Notulen van de
Vergadering van Obligatiehouders van IEX Group N.V.
Datum: 28 oktober 2020, 15.00 -15.45 uur
Locatie: via Zoom
Aanwezig:
• 6 beleggers, 9 aanmeldingen
• Peter van Sommeren – Board Member IEX Group N.V.
• Joost Rietvelt – Board Member IEX Group N.V.
• Martijn Pennekamp – Financial Director IEX Group N.V.
• Mark Olie – Stichting Obligatiehoudersbelangen
• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de
vergadering
1.

Opening

De heer Van de Vusse opent de jaarlijkse 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.
Er zijn geen vragen van obligatiehouders ingezonden of bijzondere mededelingen. De heer Van de
Vusse stelt de concept notulen van de obligatievergadering van 3 juli 2019 vast en verzoekt IEX Group
deze op hun website te plaatsen. Hij geeft het woord aan de heer Van Sommeren, Raad van Bestuur
van IEX Group.
De heer Van Sommeren heet de beleggers van harte welkom.
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 2019 heen. IEX is een mediabedrijf dat 2 miljoen unieke
bezoekers heeft (waarvan 8.000 betalende abonnees) en die zij voorziet van beleggersinformatie met
per maand 50 miljoen pageviews. IEX is op gebied van beleggersinformatie marktleider in Nederland
en de nummer twee aanbieder in België. Met de recente overname van diverse websites als onder
meer beleggen.nl kan volgens de heer Van Sommeren gesteld worden dat in Nederland feitelijk sprake
is van een monopolie positie in dit specifieke segment.
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In 2019 was het verlies na belasting EUR 1.122.000 (in 2018: EUR 1.196.000). DE EBITDA was 0,6 miljoen
negatief. Vanwege aanscherping van de bedrijfsvoering was de organisatie in de 2e helft van 2019
financieel break even met een positief resultaat over het 4e kwartaal 2019. Dit komt overeen met de
uitgesproken verwachting op de obligatiehoudervergadering van 3 juli 2019.
Een belegger verzoekt een toelicht op enkele activa posten op de balans. De heer Pennekamp licht toe
dat in de financiële activa een beleggersdepot bij DEGIRO zit dat conservatief wordt gewaardeerd. Bij
het vastgoed in Hongarije en Nederland met een waarde van € 790.000 is nog steeds het plan om dit
te verkopen. Deze activa worden niet gebruikt als bedrijfsmiddel.
Bij het vastgoed vindt nu bodemonderzoek plaats dat voorwaardelijk is bij verkoop. Bij het Nederlandse
vastgoed wordt het kantoor nu verkocht en vindt voorbereiding plaats om ook terrein nu te verkopen.
3.

Ontwikkelingen 2020

Het eerste halfjaar kwam het bedrijfsresultaat (EBITDA) uit op 0,1 miljoen positief. Door de COVID-19
crisis is het aantal verkochte advertenties gedaald maar was vanwege de turbulentie, de belangstelling
naar de door IEX aangeboden beleggerscontent groot. Door vergroting van het aantal betalende
abonnees en de stijging in programmatic sales (‘voorgeprogrammeerde’ marketing, waarbij
advertenties automatisch worden ingekocht door bedrijven volgens vooraf vastgestelde criteria en
voorwaarden) zijn de negatieve gevolgen van de crisis voor IEX Group beperkt gebleven.
De heer Olie vraagt of er in 2020 nog online evenementen worden gehouden ter vervanging van
bijvoorbeeld de jaarlijkse beleggersbijeenkomst. De heer Van Sommeren geeft aan de IEX Gouden Stier
online door zal gaan. Over de jaarlijkse beleggersbijeenkomst beraadt men zich nog.
Een belegger vraagt hoe de ontwikkeling van de personeelskosten is. De heer Van Sommeren geeft aan
dat men gesnoeid heeft tot nu 15-20 vaste medewerkers. Daarnaast worden er freelancers ingehuurd
voor vaste werkzaamheden. Deze worden in de jaarrekening ook verantwoord onder
personeelskosten. De freelancers die de content verzorgen, worden geboekt bij kostprijs van de omzet.
De heer Van Sommeren meldt dat hij per 1 oktober Non Executive Board Member is bij IEX Group en
dat de operationele leiding in handen is gekomen van de aangetrokken Mark Termeer. De heer
Termeer (1967) is per 1 september 2020 toegetreden als Managing Director van IEX Group. Een
belegger vraagt of het plan bestaat om over te gaan naar een Two Tier Board. De heer Van Sommeren
geeft aan dat dat inderdaad het geval is als de zaken zich conform verwachting ontwikkelen.
3.
Rondvraag en sluiting
Een belegger vraagt wat de looptijd van de obligatie is. De heer Pennekamp geeft aan dat de aflossing
geschiedt in 2024. De heer Van Sommeren geeft als nieuwtje mee dat in kader van herkapitalisatie
overwogen wordt om eind 2020 of begin 2021 een nieuwe obligatie uit te geven.
De aanwezigen danken het management voor de heldere en open communicatie.
De voorzitter sluit de vergadering.
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