Werk mee aan de start van
de nieuwe financiële wereld.
Crowdfunding

Maak investeren mogelijk.
Investeer in de
toekomst van finance
Laagdrempelig investeren in de nieuwe financiële wereld.

Met crowdfunding kunt u op twee
manieren profiteren van de toekomst.
Word eigenaar van uw eigen fonds.

Beste investeerder,
Het beleggen in een beleggingsfonds
geeft voor veel mensen een rustig gevoel.
Omdat betrouwbare en professionele
portfoliobeheerders zorg dragen voor hun
vermogen, hebben investeerders tijd vrij om te
steken in het laten groeien van hun eigen bedrijf
of in het gezin.
Door middel van deze crowdfunding geven we
u de mogelijkheid om met een lager bedrag
mee te doen aan de groei van Gini Capital en
haar fondsen en zo dubbel te profiteren van de
toekomst waar wij in beleggen.
In deze brochure geef ik u graag een inkijkje in
ons bedrijf, de fondsen waar wij ons mee bezig
houden, onze visie op de toekomst, mijn team
en de propositie die wij u graag doen om te
investeren in dit jonge en mooie bedrijf.
We werken graag met u samen aan een
beter en groter Gini Capital.
Namens het team van Gini Capital,
S.F. van der Poel
Algemeen Directeur

Certificaten van Cumulatief
Preferente aandelen in het
kapitaal van Gini Capital B.V.
6,5% tot 8% dividend op jaarbasis en optioneel 15% conversiekorting

Met deze financieringsronde zijn wij voornemens
kapitaal op te halen om de exploitatie van ons huidige
Digital Future Fund en de research en development
kosten van onze nieuwe fondsen te bekostigen.
Enkele basiscijfers:
• Waarde uit te geven certificaten: € 1.500.000
• Minimum investering: € 25.000
• Kenmerk certificaten:
Verbonden aan cumulatief preferente aandelen
in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk
certificaat is verbonden aan 1 onderliggend
aandeel.
• Aandeel:
Uitgifteprijs: € 2,00
Nominale waarde: € 0,10
Agio: € 1,90
• Looptijd: 3 jaar
• Dividend op jaarbasis:
6,5% vanaf € 25.000 tot € 50.000
7% vanaf € 50.000 tot 75.000
7,5% vanaf € 75.000 tot € 100.000
8% vanaf € 100.000
• Uitkering dividend op jaarbasis zonder
conversiekorting of accumulerend met 15%
conversiekorting na de looptijd

Certificaathouders hebben recht op cumulatief
preferent dividend, wat inhoudt dat:
• certificaathouders recht hebben op jaarlijks
dividend ter hoogte van het hierboven vermelde
percentage dividend;
• certificaathouders van cumulatief preferente
aandelen zijn preferent op de winst/dividend ten
opzichte van aan (lees: voorrang hebben op) de
houders van ‘gewone’ aandelen in de uitgevende
instelling;
• na een jaar waarin het dividend niet uitgekeerd
kan worden, de dividend claim niet vervalt maar
wordt doorgeschoven naar het eerstvolgende jaar
waarin wel voldoende winst behaald is om ook het
(achterstallig) dividend uit te kunnen keren.
Voor meer informatie over deze certificaten en de
onderliggende aandelen verwijzen we naar het
Informatiememorandum dat verkrijgbaar is op onze
website investeren.gini.capital.
Geïnteresseerden dienen een eigen onderzoek te
verrichten op basis waarvan zij een eigen analyse en
beoordeling kunnen maken.

Direct investeren

Het verdienmodel van Gini Capital
Als fondsbeheerder verdienen wij als onze
participanten dat ook doen. Er is dus een gezamenlijk
belang in het zo goed mogelijk uitvoeren van de trades
en het zo laag mogelijk houden van de kosten.
Om de fondsen te kunnen voorzien van de beste
mensen en de beste trades, rekenen wij lopende
kosten gedurende het hele jaar en incidentele kosten
in het geval van positief rendement per participant.
Tevens rekenen wij instapkosten en uitstapkosten,
om de administratieve kant van het fonds te kunnen
betalen. Zo hoeft Gini Capital niet voor de kosten van
een participant op te draaien.
Een voorbeeld met drie scenario’s
Participant X stapt in met € 100.000 en blijft 1 jaar aan
als participant in het Gini Capital Digital Future Fund.
In die tijd wordt een netto rendement van 10% behaald,
evenredig verdeeld over het jaar.
De kosten die Participant X betaalt zijn eenmalig 1%
instapkosten, een jaarlijkse beheervergoeding van
1,8% over zijn belegging en jaarlijkse directe kosten
geschat op 0,8% bij een AUM van 10 miljoen.

van 2,5%. In totaal haalt Gini Capital uit Participant X
een omzet van € 6.507.
Zou er geheel geen performance zijn gedraaid (ook
geen negatief), dan zou Gini Capital een omzet van
€ 6.100 behaald hebben en bij een negatief rendement
van 10% zou een omzet van € 5.724 behaald worden.
In het geval van ons positieve scenario (met data uit
een uitgebreide backtest van 25 aandelen) zou de
opbrengst zelfs kunnen oplopen tot € 34.102 aan een
enkele participant
Zo kunnen de vaste kosten van participanten gedekt
worden vanaf een AUM (assets under management)
van ongeveer € 20.000.000 aan fondsvermogen.
In de onderstaande grafiek geven we onze prognose
weer van een groeiend en startend fonds. In deze
prognose is rekening gehouden met groei door
instromend fondsvermogen en cumulatief rendement
van dit vermogen.
In deze prognose hebben wij gebruikgemaakt van
realistische negatieve en positieve marktscenario’s,
waarbij resultaten uit het verleden uiteraard nooit
garantie kunnen bieden voor de toekomst.

Aan het einde van jaar 1 verkoop Participant X alle
participaties in het fonds tegen een uitstapvergoeding
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De kosten gaan voor de baten uit
Met deze financieringsronde kunnen we als Gini
Capital ons de komende drie jaar richten op het
exploiteren van ons Digital Future Fund en het
ontwikkelen van nieuwe fondsen, waarvan er op het
moment van schrijven al twee in de pijplijn zitten.
Met de huidige kostenstructuur kunnen we snel
opschalen zonder daarbij veel nieuwe kosten te
hoeven maken.

Nu de fondsenstructuur staat wordt het tijd om het
fondsenhuis uit te bouwen naar een speler van
formaat in de Lage Landen en een nieuw icoon in het
financiële landschap.
In het overzicht hieronder ziet u dat verreweg onze
grootste kosten gaan richting de marketing en
sales afdeling, om daarmee een grote instroom en
ontwikkeling van de fondsen te realiseren.
Dit overzicht betreft een schatting en zal zich
aanpassen naar de Assets Under Management.

Kostenprognose Gini Capital B.V.
Jaar 1
Personeel
Huisvesting
Kantoor
Marketing en Sales
Adviseurs
Financiering
Bank en Verzekering
Onvoorzien (5%)
Totaal

Jaar 2
€ 131.500
€ 18.000
€ 9.650
€ 360.267
€ 28.750
€ 10.712
€ 4.050
€ 28.146
€ 591.076

Jaar 3

€ 204.000
€ 24.000
€ 8.050
€ 552.960
€ 27.000
€ 45.128
€ 5.400
€ 43.327
€ 909.865

Kostenstructuur Gini Capital B.V.
Financieringen - 6%
Research - 5%
Kantoor en Adminstratie - 4%
Personeel - 27%
Marketing en Sales - 58%

Uw investering
aan het werk
Solide structuur voor exponentiele groei

€ 204.000
€ 24.000
€ 8.650
€ 331.500
€ 27.000
€ 40.064
€ 5.400
€ 32.031
€ 672.645

Jaar 4
€ 204.000
€ 24.000
€ 9.250
€ 331.800
€ 27.000
€ 35.000
€ 5.400
€ 31.823
€ 668.273

De toekomst van beleggen
is rooskleurig.
Onze groeiprognoses in detail

Investeerders verdienen aan
beide kanten van de trade
Niet alleen verdienen investeerders aan de winst
die gemaakt wordt op de beurs, maar ze verdienen
ook aan de instroom van nieuwe participanten in de
fondsen van Gini Capital.
Hierdoor kan het rendement gehaald worden in
diverse marktomstandigheden.
Hieronder vindt u een grafiek met de verwachte winst
over de periode van 4 jaar, met als startdatum 1-1-2022.
In onze modellen hebben wij rekening gehouden
met positieve en negatieve scenario’s en deze laten
doorrekenen met realistische beurskoersen.

Gunstig scenario
In ons gunstige scenario gaan positieve koersen en
instroom hand in hand. Waarbij rekening is gehouden
met enkele kleine correcties op de markt en een
uitstroompercentage van 0% in drie jaar.
Negatief scenario
In het negatieve scenario gaan we uit van een
bruto rendement van 10% op jaarbasis. Dit zou een
historisch laag rendement op jaarbasis zijn voor
Web 3.0- en blockchain-gerelateerde aandelen.
Realiteit
In realiteit is slechts een relatief kleine winst benodigd
om het dividend van u als certificaathouder te kunnen
behalen. Hierdoor komt u in de meeste scenario’s als
winnaar uit de bus.

Cumulatieve winstprognose van 01-01-2022 tot en met 31-12-2025 (in miljoen)

Ontvang 39% rendement
op uw investering
Tot 8% op jaarbasis en optioneel 15% conversiekorting

Uw Return On Investment
Als beheerder van fondsen weten we als geen ander
dat er slechts een cijfer telt en dat is degene onder aan
de streep.
Nu de infrastructuur staat wordt het tijd om dit
fondshuis uit te bouwen naar een speler van formaat in
de Nederlandse en Belgische markt.
Na de uitrol van het ons eerste fonds, starten we met
de verdere uitbouw van het fondshuis. Dat doen we
aan de ene kant door meer fondsen te introduceren en
aan de andere kant de commerciële vleugel bij Gini te
versterken.

Afhankelijk van uw investeringsbedrag bieden we
6,5 tot 8% dividend op de cumulatief preferente
aandelen en daar bovenop bieden we beleggers
de mogelijkheid een conversiekorting van 15%
toe te passen als u uw dividend jaarlijks heeft laten
accumuleren.
Daarmee wordt het hoogste rendementspercentage
in 3 jaar tijd 39% en kunt u zeggen dat u aan de voet
van de toekomst van beleggen hebt gestaan.
In onderstaande grafiek ziet u de bandbreedte van de
waardeprognose van de certificaten van start tot aan
de conversie na 3 jaar.

Als u met ons deze groei mogelijk maakt, dan maken
we ook graag uw groei mogelijk.

Minimaal*
Maximaal

Waardeprognose certificaten (teruggerekend naar 12.500 certificaten)
3.500

€ 35.000
3.500

3.300

€ 33.000
3.300

3.100

€ 31.000
3.100

2.900

€ 29.000
2.900

2.700

€ 27.000
2.700

2.500

€ 25.000
2.500

Jaar
0
Jaar
0

Jaar 0

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Investeer in het eerste fondsenhuis
van morgen, Gini Capital
De visie op de lange termijn

Gini Capital
De Gini-index is een statistische maatstaf van de
ongelijkheid in een verdeling in bijvoorbeeld inkomen
of vermogen.
Doordat veel blockchain beleggingen nog in hun
kinderschoenen staan is het risico buiten de reguliere
en gecontroleerde aandelenmarkten vaak erg hoog,
waarmee kennis en vermogen een grote voorsprong
kunnen bieden in deze markten.
Om de brug te slaan tussen de reguliere
aandelenhandel en de nieuwe markten van het Web
3.0 en blockchain-investeringen zijn wij als eerste het
Gini Capital Digital Future Fund gestart.
Maar daar stoppen de plannen van Gini Capital niet.
Als paraplubeheerder kunnen wij diverse fondsen
aanbieden, om zo meerdere smaken van beleggingen
aan te kunnen bieden onder dezelfde structuur.
Een stabiele fundering, direct vanaf het begin
Met de basis waarop Gini Capital is opgezet kunnen
nieuwe fondsen relatief snel en eenvoudig opgezet
worden.

Doordat integratie qua software, handel, marketing en
sales sterk is vereenvoudigd zijn niche markten snel
toegankelijk.
Met een team dat gevormd is uit zowel reguliere
aandelenhandelaren, als jonge blockchain- en
marketing experts, kunnen snelheid, kwaliteit en
zorgvuldigheid hand in hand gaan.
Samen met de partners van Gini Capital voor de
dagelijkse trading, beheer van participanten en
geldstromen en juridische zaken is deze fundering
ijzersterk en gebouwd voor de toekomst.
De beste en meest toekomstbestendige
portefeuilles aanbieden
Gini Capital is opgericht met maar één doel voor ogen.
Het toegankelijk maken van lastige en niche materie
voor een grotere markt.
Onze start met het Digital Future Fund is hierbij
nog maar het begin van vele fondsen en financiële
toepassingen.
Met uw investering in Gini Capital kunnen we meer
markten aanboren, meer research doen en nog sneller
groeien.

Vandaag gebouwd
voor de toekomst
De tijdsspanne van Gini Capital en uw investering

Het voorwerk is gedaan
In de afgelopen twee jaar heeft Gini Capital de
volledige infrastructuur opgezet om beleggingsfondsen te beheren, ontwikkelen en in de markt te
zetten.

Waar veel andere startende partijen een hoop zaken
moeten uitbesteden, heeft Gini Capital alle kennis in
huis om zelf fondsen te starten en beheren.

Vereisten hiervoor zijn
• een solide structuur van fondsenhuis, stichtingen
en samenwerkingen;
• een sterke en bewezen directie;
• een ervaren analyseteam;
• een marketingcontract met een van de grootste
mediabedrijven gericht op beleggers;
• een visie gericht op de toekomst en op groei.

Solide structuur
gebouwd
2021

Financiering
geopend
Q2 2022

Hiermee staat alles in de steigers om in 2022 het
fondshuis ook effectief uit te bouwen. We hebben
eerst de volledige structuur op orde gekregen en
kunnen nu de markt op. Om deze groei te faciliteren,
nodigen we investeerders uit om mee te participeren
in Gini Capital.
Samen met uw investering kunnen we dit fondsenhuis
uit bouwen tot een toonaangevende instelling in de
Lage Landen, want onze ambities reiken ver. Heel ver.

Start Digital
Future Fund
Q3 2022

Lancering twee
nieuwe fondsen
Q4 2022

Prognose
20M AUM
Q2 2024

heden
In 2022 willen we Gini Capital definitief op de kaart
zetten. We beginnen online en zullen vanaf mei starten
met onze online campagnes.
Daarvoor hebben we een ervaren marketingmanager
aangetrokken, werken we samen met een van de
meest vooraanstaande webbureaus in Amsterdam en
hebben we concrete gesprekken met verschillende
marketingpartners die kunnen ondersteunen met de
lancering van onze fondsen.

De nichefondsen die wij willen gaan aanbieden zijn
niet alleen voor vermogende particuliere beleggers
geschikt, maar ook voor institutionele partijen. Om
beide groepen klanten te bedienen is het noodzakelijk
dat Gini Capital uitbreidt met een salesdesk.
Uiteraard stoppen onze ideeen en werkzaamheden
niet na de lancering van de drie fondsen, maar blijven
we bouwen aan nichefondsen in de toekomst.

Gini Capital Digital Future Fund
Voor nieuws las u de krant of bezocht u Teletext. Een
brief werd nog voorzien van een postzegel en bellen
met familie in Amerika kostte ruim een gulden per
minuut. De tijd voor het internet is tegenwoordig bijna
niet meer voor te stellen.
Tegenwoordig hoeven we daarom ook niemand meer
te wijzen op de kracht van het wereldwijde web en de
mogelijkheden daarvan. Maar slechts weinigen zijn
zich bewust van de revolutie die op komst is.
Waar veel websites en netwerken werken volgens het
web 1 of de web 2.0 standaard, waarbij één computer
eigenaar is van de gegevens, staan we aan de
vooravond van de transitie naar het Web 3.0.
De Web 3.0- en blockchain-technologie geven de
ruimte aan gebruikers om hun data voor zichzelf in te
zetten.
Het nieuwe web houdt rekening met voorkeuren en
gewoontes en kan deze gegevens zelf samenvoegen
voor de beste ervaring voor de gebruiker.
Het web wordt dus sneller, slimmer en
gebruiksvriendelijker. Dat opent een nieuwe inkijk naar
de mogelijkheden van het internet.

Opties die we vandaag nog niet kunnen bedenken zijn
over 10 jaar gemeengoed.
Het duurde 75 jaar voor de telefoon meer dan 100
miljoen gebruikers had, het internet deed daar 7 jaar
over en Instagram slechts 2 jaar.
De nieuwe financiële wereld begint vandaag.
We zijn nog maar net begonnen met groeien, maar
wie wacht mist de boot. Vraagt u uzelf wel eens af
hoe uw leven eruit had gezien als u 10 jaar geleden in
Facebook of Twitter had belegd?
Hieronder ziet u de grafiek van enkele bedrijven
die zich in de afgelopen 3 jaar bezig hebben
gehouden met zich klaarmaken voor deze nieuwe
internetstandaard.
De outperformance is gigantisch, zeker als we die
afzetten tegen de meest technologisch geavanceerde
index van dit moment, de NASDAQ.
Zodra het Web 3.0 en blockchain-technologie
gemeengoed zijn geworden in de wereld ziet u direct
welke bedrijven klaar zijn voor deze nieuwe wereld en
welke zullen achterblijven. Zorg dat u niet behoort tot
deze tweede groep.

Data verkregen uit een backtest.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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“The internet is a revolution
in communications. “ - Bill Gates
We staan aan de vooravond van een digitale revolutie.

Wij begrijpen ook dat achteruitkijken altijd makkelijker
is dan vooruit, maar de vraag die u moet stellen is:
gelooft u in de verdere toekomst van het internet?

Nu investeren in een beleggingsfonds, dat zich richt
op de toekomst, is daarom de beste manier om te
genieten van meer kennis en inzicht op de markt.

Bovenstaande quote van Bill Gates uit 1996 liet zien
waar we met het Web 1 toe in staat waren. Nu, 26 jaar
later, is het internet niet meer weg te denken uit het
huidige leven.

Verplaats de Gini-curve in uw voordeel en gebruik
investeringen van anderen, de kennis van ons team en
het gezamenlijk belang om uw voorsprong te halen op
de markt.

Toch staan we vandaag aan de vooravond van een
digitale revolutie. Een waar u met argusogen naar
kunt blijven kijken of waarbij u kunt inzien dat we nog
wekelijks nieuwe toepassingen vinden voor deze
geweldige techniek.

Bigger, bolder, better
Het team van Gini Capital bestaat uit een selecte
groep vaste krachten met sterke freelancers daar
omheen.

De revolutie begint met of zonder u
Sinds 2009 zitten we in een bull markt en lijken de
plafonds niet hoger te kunnen, maar na vette jaren
volgen altijd magere jaren. Maak nu uw keuze aan
welke kant van de medaille u wilt staan.
Geen enkele revolutie begint zonder slag of stoot en
we beloven u zeker geen gouden bergen. Wat we wel
willen doen is u bewust maken van de T-splitsing waar
de markt zich op bevindt.

Alle leden van het team hebben een aantoonbare
trackrecord binnen financiële instellingen en hebben
gezamenlijk meer dan 100 jaar gecombineerde
beurservaring achter hun naam staan.
Door hun uitvoerige ervaring en kennis van de markt
zijn zij uitermate geschikt om een nieuw, groter, sterker
en gedurfder fonds neer te zetten, zonder voorbij te
gaan aan de bestaande geschreven en ongeschreven
regels. Zij zijn klaar om de markt te veroveren.

Groots overzicht
door korte lijnen.
Transparante bedrijfsvoering van AAPL tot Z

Individuele
gewone aandeelhouders

Individuele cumulatief
preferente aandeelhouders
Stichting
Administratie Kantoor
Aandeelhouders

Gini Capital B.V.

S. van der Poel
Algemeen Directeur
S. Pravisani
Directeur Compliance

R. Speet
Research analist
L. van der Struik
Marketingstrateeg

Stichting
Gini Funds

Stichting
Gini Trends
Digital
Future Fund

Ons team heeft meer dan 100 jaar
aan gecombineerde beurservaring.
Van reguliere aandelenhandel tot blockchainkenners

Sebastiaan van der Poel

Silvio Pravisani

Raja Speet

Algemeen Directeur

Directeur Compliance

Research Analist

Sebastiaan is al sinds 1997 market
maker op de optiebeurs en is op
alle manieren bekend met de fijne
kneepjes van het vak.

Met meer dan 30 jaar ervaring in
de financiële sector heeft Silvio
een indrukwekkende loopbaan
opgebouwd.

Met jarenlange ervaring als
optiehandelaar, beurscoach, risk
manager en fondsbeheerder is er
geen aandeel dat hij niet kent en geen
strategie waar hij niet van gehoord
heeft.

De laatste jaren richtte Silvio zich
als consultant op het gebied van
compliance en is bij Gini Capital om
te waken over de transparantie en
integriteit van de onderneming.

Op jonge leeftijd raakte Raja al
geïnteresseerd in de economie in de
breedste zin van het woord. Via een
algemene economische opleiding
bracht zijn interesse hem via centrale
banken naar cryptocurrency.
Raja is voorloper in de Nederlandse
cryptocurrency scene, waar diverse
toonaangevende partijen al gebruik
mochten maken van zijn expertise
over Bitcoin, Ethereum, altcoins en
DeFi-projecten.

Lorenzo van der Struik
Marketingstrateeg

Al sinds hij zich kon herinneren is
Lorenzo bezig geweest met het
vertellen van verhalen. Via een
creatieve business studie rolde hij de
wereld van de radio in en leerde daar
hoe techniek en inhoud bij elkaar
konden komen. Met een uitstap in de
corporate automotive wereld werd hier
ook commercialiteit aan toegevoegd.

Inmiddels heeft Lorenzo auto’s
en mengpanelen ingeruild
voor computerschermen en
beursgrafieken.
Zo is hij dagelijks bezig voor een
optimale strategie voor Gini Capital
en duidelijke communicatie naar onze
participanten.

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan
komt succes vanzelf.” — Henry Ford
Een ijzersterk team aangevuld met de beste adviseurs in de trade.

Nico Pantelis
Advisor

Nico Pantelis is actief op de
beurs sinds 1997. Hij werkte
eerder als financieel analist bij
mediamaatschappij Roularta
en als equity analyst bij KBC
Securities. Tijdens de financiële
crisis van 2008/2009 startte hij het
onafhankelijke analyseplatform Slim
Beleggen op, wat in de jaren nadien
uitgroeide tot de marktleider in de
Benelux.

Nico heeft zowel kennis van
een top down (macro, sectoren)
als een bottom up (aandelen,
obligaties, crypto) benadering. Hij is
gespecialiseerd in de segmenten van
technologie en grondstoffen, waarbij
hij tegenwoordig met de nodige
passie de nieuwste ontwikkelingen
op vlak van Web3, de Metaverse en
blockchains opvolgt.

Michiel Rietveld
Advisor

Michiel Rietveld startte op de beurs
in 2007. Met een achtergrond in
communicatie en reclame, heeft
Michiel bij verschillende grote
mediabedrijven gewerkt met titels
gericht op particuliere beleggers.

Michiel was de sturende kracht achter
het beursplatform BeursBrink dat in
2016 is opgericht en nu een van de
grootste platforms is voor beleggers
in de lage landen gericht op small- en
midcaps en cryptobeleggingen.

Hij begon zijn carriere bij
uitgeversconcern Sanoma voor titels
zoals Nu.nl, belegger.nl en beursduivel.
be.

Michiel is tegenwoordig als
investeerder actief en volgt de
cryptosector - specifiek DeFi - al jaren
actief op.

Samen voor de revolutie.
De kerncijfers van de
Gini Capital crowdfunding

Tot 39% rendement op
uw investering
Bouw mee aan de groei van Gini Capital

Vier redenen voor Crowdfunding in Gini Capital
1. Met een investering in Gini Capital B.V. kunt u
profiteren van de groei van alle activiteiten van Gini
Capital, zonder u te richten op een enkele portefeuille.
Op deze manier kunt u ook met minder dan het
minimum instapbedrag van € 100.000 profiteren van
onze fondsen.
2. Als aandeelhouder geniet u van rendement over
elke instromende participant en bent u niet afhankelijk
van de grillen van de markt.
U profiteert van stijgende markten en bent beter
beschermd tegen dalende markten.
3. U ontvangt een vast dividendpercentage,
afhankelijk van uw inleg, met een preferentie op de
winst ten opzichte van andere aandeelhouders.
4. U kunt al vanaf € 25.000,- genieten van 34,5%
rendement over de gehele looptijd als u uw dividend
jaarlijks laat accumuleren.

Nogmaals de belangrijkste gegevens op een rij:
• Waarde uit te geven certificaten: € 1.500.000
• Minimum afname: € 25.000,
met verhoging van € 5.000,- per stap
• Kenmerk certificaten:
Verbonden aan cumulatief preferente aandelen
in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk
certificaat is verbonden aan 1 onderliggend
aandeel.
• Aandeel:
Uitgifteprijs: € 2,00, waarvan:
- Nominale waarde: € 0,10
- Agio: € 1,90
• Looptijd: 3 jaar
• Dividend op jaarbasis:
6,5% vanaf € 25.000 tot € 50.000
7% vanaf € 50.000 tot 75.000
7,5% vanaf € 75.000 tot € 100.000
8% vanaf € 100.000
• Dividend: Uitkering dividend op jaarbasis zonder
conversiekorting of accumulerend met 15%
conversiekorting na de looptijd van drie jaar
• Conversie: Verplichte conversie naar gewone
stemrechtloze aandelen in het kapitaal van Gini
Capital B.V. na de looptijd van drie (3) jaar.

Investeren in drie
eenvoudige stappen
De inschrijfperiode loopt van 19 april 2022 t/m 19 juli 2022

1. Klik op de button hieronder of ga naar
http://investeren.gini.capital. Vul uw naam in zoals
deze vermeld staat in uw paspoort of ID-kaart. Vervolg
met uw mailadres, telefoonnummer en het bedrag
dat u wilt investeren. Wij houden de certificaten 3
werkdagen voor u gereserveerd.
2. Via bankoverschrijving kunt u eenvoudig
het investeringsbedrag overmaken op op
bankrekeningnummer NL87 INGB 0673708365,
ten name van Gini Capital B.V. onder vermelding van
KOOP CERTIFICATEN UW NAAM.
3. Na controle van uw betaling sturen we u de
Koopovereenkomst, waar u uw adresgegevens kunt
invullen en kunt aangeven of u gebruik wil maken van
de 15% conversiekorting na de looptijd.
Ook vragen we hier om een kopie van uw ID zodat we
zeker weten dat we de certificaten toebedelen aan de
juiste persoon. Dit contract kunt u rustig en eenvoudig
doornemen en tekenen vanachter uw PC. Hierna bent
u helemaal klaar en begint voor ons het werk pas.

Direct investeren

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via
020 - 808 90 30 (tijdens kantooruren) of mail met
crowdfunding@gini.capital.
We zitten klaar om alle vragen die u eventueel
heeft te kunnen beantwoorden.

Disclaimer
Geïnteresseerden dienen kennis van het
informatiememorandum te nemen en zorgvuldig
te overwegen of een belegging in de aangeboden
certificaten voor hem passend is. In geval van twijfel of
bij vragen raadt de onderneming aan om onafhankelijk
advies in te winnen.
De uitgevende instelling verklaart dat alle gegevens
die zijn verwerkt in dit informatiememorandum naar
waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn
met de werkelijkheid, zoals op het moment van
schrijven bekend. Daarnaast verklaart de uitgevende
instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten die
van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud
van dit informatiememorandum. De uitgevende
instelling heeft niemand gerechtigd of gemachtigd
enige informatie te verstrekken of verklaringen af te
leggen in verband met dit informatiememorandum of
anderszins te communiceren over de gegevens in dit
document.

De nieuwe financiële wereld
begint vandaag.
Crowdfunding

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 - 808 90 30
E: info@gini.capital

Crowdfunding 202204181

