Investeren in Bernhoven
voor medewerkers
Obligatielening Bernhoven II

Een ziekenhuis om trots op te zijn
Bernhoven is niet zomaar een ziekenhuis. Het heeft de afgelopen jaren
– en zeker dit jaar – een naam voor zichzelf gemaakt als ziekenhuis met een
eigen koers. Waar uit liefde voor mensen wordt gewerkt aan het creëren van de
allerbeste gezondheidszorg. Bij Bernhoven hebben we de ambitie geformuleerd om in
2025 een gezondheidsorganisatie te zijn in plaats van een ziekenhuis. Een organisatie
met de mens als middelpunt en veel aandacht voor preventie. Als altijd willen we daarbij
een vertrouwde plek zijn. Dichtbij, nu en in de toekomst.

Het ziekenhuis is van…
Een van onze grote kansen voor de toekomst is de
verregaande samenwerking die we als Bernhoven
opzoeken. Wij geloven in participatie, in betrokkenheid
en eigenaarschap. Bernhoven heeft daarom als enige
ziekenhuis in Nederland gekozen voor een ander model.
Het ziekenhuis drijft op de kracht van participatie.
Zo kregen medisch specialisten en werknemers van
Bernhoven vanaf het begin de kans om financieel te
participeren. Daarnaast ontvangen alle medewerkers
jaarlijks een gift in de vorm van obligaties en kunnen
zij zelf ook investeren. Vanaf vorig jaar zijn bovendien
overige betrokkenen uit de omgeving gevraagd om met
kleinere en grotere bedragen te participeren. Hier is
massaal gehoor aan gegeven.

je een lening aan Bernhoven. Dit uitgeleende bedrag
wordt aan het einde van de looptijd (september 2028) in
één keer door Bernhoven aan je terugbetaald. Ieder jaar
ontvang je hiervoor een vast rentepercentage van 4 %.
Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten.
Eén obligatie heeft de waarde van € 100,- en tezamen
vertegenwoordigen ze een maximale som van € 2 miljoen.
Instappen is mogelijk vanaf 5 obligaties, oftewel een
bedrag van € 500,-.
We bieden bovendien de mogelijkheid om opgebouwde
PLB-uren in te zetten om obligaties aan te schaffen.
Meer informatie hierover is te vinden op intranet.

Waarom vragen we medewerkers extra te investeren?
Bernhoven heeft heldere ambities. Om die te realiseren
hebben we (financiële) ruimte en vrijheid nodig om
dingen op onze manier te doen. We gooiden de figuurlijke
kaasschaaf die voor efficiëntere zorg moet zorgen uit
het raam. We doen dingen op ons eigen tempo en
maken keuzes voor de lange termijn, niet om snel,
optisch resultaat te behalen. We zetten in op innovatie:
persoonlijk, medisch en ook organisatorisch.

Obligatievoorwaarden

Deze verruiming van ons eigen weerstandsvermogen
willen we graag ophalen bij groepen die het hogere
doel, de belofte van Bernhoven, omarmen. Bij mensen
die persoonlijk gebaat zijn bij onze koers. We zijn ervan
overtuigd dat we sterker zijn met elkaar en er beter
van worden als direct betrokkenen investeren in hun
ziekenhuis. Als medewerker sta je daarbij voorop.

* Over conversierecht
In Bernhoven II gold eerder een conversieplicht van
obligaties naar aandelen. Hierbij werden obligaties
wanneer mogelijk automatisch omgezet naar de waarde
in aandelen. Dat is voor alle obligatiehouders omgezet
naar een conversierecht, waarbij je de keuze hebt tussen
uitkeren op de einddatum van de obligaties, of conversie
naar aandelen. Een conversie is enkel mogelijk indien er
wetgeving komt die winstdeling in de gezondheidszorg
mogelijk maakt. Dit is niet op korte termijn te verwachten.
Wanneer conversie niet mogelijk is, worden de obligaties
uitbetaald aan het einde van de looptijd.

Hoe werkt investeren met obligaties in Bernhoven II?
Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven voor
medewerkers is mogelijk door obligaties aan te kopen in
Obligatielening Bernhoven II. Als obligatiehouder verstrek

Hoofdsom

€ 2.000.000

Obligatiewaarde

€ 100

Rente

4 % per jaar

Looptijd

Tot 2028

Conversie

Conversierecht *

Minimale inleg

€ 500
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Hoe koop je obligaties?
Obligaties voor Bernhoven kunnen aangekocht worden via het
online platform AndersFinancieren. Daarvoor moet je je eerst
op het platform registreren. Als je je reeds hebt ingeschreven
voor Bernhoven I of II worden enkele stappen overgeslagen.
Een praktische uitleg met video is te vinden op de website van
AndersFinancieren en op intranet. Daarnaast is op intranet een
lijst met veelgestelde vragen te vinden. Voor aanvullende vragen,
kun je contact opnemen met communicatie@bernhoven.nl.

Let op! Inschrijven op de obligaties kan van begin juli tot en
met 15 september 2020.

Wat als ik uit dienst ga of met pensioen?
Mocht je voor 2028 uit dienst of met pensioen
gaan, dan heb je de keuze met extra aangeschafte
obligaties uit Bernhoven II in je bezit. Of deze
behouden (wat niet mogelijk is in Bernhoven I), of
ze ter overname aanbieden aan collega’s die hierin
geïnteresseerd zijn. Hier is officieel goedkeuring
van de directie voor nodig.
Het is niet mogelijk obligaties aan te bieden
aan derden. Mocht conversie mogelijk worden,
dan is er de keuze tussen uitbetaling van de
obligatiewaarde aan het einde van de looptijd
of het omzetten van obligaties naar aandelen
(conversierecht).*

Sterker met
elkaar
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Financieel overzicht
In deze paragraaf tref je de belangrijkste financiële gegevens aan. De volledige jaarrekening 2019 vind je op de
website van Bernhoven onder Over Bernhoven > Publicaties.

Exploitatierekening
(x € 1.000)
Bedrijfsopbrengsten
Lasten
Saldo
Financieringslasten
Resultaat

2018

2019

2020

203.673

208.634

209.694

-195.678

-200.574

-202.035

begroting

7.995

8.060

7.659

-5.707

-5.792

-5.307

2.287

2.269

2.352

De financiële gevolgen van de coronapandemie beperken
zich echter niet alleen tot 2020. Tegelijkertijd wordt van
de sector een stand-by voor een mogelijke tweede
golf verwacht. Daarnaast wordt de reguliere zorg weer
opgestart om de wachtlijsten weg te werken. Bernhoven
verwacht daarom een druk op de toekomstige resultaten
met een geprognostiseerd verlies in 2021 (EUR -/- 1,5 mln)
en een nulresultaat in 2022. In 2023 wordt de positieve
lijn weer opgepakt om in 2024 een normaal resultaat van
1,5% van de omzet te realiseren.
Voor de balans ontwikkeling wordt het volgende verwacht:
Balans (x € 1.000)
Vaste activa
. Voorraden

2018

2019

126.169

125.646

2020

123.940

1.509

1.394

1.394

51.151

58.269

3.482

18.208

3.257

69.169

70.753

62.920

195.338

196.399

186.860

29.473

31.742

31.750

8.192

7.895

7.877

Langlopende schulden

101.918

96.498

93.713

Kortlopende schulden

55.756

60.264

53.520

195.338

196.399

186.860

. Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal passiva

Daarnaast zal de solvabiliteit blijven stijgen, maar
in een trager tempo dan eerder voorzien. Door de
achterstelling van de obligaties aan de bankleningen
worden de obligaties door de financiers tot het eigen
vermogen gerekend:

Ontwikkeling solvabiliteit
in % totaal vermogen
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. Vorderingen

Vooruitblik
De oorspronkelijke begroting voor 2020 lag in lijn met de
resultaten 2018 en 2019. Door de coronapandemie is de
begin dit jaar vastgestelde begroting 2020 en volgende
jaren op losse schroeven komen te staan.
Als werkhypothese gaat Bernhoven voor 2020 uit van een
nulresultaat, wat vooral afhankelijk zal zijn van de landelijke
compensatieregeling die nog moet worden uitgewerkt.
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De prognose van de ontwikkeling van de financieringen over de langere termijn geeft het volgende beeld:
Ontwikkeling financieringen in € 1.000
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Het grootste deel van de financieringen bestaat momenteel uit bankleningen, met name de gezamenlijke lening van ING
en Rabobank (ultimo 2019 EUR 90 mln). Deze lening bestaat uit verschillende tranches, maar kennen allemaal jaarlijkse
aflossingen. De eindaflossingen zullen worden geherfinancierd. ING en Rabobank hebben gezamenlijk een eerste
hypotheek op het vastgoed van Bernhoven t.b.v. EUR 115 mln. Daarnaast moet Bernhoven aan ratio-eisen voldoen voor
solvabiliteit, debt service en leverage.

Ontwikkeling DSCR
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Gedurende de gehele looptijd van de obligaties wordt voorzien dat Bernhoven in staat zal zijn aan haar
schuldverplichtingen te voldoen. Een maatstaf daarvoor is de DSCR wat staat voor Debt Service Coverage Ratio die
aangeeft in hoeverre de bedrijfsactiviteiten genoeg liquiditeit genereren voor de schuldverplichtingen. Het minimum wordt
bereikt in 2021, maar daarna stijgt het naar waarden die algemeen als ruim worden aangemerkt.
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Over AndersFinancieren en de Stichting Obligatiehouders
De obligaties worden uitgegeven door Bernhoven B.V. en aangeboden via AndersFinancieren (onderdeel van Ilfa).
AndersFinancieren fungeert als financieringsplatform voor partijen zoals Bernhoven, die een groot maatschappelijk
belang dienen en staat als organisatie voor zinvol beleggen. Het is een van de vijf platformen in Nederland die
beschikt over een vergunning als beleggersonderneming. Als zodanig staat ze ook onder toezicht van de AFM en
DNB. Naast AndersFinancieren bestaat de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren, die onafhankelijk van de
uitgever (Bernhoven) en het platform de belangen behartigt van alle obligatiehouders.

DISCLAIMER
Wij wijzen u erop dat AndersFinancieren geen beleggingsadvies of investeringsadvies verstrekt. De in deze brochure
opgenomen obligatie en/of op ons platform gepubliceerde projecten zijn geen (beleggings)aanbevelingen van
AndersFinancieren om beleggingen te doen.

Anders Financieren
ZINVOL BELEGGEN

Bergrand 226
4708 AT Roosendaal

+31 85 130 22 18
www.andersfinancieren.nl

Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

+31 413 404 040
www.bernhoven.nl

