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;
het behartigen van de belangen van obligatiehouders;
het uitoefenen van de aan obligaties verbonden rechten;
het toezicht houden op de naleving van de betreffende trustakte en
obligatievoorwaarden;
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;
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;
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
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.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

Stichting Obligatiehoudersbelangen is pandhouder van de auto’s en de rechten uit hoofde
van de verzekering van de auto’s (zie paragraaf 6.2.1.6 van het EU-groeiprospectus).
Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft tot de datum van het EU-groeiprospectus nog
nooit enig pandrecht uit hoofde van de obligaties die de Uitgevende Instelling heeft
uitgegeven onder de basisprospectussen van 1 november 2011, 25 februari 2013, 14 april
2014, 14 oktober 2015, 17 oktober 2016, 17 november 2017 c.q. 18 december 2018 hoeven
uit te oefenen.
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

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
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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. De heer Olie is bestuurder van diverse non-profit
organisaties. Hij heeft tevens de Uitgevende Instelling juridisch advies verstrekt ten
aanzien van het EU-groeiprospectus.
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 financieringstransacties. 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.
De bestuurders van Stichting Obligatiehoudersbelangen zijn geen bestuurder, commissaris
en/of aandeelhouder dan wel zijn niet in dienst van Mijndomein N.V. en/of haar
groepsmaatschappijen.
De Uitgevende Instelling acht de functies en belangen van de heer Olie, enerzijds als
juridisch adviseur van de Uitgevende Instelling met betrekking tot het EU-groeiprospectus
en anderzijds als bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen met elkaar
verenigbaar. Naar de mening van de Uitgevende Instelling is hierbij geen sprake van
(potentiële) tegenstrijdige belangen.
Op grond van artikel 5.3 van de Trustakte is de Stichting in beginsel bevoegd de rechten
van de Obligatiehouders, jegens zowel de Uitgevende Instelling als derden, uit te oefenen
zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouders. De
reden daarvan is praktisch van aard: het zou in de praktijk niet altijd werkbaar en
wenselijk zijn om de uitoefening van een recht ter voorafgaande goedkeuring aan de
vergadering van Obligatiehouders voor te leggen, zeker niet in een situatie waarin juist
een snel optreden door de stichting wenselijk of noodzakelijk is (bijvoorbeeld de
uitoefening van het pandrecht op de auto's door de Stichting). Uitzondering hierop vormen
die gevallen waarin de Obligatiehouders op grond van wet- en regelgeving of
jurisprudentie moeten worden geraadpleegd1, besluiten welke een wijziging inhouden van
de Obligatievoorwaarden of welke invloed hebben op de rechtspositie van de
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Zie artikel 5.3 van de Trustakte.
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Obligatiehouders2 en besluiten over onderwerpen die op de agenda van een vergadering
van Obligatiehouders staan vermeld 3 . De Stichting treedt op voor, namens en in het
collectieve belang van alle Obligatiehouders. Dit betekent dat de Stichting bij de
uitoefening van de rechten van Obligatiehouders en het nemen van besluiten weliswaar de
belangen van elke Obligatiehouder in aanmerking kan nemen maar dat de belangen van
één of meerdere Obligatiehouders niet zullen prevaleren boven het collectieve belang van
alle Obligatiehouders.
De contactgegevens van Stichting Obligatiehoudersbelangen zijn:
Correspondentieadres:

Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen

E-mail:

info@obligatiehoudersbelangen.org

Internet:

www.obligatiehoudersbelangen.org

Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 53177770.
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Zie artikel 5.4 van de Trustakte.
Zie paragraaf 5.1.9.2 van het EU-groeiprospectus.
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