Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders
van IEX Group N.V.
Datum:

24 november 2021, 11.00 ‐12.00 uur

Locatie:

via Zoom videoconference

Aanwezig:






1.

4 beleggers, 7 aanmeldingen
Mark Termeer – CEO IEX Group N.V.
Martijn Pennekamp – financieel directeur IEX Group N.V.
Mark Olie – Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stephan van de Vusse ‐ Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en
notulist van de vergadering

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.
2.

Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

Er zijn geen vragen van obligatiehouders ingezonden of mededelingen.
3.

Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders van 28 oktober 2021

De concept‐notulen van de vergadering van obligatiehouders van 28 oktober 2021 worden zonder
wijziging goedgekeurd.
In de vorige vergadering werd de komst van de heer Termeer bij IEX Group gemeld. Afgelopen
maanden hebben er nieuwe personele ontwikkelingen plaatsgevonden, die door IEX Group zijn
gepubliceerd. De heer Van de Vusse vraagt om deze ontwikkelingen toe te lichten. Hij geeft het woord
aan de heer Termeer, CEO van IEX Group.
De heer Termeer (1967) heet de beleggers van harte welkom. Hij geeft aan dat hij per 1 september
2020 is toegetreden als Managing Director van IEX Group op basis van zijn ruime media achtergrond
en dat hij per 1 oktober 2020 Peter van Sommeren is opgevolgd als operationeel leidinggevende. Zijn
ervaring met beleggen was beperkt en daar heeft hij in de afgelopen 14 maanden de nodige kennis en
persoonlijke ervaring mee opgedaan. Per juli 2021 is hij benoemd als CEO van IEX Group voor een
periode van 4 jaar. Er is sprake van een two tier board, bestaande uit 3 commissarissen en de CEO:
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4.

Peter Paul de Vries, voorzitter
Gerben Hettinga
Peter van Sommeren
Mark Termeer, CEO
Toelichting jaarrekening 2020

Aan de hand van een presentatie leidt de heer Pennekamp de beleggers door de kerngegevens en 2020
cijfers heen. IEX is relatief goed door het coronajaar 2020 gekomen. Vanwege de Covid‐crisis hebben
de bedrijven hun advertentie‐uitgaven teruggeschroefd maar aan de andere kant zijn beleggers juist
actiever geworden. De daling van de advertentie‐inkomsten is gecompenseerd is door een € 272.000
stijging van de abonnementsinkomsten; de omzet is met € 202.000 gestegen ten opzichte van 2019.
Het operationeel resultaat is gekeerd naar positief en het resultaat na belasting was weliswaar €
129.000 negatief maar een grote verbetering van circa € 1 miljoen ten opzichte van 2019. De positieve
trend zet zich door.
De heer Olie vraagt of het vastgoed in Hongarije inmiddels is verkocht. De heer Pennekamp geeft aan
dat er een intentieverklaring is getekend met Value8 op grond waarvan de overdracht voor het eind
van 2021 zou moeten plaatsvinden en waarbij de waarde van het onroerend goed ad € 400.000 geheel
wordt verrekend met de schuld aan Value8.
Over de geplande aflossing van de obligaties geeft de heer Pennekamp aan dat de obligaties zijn
uitgegeven met een looptijd van 5 jaar. De obligaties moeten worden afgelost vanaf eind juni 2023; zij
zijn vanaf juli 2018 gefaseerd uitgegeven dus zullen de aflosdata verschillen. In de volgende vergadering
van obligatiehouders zal hierover duidelijkheid gegeven worden.
5.

Toelichting halfjaarbericht 2021 en

6.

Presentatie ontwikkelingen en koers bedrijf

Het eerste halfjaar kwam het bedrijfsresultaat (EBITDA) uit op € 506.000 positief met een resultaat na
belasting van € 254.000 positief. De positieve kasstroom draagt bij aan een comfortabele
liquiditeitspositie. IEX Group is naar eigen zeggen een structureel winstgevend bedrijf geworden. Dit
gaat IEX ook helpen bij bijvoorbeeld toekomstige vergunningaanvragen bij de AFM.
De heer Termeer vervolgt met de ontwikkelingen en innovaties in 2021. Zijn missie is om focus in het
bedrijf aan te brengen, datagericht te werken en de executie te verbeteren en zet daar in 2021
concrete stappen in. IEX.nl, IEX Markt Monitor en de IEX apps zijn vernieuwd. Het aantal betalende IEX
Premium abonnees is gestegen naar 9.600. Inhoudelijk wordt het analistenteam per 1 december 2021
versterkt met Erik Mauritz (voorheen Head of Exchange Traded Solutions BNP Paribas) om de
beleggerscontent te verdiepen. Met de komst van Erik Mauritz bestaat het IEX team nu uit 38 personen
waarvan 12 freelancers.
In 2022 wil de heer Termeer de sterke marktpositie van IEX Group uitbouwen. Hierbij is de ambitie om
de inkomsten uit de consumentenmarkt fors te laten groeien door o.a. ontwikkeling van segmentatie
op thema’s en doelgroepen zoals duurzaamheid, crypto’s en de beginnende belegger. Qua ICT‐
ontwikkeling staat ook veel op de rol waarbij de vernieuwingen van Tostrams en Beursduivel een grote
sprong zullen zijn.
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7.

Rondvraag

Een obligatiehouder vraagt waar IEX de lat in 2022 legt qua aantallen abonnees. De heer Termeer geeft
aan dat hij de lat legt op 13.000 abonnees exclusief Tostrams. Een mooie, uitdagende ambitie
concludeert de vergadering.
8.

Sluiting

De aanwezigen danken het management voor goede communicatie. De heer Termeer en Pennekamp
danken de aanwezigen voor hun belangstelling. De voorzitter sluit de vergadering.
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