstig  het bepaalde in 

artikel 8.2, lost de uitgevende  instelling  de  Obligaties  uiterlijk  op  de  aflossingsdatum  

af.  De  Obligaties worden  op  de  aflossingsdatum   afgelost  tegen  honderd  procent  

(100,00%)  van  hun uitstaande hoofdsom, vermeerderd met de aangegroeide maar 

nog niet uitgekeerde rente. 

8.2.    De uitgevende instelling heeft het recht (maar is niet verplicht) om na ommekomst 

van een periode van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de uitgiftedatum, alle (maar niet 

slechts enkele)  Obligaties  op eigen  initiatief  geheel  (maar  niet slechts  gedeeltelijk)  

vrijwillig vervroegd af te lossen. Besluit de uitgevende instelling tot vrijwillig 

vervroegde aflossing, dan  dient  zij een  termijn  voor  kennisgeving  van  vrijwillig  

vervroegde  aflossing  van ten minste dertig (30) kalenderdagen  in acht te nemen. Een 

kennisgeving  van vrijwillig vervroegde  aflossing  als  hiervoor  bedoeld  (i)  wordt  op  

schrift  gesteld;  (ii)  wordt rechtsgeldig door of namens de uitgevende instelling 

ondertekend; (iii) is gericht aan de Obligatiehouders Stichting 

Obligatiehoudersbelangen; en (iv) vermeldt de beoogde datum van vervroegde 

aflossing. Een kennisgeving  die aan deze voorwaarden  voldoet is onherroepelijk  en 

verplicht de uitgevende instelling tot vervroegde aflossing van alle uitstaande 

Obligaties op de aldus vermelde  datum van vervroegde  aflossing,  tegen honderd  

procent (100,00%)  van hun hoofdsom,  vermeerderd  met de aangegroeide  maar nog 

niet uitgekeerde  rente en een eenmalige vervroegde aflossingspremie  die wordt 

berekend overeenkomstig  artikel 8.3 hierna. 

8.3.    De vervroegde aflossingspremie  wordt berekend over de hoofdsom van de af te lossen 

Obligaties en bedraagt: 

(a)   drie procent (3,00%) ingeval de Obligaties vervroegd worden afgelost gedurende 

het derde (3e) jaar van de Obligatielening; 

(b)  twee procent (2,00%) ingeval de Obligaties vervroegd worden afgelost gedurende 

het vierde (4e) jaar van de Obligatielening; en 

(c)   één procent (1,00%) ingeval de Obligaties vervroegd worden afgelost gedurende 

het vijfde (5e) en laatste jaar van de Obligatielening, 

in alle gevallen te rekenen vanaf uitgiftedatum. 
 

8.4.   De uitgevende  instelling is ter vermijding  van misverstand  geen vervroegde 

aflossingspremie  verschuldigd  in geval van aflossing  op de aflossingsdatum 

overeenkomstig artikel 9. 
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9.      BETALINGEN 
 

 

 De uitgevende  instelling  draagt  zorg voor rechtstreekse  betalingen  uit hoofde  van de 

Obligaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betaalt vervolgens alle ontvangen gelden door aan de (volgens haar administratie daartoe 

gerechtigde) beleggers. Betalingen  door de uitgevende  instelling  aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen en door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan beleggers 

geschieden in euro’s. 

 
 

10.      BELASTINGEN 
 

 

Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de uitgevende instelling worden 

gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, 

heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook, tenzij de inhouding of aftrek van  

de  belastingen  door  de  wet  wordt  vereist.  In  dat  geval  verwerkt  de  uitgevende instelling 

de vereiste inhouding of aftrek van de desbetreffende belastingen voor rekening van de 

Obligatiehouders en betaalt de uitgevende instelling de Obligatiehouders geen extra bedragen. 

 
 

11.      VERJARING 
 

 

Vorderingen   ter  zake  van  rente  op  en  hoofdsom  van  de  Obligaties  verjaren  door 

tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd 

werd. 

 
 

12.      VERKOOP VAN OBLIGATIES 
 

 

12.1.  De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. 

De uitgevende instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid  of aansprakelijkheid  voor 

het aanbieden, verhandelen, verkopen of overdragen van Obligaties aan (rechts)personen 

woonachtig of gezeteld buiten Nederland. 

12.2.   De  juridische   eigendom   van   de  Obligaties   kan   uitsluitend   worden   overgedragen 

(gecedeerd)   door   middel   van   een   daartoe   bestemde   onderhandse   cessieakte   en 

schriftelijke mededeling van de cessie aan de uitgevende instelling. Van de mededeling wordt  

melding  gemaakt   in  het  register.  Het  bepaalde   in  dit  artikel  12.2  is  van 

overeenkomstige  toepassing  op de vestiging van een pandrecht op Obligaties en op de 

vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op Obligaties, voor zover relevant. 
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13.      VERZUIM 
 

 

13.1.   Er   is   sprake   van   een   verzuimsituatie,    en   alle   Obligaties   zijn   zonder   nadere 

ingebrekestelling per direct opeisbaar, indien: 

(a)    de uitgevende instelling in gebreke blijft ter zake van de betaling van rente op of de 

(verplichte aflossing op de) hoofdsom, verschuldigd ter zake van de Obligaties of een  

deel  van  de  Obligaties,  en  de  betreffende  nalatigheid  duurt  ten  minste veertien (14) 

dagen nadat de uitgevende instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft 

ontvangen van  Stichting  Obligatiehoudersbelangen waarin deze nalatigheid wordt 

geconstateerd; of 

(b)    de uitgevende  instelling  een  andere  materiële  verplichting  op grond  van  deze 

Obligatievoorwaarden,  waaronder in ieder geval begrepen haar verplichtingen als 

opgenomen  in artikel  5, niet  uitvoert  of nakomt  en  de  nalatigheid  voortduurt 

gedurende  een periode van ten minste veertien (14) dagen nadat de uitgevende 

instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of 

(c)  de uitgevende instelling in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot 

verlening van surseance of schuldsanering  bij de rechter is ingediend, er een stille  

bewindvoerder  wordt  aangesteld,  of  de  uitgevende  instelling  schriftelijk erkent dat 

zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of een akkoord 

aangaat met schuldeisers; of 

(d)   de uitgevende instelling wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd of ophoudt te 

bestaan, ook indien dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of juridische fusie 

waarbij de uitgevende instelling de verdwijnende rechtspersoon is; 

(e)    de uitgevende instelling een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft, verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning 

voldoet; 

(f)  de uitgevende instelling zich niet houdt aan de wet en dit als zodanig is komen vast 

te staan in een niet voor hoger beroep vatbare gerechtelijke uitspraak en deze vaststelling 

(voorts) materiële gevolgen heeft voor de (financiële) positie van de Obligatiehouder; 

(g)    de uitgevende instelling in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door 

een lening aan te gaan; 

 
(h)    de uitgevende  instelling  een licentie  nodig  heeft  voor  haar bedrijf,  maar  deze 

licentie niet heeft, verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet; 

(i)    de uitgevende instelling haar materiële verplichtingen uit hoofde van een andere lening 

niet nakomt (kruislings  verzuim),  waarbij onder ‘materiële  verplichting’ voor het 

doel van dit artikel 14.1 (i) moet worden verstaan een verplichting  die een geldelijk 

belang vertegenwoordigt van €50.000 of meer; 
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(j)  de uitgevende instelling verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangenof de beleggers heeft verstrekt; 

(k)   de uitgevende instelling geld uitleent aan derden, zich als borg verbindt of zich 

anderszins garant stelt voor schulden van derden of zekerheden stelt voor verplichtingen 

van derden; 

(l)   de uitgevende  instelling  haar bedrijfsactiviteiten  of een belangrijk  deel daarvan 

verandert, staakt of dreigt te staken; of 

(m)   een  besluit,   machtiging,   goedkeuring,   instemming,   aanvraag,   registratie   of 

vrijstelling, die noodzakelijk is voor de realisering en levering van de Obligaties namens 

de uitgevende  instelling  en de nakoming  van de verplichtingen  van de uitgevende 

instelling op grond van de Obligaties, wordt ingetrokken of gewijzigd of anderszins 

niet langer volledig van kracht is, of indien het onwettig is voor de uitgevende instelling 

haar verplichtingen op grond van de Obligaties na te komen of de uitgevende instelling 

de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of deze verwerpt. 

13.2. In geval van een verzuimsituatie zal Stichting Obligatiehoudersbelangen hetgeen 

kunnen doen als bepaald in de trustakte. 

 

 
14.      UITOEFENING VAN RECHTEN 

 

 

Op elk moment, nadat de Obligaties onmiddellijk opeisbaar zijn geworden, kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen naar haar oordeel en zonder verdere bekendmaking en/of 

ruggespraak met de Obligatiehouders overgaan tot het starten van een procedure tegen de 

uitgevende instelling, indien en voor zover Stichting Obligatiehoudersbelangen meent dat dit 

nodig is om de bepalingen van deze Obligatievoorwaarden af te dwingen. Een 

Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten  en/of rechtstreekse acties 

(juridische  procedures  en  verhaalsacties  daaronder  begrepen)  jegens  de  uitgevende 

instelling instellen, als nader bepaald in de trustakte. 

 
 

15.      VERGADERING  VAN OBLIGATIEHOUDERS 
 

 

Vergaderingen  van Obligatiehouders  worden bijeengeroepen  en gehouden  met 

inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de trustakte. 

 

 

 

 
 

16.      KENNISGEVINGEN 
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Alle kennisgevingen  uit hoofde van deze Obligatievoorwaarden  en de trustakte dienen 

schriftelijk te geschieden en te worden verzonden naar het adres van de partij aan wie de 

kennisgeving is gericht. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de tweede (2
e
) 

werkdag na aldus te zijn verzonden. 

 
 

17.      WIJZIGINGEN 
 

 

Stichting  Obligatiehoudersbelangen  en  de  uitgevende  instelling  kunnen  gezamenlijk 

zonder toestemming van de Obligatiehouders  besluiten deze Obligatievoorwaarden  aan te 

passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of indien het 

veranderingen betreffen van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen van 

de Obligatiehouders Obligatiehoudersbelangenniet schaden.  Wijziging  van  deze  

Obligatievoorwaarden  anders  dan  hiervoor  bedoeld  kan echter uitsluitend geschieden op 

de wijze als bepaald in de trustakte. De Obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd 

over de wijziging van de Obligatievoorwaarden. 

 

18.      RECHTS-/FORUMKEUZE 

 

 

Op  de  Obligaties  en  de  Obligatievoorwaarden   is  uitsluitend   Nederlands   recht  van 

toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Obligaties, geschillen 

over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden 

beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.  
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TRUSTAKTE 

  
Deze trustakte is aangegaan op of omstreeks 30 mei 2018 (‘trustakte’) door: 

 

(1) IEX Group N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan de Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12016134 (‘de uitgevende instelling’); en 

 

(2) Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 

Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, Nederland, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (‘Stichting 

Obligatiehoudersbelangen’); 
 

PARTIJEN NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING  
 

(A) De uitgevende instelling geeft voor minimaal €1.000.000 en maximaal €4.997.500 Obligaties uit, die worden 

aangeboden onder de naam 7% IEX Group N.V. Achtergestelde Obligaties. De Obligatielening bestaat uit 

minimaal 400 en maximaal 1.999 Obligaties met een nominale waarde van €2.500 per stuk. De Obligatielening 

wordt uitgegeven op de datum die staat in het informatie memorandum van de uitgevende instelling d.d. 30 mei 

2018 en wordt afgelost op de datum die staat in het informatie memorandum, of een eerdere of latere datum zoals 

staat in het informatie memorandum; 

 
(B) Stichting Obligatiehoudersbelangen beheert het register van Obligatiehouders, en verzorgt het betalingsverkeer 

van de uitgevende instelling en naar de Obligatiehouders. 

 

(C) Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de collectieve belangen van Obligatiehouders, ten opzichte van 

de uitgevende instelling. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen de bevoegdheden en taken die in 

deze trustakte staan. De positie van Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitoefening door deze van haar taken 

op grond van deze trustakte is – bij wijze van bewind – een eigenschap van de (vorderings)rechten van de 

Obligatiehouders ter zake van de door hen gehouden Obligaties en berust niet op vertegenwoordiging, volmacht 

of (overeenkomst tot) lastgeving; 

  
(D) De belangrijkste taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren van een vergadering van 

Obligatiehouders; 

  
(E) De afspraken over de Obligaties staan in het informatie memorandum. Beleggers hebben zich door inschrijving 

op de Obligaties op grond van het informatie memorandum gebonden aan deze trustakte;  
 

 

 

EN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT  
 

1. Definities 

 

In deze trustakte, met inbegrip van de overwegingen, wordt verstaan onder: 

a.  
‘aflossingsdatum’: vijf (5) jaar na de uitgiftedatum, naar verwachting 14 juni 2024;  
b.  
‘belegger’: een belegger (natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon), die belegt in een of meer Obligaties; 

c.  
‘dochtermaatschappij’: een dochtermaatschappij van de uitgevende instelling als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

d.  
‘gekwalificeerd beleggersbesluit’: onverminderd artikel 17.4 van deze trustakte, een besluit van de vergadering 

van Obligatiehouders dat is genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte 

stemmen (meerderheidsvereiste) in een vergadering, waarin beleggers die alleen of gezamenlijk gerechtigd zijn 
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tot tenminste vijftig procent (50%) van de uitstaande Obligaties aanwezig zijn en Obligatiehouders 

vertegenwoordigen op basis van een volmacht als bedoeld in artikel 19.1 van deze trustakte (quorumvereiste);  
e.  
‘hoofdelijk medeschuldenaar’: elke dochtermaatschappij;  
f.  
‘hoofdelijk medeschuldenaarstelling’: de hoofdelijk medeschuldenaarstelling van de hoofdelijk 

medeschuldenaren als bedoeld in artikel 10; 

g.  
‘hoofdsom’: de hoofdsom van een Obligatie, twee duizend vijfhonderd euro (€2.500);  
h.  
‘Obligaties’: de door Stichting Obligatiehoudersbelangen geadministreerde verhandelbare delen (schuldtitels), in 

hoofdsom groot €2.500 per stuk, waarin de Obligatielening is verdeeld, en die door de uitgevende instelling worden 

aangeboden en uitgegeven onder de naam 7% IEX Group N.V. Achtergestelde Obligaties;  
i.  
‘Obligatiehouder’: enige houder van enige Obligatie; 

j.  
‘Obligatielening’: de door de uitgevende instelling uit te geven Obligatielening, groot minimaal €1.000.000 en 

maximaal €4.997.500 in hoofdsom, bestaande uit minimaal 400 en maximaal 1.999 Obligaties; 

k.  
‘Obligatievoorwaarden’: de voorwaarden waaronder de Obligaties worden uitgegeven zoals opgenomen in het 

informatie memorandum, zoals van tijd tot tijd geldend; 

l.  
‘parallelle schuld’: de schuld van de uitgevende instelling jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen als nader 

beschreven in artikel 4.2 van deze trustakte;  

m.  
‘informatie memorandum’: het informatie memorandum van de uitgevende instelling inzake de aanbieding van 

de Obligaties d.d. 30 mei 2018; 

n.  
‘register’: het Obligatiehoudersregister dat wordt bijgehouden door de uitgevende instelling op de wijze als nader 

bepaald in artikel 7 van de Obligatievoorwaarden; 

o.  
‘rente’: de rente die de uitgevende instelling verschuldigd is over de hoofdsom van de Obligaties, als nader bepaald 

in artikel 8 van de Obligatievoorwaarden;  
p.  
‘schriftelijk’: per brief, e-mail of bij boodschap die via een gangbaar elektronisch of ander communicatiemiddel 

wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, een en ander mits de identiteit van de verzender met 

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

q.  
‘Stichting Obligatiehoudersbelangen’: Stichting Obligatiehoudersbelangen, statutair gevestigd te Amsterdam;  
r.  
‘trustakte’: deze (onderhandse) akte tussen Stichting Obligatiehoudersbelangen, en de uitgevende instelling 

waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het beheer over de registratie, over het betalingsverkeer, en het 

behartigen van de collectieve belangen van de Obligatiehouders door Stichting Obligatiehoudersbelangen;  

s.  
‘uitgevende instelling’: IEX Group N.V., statutair gevestigd te Amsterdam;  

t.  
‘uitgiftedatum’: de uitgiftedatum waarop alle Obligaties worden uitgegeven, naar verwachting 14 juni 2019 (of 

een eerdere datum als door de uitgevende instelling te bepalen), de definitieve datum te publiceren op de 

obligaties.iex.nl website overeenkomstig de Obligatievoorwaarden; 

u.  
‘verzuimsituatie’: elk van de in artikel 14.1 van de Obligatievoorwaarden beschreven gevallen, die een grond 

voor opeising van de Obligaties opleveren. 

 

 2. Eigenschappen van de Obligaties 

 

De afspraken over de Obligaties staan in het informatie memorandum, meer specifiek de Obligatievoorwaarden.  

 

3. Aanstelling en positie van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

file:///C:/Users/Jurriaan/Downloads/www.iex.nl/iexobligatie
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3.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is aangewezen om op te treden als collectieve belangenbehartiger en agent 

in het kader van de Obligatielening en om ten behoeve van de Obligatiehouders als (zelfstandig) agent op te treden 

ten aanzien van alle zaken met betrekking tot de Obligatielening. Stichting Obligatiehoudersbelangen aanvaardt 

hierbij deze aanwijzing. Daarnaast zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een separate "inzake IEX Group N.V." 

bankrekening openen en gedurende de looptijd van de Obligatielening in stand houden en het betalingsverkeer 

tussen Obligatiehouders en de uitgevende instelling verzorgen overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en deze 

trustakte. Ten slotte zal Stichting Obligatiehoudersbelangen verantwoordelijk zijn voor het opstellen en in stand 

houden van een register van Obligatiehouders overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en deze trustakte. Partijen 

zijn ermee bekend dat Stichting Obligatiehoudersbelangen zelfstandig en voor zichzelf optreedt en niet als 

vertegenwoordiger van de Obligatiehouders. De positie van Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitoefening 

door Stichting Obligatiehoudersbelangen van haar taken op grond van deze trustakte is – bij wijze van bewind – 

een eigenschap van de (vorderings)rechten van de Obligatiehouders ter zake van de door hen gehouden Obligaties 

en berust niet op vertegenwoordiging, volmacht of (overeenkomst tot) lastgeving. 

 

3.2 Met uitzondering van het uitbrengen van een stem in een vergadering van Obligatiehouders, worden de 

(vorderings)rechten en de collectieve belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de uitgevende instelling 

als tegenover derden anders dan Stichting Obligatiehoudersbelangen, zonder tussenkomst of medewerking van of 

ruggespraak met de Obligatiehouders en dus  zelfstandig door Stichting Obligatiehoudersbelangen uitgeoefend 

respectievelijk behartigd.   
 
3.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen is met uitsluiting van de Obligatiehouders bevoegd om alle rechten van 

de Obligatiehouders uit te oefenen in verband met de Obligatielening. Dat betekent ook het verrichten van al die 

handelingen die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen nodig of wenselijk zijn in verband met 

de uitvoering van haar taken ingevolge deze trustakte, of de behartiging van de collectieve belangen van de 

Obligatiehouders.  
 

3.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen is verplicht om zich te allen tijde en onder alle omstandigheden als goed 

belangenbehartiger en agent te gedragen. Conflicten van haar belangen (als agent en als schuldeiser onder de 

parallelle schuld) met de collectieve belangen van de Obligatiehouders zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

vermijden. 

 

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen treedt voor de Obligatiehouders op in haar hoedanigheid van agent en 

collectieve belangenbehartiger en is verplicht in het belang daarvan op te komen zo vaak als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in die hoedanigheid wordt aangesproken.  
 

4. De uitgevende instelling heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

 

4.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling door de 

uitgevende instelling van een bedrag gelijk aan het totaal van alle bedragen die de uitgevende instelling moet 

betalen aan  de Obligatiehouders op grond van de afspraken over de Obligaties in de Obligatievoorwaarden en het 

informatie memorandum.  

 

4.2 De schuld die de uitgevende instelling heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van artikel 4.1 

hiervoor (de parallelle schuld) is steeds gelijk aan de totale schuld die de uitgevende instelling heeft aan 

Obligatiehouders op grond van de afspraken over de Obligaties in de Obligatievoorwaarden en het informatie 

memorandum. Het gaat om het bedrag van de Obligatielening, de rente die de uitgevende instelling aan 

Obligatiehouders moet betalen en, voor zover relevant, de vervroegde aflossingspremie als bedoeld in artikel 9.2 

van de Obligatievoorwaarden. De vergoeding die de uitgevende instelling aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 20 telt hier niet mee. Betaalt de uitgevende instelling rente of 

betaalt de uitgevende instelling de Obligatielening terug aan Obligatiehouders? Dan gaat de totale schuld van de 

uitgevende instelling aan Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van dit artikel 4.2 omlaag met exact 

hetzelfde bedrag.   
  
4.3 Is in de verhouding tussen uitgevende instelling en Obligatiehouders sprake van een verzuimsituatie? Dan is 

de uitgevende instelling ook in verzuim ten opzichte van Stichting Obligatiehoudersbelangen onder de parallelle 

schuld. Is op grond van de afspraken over de Obligaties in de Obligatievoorwaarden en het informatie 

memorandum een vordering opeisbaar door Obligatiehouders? Dan is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op de uitgevende instelling op grond van de parallelle schuld ook opeisbaar. 
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5. De uitgevende instelling moet eerst betalen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

5.1 De uitgevende instelling zal de rente en de Obligatielening rechtstreeks (terug)betalen aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op de daartoe door Stichting Obligatiehoudersbelangen aangewezen bankrekening.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet deze bankrekening aanhouden bij een Nederlandse bank met een door 

De Nederlandsche Bank verleende bankvergunning. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van 

Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben.   

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de aldus ontvangen bedragen doorbetalen aan de Obligatiehouders 

die daar volgens haar administratie recht op hebben. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de door te betalen 

gelden niet langer op bovengenoemde bankrekening aanhouden dan technisch of organisatorisch noodzakelijk is. 

 

5.3 Hield Stichting Obligatiehoudersbelangen de van de uitgevende instelling ontvangen bedragen aan op een 

bankrekening als bedoeld in artikel 5.1 en gaat het geld op die bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan 

heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een lager bedrag om aan de Obligatiehouders te betalen. Dat betekent 

dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft door te betalen aan de Obligatiehouders 

en niet kan worden aangesproken voor het meerdere.  

 

Hield Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als bedoeld in artikel 

5.1 en gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen ook 

helemaal geen schuld meer jegens de Obligatiehouders. Dat betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets 

meer aan de Obligatiehouders hoeft te betalen. 

 

Het voorgaande geldt niet als het geld op de betreffende bankrekening geheel of gedeeltelijk teniet is gegaan door 

grove schuld of opzet van Stichting Obligatiehoudersbelangen.   

 

 

6. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet ontvangen gelden doorbetalen aan de uitgevende instelling 

 

 
6.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de uit hoofde van de inschrijving op de Obligaties ontvangen gelden 

op de uitgiftedatum vanaf de in artikel 5.1 genoemde bankrekening doorbetalen aan de uitgevende instelling.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal eventuele andere van Obligatiehouders en/of derden (te) ontvangen 

gelden die zij aan de uitgevende instelling dient door te betalen niet langer op bovengenoemde bankrekening 

aanhouden dan technisch of organisatorisch noodzakelijk is. 

 

6.2 Artikel 5.3 is van overeenkomstige toepassing op uit hoofde van artikel 6.1 ontvangen gelden. 

 

 

7. Bij een conflict staat het belang van de beleggers voorop  

 

7.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden primair in het 

collectieve belang van Obligatiehouders. 

 

7.2 Is er toch een belangenconflict tussen Obligatiehouders en de gezamenlijke beleggers? Dan richt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zich naar het collectieve belang van deObligatiehouders.    
 

7.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag niet handelen of beslissingen nemen die in het belang zijn van slechts 

één of meerdere individuele Obligatiehouders, maar niet alle Obligatiehouders. 

 

7.4 Heeft de vergadering van Obligatiehouders gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst 

van de stemming geacht in het collectieve belang van Obligatiehouders te zijn. De Obligatiehouders zijn gebonden 

aan een rechtsgeldig genomen besluit van de vergadering van Obligatiehouders. 

 

8. De uitgevende instelling moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

8.1 Alle informatie die de uitgevende instelling verstrekt of moet verstrekken aan Obligatiehouders, moet de 

uitgevende instelling ook verstrekken aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
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8.2 De uitgevende instelling mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan 

Obligatiehouders. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven aan 

Obligatiehouders, als dit volgens haar niet in het collectieve belang is van Obligatiehouders. 

  
9. De Obligaties zijn pari passu met concurrente schuldeisers, maar (feitelijk) achtergesteld bij 

zekerheidsnemers 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen neemt kennis van het feit dat de Obligaties (meer specifiek: de vorderingen 

van de Obligatiehouders op de uitgevende instelling ter zake van rente en hoofdsom) pari passu zijn met andere 

concurrente schuldeisers, zoals nader beschreven in de Obligatievoorwaarden en het informatie memorandum. Het 

pari passu karakter geldt ook voor (de vorderingen van Stichting Obligatiehoudersbelangen op de uitgevende 

instelling in verband met) de parallelle schuld. 

  
9.2 De uitgevende instelling zal Stichting Obligatiehoudersbelangen en Obligatiehouders informeren over 

eventuele nieuwe (voorlopige) afspraken over rangorde met een of meer financierende banken of instellingen, 

mocht zulks zich in de toekomst voordoen. Stichting Obligatiehoudersbelangen en Obligatiehouders zijn jegens 

de uitgevende instelling verplicht om hun medewerking te verlenen aan een achterstelling als bedoeld in artikel 

3.5 van de Obligatievoorwaarden, dan wel om een dergelijke achterstelling of te verschaffen zekerheden aan de 

financierende bank(en) te bevestigen indien daarom wordt verzocht.   
  
10. De dochtermaatschappijen zijn als hoofdelijk medeschuldenaren verbonden 

  
10.1 De uitgevende instelling draagt er zorg voor dat de parallelle schuld zal worden versterkt met een hoofdelijke 

medeschuldenaarstelling door haar dochtermaatschappijen, als hoofdelijk medeschuldenaren. Dat betekent dat de 

uitgevende instelling ervoor zorg draagt dat haar dochtermaatschappijen een daartoe strekkende overeenkomst van 

hoofdelijk medeschuldenaarschap aangaan op grond waarvan zij zich elk afzonderlijk hoofdelijk verbinden tot 

nakoming van de (betalings)verplichtingen van de uitgevende instelling aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

uit hoofde van de parallelle schuld. 

  
10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de hoofdelijke medeschuldenaarstelling als bedoeld in artikel 10.1 

hiervoor ten behoeve van Obligatiehouders aanvaarden. Indien nodig zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

hoofdelijk medeschuldenaren aanspreken onder de hoofdelijke medeschuldenaarstelling, met inachtneming 

evenwel van het bepaalde in deze trustakte.  
 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal geen afstand doen van (haar rechten onder) de hoofdelijke 

medeschuldenaarstelling tenzij een van de volgende gevallen zich voordoet: 

 

(i) de uitgevende instelling heeft al haar (betalings)verplichtingen onder de Obligaties volledig en onaantastbaar 

voldaan; 

 

(ii) de uitgevende instelling stelt voldoende vervangende zekerheid, naar vorm en inhoud aanvaardbaar voor 

Stichting Obligatiehoudersbelangen; of 

 

(iii) het doen van afstand is vooraf goedgekeurd bij gekwalificeerd beleggersbesluit. 

 

 

11. De afspraken over de Obligaties kunnen veranderen 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met de uitgevende instelling de afspraken over de Obligaties 

veranderen zonder toestemming van Obligatiehouders en/of de beleggers, indien het veranderingen betreffen van 

niet-materiële aard of veranderingen van formele, ondergeschikte en technische aard die de belangen van 

Obligatiehouders niet schaden.  

 

11.2 Veranderingen in de afspraken over de Obligaties anders dan bedoeld in artikel 12.1 mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen met de uitgevende instelling alleen veranderen met toestemming van de vergadering 

van Obligatiehouders. Obligatiehouders zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt: 

  
(i) de verandering van de afspraken over de Obligaties is goedgekeurd bij gekwalificeerd beleggersbesluit; en   
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(ii) er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan Obligatiehouders. Hieronder valt ook de plicht tot gehele of 

gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.  
 

11.3 Obligatiehouders mogen niet zelf met de uitgevende instelling de afspraken over de Obligaties wijzigen.  

 

12. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als de uitgevende instelling de afspraken 

niet nakomt 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de afspraken over de Obligaties en de afspraken in 

deze trustakte eisen van de uitgevende instelling. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische 

procedure starten tegen de uitgevende instelling. Dit doet Stichting Obligatiehoudersbelangen zelfstandig en in 

eigen naam, dus niet namens of in opdracht van Obligatiehouders.  
 

12.2 Obligatiehouders mogen niet zelf een juridische procedure of verhaalsacties starten tegen de uitgevende 

instelling of tegen de bestuurders van de uitgevende instelling als de uitgevende instelling de afspraken over de 

Obligaties en de afspraken in deze trustakte niet nakomt. Ook mogen Obligatiehouders niet zelf het faillissement 

van de uitgevende instelling aanvragen als de uitgevende instelling de afspraken over de Obligaties en de afspraken 

in deze trustakte niet nakomt. Obligatiehouders doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure of verhaalsacties tegen de uitgevende instelling te starten, of het faillissement van de uitgevende 

instelling aan te vragen.   
 

12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de belangen behartigen van Obligatiehouders in juridische procedures 

of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren als de uitgevende instelling failliet 

gaat. Ter vermijding van misverstand: ook in geval van faillissement van de uitgevende instelling zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen met uitsluiting van Obligatiehouders bevoegd zijn tot het uitoefenen, in hun belang, van 

alle hen toekomende rechten onder de Obligatielening.  
 

13. Als de uitgevende instelling de afspraken niet nakomt 

 

13.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de Obligatielening en de rente opeisen als sprake is van een 

verzuimsituatie. Wanneer sprake is van een verzuimsituatie staat in de Obligatievoorwaarden.  

 

13.2 Indien sprake is van een verzuimsituatie kan Stichting Obligatiehoudersbelangen een regeling treffen met 

betrekking tot de nakoming van de (betalings)verplichtingen van de uitgevende instelling uit hoofde van de 

Obligaties. Als zo’n regeling inhoudt het verlenen van uitstel van betaling of het prijsgeven, verminderen of 

veranderen van de rechten van de Obligatiehouder, kan zodanig uitstel of zodanig prijsgeven, verminderen of 

veranderen echter pas plaatsvinden nadat de vergadering van Obligatiehouders dit bij gekwalificeerd 

beleggersbesluit heeft besloten. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dus een vergadering van Obligatiehouders 

bijeenroepen als de uitgevende instelling in verzuim is. Het voorgaande geldt niet indien sprake is van spoed als 

bedoeld in artikel 13.3 hierna. 

 

13.3 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen, zonder de vergadering van Obligatiehouders vooraf te 

raadplegen, de afspraken over de Obligaties veranderen en een regeling treffen met betrekking tot de nakoming 

van de (betalings)verplichtingen van de uitgevende instelling uit hoofde van de Obligaties, ter vermijding van 

misverstand met inbegrip van regelingen die inhouden het verlenen van uitstel van betaling of het prijsgeven, 

verminderen of veranderen van de rechten van de Obligatiehouder. Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, 

dreigend faillissement of surseance van betaling van de uitgevende instelling. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed, maar dient dit in redelijkheid vast te stellen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk Obligatiehouders informeren over de veranderingen. Ook 

zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen om 

de veranderingen of regelingen toe te lichten.   
  

14. Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

 

14.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering van 

Obligatiehouders bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier maanden nadat zij 

de jaarrekening van de uitgevende instelling heeft gekregen. De uitgevende instelling moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen één maand na deponering geven.   
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Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Obligatiehouders die gezamenlijk recht 

hebben op meer dan 10% van de uitgegeven Obligaties hierom schriftelijk verzoeken en daarbij een agenda 

meesturen, behalve als uit de agenda blijkt dat het houden van een vergadering in alle redelijkheid niet kan worden 

verlangd. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk 

verzoek een vergadering bijeen, dan mogen de Obligatiehouders die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf 

doen.   
 

14.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als de uitgevende instelling hier 

schriftelijk om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee 

weken na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag de uitgevende instelling 

dit zelf doen. 

 

14.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze trustakte staat. De 

vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. 

Behalve als het gaat om de jaarlijkse vergadering als bedoeld in artikel 15.1.  
 

14.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit volgens haar oordeel in 

het belang van Obligatiehouders is. 

 
15. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

15.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept Obligatiehouders op voor een vergadering van Obligatiehouders 

met een bericht op de website www.Obligatiehoudersbelangen.org of door een e-mail te versturen naar 

Obligatiehouders.  

 

15.2 De oproeping voor de vergadering van Obligatiehouders bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar 

de vergadering wordt gehouden. Alleen over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden gestemd.  

 

15.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet minimaal 14 dagen voor de vergadering Obligatiehouders 

oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen in 

het belang is van Obligatiehouders. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval Obligatiehouders per e-

mail oproepen.  
 

 

 

16. Hoe wordt de vergadering van Obligatiehouders gehouden? 

 

16.1 De vergadering van Obligatiehouders wordt gehouden in Amsterdam of op een andere locatie die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen, bijvoorbeeld ten kantore van de uitgevende instelling. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering anders dan op een fysieke locatie wordt gehouden, 

bijvoorbeeld via internet. Voor een geldige vergadering en stemming via een elektronisch communicatiemiddel, 

bijvoorbeeld via internet, is vereist dat elke vergadergerechtigde via het communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 

uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.   
 

16.2 De vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de 

vergadering zelf haar voorzitter. 

 

16.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de voorzitter. 

De voorzitter ondertekent de notulen. 

  
16.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering van Obligatiehouders op de website obligaties.iex.nl 

van de uitgevende instelling geplaatst en per e-mail verstuurd naar Obligatiehouders. In de volgende vergadering 

van Obligatiehouders worden de notulen voor goedkeuring aan Obligatiehoudersvoorgelegd.  

  
16.5 De vergadering van Obligatiehouders is toegankelijk voor (de vertegenwoordigers van) Obligatiehouders, 

beleggers met een volmacht als bedoeld in artikel 18.1, (de bestuurders van) Stichting Obligatiehoudersbelangen, 

en (de bestuurders van) de uitgevende instelling. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 
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toegang tot de vergadering weigeren, zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording te hoeven 

afleggen aan de vergadering.  

  
16.6 Alle aanwezigen met vergaderrecht op een vergadering van Obligatiehouders hebben spreekrecht op de 

vergadering. 

 

16.7  De kosten van enige vergadering van Obligatiehouders komen ten laste van de uitgevende instelling. 
 

17. Wie mogen er stemmen op de vergadering? 

 

17.1 Elke Obligatie geeft recht op één (1) stem in de vergadering van Obligatiehouders. Stemmingen gebeuren 

schriftelijk met stembriefjes of elektronisch en altijd vertrouwelijk. Stichting Obligatiehoudersbelangen en de 

uitgevende instelling hebben geen stemrecht in de vergadering van Obligatiehouders. 

 

17.2 Obligatiehouders zal zelf niet stemmen op de vergadering van Obligatiehouders. Beleggers kunnen stemmen, 

maar dat kan alleen als een belegger een volmacht heeft van Obligatiehouders om namens deze op de vergadering 

te komen en te stemmen, als bedoeld in artikel 18 hierna. Obligatiehouders kan geen stem uitbrengen op Obligaties 

ter zake waarvan zij een volmacht aan beleggers heeft verleend, als hiervoor bedoeld. Een door Obligatiehouders 

aan een belegger verleende volmacht heeft dus privatieve werking.  
 

17.3 Tenzij deze trustakte bepaalt dat een gekwalificeerd beleggersbesluit noodzakelijk is, worden besluiten in de 

vergadering van Obligatiehouders genomen met gewone meerderheid (50%+1) van de uitgebrachte stemmen, 

ongeacht het aantal aanwezige beleggers op die vergadering. De vergadering kan, tenzij deze trustakte bepaalt dat 

een gekwalificeerd beleggersbesluit noodzakelijk is, óók besluiten nemen bij acclamatie.  

 

17.4 Hebben besluiten van de vergadering van Obligatiehouders betrekking op onderwerpen ter zake waarvan 

deze trustakte bepaalt dat een gekwalificeerd beleggersbesluit noodzakelijk is? En kan in een zodanige vergadering 

van Obligatiehouders het betreffende besluit of kunnen de betreffende besluiten niet worden genomen omdat het 

vereiste quorum (de vereiste aanwezigheid van een minimum aantal beleggers) niet wordt gehaald? Dan zal met 

inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als van de eerste vergadering binnen 

twintig (20) dagen daarna een tweede vergadering moeten worden gehouden waarin opnieuw een gekwalificeerd 

beleggersbesluit kan worden genomen, maar dan op basis van een meerderheidsvereiste van twee/derde (2/3) 

gedeelte van de uitgebrachte stemmen waarbij niet meer relevant is of voornoemd quorum wordt gehaald.  
 

18. Volmacht voor beleggers  

 

18.1 Obligatiehouders mag zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door beleggers met 

een volmacht met privatieve werking.   
 

18.2 Een belegger met een volmacht als hiervoor bedoeld moet de door Obligatiehouders ondertekende volmacht 

meenemen naar de vergadering van Obligatiehouders en deze kunnen tonen aan de voorzitter. 

 

19. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van (juridische) bijstand 

 

19.1 De vergoeding van Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en 

komt, met alle kosten die uit deze trustakte alsmede de Obligatievoorwaarden voortvloeien, voor rekening van de 

uitgevende instelling. 

 

19.2 Betaalt de uitgevende instelling Stichting Obligatiehoudersbelangen niet of niet op tijd? Dan zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de Obligatiehouders hierover informeren.  

  
19.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of juridische bijstand inschakelen om de uitgevende 

instelling te onderzoeken of om (rechts)maatregelen tegen de uitgevende instelling te onderzoeken of in te stellen? 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal zich voor eigen rekening kunnen voorzien van de bijstand van een of meer 

deskundigen. Maar Stichting Obligatiehoudersbelangen zal niet verplicht zijn om enige (rechts)maatregel te nemen 

die kosten veroorzaken dan nadat tegenover haar zekerheid is verschaft of ten gunste van haar een bedrag is 

gedeponeerd dat naar haar oordeel voldoende is om daaruit de te maken kosten te voldoen. Die zekerheid kan 

worden verschaft en dat bedrag kan worden gedeponeerd hetzij door de uitgevende instelling, hetzij door 

beleggers, hetzij door anderen (derden).   
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19.4 In het geval kosten niet door de uitgevende instelling en niet door anderen (derden) worden gedekt, zal een 

vergadering van Obligatiehouders worden georganiseerd waarin een besluit wordt genomen over het wel of niet 

inschakelen van een deskundige of juridische bijstand en het maken van kosten die voor rekening zijn of komen 

van de beleggers. Obligatiehouders zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische 

bijstand gebonden als dat door de vergadering van Obligatiehouders is besloten bij gekwalificeerd 

beleggersbesluit.   
 

19.5 Obligatiehouders is en kan nimmer worden verplicht om kosten van een deskundige of juridische bijstand te 

betalen of voor te schieten. 

 

20. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen?   
 

20.1 Als de uitgevende instelling alle verplichtingen uit hoofde van de Obligatielening ten opzichte van de 

Obligatiehouders helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

grond van deze trustakte.  

 

20.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen? Dan mag dat alleen als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft overgedragen aan een vervanger. Deze 

vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

(a) de vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten;  

 

(b) de vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten beschikken; en 

  
(c) de vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de uitgevende instelling. "Onafhankelijk" betekent dat 

de vervanger en haar bestuurders niet beleggen in Obligaties van of (direct of indirect) enig aandeel houden in de 

uitgevende instelling. Het betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van de uitgevende instelling of van een 

groepsmaatschappij van de uitgevende instelling.  
 

20.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken op grond van deze trustakte overdragen aan een 

vervanger? Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen Obligatiehouders minimaal drie maanden van 

tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en kwaliteiten van 

de vervanger geven. Pas na ommekomst van deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze vervanging gaat 

echter niet door als Obligatiehouders, of beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de 

uitgegeven Obligaties, schriftelijk om een vergadering van Obligatiehouders verzoeken en als tijdens deze 

vergadering bij gekwalificeerd beleggersbesluit tegen de vervanging wordt gestemd.  
 

20.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen naar de mening van Obligatiehouders en/of de beleggers die 

(gezamenlijk) recht hebben op tenminste 10% van de uitstaande Obligaties haar taken niet goed uitvoert, kan in 

de vergadering van Obligatiehouders een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

(i) Obligatiehouders en/of beleggers die indirect gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

Obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven waarom Stichting 

Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun mening niet goed uitvoert; 

 (ii) de vergadering van Obligatiehouders besluit bij gekwalificeerd beleggersbesluit dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal worden vervangen. Deze vergadering moet worden gehouden binnen drie maanden 

na ontvangst van de gemotiveerde klacht; en 

(iii) Obligatiehouders heeft een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van artikel 21.2.   
 

20.5 De uitgevende instelling zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De uitgevende instelling zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.  

  
21. Deze trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitgevende instelling mogen deze trustakte veranderen. Elke 

verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de collectieve belangen 

van de Obligatiehouders schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering van 

Obligatiehouders. De verandering gaat alleen door als deze is goedgekeurd door de vergadering van 

Obligatiehouders bij gekwalificeerd beleggersbesluit.   
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22. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

22.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is ter zake van haar taken, door haar bij deze trustakte op zich genomen, 

alleen aansprakelijk ten opzichte van de uitgevende instelling, Obligatiehouders en/of de beleggers als de schade 

die zij lijdt/lijden het gevolg is van enige toerekenbare tekortkoming van Stichting Obligatiehoudersbelangen in 

de uitoefening van haar werkzaamheden uit hoofde van deze trustakte. Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

jegens de uitgevende instelling, Obligatiehoudersen/of de beleggers slechts aansprakelijk voor de in de vorige 

volzin genoemde schade indien er sprake is van grove schuld of opzet van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

 

22.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze trustakte heeft gekregen.   
 

23. Geldigheid 

 

Indien een bepaling van deze trustakte ongeldig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen 

van deze trustakte hun volledige werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen 

door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze trustakte, zodanig dat de nieuwe 

bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 

 

24. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

  

 

25. Welke rechter is bevoegd? 

 

Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.   
 

26. Slotverklaring 

 

De uitgevende instelling verklaart jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dat: 

(a) de uitgifte van de Obligaties en het aangaan van en het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van deze 

trustakte niet in strijd zijn met toepasselijk recht, haar statuten, enig vonnis, besluit, beschikking of uitspraak van 

enige rechtbank, arbitrageinstituut en/of overheidsinstantie en/of enige contractuele verplichting of beperking; en 

(b) alle informatie die zij Stichting Obligatiehoudersbelangen verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en niet 

(potentieel) misleidend is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND 

 

op de datum als vooraan in deze Trustakte vermeld.  
  
TRUSTAKTE D.D. 30 mei 2018 
 

 

IEX Group N.V. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Dhr P. Van Sommeren 

Titel: CEO 
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STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN  

 

 

 

[________________________________] 

Door: Dhr M.C. Olie 

Titel: Voorzitter 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Dhr. S.G. van de Vusse 

Titel: Penningmeester 
 

 

 

 
 


