Wat wordt er aangeboden en door wie?
De certificaten van cumulatief preferente aandelen (“Certificaten van aandelen) van Public Trading
Online BV worden aangeboden door Stichting Administratiekantoor B.P. ("de StAK”). De aanbieder
is tevens de uitgevende instelling van certificaten van aandelen van Public Trading Online BV. De
uitgevende instelling van de onderliggende aandelen is Public Trading Online BV. In alle andere
gevallen waar in dit document gevraagd wordt naar de uitgevende instelling, heeft dat betrekking
op de uitgevende instelling van de onderliggende aandelen.
De uitgevende instelling Public Trading Online BV is een signaalaanbieder, die algoritmes combineert
met technische- en fundamentele analyses, en beleggers op de hoogte brengt van en tipt over
beursnieuws en beurskoersen.
De aanbieder heeft de volgende websites; https://www.Beurspro.nl,
https://www.Cryptostrategie.nl
De website van de aanbieding is https://www.beurspro.nl/investeerders

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.
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Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten van aandelen is afhankelijk van de winst
die Public Trading Online BV 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 Public Trading Online BV mogelijk
niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
-

Veranderende marktomstandigheden;
De omzet en winst hangen samen met de beleggingsbereidheid van particulieren.
Beleggen is een goed alternatief voor sparen bij de bank en bij de huidige rentes
is dit zeer aantrekkelijk voor particulieren. Indien en wanneer bankrentes
wijzigen kan dit een negatieve impact hebben op het aantal actieve beleggers en
de beleggingsactiviteiten van particulieren. Als gevolg hiervan kan de waarde
van de Certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of
gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividend betalingen niet tijdig,
slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een
deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende
instelling.

-

Toenemende concurrentie;
Omdat gewerkt wordt met een abonnementsvorm zal de mate van klantloyaliteit
over het algemeen genomen hoog zijn. Desondanks zal de toetreding van nieuwe
concurrenten het aantrekken van nieuwe klanten vermoeilijken of zelfs voor
bestaande klanten een reden zijn om over te stappen. Als gevolg hiervan kan de
waarde van de Certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of
gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividend betalingen niet tijdig,
slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een
deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende
instelling. Technologische doorontwikkeling en investering in de ontwikkeling van
goede algoritmes/analisten zijn de belangrijkste mitigerende maatregelen die
genomen zullen worden door Public Trading Online BV.

-

Afhankelijkheid van vergunningen:
Het risico bestaat dat toezichthouders en/of wetgevende instanties
de
vergunningsplicht voor de werkzaamheden van Public Trading Online BV zal
wijzigen en dat deze vergunning niet wordt toegekend. Dit betekent dat, in zo’n
geval, Public Trading Online BV gelimiteerd wordt in het aanbieden van diensten.
Als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten van aandelen in de
uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat
dividend betalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De
belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn
of haar inleg in de uitgevende instelling.

De Certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt
verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Certificaten van aandelen als u
tussentijds van uw belegging af wilt. 3 jaar na de uitgifte van de Certificaten van aandelen wordt
de mogelijkheid geboden om de Certificaten van aandelen (inclusief gecumuleerd rendement) om
te zetten naar gewone aandelen. Het kan dan nog steeds zo zijn dat er op een bepaald moment
geen koper is voor uw (certificaat van) aandeel als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt
daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw
belegging langer aan moet houden of uw (certificaten van) aandelen voor een lagere prijs moet
verkopen.
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.
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Wat is de doelgroep van deze belegging?
De Certificaten van cumulatief preferente aandelen worden aangeboden aan particuliere en
professionele beleggers die op zoek zijn naar diversificatie in hun investeringsportefeuille.
De Certificaten van aandelen zijn geschikt voor beleggers die begrijpen dat (certificaten van)
aandelen financiële producten zijn, waarbij zij mogelijk verlies kunnen maken en daarbij begrijpen
dat zij tegenover het rendement wat zij mogelijk verkrijgen een risico staat. De (certificaten van)
aandelen zijn onder meer, maar niet limitatief geschikt voor beleggers die niet op korte termijn
over hun inleg hoeven te beschikken; zich kunnen veroorloven om hun inleg of een deel daarvan
te verliezen.
Iedere belegger dient zich op de hoogte te stellen van onder meer, maar niet limitatief:
De volledige tekst van dit informatiedocument;
Iedere belegger dient zich bewust te zijn dat onder meer, maar niet limitatief:
toekomstige opbrengsten afhankelijk zijn van de groei, exploitatie en winst of verlies van
Public Trading Online BV;
er sterk wordt afgeraden om Certificaten van aandelen te kopen met geleend vermogen;
De investeerder dient voldoende liquiditeit aan te houden om op korte, middellange en
lange termijn te kunnen blijven voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen, inclusief
onvoorziene uitgaven, zonder afhankelijk te zijn van de opbrengsten vanuit Public Trading
Online BV;
Public Trading Online BV een lange termijn belegging betreft zonder vaste looptijd en
zonder een gegarandeerd rendement; en zelfs de gehele inleg van de investering kan
verloren gaan.
wordt aangeraden vooraf advies in te winnen alvorens in Public Trading Online BV te
beleggen;
Door de inschrijving op en/of de aankoop van Certificaten van aandelen in Public Trading
Online BV, een (potentiële) aandeelhouder verklaart dat hij of zij deze afweging
verantwoord heeft gemaakt.
De Certificaten van aandelen zijn niet geschikt voor beleggers die onder meer, maar niet limitatief,
zich niet kunnen permitteren hun gelden geheel of gedeeltelijk te verliezen en/of die niet voldoen
aan het hierboven genoemde risicoprofiel en/of risico aversie hebben en/of voor beleggers welke
zichzelf niet hebben ingelezen in de achterliggende informatie van het bedrijf of (certificaten van)
aandelen in het algemeen.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in Certificaten van cumulatief preferente aandelen. Het gaat om onderliggende aandelen
van Public Trading Online BV.
De nominale waarde van de certificaten van aandelen is € 0,01.
De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is € 7,50 per aandeel (agio per aandeel
van € 7,49)
De prijs van de certificaten van aandelen is € 7,50.
Deelname is mogelijk vanaf 100 certificaten van aandelen á €7,50 (totaal € 750,-)
Bij een belegging groter dan € 10.000,- wordt 1% extra aandelen toegekend over het totaal
geïnvesteerde bedrag. Bij beleggingen groter dan € 100.000 wordt 10% extra aandelen toegekend
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over het totaal geïnvesteerde bedrag.
Bijvoorbeeld; u belegt in totaal € 90.000,-

Dit geeft recht op 12.120 aandelen; 12.000 aandelen (€ 7,50 per aandeel voor een totaal
van € 90.000,-) + 120 extra aandelen (1% extra aandelen)
De gemiddelde aandelenprijs komt daarmee op; € 7,43 in plaats van de gebruikelijke €
7,50

De uitgifte van de Certificaten van aandelen wordt per batch voltrokken, met als uiterlijke datum
van de uitgifte van de Certificaten van aandelen op 31 december 2021. De inschrijving gaat van
start per 19 mei 2021.
De looptijd van de Certificaten van aandelen is onbeperkt.
Het verwachte rendement per jaar is niet geprognotiseerd. Wel wordt er een jaarlijks
(cumulerend) rendement (groot 5% per jaar) toegekend aan de agio gestort op de certificaten van
de cumulatief preferente aandelen. Indien het jaarlijkse rendement niet kan worden uitgekeerd
vanwege vennootschappelijke regelgeving, zal het rendement als zodanig cumuleren. Vanaf 3 jaar
na uitgifte van de certificaten van aandelen kan het gecumuleerde rendement gedurende een
looptijd van 2 jaar, samen met de initiële investering worden geconverteerd naar gewone
(stemrechtloze) aandelen Public Trading Online BV. Gedurende de vernoemde looptijd van 2 jaar
heeft de belegger het recht om te converteren tegen de vooraf vastgestelde pre-money
waardering van € 12.800.000 (zegge; twaalf miljoen achthonderdduizend), welke is gekoppeld
aan 100% van het gewone uitgegeven aandelenkapitaal.
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, noch betaalt u bankkosten voor uw transactie via
het inschrijvingsplatform.
Bij verkoop van uw certificaten van aandelen betaalt u de wettelijke en anderzijds voor de
certificaathouder verplichte kosten en belastingen. De uitgevende instelling zal geen kosten
berekenen.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt naar schatting 0,10 euro gebruikt om de kosten voor deze
investering/crowdfund af te dekken (onder meer, maar niet limitatief; notaris-, marketing en
structureringskosten). Naar schatting wordt 0,90 euro van elke euro van uw inleg geïnvesteerd in,
onder meer, maar niet limitatief: De overname van een gerenommeerde partij (concurrent),
marketing ten behoeve van de verdere groei van het klantenbestand - nationaal en internationaal,
aankoop van algoritme software voor cryptomunten, update van de Bigdata software, lancering van
nieuwe autotrading (crypto) websites in Duitsland en twee andere Eurozone landen.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Public Trading Online BV.
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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 aanbieder
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen.
De uitgevende instelling is een BV, opgericht op 12 mei 2016 en gevestigd in Amsterdam, Nederland
onder het KvK-nummer 66019656. Het adres van de uitgevende instelling is Amstelveenseweg 500,
1081 KL Amsterdam, Nederland. De websites van de uitgevende instelling zijn
https://www.Beurspro.nl en https://www.Cryptostrategie.nl
Contactpersoon: John Beijer, John@Beurspro.nl, +31 (06) 53 85 76 99
De uitgevende instelling wordt bestuurd door John Beijer.
Agro Nieuwmarkt BV de enige aandeelhouder van de uitgevende instelling (KVK: 36006502).
John Beijer is enige aandeelhouder van Agro Nieuwmarkt BV.
Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling

Nadere informatie over de risico’s
I.
Het risico bestaat dat bestaande klanten wegvallen of dat vraag/adoptie van nieuwe klanten sterk
achterblijft: Het concept is sterk schaalbaar en biedt daarom kansen voor het bereiken van het ‘grote
publiek’. Daarentegen betekent dit ook dat het uitblijven van een verdere groei van het
klantenbestand leidt tot druk op de vaste kosten die gemaakt worden voor het bijhouden en
ontwikkelen van het platform en de algoritmes. Als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten
van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat
dividend betalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s
om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling
II.
Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat Public Trading Online BV
mogelijk niet voldoende kapitaal kan aantrekken om de groeiplannen te realiseren. Dit betekent
dat, in zo’n geval, Public Trading Online BV beperkt wordt in het ontplooien van diensten en het
ontwikkelen van producten. Als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten van aandelen in
de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividend betalingen
niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een deel of
de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.
III.
Overlijden oprichter: Het risico bestaat dat de oprichter van Public Trading Online BV, John Beijer,
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komt te overlijden. Dit is een risico omdat Public Trading Online BV grotendeels leunt op de
marktkennis en expertise van oprichter John Beijer. Dit betekent dat de organisatie een deel van de
betrouwbaarheid en het aanzien zal verliezen, ondanks dat het werk gedeeltelijk elders in de
organisatie is belegd en geborgd. Als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten van aandelen
in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividend betalingen
niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een deel of de
gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.
IV.
Rangorde uitbetaling: Het risico bestaat dat de uitgevende instantie onvoldoende liquide middelen
overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u in dat betreffende
jaar dividend mogelijk later of helemaal niet ontvangt. Ingeval van faillissement hebben de
volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de certificaten van
aandelen: schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht, preferente en concurrente schuldeisers en
de kosten van afwikkeling van faillissement (bijv. de curator). Het alsdan nog resterende kapitaal
zal worden verdeeld onder de aandeelhouders. Dit betekent voor u dat uw Certificaten van
aandelen in Public Trading Online BV in waarde kunnen dalen en/of dividend betalingen niet tijdig,
slechts gedeeltelijk of niet kunnen plaatsvinden en in het slechtste geval u uw inleg of een deel
daarvan kunt verliezen.
V.
Prognoserisico: De in dit informatiedocument en in de overige investeringsdocumenten
genoemde bedragen en percentages zijn voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en
geprognosticeerde ontwikkelingen. Met name de veronderstelde jaarlijkse volumes vanaf 2021
zijn prognoses en zijn zeer bepalend voor het bedrijfsresultaat en daarmee zeer bepalend voor
met name de geprognosticeerde winstdeling. Hoewel cijfers in dit informatiedocument en de
overige investeringsdocumenten conservatieve schattingen zijn en met de nodige zorg zijn
bepaald, zijn deze niet alleen gebaseerd op bekende gegevens maar ook aannames met
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat de gerealiseerde resultaten kunnen
achterblijven op de prognoses. Als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten van
aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat
dividend betalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de
risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende
instelling.

Overige belangrijke risico’s voor de beleggers:
VI.
Risico van verwatering: indien Public Trading Online BV in de toekomst nieuwe aandelen of
aandeelcertificaten uitgeeft ten behoeve van de financiering van verdere groei, dan kan het aandeel
van bestaande aandeelhouders in de onderneming verwateren, waardoor uw invloed en mogelijk
ook uw financieel rendement (tijdelijk) kan afnemen.
VII.
Schadelijke Hacks; Het risico bestaat dat Public Trading Online BV een potentiële target is voor
hackers, omdat er een grote mate van waardevolle informatie/data wordt ingezet binnen het
bedrijfsmodel. Ondanks dat Public Trading Online BV de benodigde maatregelen neemt om
vertrouwelijke informatie goed te beschermen bestaat de kans dat Public Trading Online BV
onverhoopt wordt gehackt. Dit zal impact hebben op de uitvoerbaarheid van de door Public Trading
Online BV aangeboden diensten en als gevolg hiervan kan de waarde van de Certificaten van
aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat
dividend betalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de
risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.
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Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal € 4.750.000
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle certificaten van aandelen wordt ingeschreven.
Hierbij wordt een minimum van € 100.000 gehanteerd alvorens zal worden besloten om over te
gaan tot uitgifte.
De opbrengst wordt gebruikt voor de toevoeging aan het eigen vermogen van Public Trading Online
BV.
De opbrengst wordt gebruikt om de continuïteit van het bedrijf te borgen en een internationale
uitrol mogelijk te maken. Van de opbrengst wordt van elke euro van uw inleg naar schatting 0,10
euro gebruikt om de kosten voor deze investering af te dekken. Naar schatting 0,90 euro van elke
euro van uw inleg wordt geïnvesteerd in onder meer, maar niet limitatief: De overname van een
gerenommeerde partij (concurrent), marketing ten behoeve van de verdere groei van het
klantenbestand - nationaal en internationaal, aankoop van algoritme software voor cryptomunten,
update van de Bigdata software, lancering van nieuwe autotrading (crypto) websites in Duitsland
en twee andere Eurozone landen, verdere professionalisering van de organisatie en internationale
groei.
De opbrengst is – in het geval van het gestelde minimum van € 100.000 - naar verwachting
voldoende voor de verdere ontwikkeling en groei zoals vooropgesteld.
In het geval van een eventuele tekort aan financiering na deze aanbieding kan er worden gekeken
naar financiering met bijvoorbeeld, maar niet limitatief een nieuwe uitgifte of het aantrekken van
vreemd vermogen.
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel andere
kosten. Deze bestaan uit onder meer maar niet limitatief: Personeelskosten, ICT kosten,
administratieve- en consultancykosten, marketingkosten, kosten eigen aan de bedrijfsvoering,
andere operationele kosten - en staan nooit vast. Deze kosten worden in de eerste plaats
gefinancierd door de opbrengsten vanuit de exploitatie.

Nadere informatie over het rendement
Het (cumulerend) rendement (groot 5% per jaar) wordt toegekend aan de agio gestort op de
certificaten van de cumulatief preferente aandelen. Indien het jaarlijkse rendement niet kan
worden uitgekeerd vanwege vennootschappelijke regelgeving, zal het rendement als zodanig
cumuleren. Vanaf 3 jaar na uitgifte van de certificaten van aandelen kan het gecumuleerde
rendement gedurende een looptijd van 2 jaar, samen met de initiële investering worden
geconverteerd naar gewone (stemrechtloze) aandelen Public Trading Online BV.
Het rendement staat los van de waardeontwikkeling van het (certificaat van) aandeel zelf, door
herwaardering bij nieuwe uitgifte of door een exit. Wij zijn behoudend in het doen van rendement
schattingen. Het betreft immers een product in een snel veranderende markt.
De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die
inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.
Het rendement wordt niet (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers en er
zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder
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‘kosten’) ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
Public Trading Online BV is opgericht op 12 mei 2016 als tussenentiteit, en wordt actief als BV
gebruikt voor de activiteiten van Beurspro en Cryptostrategie, sinds januari 2021. De volgende
financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie van Public Trading Online BV, per 31
maart 2021.
Balans
De datum van deze informatie is datum niet eerder dan 3 maanden voor datum van dit
document].
Het eigen vermogen bedraagt € 32.617,- en bestaat uit:
− Geplaatst kapitaal € 1.000,− Overige reserves € 31.617,Het vreemd vermogen bedraagt € 10.381,- en bestaat uit:
− Overige kortlopende schulden € 8.094,− Overlopende passiva € 2.287,De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 76/24. Na de uitgifte van de certificaten van
aandelen is deze verhouding 99/1
Het werkkapitaal bedraagt € 18.731 en bestaat uit:
− Vorderingen € 16.550
− Liquide middelen € 12.562
− Kortlopende schulden (€ 10.381)
Het bedrag aan uitstaande leningen is € 14.392.
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan geen enkele partij.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op de periode van 01-01-2021 tot en met 31-03-2021 en is de meest
recent beschikbare informatie;
De omzet voor deze periode bedraagt € 39.575
De operationele kosten over deze periode bedragen € 14.628

De financiële baten en lasten over deze periode bedragen € 0
De netto winst over deze periode bedraagt € 20.928
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op dinsdag 19 mei 2021 en eindigt op 31 december 2021. De
aanbiedingsperiode eindigt voortijdig zodra alle certificaten van cumulatief preferente aandelen in
Public Trading Online BV zijn uitgegeven. Indien per de beoogde einddatum nog niet alle
certificaten van cumulatief preferente aandelen in Public Trading Online BV zijn uitgegeven kan de
aanbiedingsperiode ook worden verlengd.
De uitgifte van certificaten van cumulatief preferente aandelen in Public Trading Online BV is
uiterlijk op 31 januari 2022.
Indien per de beoogde einddatum nog niet alle aandelen in Public Trading Online BV zijn uitgegeven
kan de aanbiedingsperiode ook worden verlengd.
De uitgifte van de aandelen in Public Trading Online BV is uiterlijk op 31 januari 2022
Alle documentatie m.b.t. de aanbieding vindt u via: https://www.beurspro.nl/investeerders

Procedure:
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven;
•
Op 19 mei 2021 zal de website voor inschrijving op de certificaten van aandelen open gaan.
•
De inschrijving op de certificaten van aandelen verloopt volledig digitaal, via
https://www.beurspro.nl/investeerders.
•
Via de website kunnen beleggers het gewenste investeringsbedrag bepalen (minimaal € 750,-,
zegge: zevenhonderdvijftig) en een transactie maken middels een erkend online
betalingsplatform.
•
Er zullen aanvullende gegevens worden gevraagd van de belegger – ter registratie -, waarna er
een samenvatting van de investering per mail wordt toegestuurd, met verzoek tot ondertekening.

•

De inschrijvingen zullen per batch worden verwerkt, waarna Public Trading Online BV over zal
gaan tot uitgifte van de certificaten van aandelen. Het betreft een onderhandse uitgifte, zonder
tussenkomst van een notaris. De belegger ontvangt uiterlijk op 31 januari 2022 een kopie van
de certificaten van cumulatief preferente aandelen op het opgegeven mailadres, waarna de
certificaten van cumulatief preferente aandelen worden geregistreerd in een overzicht.

•

De inschrijving sluit of op het moment dat het doelbedrag van € 4.750.000 is behaald of wanneer
de gestelde einddatum van 31 december is verstreken. Indien er op 31 december 2021 nog
ruimte is voor inschrijving dan kan de inschrijfprocedure worden verlengd.

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