Veel gestelde vragen
over de obligatieleningen van Bernhoven
1. Voor wie zijn de obligatieleningen bedoeld?
Bernhoven V is specifiek uitgeschreven voor betrokkenen uit de regio. Denk daarbij aan
omwonenden en familieleden van patiënten en aan apothekers en huisartsen. Voor grote
beleggers (vanaf € 100.000,-) is er bovendien Bernhoven VI. Voor werknemers zijn er de
obligatieleningen Bernhoven I en II. Allemaal hebben ze hetzelfde rentepercentage.
2. Bernhoven geeft achtergestelde obligaties uit. Wat betekent dat?
De obligatiehouder heeft een vordering op Bernhoven (de uitgevende instelling). U leent
dus geld uit aan Bernhoven. Deze vordering heeft een vaste hoofdsom (€ 100,- per
obligatie in Bernhoven V), een vaste looptijd (10 jaar) en een vast jaarlijks rentepercentage
(4 %). De hoofdsom wordt aan het eind van de looptijd in één keer terugbetaald.
Achtergesteld betekent dat banken als eerste recht hebben op rente en aflossing. Daarna
komen obligatiehouders aan de beurt
3. Wat is de rol van AndersFinancieren?
AndersFinancieren verzorgt de financiële afhandeling voor Bernhoven, die de obligaties
uitgeeft. Meer informatie over AndersFinancieren vindt u op de website.
4. Staat de rente vast?
Ja, de rente is jaarlijks 4 % en is vast tot het einde van de looptijd. Die duurt tot 2030. De
rente wordt jaarlijks (in oktober) op de bankrekening van de obligatiehouder gestort. Dit
gebeurt via AndersFinancieren.
5. Wie betaalt de rente?
De rente wordt betaald door het ziekenhuis uit de gewone geldstromen.
6. Staat de looptijd vast?
Ja, de looptijd is 10 jaar na de eerste uitgifte: voor Bernhoven V en VI is dat tot 2030.
De som van uw obligaties wordt dan in één keer aan u uitbetaald.
7. Wat is de waarde van één obligatie?
De waarde van een obligatie is € 100,- in Bernhoven V. In Bernhoven VI is de waarde €
100.000,- per obligatie.
8. Wat is het minimum en maximum om te investeren?
Voor Bernhoven V geldt een minimum van € 500,-, wat staat voor 5 obligaties (een
obligatie is € 100,- per stuk). Voor Bernhoven VI (grote investeerders) geldt een minimum

van € 100.000,- (de waarde van één obligatie). Er is geen maximum bedrag dat u kunt
investeren. Wel is er een bovengrens voor het totaal aan investeringen. Kijk bij vraag 9
voor meer informatie.
9. Kan ik te laat zijn met inschrijven?
Ja! Voor Bernhoven V geldt een uiterste inschrijfdatum van 15 september 2020. Daarna
kun u zich niet meer inschrijven op de obligaties. Er geldt bovendien een bovengrens.
Indien het totaal aantal inschrijvingen boven het bedrag van € 3 miljoen uitkomt, dan geldt
het principe ‘wie het eerst stort (betaald), heeft het eerste toegang’. Dit wil zeggen dat de
volgorde van inschrijving niet bepalend is, maar de volgorde waarin geld gestort wordt. Als
we bij de € 3 miljoen in de buurt komen, zal hier zo snel mogelijk over gecommuniceerd
worden.
Bernhoven VI loopt tot en met 15 september in 2021, een jaar langer dus. Hier geldt een
bovengrens van € 15 miljoen.
10. Hoeveel is tot nu toe ingelegd?
In totaal is voor bijna 3,4 miljoen euro door betrokkenen geïnvesteerd. Vorig jaar is
Bernhoven III voor omwonenden opengesteld met een maximumwaarde van € 2 miljoen.
Dat bedrag is vorig jaar bereikt. Vandaar dat dit jaar Bernhoven V wordt geopend die tot €
3 miljoen gevuld kan worden. Met daarnaast Bernhoven VI voor grotere investeerders
(vanaf € 100.000), wat tot € 15 miljoen kan gaan.
11. Zijn er nadelen verbonden aan het bezitten van obligaties?
Obligaties worden gezien als misschien wel de veiligste manier van beleggen, maar
beleggen is nooit zonder risico’s.
12. Is de obligatie overdraagbaar / verhandelbaar?
Een obligatie is overdraagbaar. Indien u uw obligaties wil verkopen en u heeft een koper
die voldoet aan de vereisten zoals deze zijn gesteld in de obligatievoorwaarden, dan dient
u contact op te nemen met AndersFinancieren. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.
13. Wat gebeurt met de opbrengst van de verkoop van obligaties?
Bernhoven gebruikt deze geldstroom om een deel van de leningen bij onze banken af te
lossen.
14. Wat gebeurt er met de waarde van mijn obligatie als Bernhoven verlies draait?
De obligatie is een bij banken achtergestelde lening. Dit betekent dat in geval van een
faillissement eerst de leningen van de banken afgelost worden. Als Bernhoven een of
meerdere jaren verlies draait, hoeft dit niet direct gevolgen te hebben. Het bovenstaande
scenario zal pas ontstaan als Bernhoven financieel niet meer in staat is om aan haar
verplichtingen te voldoen. De kans dat dit zich voordoet wordt jaarlijks onafhankelijk vastgesteld door een gecertificeerde specialist. Dit rapport wordt gepubliceerd op de website
van AndersFinancieren. Je moet inloggen op de website om het rapport te kunnen inzien.

15. Hoe zit het met conversie naar aandelen?
Voorheen zat op de obligatieleningen een conversierecht of -plicht naar aandelen. Dat is
niet meer het geval bij Bernhoven V en VI. Op dit moment verwachten we niet dat er op
korte termijn een conversiemogelijkheid zal plaatsvinden. Dit omdat de wetgeving die
betaling van dividend mogelijk zou maken op de lange baan is geschoven. Nu converteren
naar aandelen, zou betekenen dat Bernhoven geen rendement kan geven aan haar
participanten. Dat vindt Bernhoven niet passend, bij een participatie hoort een nette
vergoeding. Daarom kiest Bernhoven voor de obligatie met 4 % rente. Op zowel Bernhoven
V als VI zit geen mogelijkheid tot conversie meer. Zo blijft het duidelijk en overzichtelijk. U
koopt obligaties, geen (mogelijkheid tot) aandelen.
16. Wat houden de obligatieleningen voor personeel in?
Jaarlijks wordt aan alle medewerkers één obligatie ter waarde van € 100,- cadeau gedaan,
uit erkentelijkheid van het ziekenhuis aan het personeel en om betrokkenheid bij de
werkgever te vergroten. Dit gebeurt in de emissie Bernhoven I. Aanvullend kan personeel
zelf ook investeren. Dat kan in de emissie Bernhoven II, die (praktisch) dezelfde
voorwaarden heeft als Bernhoven V (zelfde looptijd, zelfde rente, zelfde waarde van de
obligatie).

