Notulen van de
Vergadering van Obligatiehouders van IEX Group N.V.
Datum: 3 juli 2019, 14.00 -15.30 uur
Locatie: IEX Group, Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam - Duivendrecht
Aanwezig:
• 3 beleggers, 4 afmeldingen
• Peter van Sommeren – CEO IEX Group N.V.
• Martijn Pennekamp – Financial Director IEX Group N.V.
• Jurriaan Oerlemans – Financieel adviseur IEX Group N.V.
• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de
vergadering
1.

Opening

De heer Van de Vusse opent de obligatiehoudervergadering van IEX Group. De Stichting
Obligatiehoudersbelangen zit de vergadering voor in haar rol als toezichthoudende instantie op het
obligatieprogramma en collectieve belangenbehartiger van de obligatiehouders.
In deze 1e obligatiehoudervergadering zet hij het doel van een obligatiehoudervergadering uiteen en
het verschillende karakter ten opzichte van een aandeelhoudersvergadering. Tevens staat hij stil bij het
gegeven dat IEX Group beursgenoteerd is en dat dit een kader geeft ten aanzien van de informatie die
kan worden gedeeld. Er zijn geen vragen van obligatiehouders ingezonden of bijzondere mededelingen.
De heer Van de Vusse geeft het woord aan de heer Van Sommeren, CEO van IEX Group.
De heer Van Sommeren heet de beleggers van harte welkom. Hij start met een introductiefilm van IEX
Group waarbij de diverse activiteiten van het bedrijf door een groot aantal medewerkers worden
toegelicht. De film geeft een beeld van de range van diensten van IEX Group.
2.

Bespreking jaarcijfers IEX Group

Aan de hand van een voorbereide presentatie leiden de heer Van Sommeren en de heer Pennekamp
de beleggers door de kerngegevens en cijfers 2018 heen. IEX is een mediabedrijf dat maandelijks 1,5
miljoen particuliere beleggers en 55 professionele organisaties voorziet van beleggersinformatie met
per maand 36 miljoen pageviews via 18 websites. IEX is op gebied van beleggersinformatie marktleider
in Nederland en de nummer twee aanbieder in België.
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In 2015 heeft IEX een beursnotering gekregen via een reversed listing. Hierna is het bedrijf gegroeid
van EUR 2,3 miljoen omzet in 2015 naar EUR 4,4 miljoen in 2018. Vanwege de continue opstart en
ontwikkeling van activiteiten is het bedrijf nog verlieslatend. In 2018 was het verlies na belasting EUR
1.196.000 (in 2017: EUR 998.000). Het verhoogde verlies is volgens de heer Van Sommeren met name
te wijten aan de ontwikkeling van financiële producten en de doorontwikkeling van betaalde content
diensten.
Een belegger vraagt wat de status is van het vastgoed zoals dit op de balans is verwoord als activa
aangehouden voor verkoop. De heer Pennekamp legt uit dat dit onroerend goed is (gevestigd in
Nederland en Hongarije) dat meegekomen is uit de reversed listing van 2015, Het vastgoed zal worden
verkocht als hiervoor een koper met een goede koopprijs voor is gevonden. Deze activa worden niet
gebruikt als bedrijfsmiddel.
De heer Van Sommeren geeft aan dat in 2018 een aandelenconversie heeft plaatsgevonden van
aandelen op naam naar anonieme aandelen om de verhandelbaarheid te vergroten.
Gestarte samenwerkingen zijn de samenwerkingen met BinckBank respectievelijk ING Bank om voor
deze partijen de beleggersinformatie te gaan verzorgen.
Met broker DEGIRO heeft een geautomatiseerde koppeling plaatsgevonden waardoor portefeuille- en
algemene beleggersinformatie in toenemende mate worden geïntegreerd voor de beleggers.
Met de Duitse broker flatex zijn gesprekken gaande over een vergelijkbare koppeling.
3.

Ontwikkelingen 2019

De verwachtingen voor 2019 zijn positief. Het eerste halfjaar zal het resultaat nog rood kleuren, maar
de verwachting is dat kwartaal 4 positief zal zijn waarmee de organisatie operationeel break even gaat
draaien.
De heer Van Sommeren laat met de presentatie de pijplijn van geplande, nieuwe activiteiten zien. De
wens is om de kracht en omvang van het IEX-platform te gebruiken om meer diensten te gaan bieden
en hiermee een groter deel van de waardeketen naar zich toe te halen. Op dit moment wordt ingezet
op de verkoop van IEX Premium (betalende abonnees). Binnenkort hoopt men onder eigen label
beleggersproducten aan te bieden en hierna is de ambitie om ook te gaan functioneren als
financieringsplatform. Hierbij is de opgedane, eigen ervaring met de obligatie-uitgifte bijzonder nuttig
is. Een belegger vraagt zich of het aanbieden van eigen financiële producten niet leidt tot frictie met
de adverteerders die hun producten via IEX willen promoten. De heer Pennekamp trekt de vergelijking
met een supermarkt, die naast merkproducten ook eigen producten aanbiedt en dat een gangbaar,
goed werkend model is.
3.
Rondvraag en sluiting
Een belegger vraagt of een volgende obligatie-emissie gepland is. De heer Van Sommeren geeft aan
dat dit niet het geval is, maar dat een emissie in het najaar wordt overwogen.
De aanwezigen danken het management voor de goede toelichting die een adequaat inzicht geven in
de status en ontwikkeling van de organisatie. De voorzitter sluit de vergadering. De heer Van
Sommeren voorziet alle beleggers van een kleine geste en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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