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DISCLAIMER & CONFIDENTIALITY
Public Trading Online B.V.

Public Trading Online B.V.

www.beurspro.nl & www.cryptostrategie.nl

www.beurspro.nl & www.cryptostrategie.nl

Investment website
Investment website

URL
https://www.beurspro.nl/investeerders

Contact

John Beijer (CEO, oprichter)

Contact

Financieringsvorm

John Beijer, (Founder)

Stemrechtloze cumulatief preferente aandelen

Financing
Maximale bedrag

Certificate of shares
EUR 4.750.000

Target amount
Dividend

EUR 1.000.000
5% op jaarbasis

Max. amount

Start inschrijving

19 mei 2021

EUR 4.750.000

Startdate of registration 31 december 2021
May 11, 2021
Einde inschrijvingsperiode
End of registration period

June 30, 2021
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BRIEF VAN DE CEO

Handelssignalen
op basis van
geavanceerde
algoritmen,
geoptimaliseerd
door experts

Geachte lezer,
Hartelijk dank voor uw interesse in Public Trading Online B.V.
(eigenaar van Beurspro en Cryptostrategie).
Begin jaren negentig - toen ik begon te werken als aandelenanalist ontbrak het aan actuele en relevante informatie voor particuliere beleggers.
Tegenwoordig is er een overschot aan informatie, waardoor het voor particuliere beleggers nog moeilijker wordt om de relevante signalen te destilleren.
Alleen de grootste partijen in de wereld hebben toegang tot de beste
algoritmes, wij gaan deze markten openbreken voor de particuliere belegger.
Beurspro geeft beleggers toegang tot alle financiële markten: indexen,
aandelen, valuta, grondstoffen, opties, futures, fondsen en cryptocurrencies.
Hierdoor kunnen wij particuliere beleggers hetzelfde niveau van geavanceerde
handelsinformatie bieden als institutionele beleggers.
Dit doen wij via onze Fintech-platforms Beurspro en Cryptostrategie.
We combineren zeer geavanceerde algoritmen om trends te volgen en
verbeteren deze vervolgens met de expertise van ervaren effectenmakelaars.
We hopen u binnenkort te mogen verwelkom!
John Beijer
CEO

Investeren in aandelen van een FinTech beursinformatie bedrijf
Wie zijn wij?

Onze doelstelling?

FinTech Beursinformatie bedrijf

Toegang tot handelsalgoritmes
voor iedereen

 Autotrading experts

 Europese marktleider

 Succesvolle handelstrategieën

 Ontwikkelen trading app`s

 Big datatrading

 Perfecte klantervaring

 Samenwerking met de beste partners

 Omzet van €63 miljoen

in de markt
 Winstgevend en snel groeiend

 Beursnotering
 2.000%+ rendementspotentieel

 30 jaar ervaring

Het betreft geprognotiseerde cijfers. De in dit document aangehaald cijfers refereren aan toekomstgerichte verklaringen en verwachtingen.

BeursPro heeft het onmogelijke gedaan:
Professionele handels algoritmes voor zowel
financiële - als cryptomarkten met Wallstreet
niveau rendement toegankelijk
voor iedereen.
80% van de handel op de wereldwijde
beurzen wordt uitgevoerd door financiële
algoritmen. Alleen grote partijen zoals
Goldman Sachs en JPMorgan hebben toegang
tot deze winstgevende technologie. Alleen
de grootste partijen in de wereld hebben de
middelen om deze zeer geavanceerde algoritmes te ontwikkelen. BeursPro brengt dit nu
naar iedereen in de wereld. Financieel
rendement via Artificial Intelligence voor
zowel financiële - als cryptomarkten.
Particuliere beleggers kunnen deze handelssignalen automatisch laten uitvoeren op hun
eigen bankrekening.

De professionals van BeursPro monitoren non stop de markten
en sturen gemakkelijk te begrijpen dagelijkse rapportages over
relevante handels- en trendinformatie. Gebaseerd op koop- en
verkoopbeslissingsalgoritmen en geoptimaliseerd door experts.
De klant ontvangt digitaal het rapport in zijn mailbox en bij alerts
ontvangt de klant direct een whatsapp en email. Zo blijft de
klant altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op
de financiële markten.

Beurspro is super toegankelijk:

in 5 stappen naar succesvol geautomatiseerd handelen!
Partners

Stap 1
Selecteer de gewenste
abonnementsvorm en
abonneer via de
website

Stap 2
Betaal voor het
gekozen abonnement
via de gewenste
betaalmethode

Stap 3
Abonnees ontvangen
gebruikersnaam en
wachtwoord voor
toegang tot hun
persoonlijke account

Autotrading
Indices, Aandelen,
Futures, Opties, Grondstoffen, Valuta en Crypto.
Rapportage
 Aandelen NL &
Wereldwijd
 Trading & Trends
 Grondstoffen,
Goud & Zilver

Stap 4
Handelssignalen en/of
handelsrapporten real
time beschikbaar op
verschillende
apparaten

Stap 5
Start met handelen
of laat onze handels
signalen gelijk live
uitvoeren op uw
bankrekening

Partner banken:
SMS
cryptostrategie.nl/wp-login.php
beurspro.nl/#login

Email
Whatsapp

Autotrading
Indices, Aandelen,
Futures, Opties, Grondstoffen, Valuta en Crypto.
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Onze inkomstenstromen
Vanaf
ABONNEMENTEN
vanaf € 365,- tot € 1575,-

€ 599,Per 12 maanden

ABONNEMENTEN

Onze
inkomstenstromen
Er zijn drie distinctieve
kasstromen

Vanaf

€ 59AB9ON,N-EMEN
Per 12 maanden

ABONNEMENTEN

LEADVERGOEDING
Tussen
Tussen
Tussen € 250, en € 600,
Per aangedragen lead

AANDRAAGFEES

€ 250,- en€€2650,0- ,e-n € 60€0,-25
AANDRAAGFEEPer
S

Per aangedragen lead
AANDRAAGFEES

aangedragen lead

Per transactie per algoritme

Per transactie per algoritme

0.2%

TRANSACTIE FEES

TRANSACTIE FEES

TRANSACTIE FEES
Per transactiePer
pertransactie per algoritme
algoritme 0.2%

0.2%

TRANSACTIE FEES

0.2%

Klaar om de volgende
groeisprong te realiseren

DE ORGANISATIE

Het door de oprichter geleide
team bestaat uit een mix van
doorgewinterde ICT experts
en financiële analisten
3x winnaar van de
“Kooplijsten” award, NL
2 x genomineerd finalist
IEX Gouden Stier
2014 & 2015
3 x genomineerd finalist
Cashcow Awards 2018,
2019 & 2021
John Beijer

Beurspro &
Cryptostrategie
gelanceerd in 2021
Groeiend aantal
abonnees

Groei versnellen
door € 4,75m
kapitaalinjectie
in 2021
Uitrol binnen Europa,
lancering platform
Duitsland in 2022

Volledig
zelf gefinancierd

Samenwerking met
vooraanstaande
financiële
instellingen
Boost van omzet
door 1e overname
in 2021
Geprognotiseerd
EBITDA-groei +352%
tussen 2021 en 2022

Feiten & Cijfers

Geautomatiseerd handelssysteem dat koop en
verkooporders automatisch uitvoert op uw bankrekening

In 2020 was er een record aantal nieuwe beleggers
en zagen we de hoogste groei sinds de jaren 90.

https://www.dnb.nl/actueel/nieuws-statistiek/snb-2021/huishoudens-brengen-exceptioneel-veel-geld-onder-bij-banken-in-2020/
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van de Europeanen
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is momenteel aan
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de ﬁnanciële markten
VS

10%

Slechts 10 procent
van de Europeanen
is momenteel aan
het beleggen.
Bron Europese fondsenfederatie Efama, www.efama.org

10%
EU

In de VS belegt meer
dan 50 procent van
de huishoudens in
de ﬁnanciële markten
Bron: https://www.statista.com/statistics/270034/percentage-of-usadults-to-have-money-invested-in-the-stock-market
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GOED GEPOSITIONEERD IN EEN GROEIENDE MARKT

Particuliere investeerdersmarkt
groeit +17% tussen ’19 en ’20

Twee unieke services binnen de
particuliere investeerdersmarkt

Totaal aantal huishoudens dat privé investeert (Nederland) ´ 15 -’20
Aantal huishoudens in miljoenen, CAGR percentage

Positionering ten opzichte van andere service aanbieders
Particuliere investeringssegment

1,75

+10%

1,4

2015

1,5
HANDMATIG

1,2

2016

2017

2018

B

2019

2020

Ruimte om door te groeien naar het niveau van de VS 22% van alle
Nederlandse huishoudens heeft actieve particuliere investeerders tegen
>50% in de Verenigde Staten.
Bron: Statista, 2021 & Kantar Retail Investor Report 2020

ALGORITMES

GEAUTOMATISEERD

1,1

1,5

A

ALGORITMES GEOPTIMALISEERD DOOR EXPERTS

EXPERTISE

A

Algoritmische handelssignalen, waarbij particuliere investeerders de
handelsbeslissingen nemen

B

Algoritmische handelssignalen, waarbij software / vermogensbeheerders
de transacties automatisch uitvoeren voor particuliere beleggers

Internationale expansie, nieuwe waardeproposities en een
groeiend aantal abonnees stimuleren de verdere omzetgroei
Prognose omzetontwikkeling 2021P – 2027P
EUR miljoen

Prognose ontwikkeling v/h aantal abonnees, 2021 – 2027
Absolute aantallen

Omzetverwachting 2021 - 2027

Omzetverwachting 2021 - 2027
77.000

70.000

70.000.000
€ 62.569.800
60.000.000

50.000

50.000.000
€ 40.970.950
40.000.000

30.000.000

20.000.000

€ 16.752.550
€ 8.998.250

10.000.000
€ 1.780.360
0

30.000

€ 24.659.560

2021

10.000

€ 4.365.500

2022

2023

2024

2025

2026

2027

De inkomsten zullen naar verwachting voornamelijk groeien als gevolg van
internationale expansie en de introductie van aangrenzende zakelijke proposities, die beide de groei van het aantal abonnees stimuleren.

0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

We verwachten door te groeien naar ~77,000 abonnees
tegen het einde van 2027.

Financieren van versnelde groei

Public Trading Online BV geeft voor EUR ~ 4,75 miljoen aan cumulatief
preferente aandelen uit om de groei van het bedrijf te financieren

2,5m
1,5m
1m

EUR

4.750.000

 Website ontwikkeling
 Internationale expansie
 Introductie Cryptocoin
 Big Data Tradingsoftware
 Marketingbudget om nieuwe
klanten te werven, deels binnen
nieuwe geografieën
Top prioriteit
 Overnames van meerdere
gerenommeerde partijen

INVESTERINGSVOORWAARDEN

Investeringsbedrag*

Juridische structuur
Public Trading Online B.V.

 Prijs cumulatief preferente aandelen: € 7,50
 Minimaal investeringsbedrag: € 750,-

Situatie 2021

 Investeringen > € 10.000, ontvangen 1% extra aandelen
 Investeringen > € 100.000,- ontvangen 10% extra aandelen

AGRO NIEUWMARKT B.V.

 Gegarandeerd rendement van 5% per jaar en voorrang bij uitkering
van dividend
 Recht om cum prefs inclusief opgebouwd cumulatief rendement
om te zetten in gewone aandelen, tegen een vastgestelde pre money
waardering van € 12.800.000, op moment van conversie eind 2024

STAK B.P.
(Certificaten van aandelen)

100%

PUBLIC TRADING ONLINE B.V.

Tijdslijn
19 mei
Open voor inschrijving

Campagne Live
EUR 4.750.000

31 december
Einde inschrijvingsperiode

31 Januari
Deadline voor de uitgifte

Eventuele
verlenging

Verwerken van inschrijvingen uitgifte certificaten per batch

100%

Uitgevende
instelling

BEURSPRO
(handelsnaam)

100%
CRYPTOSTRATEGIE
(handelsnaam)

Samenvatting van de belangrijkste investeringsoverwegingen
orvewegreiwnggeineggninegnen
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Verschillende scenario’s om te profiteren van
een investering in Public Trading Online
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Waardestijging
Waardestijging
Waardestijging

WAARDESTIJGING

Dividend
Dividend
Dividend

DIVIDEND

IPO
IPO
IPO

IPO

Investeren
Wilt u investeren in een snel groeiend FinTech beursinformatiebedrijf?
Wij bieden u nu de unieke kans om als early mover in te stappen.
Met deze investeringsronde ligt exponentiële groei binnen handbereik.
De prijs van één certificaat is €7,50 en u kunt deelnemen
vanaf 100 stuks, dus vanaf een bedrag van €750.
De inschrijving vindt online plaats. De procedures lopen netjes via
de notaris en u wordt uitstekend op de hoogte gehouden.

1

2

3

4

Klik op “Deelnemen
aandelen” Vul de
gevraagde gegevens in.

Kies het aantal aandelen
dat u wilt kopen, of vul het
te investeren bedrag in.

U kunt veilig online
betalen via Ideal of
BanContact

U ontvangt direct
uw aankoop bevestiging
per email

Na uw betaling ontvangt u gelijk gegevens om op onze investeerders pagina te kunnen
inloggen en u ontvangt per e-mail een afschrift van uw investering.
Daarnaast zal de begeleidende notaris documenten opstellen en uw aankoop transactie bevestigen.
Na afsluiting van de uitgifte ontvangt u de certificaten.

Amstelveenseweg 500, 1081 KL
Amsterdam 020-2480149
investeerders@beurspro.nl

