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Belangrijkste informatie over de belegging 

Solid Solar Bond 9% 

van Solid Solar Belgium BV 

Dit document is opgesteld op 1 maart 2023

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

De Solid Solar Bond  9%   worden aangeboden door Solid Solar Belgium bv. De 

aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de Solid Solar Bond 9%.   

De uitgevende instelling heeft als hoofdactiviteit en als bedrijfsmissie het zelfstandig 
opwekken van zonne-energie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gezinnen en 
organisaties, teneinde de grote, onzekere en onvoorspelbare prijsschommelingen in de 
markt op te vangen. Dit enerzijds door zoveel mogelijk klanten aan te bieden eigenaar 
te worden van een zonnepaneleninstallatie, anderzijds door mensen die geen grote 
initiële investering kunnen of willen doen, de kans te bieden een 
zonnepaneleninstallatie te huren, te leasen of te huurkopen. Gezinnen en organisaties 
die beschikken over een zonnepaneleninstallatie zijn eveneens zeker van 
energiebevoorrading, wanneer deze in het gedrang komt via de normale openbare 
nutsvoorzieningsbedrijven (bijvoorbeeld en niet-limitatief door het uitvallen van 
kerncentrales, het ontbreken van gegarandeerd aanbod via het net. Voor het 
uitbouwen van deze activiteiten wenst Solid Solar Belgium bv kapitaal op te halen op 
de private kapitaalmarkt.

De website van de aanbieder is www.solidsolar.be

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 

het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van 
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de winst die Solid Solar B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan

verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement 

krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste 

redenen waardoor Solid Solar B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of

verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:  

- Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van de uitgevende instelling is
beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan
eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende
instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen
voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van
aandelen.

- Rangorde uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurt nadat alle kosten ten
behoeve van deze uitgifte zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende
instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren.
Dit betekent voor u als belegger dat de uitgevende instelling pas in een later
stadium of zelfs helemaal niet aan haar verplichtingen jegens obligatiehouders kan
nakomen.
In geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de
uitbetaling van het rendement op de obligaties:
De fiscus en alle andere schuldeisers.
Dit betekent voor u dat de uitgevende instelling deels of zelf helemaal niet haar
verplichtingen jegens obligatiehouders kan nakomen

- Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat
de uitgevende instelling gerechtigd is hiertoe eenzijdig te besluiten Dit betekent
voor u als belegger dat wanneer dit risico zich verwezenlijkt de looptijd van deze
obligatielening korter is en u geen rente meer ontvangt.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt

verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligatie als u

tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door 

u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet 
houden. Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s 
vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 
[5].

Wat is de doelgroep van deze belegging? 

De Solid Solar bonds worden aangeboden aan private beleggers 
De Solid Solar bonds zijn geschikt voor beleggers die zich kunnen scharen achter de 
missie van Solid Solar en die willen investeren in risicokapitaal.
De Solid Solar bonds zijn niet geschikt voor beleggers die zich niet kunnen scharen 
achter de missie van Solid Solar en niet willen investeren in risicokapitaal.

Wat voor belegging is dit? 

U belegt in een obligatie 

De nominale waarde van de obligaties is €1.000. 

De intrinsieke waarde van de obligaties is €1.000. 

De prijs van de obligateis is €1.000. 

Deelname is mogelijk vanaf €10.000. 

De datum van uitgifte van de obligatie is 1 maart 2023.
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De looptijd van de obligatielening is 10 jaar.

De rente op de obligaties is 9% per jaar. 

De obligaties kennen geen bonusrente. 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje 

“Nadere informatie over het rendement” op pagina [7].  

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of bovenop uw inleg betaalt u EUR 0,-
aan emissiekosten.

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u geen kosten. 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

Van elke euro van uw inleg wordt maximaal 30cent gebruikt om kosten af te dekken. 

minimaal 60cent wordt geïnvesteerd in materialen voor het installeren van 

zonnepaneleninstallaties 

Uw inleg behoort tot het vermogen van Solid Solar Belgium B.V.

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje 

“Nadere informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina [6]. 

Nadere informatie over de belegging 

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding. 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

Nadere informatie over de aanbieder 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties 

De uitgevende instelling is een Besloten Vennootschap, opgericht op 13-okt-2016 

en gevestigd in Herentals, België onder KBOnummer BE0664.597.280 Het adres van 

de uitgevende instelling is Atealaan 34 te 2200  Herentals België. De website van de 

uitgevende instelling is www.solidsolar.be

Contactpersoon: Mark Van Gossum, +32 495 513 490, info@solidsolar.be of 

solidsolar@telenet.be  

mailto:info@solidsolar.be
mailto:solidsolar@telenet.be
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De uitgevende instelling wordt bestuurd door Van Gossum Consult bv, 
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mark Van Gossum

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Piro Solar Solutions bv, KvK 

84585013, gevestigd Van Lennepstraat 7 te 5691XH Son en Breugel, Nederland.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Het verkopen, 

installeren en/of verhuren van zonnepaneleninstallaties, zowel aan particulieren als aan 

commerciële organisaties. Het uitgeven van deze obligatie past in de 

uitbreidingsstrategie van het bedrijf.

Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling. 

Nadere informatie over de uitgevende instelling 

De uitgevende instelling is een Besloten vennootschap, opgericht op 13 oktober 2016
en gevestigd in Atealaan(HRT) 34 te 2200 Herentals België onder KBO-nummer

BE0664.597.280.

De website van de uitgevende instelling is 

www.solidsolar.be

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Van Gossum Consult B.V.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mark Van Gossum 

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Piro Solar Solutions bv KvKnr. 

84585013, gevestigd Van Lennepstraat 7 te 5691XH Son en Breugel  

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Solid Solar Belgium B.V. en 
Solid Solar.
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De uitgevende instelling verhandelt o.a. zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen, 
installatiematerialen, warmetpanelen en laadpalen.

De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

De hoofdactiviteit evenals bedrijfsmissie is het zelfstandig opwekken van zonne-
energie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gezinnen en organisaties, teneinde 
de grote, onzekere en onvoorspelbare prijsschommelingen in de markt op te vangen. 
Dit enerzijds door zoveel mogelijk klanten aan te bieden eigenaar te worden van een 
zonnepaneleninstallatie, anderzijds door mensen die geen grote initiële investering 
kunnen of willen doen, de kans te bieden een zonnepaneleninstallatie te huren, te 
leasen of te huurkopen. Gezinnen en organisaties die beschikken over een 
zonnepaneleninstallatie zijn eveneens zeker van energiebevoorrading, wanneer deze in 
het gedrang komt via de normale openbare nutsvoorzieningsbedrijven (bijvoorbeeld en 
niet-limitatief door het uitvallen van kerncentrales, het ontbreken van gegarandeerd 
aanbod via het net). Voor het uitbouwen van deze activiteiten wenst Solid Solar 
Belgium B.V. kapitaal op te halen op de private kapitaalmarkt. 

Nadere informatie over de risico’s 

Afhankelijkheid van vergunningen en subsidies: het risico bestaat dat

vergunningswijzigingen en met name subsidiewijzigingen de behoefte aan 
zonnepaneleninstallaties  doet afnemen omdat dergelijke wijzigingen voor hogere 
kosten kunnen zorgen. Dit betekent dat de uitgevende instelling waarschijnlijk minder 
opdrachten krijgt voor het plaatsen van zonnepaneleninstallaties. Zodra dit risico zich

verwezenlijkt kan dit ervoor zorgen dat de uitgevende instelling pas in een later 
stadium of zelf helemaal niet in staat is om haar verplichtingen jegens 
obligatiehouders na te komen.

Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat het niet is 
uitgesloten dat de uitgevende instelling in de toekomst besluit tot aanvullende 
financiering dan wel herfinanciering. Dit betekent dat wanneer hiertoe wordt besloten 
de nieuwe financieringsvoorwaarden van (negatieve) invloed kunnen zijn op haar 
liquiditeitspositie waardoor de uitgevende instelling pas in een later stadium of zelfs 
helemaal niet in staat is om haar verplichtingen jegens obligatiehouders na te 
komen.

Debiteurenrisico: Het risico bestaat dat de debiteuren, zoals afnemers van 
zonnepaneleninstallaties en aanverwachte producten niet (tijdig) betalen omdat zij 
hier niet toe in staat zijn. Dit betekent dat de opbrengsten lager uitvallen dan 
geprognosticeerd/contractueel overeengekomen, waardoor de uitgevende instelling 
pas in een later stadium of zelfs helemaal niet in staat is om haar verplichtingen 
jegens obligatiehouders na te komen.
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Risico van bedrijfsaansprakelijkheid: Het risico bestaat dat de uitgevende instelling
op enig moment door derde wordt aangesproken uit
hoofde van een overeenkomst of bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. Voor publicatie
van dit informatiedocument is de uitgevende instelling niet bekend
met een enig beroep door derde op aansprakelijkheid. Dit betekent dat de
aansprakelijkheid van de uitgevende instelling die ontstaat bij totstandkoming van een
obligatieovereenkomst jegens obligatiehouder, zich beperkt tot ten hoogste het
geïnvesteerde bedrag van obligatiehouder vermeerderd met verschuldigde 
rentebetalingen(en).

Prognose opbrengsten: Het risico bestaat dat de geprognosticeerde opbrengsten
afkomstig uit de exploitatie Solid Solar in werkelijkheid minder opleveren.
Dit betekent dat wanneer dit risico zich verwezenlijkt de uitgevende
instelling pas in een later stadium of zelfs helemaal niet in staat is om haar
verplichtingen jegens obligatiehouders na te komen.

Beperkte verhandelbaarheid: Het risico bestaat dat door beperkte
verhandelbaarheid van de obligatie er mogelijk geen koper is wanneer een
obligatiehouder tussentijds obligaties wilt verkopen omdat deze
obligaties niet verhandelbaar zijn op een beurs of platform. Dit betekent voor de
obligatiehouder dat zij niet op elk moment de obligatie kan verkopen en de
belegging langer aan moet houden dan wenselijk.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt €1.500.000,-  

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De 
minimale opbrengst is EUR 10.000,-.

De opbrengst wordt gebruikt voor aankopen van materialen in installeren van 
zonnepaneleninstallaties. Van de opbrengst wordt 30% gebruikt voor kosten 15%

voor het aantrekken van kapitaal en juridische bijstand, €98.000 personeelskosten, 

€15.000 huisvestingskosten, €18.000 rollend materieel, €6.000 digitale marketing 

en aantrekken prospecten, €5.000 werkingskosten algemeen zoals boekhouding, 

kantoormaterieel en aanverwante kosten.

De opbrengst is wel voldoende voor het aankopen en installeren van 

zonnepaneleninstallaties.

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering
geen andere kosten

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.
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Nadere informatie over het rendement 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van couponrente 

De rente bedraagt 9% 

De belegger ontvangt de rente – de eerste keer op 1 januari 2024 naar rato voor het 
eerste jaar vanaf de datum van inschrijving.
Hierna wordt de rente ten einde van elk kalenderkwartaal betaald.

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

De uitgevende instelling is actief sinds 13 oktober 2016. De volgende financiële

informatie is de meest recent beschikbare informatie. 

Balans 

De datum van deze informatie is 30 september 2022

Het eigen vermogen bedraagt €18779,60 en bestaat uit: 

− Inbreng kapitaal  €6.200

− Overgedragen verlies  €12.579,60

 Het vreemd vermogen bedraagt €46.123,34 en bestaat uit: 

− Leveranciers €39.250,86

− R/C ZV en AH  €5.280,91

− R/C BTW terugbetalingen  €1.591,57

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 41/59. Na de uitgifte van de 

Obligaties is deze verhouding 1,2/98,8. 

Het werkkapitaal bedraagt €0,- 
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Zekerheden 

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend.

Resultatenrekening 

De volgende informatie ziet op [periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk 

aan de balansdatum van de informatie hierboven ] en is de meest recent beschikbare 

informatie. 

De omzet voor deze periode bedraagt €50.907,41 

De operationele kosten over deze periode bedragen €37.251 

De overige kosten over deze periode bedragen € 0,- 
De netto winst over deze periode bedraagt€7.562,66 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de Obligaties 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting 25% 

Het bedrag aan eigen vermogen dat daarnaast wordt ingebracht, is € 21.300 en 

bestaat uit: 

Liquide middelen

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 

1.2/98.8 (weergeven zoals 50/50, totaal 100)].  

Na de uitgifte van de Obligaties bedraagt het werkkapitaal  €1.521.300 en bestaat 

uit: 

− Obligaties : €1.500.000

− Kapitaal : €21.300

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

De aanbiedingsperiode begint op 1 maart 2023 en eindigt op 1 maart 
2024.

De uitgiftedatum van de obligatielening is 1 maart 2023.

De aanbiedingsperiode kan wanneer de uitgevende instelling hiertoe 
besluit verkort of verlengt worden.

Beleggers dienen zich op in te schrijven via aan de hand het 
inschrijfformulier.




