
 
 

 
Belangrijkste informatie over de belegging  
 

The Share Council Certificaten  
van Stichting Administratiekantoor The Share Foundation 

 
 

 
 

 

 

Dit document is opgesteld op 15 september 2020 

 
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? 
 
Er wordt direct eigenaarschap in The Share Council aangeboden in de vorm van 
Certificaten van Aandelen. Deze Certificaten van Aandelen worden verkocht door The 
Share Council zelf. Iedereen koopt dus Certificaten van Aandelen van de maatschappij 
The Share Council. 
 
Ter verduidelijking 
De The Share Council Certificaten worden aangeboden door The Share Holding B.V.. 
Deze  houdt op dit moment een grote hoeveelheid Certificaten van Aandelen in zichzelf. 
De originele uitgevende instelling van de The Share Council Certificaten is Stichting 
Administratiekantoor The Share Foundation. Deze stichting is eigenaar van 100% van de 
aandelen van The Share Council en heeft op alle aandelen Certificaten van Aandelen 
uitgegeven aan The Share Holding B.V., die deze heeft doorverkocht. De uitgevende 
instelling van de onderliggende aandelen is The Share Holding B.V.. 
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De hoofdactiviteiten van The Share Holding B.V. zijn:  

1. De service van het juridisch en fiscaal structureren van een organisatie om 
daarna (medewerkers)participatie en stakeholder management te kunnen 
uitvoeren.  

2. het aanbieden van een platform waarop bedrijfseigenaren eenvoudig en snel 
medewerkers, klanten en/of leveranciers kunnen laten participeren in het 
kapitaal van de onderneming  

3. het aanbieden van een platform waarop men indien gewenst publiekelijk 
investeringen kan ophalen 

 
Stel dat jij als bedrijf wilt innoveren of versnellen in deze uitdagende tijden, hoe doe je 

dat dan? Je wilt of kunt niet meer naar een bank voor een lening. Stakeholders als 

medewerkers, klanten en leveranciers zijn belangrijk voor jou maar je hebt hen niet 

kunnen binden aan je bedrijf? Uitdagingen die we juist nu hebben.  

 

In de afgelopen drie jaar is The Share Council uitgegroeid tot dé expert in Nederland op 

het gebied van participatie en eigenaarschap. Het is onze drive om bedrijven te helpen 

versnellen. Innovatie mogelijk te maken, nieuwe investeringen op te halen en de juiste 

mensen aan je bedrijf te binden. Dit is op dit moment voor elke ondernemer interessant. 

 
automatisch wordt gewerkt aan een eerlijkere kapitaalverdeling (passief 
inkomensverdeling) in onze samenleving. 
 
The Share Council is ontstaan omdat we eenvoudig en dynamisch mede-eigenaarschap 

digitaal beschikbaar willen stellen en inzetten voor het bedrijf. Dit betekent: 

 

● Bedrijven en andere entiteiten digitaal structureren 

● Community bouwen door stakeholders aan je te binden 

● Versnellen door intern en/of extern financieringen aan te trekken 

 

Wat is de Next Generation Software van The Share Council  

Concreet betekent dit dat we aandelen van bedrijven op ons platform zetten, in kleine 

digitale stukjes knippen en die in een portefeuille bundelen. Elke portefeuille heeft zijn 

eigen regels, voorwaarden en contracten. Opeens wordt het wel heel makkelijk om  

● inzicht te krijgen in je bedrijven en bedrijfsstructuur;  

● in controle te komen van je participaties; en deze ook nog eens  

● digitaal beschikbaar te stellen voor medewerkers, investeerders, adviseurs en 

klanten;  

● iedereen op een eigen manier aan je bedrijf te binden met een eigen digitale 

portemonnee; en 

● te kopen en verkopen vanuit je eigen portemonnee. 

 

Naast het digitaliseren van bedrijven creëert men snel en eenvoudig een community met 

de juiste stakeholders van het bedrijf. Hierdoor begint de cultuur te ‘leven’, ontstaat 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid om gezamenlijk jouw business naar een 'next 

level' te helpen. 
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Extra waarde voor het bedrijf 

'Verborgen schatten' zien we terug komen bij klanten die naast deze 

basisfunctionaliteiten extra voordelen hebben bedacht om The Share Council op een 

flexibele en creatieve manier in te zetten.  

Creëer eigen geld en zet verborgen liquiditeit in voor het bedrijf, door stukjes aandelen 

beschikbaar te stellen. Een 3 tal voorbeelden die wij in de praktijk zien; 

1. Stel er zijn liquiditeits uitdagingen en de bank geeft geen mogelijkheid tot extra 

financiering, dan ontstaat er een groot probleem. Wij zien dat enkele van onze 

klanten enige aandelen beschikbaar stellen voor familie en vrienden die 

vertrouwen hebben in het bedrijf. Hiermee overbruggen ze een financieel 

uitdagende periode en lossen ze een groot belemmerend probleem op voor hun 

organisatie, medewerkers en klanten.  

2. Een ander voorbeeld van een klant is dat hij zijn adviseur heeft betaald met 

certificaten. Dus een adviseur of partner stuurt een factuur die binnen een paar 

minuten in certificaten is betaald! 

3. Hoe koopt men een business partner uit wanneer er onvoldoende cash is? Het 

uitkopen van de business partner kan door eigen personeel de kans te geven 

zichzelf in te kopen, waarmee men samen de business partner uitkoopt.  

 

Tientallen voorbeelden van nieuwe vormen van financieringen die allemaal aanvullend 

mogelijk zijn door het innovatieve software platform van The Share Council. De nieuwe 

generatie van mede-eigenaarschap waarmee men verborgen liquiditeit gebruikt voor 

verdere groei en versnelling van de onderneming. 

 
De website van de aanbieder is https://www.thesharecouncil.com/.  
 
De website van de aanbieding is 

https://www.thesharecouncil.com/investeer-mee-in-the-share-council.  
De uitgifte, registratie en het beheer van de certificaten van aandelen gebeurd op het 

daarvoor bestemde platform van The Share Council, te bereiken via 

https://www.thesharecouncil.com/. 
 

 

 

 
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 The Share Council Certificaten             
is afhankelijk van de winst die The Share Holding 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 The Share Holding B.V. mogelijk niet in staat is het             
aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 
 

- Verwachte rendementen worden niet behaald; 
- Verwachte groei wordt niet gerealiseerd; 
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- Een team functioneert niet naar behoren; 
 
De The Share Council Certificaten zijn op het moment van schrijven beperkt            
verhandelbaar via het (besloten) platform van The Share Council. In de maanden oktober             
en november wordt er toegewerkt naar een publieke listing van de The Share Council              
Certificaten op het gereguleerde multilaterale handelsplatform "de alternatieve beurs"         
NxChange. Deze publieke listing zal ervoor moeten zorgen dat er meer kopers en             
verkopers van de The Share Council Certificaten zijn, waardoor de investering liquide            
blijft. Desondanks kan het zijn dat er op bepaald moment geen koper is voor uw               
certificaten 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 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. 
 

 

 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
 
De The Share Council Certificaten worden aangeboden aan vrienden, familie, 
werknemers, partners, individuele- en zakelijke beleggers. 
 
De The Share Council Certificaten zijn geschikt voor beleggers die in het model van The 
Share Council geloven, voor de middellange tot lange termijn en zich bewust zijn van de 
risico’s die daarbij komen kijken. 
 
De The Share Council Certificaten zijn niet geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar 
een korte termijn exit (het in een korte tijd verkopen van de certificaten voor een veel 
hogere prijs). Daarnaast zijn de The Share Council Certificaten niet geschikt voor korte 
termijn speculatie (short of long gaan op daghandel), optie handel of enig ander soort 
effectenhandel die gebaseerd is op het verzilveren van "dagelijks rendement".  
 
De Certificaten zijn niet geschikt voor beleggers die geen kennis hebben genomen van de 
beschikbare informatie documenten omtrent de aanbieding van de Certificaten en geen 
voldoende geïnformeerde beslissing kunnen maken met betrekking tot de aankoop van 
de Certificaten en de daaraan verbonden risico's, of de aan de Certificaten verbonden 
risico’s en mogelijkheid tot verlies van de belegging niet kunnen dragen.  
 
Indien een van deze voorbeelden op u van toepassing is, kunt u beter niet investeren 
in de Certificaten: 
- U kunt geen risico lopen op uw beleggingen 
- U heeft geen beleggingservaring 
- U begrijpt niet hoe Certificaten of aandelen werken 
- U wilt geen geld verliezen 
- U belegt met geleend geld 
- Uw levensstandaard kan geen verlies verdragen 
- Uw pensioen hangt af van deze belegging. 
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Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een certificaat (certificaat van een aandelen) in The Share Holding B.V.. 
De nominale waarde van de certificaten van aandelen is EUR 0,00001 
(één/éénduizendste eurocent).  
Op het moment van schrijven zijn er 17.814.271 certificaten in omloop en worden er 
voor deze ronde 2.718.977 nieuwe certificaten uitgegeven waarmee het totaal op 
20.533.249 certificaten komt. 
 
De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is EUR 0,134 (dertien komma vier 
eurocent). 
De prijs van de certificaten van aandelen is EUR 0,134 (dertien komma vier eurocent). 
 
Deelname is mogelijk vanaf 1.000 certificaten (134 euro). 
 
De datum van uitgifte van de certificaten van aandelen is donderdag 24 september 2020. 
 
De looptijd van de certificaten is onbeperkt. De doelstelling is om voor 12 november 
2020 deze ronde te hebben verkocht. 
 
We verwachten een rendement in 2025 tussen 46% en 913%. 
 

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

informatie over het rendement” op pagina 6.  

 

 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Emissiekosten 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten zolang dit via het eigen platform van The 
Share Council gaat.  
Wanneer de certificaten worden uitgegeven op de gereguleerde multilaterale publieke 
beurs NxChange zal er 1% emissiekosten worden gerekend. Deze kosten zijn nodig om 
aan de regels van de toezichthouder en de wet te voldoen. Het uiteindelijke doel van 
deze regels is het beschermen van u als belegger. 
 
Transactie kosten 
Bij verkoop van uw certificaat van aandelen betaalt u geen extra kosten zolang dit via het 
eigen platform van The Share Council gaat.  
Wanneer de certificaten worden verhandeld op de gereguleerde multilaterale publieke 
beurs NxChange en u wilt uw certificaat overdragen aan een andere belegger, dan 
betaald u 0,5% transactiekosten. 
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Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Uw inleg wordt gebruikt voor de verdere groei van The Share Council in de komende 10 
maanden. Uw inleg wordt verdeeld over vijf pilaren: 

1. salesteam versterken, uitbreiden om nieuwe klanten te helpen versnellen (40%) 
2. marketing voor naamsbekendheid en focus op onze doelgroep (30%) 
3. software (platform) development, gevraagde klant functionaliteiten ontwikkelen 

(15%) 
4. TSC Exchange, publiek beursplatform activeren voor grote projecten  (10%) 
5. overige/onverwachte kosten (5%) 

 
Uw inleg behoort tot het vermogen van The Share Holding 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: The Share Holding BV 
 
De aanbieder 
De aanbiedende instelling is de  Besloten Vennootschap The Share Holding B.V., 
opgericht op 12-10-2017 en gevestigd in Amsterdam onder KvK nummer 69818371. Het 
adres van de aanbiedende instelling is Kuipersstraat 35h 1074EE, Amsterdam. De website 
van de aanbiedende instelling is www.thesharecouncil.com. 
 
Contactpersoon: Quintus Willemse, quintus@thesharecouncil.com, 0031642458630.  
 
De aanbiedende instelling wordt bestuurd door Quintus Ferdinand BV vertegenwoordigd 
door Quintus Willemse en Boysinbusiness BV vertegenwoordigd door Marcel ten Brinke.  
 
De aanbiedende instelling heeft de volgende handelsnamen:  

- The Share Council 

- The Share Holding BV 

- Stem App BV 
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De enig aandeelhouder van de aanbiedende instelling is Stichting Administratiekantoor 
The Share Foundation vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuurders Quintus 
Ferdinand BV vertegenwoordigd door Quintus Willemse en Boysinbusiness BV 
vertegenwoordigd door Marcel ten Brinke. 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van aanbiedende instelling The Share Holding B.V.: 
De hoofdactiviteit van The Share Holding B.V. is het aanbieden van een platform waarop 
bedrijfseigenaren eenvoudig en snel medewerkers kunnen laten participeren in het 
kapitaal van de onderneming en indien gewenst publiekelijk investeringen ophalen. 

Visie 
In de wereld van morgen is mede-eigenaarschap de norm! Is sterke loyaliteit, toewijding 
en inclusiviteit de basis voor verdere groei zodat personen en ondernemingen kunnen 
excelleren. Iedereen profiteert van de meerwaarde. 
 
Missie 
De nieuwe generatie mede-eigenaarschap bereiken we door onderstaande 3 punten 
beschikbaar te stellen  
1. Bedrijven en aandeelhoudersregisters te digitaliseren 
2. Communities te bouwen van medewerkers, investeerders, klanten en toeleveranciers 
3. Investeringen ophalen te groeien met crowdfunders en publieke verhandelbaarheid 
 
Met als doel dat iedereen kan participeren en mede-eigenaar kan worden van de 
organisatie waar hij voor werkt, samen met de ondernemer. Hiermee worden 
organisaties stabieler, mede-eigenaren meer betrokken en verantwoordelijk voor het 
samen uitbouwen van succes! Iedereen krijgt hiermee eenvoudig de kans om deel te 
nemen aan het grote kapitaal. 
 
De uitgever 
De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen. De 
uitgever is het Stichting Administratiekantoor The Share Foundation, dat certificaten van 
aandelen uitgeeft. De onderliggende aandelen van de certificaten zijn juist wél 
uitgegeven door de aanbiedende partij The Share Holding B.V. 
 
Structuur 

De certificaten zijn uitgegeven door The Share Foundation die 100% eigenaar is van The 

Share Holding B.V. The Share Holding B.V. heeft 1 miljard aandelen uitgegeven, deze 

liggen allen bij The Share Foundation. The Share Foundation heeft hiervoor 1 miljard 

certificaten uitgegeven, hiervan ligt het merendeel (iets meer dan 980 miljoen) bij The 

Share Holding B.V. zogenaamd "op de plank". Certificaten van aandelen van The Share 

Holding B.V. die in eigendom zijn van The Share Holding B.V. doen niet mee in het 

economisch nog het juridisch verkeer. Een bedrijf mag geen economisch recht noch 

juridisch recht uitoefenen op aandelen of certificaten van aandelen van zichzelf die 

gehouden worden door haarzelf.  

Het voordeel van deze structuur is dat de organisatie The Share Holding B.V. zelf controle 

heeft over de uitgifte van certificaten van aandelen, waardoor men bij goedkeuring door 

de certificaathoudersvergadering snel en flexibel certificaten kan uitgeven zonder dat 

daar een notaris voor nodig is. 
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In september 2020 zijn er van de 1 miljard certificaten 17.8 miljoen certificaten in 

omloop, in zowel het economisch als juridisch verkeer. Deze 17.8 miljoen certificaten 

vertegenwoordigen hiermee 100% van de waarde van The Share Holding B.V. 

 

Besluiten 

Aan de certificaten zijn alle economische en juridische rechten verbonden. In de statuten 

van The Share Holding B.V. is opgenomen dat een rij specifieke besluiten per definitie via 

de aandeelhoudersvergadering moeten worden besloten. In de statuten van The Share 

Foundation is aangegeven dat deze zelfde besluiten dan weer door de vergadering van 

certificaathouders (alle aandeelhouders) moeten worden besloten. Bijvoorbeeld: 

 

a. wijziging van de Statuten van de Vennootschap; 

b. uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen in de Vennootschap; 

c. vervreemding van Certificaten door de Vennootschap; 

d. ontbinding van de Vennootschap; 

e. en meer… 

 

Op verzoek worden alle statuten en algemene administratievoorwaarden gedeeld. 

 

Uitgifte nieuwe certificaten 

Er zijn beschermingsmechanismen voor alle aandeelhouders ingevoerd. De belangrijkste 

hierbij is dat The Share Holding B.V. niet zonder toestemming van de vergadering van 

certificaathouders nieuwe certificaten kan uitgeven (lees: de certificaten die op de plank 

liggen zomaar kan verkopen). Om zo onverwachte verwatering tegen te gaan. Hier zijn 

twee uitzonderingen op: 

1. Er zijn twee uitgiftes van certificaten reeds gepland na deze funding ronde. 

Hiervoor worden nieuwe certificaten door de The Share Holding B.V. verkocht. 

Het gaat hierbij om een ronde van EUR 1,25 miljoen zomer 2021 met een 

verwachte waardering van EUR 5 miljoen  en een van EUR 1,2 miljoen zomer 

2022 met een verwachte waardering van EUR 12 miljoen. 

2. Daarnaast koopt iedere nieuwe klant van The Share Council voor EUR 1.000 aan 

Certificaten van Aandelen tegen de dan geldende dagwaarde. Dit gebeurd via de 

standaard onboarding factuur en heeft als doel om de klanten te binden. Voor 

deze certificaatuitgiftes zal er altijd een batch certificaten beschikbaar zijn. 

 
Nadere informatie over de uitgevende instelling:  
 
De uitgevende instelling is een Stichting Stichting Administratiekantoor The Share 
Foundation, opgericht op 17-07-2020 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK nummer 
78616182. Het adres van de uitgevende instelling is Kuipersstraat 35h 1074 EE, 
Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is www.thesharecouncil.com. 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door haar bevoegd bestuurders Quintus 
Ferdinand BV vertegenwoordigd door Quintus Willemse en Boysinbusiness BV 
vertegenwoordigd door Marcel ten Brinke. 
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De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Stichting 

Administratiekantoor The Share Foundation 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instantie: het toekennen van 
certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van Aandelen, het 
uitoefenen van alle aan die Aandelen verbonden rechten, onder de verplichting het 
ontvangen aan de Certificaathouders uit te keren, alles binnen het kader van de 
Administratievoorwaarden, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande 
direct verband houdt. 

 

 
Nadere informatie over de risico’s 
 
De risico’s van de belegging zijn als volgt: 

1. Verwachte rendementen worden niet behaald: het risico bestaat dat het 
verwachte rendement niet wordt behaald omdat The Share Council niet de 
verwachte inkomsten genereert via het platform voor medewerkersparticipatie. 
Dit kan komen door een te lage aanwas van nieuwe klanten op het platform, te 
lage marges of hoge onverwachte kosten. Dit heeft als gevolg dat er geen of 
minder dividend kan worden uitgekeerd aan beleggers en dat de The Share 
Council Certificaten gelijk in waarde blijven of minder waard worden indien dit 
risico zich voordoet. 
 

2. Verwachte groei wordt niet gerealiseerd: ondanks de covid periode zien we een 
fit met de markt die inclusiviteit wil, op zoek is naar mede-eigenaarschap 
waardoor dit het momentum is voor verdere uitbreiding van The Share Council. 
Het risico bestaat dat we deze groei niet kunnen vasthouden en dat het aantal 
nieuwe klanten stokt of in mindere mate groeit. Daarnaast lopen er op dit 
moment een aantal grote projecten waarmee we onze dienstverlening kunnen 
verbreden en uitbreiden. De kans bestaat dat één of meerdere van deze 
projecten niet slagen. Dit zou betekenen dat de omzet lager uitvalt dan verwacht 
en dat heeft onder andere als gevolg dat we minder kunnen investeren in de 
verdere groei van het bedrijf. Mocht dit risico zich openbaren dan kan dat een 
negatief effect hebben op de waarde van de The Share Council Certificaten. 
 

3. Een team functioneert niet naar behoren: omdat we de afgelopen maanden zijn 
gegroeid hebben we het team uitgebreid om die groei te kunnen vasthouden en 
om verder uit te breiden. De kans is aanwezig dat één of meerdere van deze 
nieuwe werknemers niet naar verwachting presteren en/of dat de 
samengestelde teams niet goed blijken te functioneren. Meer personeel brengt 
hogere kosten met zich mee en als de voordelen van het extra personeel niet 
opwegen tegen de kosten, dan kan dat een negatief effect hebben op de waarde 
van de The Share Council Certificaten. 

 

 

9 

 



 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
Er zijn een beperkt aantal certificaten beschikbaar, startend met pakketten van 134 euro 
met een totale opbrengst van de aanbieding die bedraagt € 300.000.  
 
De opbrengsten worden verdeeld over vijf pilaren: 

1. sales uitbreiding (40%) 
2. marketing budget (30%) 
3. software (platform) development (15%) 
4. activeren van eigen publiek beursplatform, TSC Exchange (10%) 
5. overige/onverwachte kosten (5%) 

 
Sales 
Sales basisstructuur verder uitbouwen, dit betekent het team van cold-sales/acquisitie 
uitbreiden met jonge gedreven ondernemers. Daarnaast vooral Resellers activeren, 
oftewel het partners en reseller programma opzetten, inzetten en verbeteren. Hiervoor 
wordt gezocht naar een account manager met ervaring met reseller structuren. Dit 
betekent ook de interne organisatie structuur versterken, automatiseren en efficiënter 
inrichten. 
 
Marketing 
Marketing werkt ondersteunend aan sales en het reseller model. Hierin wordt een beter 
merk neergezet door marketing campagnes te draaien op doelgroepen en ondersteuning 
van ons eco-systeem.  
 
Development 
Doorontwikkeling systeem om gevraagde functionaliteiten  te ontwikkelen en stabiel te 
blijven bij de verwachte groei. 
  
Publieke beurs TSC Exchange 
Voor eind 2020 gaat The Share Council live met een eigen publieke beurs waar eigen 
klanten op een eigen gereguleerde multilaterale publieke beurs publiek geld kunnen 
ophalen en certificaten kunnen verhandelen. Dit geeft enkele van onze grote klanten een 
veel breder palet aan dienstverlening en zorgt ervoor dat MKB Nederland (en straks 
Europa) makkelijker aan nieuwe liquide middelen komt, buiten de bancaire sector om 
(buiten bancaire leningen om). 
 
Overig 
Gezien de snelle organisatie groei zijn wij onder begeleiding verbeterde en nieuwe 
structuren aan het aanleggen om de groei juist te faciliteren. Naast de interne 
optimalisatie ontstaan nieuwe samenwerkingen met specialisten waardoor we versneld 
onze doelstellingen kunnen halen. Het is essentieel om voor mogelijke kansen een klein 
budget beschikbaar te stellen.  In dit proces komen nieuwe ideeën en aanvullende 
business modellen naar boven waar binnen de partitie overig budget voor vrij wordt 
gehouden. Dit is zodoende een pot voor algemene bedrijfs en team optimalisatie. 
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Nadere informatie over het rendement 
 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en bij eventuele verkoop van 
de certificaten. Het rendement wordt bepaald door: 

- de hoogte van de jaarlijkse dividend uitkering 
- de waarde groei van de aandelen van The Share Holding B.V. 

 
Dividend aandelen 
Het dividendbeleid is afhankelijk van de gemaakte winst en de behoefte in welke mate 
het gezonder is om op korte- en midden termijn te investeren ten behoeve de groei van 
de waardering. In 2020, 2021, 2022 zal geen dividend worden uitgekeerd. De prognose is 
dat er mogelijk vanaf 2023 een dividend uitkering komt. Indien dividend wordt 
uitgekeerd gebeurd dit jaarlijks en is dit gemaximaliseerd op 35% van de netto winst. 
 
3 prognoses aangaande dividend 

- prognose 1 is een dividendrendement van 1,3% in 2023 
- prognose 2 is een dividendrendement van 2,6% in 2023 
- prognose 3 is een dividendrendement van 10,5% in 2023 

 
Waarde aandelen 
Huidige waarde van de aandelen is 0,134 euro.  
De waarde sprong van de aandelen is afhankelijk van meerdere factoren. De eerste 
factor is kapitaalgroei door nieuwe investeringen, daarnaast wordt er gekeken naar groei 
van de prestaties van het bedrijf, de aansluiting met de markt en de toekomst prognoses. 
In 2025 zijn er drie scenario's voor de verwachte waarde per aandeel: 

- scenario 1: wordt de waarde per aandeel verwacht op 0,164 euro  
(rendement van 22%) 

- scenario 2: wordt de waarde per aandeel verwacht op 0,657 euro  
(rendement van 391%) 

- scenario 3: wordt de waarde per aandeel verwacht op 1,315 euro  
(rendement van 881%) 

 
We verwachten een rendement in 2025 tussen 24,6% en 902%. Dit is scenario 1 inclusief 
2 jaar dividend van prognose 1, en scenario 3 inclusief 2 jaar dividend van prognose 3. 
 
De investering levert niet genoeg inkomsten op om uit die inkomsten het rendement van 
alle beleggers te kunnen vergoeden. Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van 
de (andere) beleggers. 
 
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan die bedoeld 
onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering wanneer de volledige ronde op het eigen 
Platform van The Share Council wordt opgehaald. Wanneer een deel van de ronde via de 
gereguleerde multilaterale publieke beurs NxChange wordt opgehaald zal er 1% 
emissiekosten worden gerekend. Deze kosten zijn nodig om aan de regels van de 
toezichthouder en de wet te voldoen. Het uiteindelijke doel van deze regels is het 
beschermen van u als belegger. 
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Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
 
De aanbieder is actief sinds 12-10-2017. De volgende financiële informatie is de meest 
recent beschikbare informatie. 
 
Balans 
 
Betreft financiële data van The Share Holding B.V. 
De datum van deze informatie is 15 september 2020. 
 
Het eigen vermogen bedraagt € 548.287 en bestaat uit: 

− gestort kapitaal €   10.000 
− agiostorting € 538.287 

 
Het vreemd vermogen bedraagt € 259.055 en bestaat uit: 

− Kortlopende leningen €   18.890 
− Langlopende schuld € 240.165 

  
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 67/33 (weergeven zoals 50/50, 
totaal 100)]. Na de uitgifte van de certificaten van aandelen is deze verhouding 76/24 
(weergeven zoals 50/50, totaal 100).  
 
Het werkkapitaal bedraagt € 42.925 en bestaat uit: 

− Debiteuren  € 28.125 
− Cash  € 30.000 
− Kort termijn verplichten(€ 15.200) 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is € 259.055. Dit betreft € 18.890 aan kortlopende 
lening overgebleven van een converteerbare lening die in de komende twee jaar wordt 
terugbetaald. Het bedrag van € 240.165 is het restant van een langlopende lening met de 
softwareleverancier waar een betaaltermijn van 6 jaar mee is afgesproken. Deze lening 
heeft een relatief hoge rente van 7,9% op jaarbasis. Dit is gelijk aan de rente van de 
bancaire lening die de softwareleverancier is aangegaan om de software te kunnen 
leveren. De bestuurder Quintus Willemse staat persoonlijk garant voor het verschuldigde 
bedrag van deze lening. De lening wordt maandelijks afbetaald met een vaste annuïteit, 
en kan op ieder moment zonder boete in zijn geheel worden terugbetaald. Wanneer de 
winsten van The Share Council dit toelaten zal er een versnelde terugbetaling worden 
uitgevoerd. Deze lening zal niet worden afbetaald met de huidige investring, tenzij de 
nieuwe investeerders en certificaathouders van deze ronde en toekomstige rondes hier 
expliciet voor kiezen. 
 
Zekerheden 
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend. 
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Resultatenrekening 
De volgende informatie ziet op de periode van de eerste 6 maanden van 2020 (t/m juni 
2020) en is de meest recent beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt € 37.435,00 
De operationele kosten over deze periode bedragen € 20.013,80 
De overige kosten over deze periode bedragen €   4.736,51 
De nettowinst over deze periode bedraagt € 12.684,69 
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten van aandelen. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 300.000 
 
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken. 
 
Na de uitgifte van de certificaten van aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd 
vermogen 76/24 (weergeven zoals 50/50, totaal 100)].  
 
Na de uitgifte van de certificaten van aandelen bedraagt het werkkapitaal € 313.925 en 
bestaat uit: 

− Debiteuren  €   28.125 
− Cash  € 300.000 
− Kort termijn verplichten(€   15.200) 

 

 

 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op 24 september 2020 en eindigt op 12 november 2020.  
 
De uitgiftedatum van de The Share Council Certificaten is 24 september 2020.  
 
Uitgifte van The Share Council Certificaten verloopt via het platform van The Share 
Council tot het moment dat de listing van The Share Council op de gereguleerde 
multilaterale publieke beurs NxChange voldaan is, dan geschiedt de uitgifte via 
NxChange. 
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:  

 
1. Contact op te nemen met The Share Council via 

https://www.thesharecouncil.com/investeer-mee-in-the-share-council  
Hierbij zal TSC contact opnemen en de investeerder verifiëren  

2. Een account op het platform van The Share Council aan te maken. 
3. Het aantal gewenste certificaten bekend te maken. 
4. Te wachten tot door The Share Council de transactie van certificaten op het 

platform van The Share Council heeft klaargezet. 
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https://start.exactonline.nl/docs/FinTransactions.aspx?GroupBy=1&IgnoreSettValue=1&FinPeriod%24To=12&_Division_=2207532&GLScheme=%7b55abb8d1-2b69-4186-a650-ef61af41cb85%7d&CompareWith=previousyear&AfterEntry=-1&FinPeriod%24From=1&GLCLassification=%7b99ff4a0b-0142-4c24-8f15-0f092835e354%7d&Mode=1&UsePeriods=1&FinYear=2020
https://start.exactonline.nl/docs/FinTransactions.aspx?GroupBy=1&IgnoreSettValue=1&FinPeriod%24To=12&_Division_=2207532&GLScheme=%7b55abb8d1-2b69-4186-a650-ef61af41cb85%7d&CompareWith=previousyear&AfterEntry=-1&FinPeriod%24From=1&GLCLassification=%7b621ade33-65dd-4062-aaf0-2956abb5e6d6%7d&Mode=1&UsePeriods=1&FinYear=2020
https://www.thesharecouncil.com/investeer-mee-in-the-share-council


5. De transactie van de certificaten te accepteren door het bedrag over te maken 
via Ideal of bank betaling op het platform van The Share Council en daarna de 
instructies tot accepteren te volgen. 

6. Gefeliciteerd, u bent nu mede-eigenaar van het platform met een droom, de 
droom om iedere Europeaan mede-eigenaar te maken!! 
 

Gefeliciteerd! Bij deze bent u mede-eigenaar van The Share Council waarmee we 
gezamenlijk nog meer impact gaan maken voor ondernemers, medewerkers alsook alle 
stakeholders die belangrijk zijn voor groei en succes! Samen maken we de wereld een 
klein stukje beter! 
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