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Diversifieer uw portfolio. 
Investeer in het Web3, 
de digitale toekomst.



Profiteer van de groei van crypto door 
te investeren in beursgenoteerde 
blockchain bedrijven.

Met het Gini Capital Digital Future Fund

Als u dit leest staat u aan de start van beleggen 
in crypto, maar dan met de zekerheid 
en transparantie van gerenommeerde 
beursgenoteerde bedrijven. 

Door de combinatie van reguliere aandelen-
handel en de cryptowereld heeft het Gini Capital 
Digital Future Fund de unieke mix in huis om 
te profiteren van de toekomst, maar met de 
zekerheid van aandelen.

Nergens gaat de digitale revolutie op dit moment 
sneller dan in de ontwikkeling van het Web3, 
blockchain applicaties en een nieuw financieel 
systeem.

Met onze meer dan 100 jaar gecombineerde 
financiële ervaring weten we als geen ander dan 
voorlopen beter is dan afwachten.

In deze brochure vertel ik u graag meer over de 
digitale revolutie waarvan we aan de vooravond 
staan en hoe u daarvan kunt profiteren.

Namens het team van Gini Capital,

S.F. van der Poel
Algemeen Directeur



In 1982 lanceert in Amsterdam het zogeheten EUnet. 
Een knooppunt vanaf waar op dat moment ongeveer 
wereldwijd 1.000 computers bereikbaar zijn.

Het zou nog 8 jaar duren voor het World Wide Web 
opgericht zou worden en daarmee werd de basis 
gelegd voor de wereld zoals we deze nu kennen.

Een computer is vanaf dat moment al snel niet meer 
weg te denken voor veel bedrijven, maar de echte 
kracht bleef nog uit.

Tot 2000 bestonden websites voornamelijk uit 
informatie in tekst of beeld, waar geen interactie mee 
mogelijk was.

Bij het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2000 
werd duidelijk dat gebruikers klaarstonden voor meer.

Het Web 2.0 werd vormgegeven en gaf gebruikers 
ruimte om à la minute te reageren en mee te praten 
over de inhoud van een website. 

De zeroes laten dan ook een groot aantal van de 
online grootmachten zien waar we nu niet meer 
buiten kunnen, zoals YouTube, Twitter, Facebook en 
Wikipedia.

Toch willen we nu meer. We willen een web dat ook 
voor ons nadenkt. We willen het Web3.

De Web3- 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. 

Dit is het moment om te investeren en voor te lopen op 
de curve van deze digitale revolutie. 

De nieuwe financiële wereld begint vandaag.

We zijn nog maar net begonnen met groeien, maar wie 
wacht mist de boot. Vraagt u uzelf ook nu wel eens af 
hoe uw leven eruit had gezien als u 10 jaar geleden in 
Facebook of Twitter had belegd?

Wij houden de koersen
nauwlettend in de gaten.



Een vastberaden team met alle 
expertise in house.

Beleggen in morgen met de zekerheid van vandaag

Sebastiaan van der Poel
Algemeen Directeur

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

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.

Raja Speet
Research Analist

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
Commercieel Directeur

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.



Eenvoudig en transparant 
beleggen in crypto

Doordat veel crypto en blockchain beleggingen nog 
in hun kinderschoenen staan is het risico buiten de 
reguliere en gecontroleerde aandelenmarkten vaak 
erg hoog.

Met een investering in het Gini Capital Digital Future 
Fund combineert u in één klap de rendementen en 
mogelijkheden van crypto en blockchain met de 
transparante en duidelijke wereld van aandelen.

Voor het Gini Capital Digital Future Fund selecteren 
we namelijk de beste crypto gerelateerde aandelen 
en derivaten die er in de markt te vinden zijn en 
diversifiëren wij uw portfolio met de groeipotentie van 
morgen.

Breed gespreide cryptoportefeuille

Zo makkelijk als termen als Bitcoin en Ethereum onze 
wereld binnen kwamen, zo lastig kan het zijn om een 
veilige en eenvoudige manier vinden om te handelen 
in deze technieken.

Met het Gini Capital Digital Future Fund bieden we 
investeerders een perfecte mix voor een goede 
blootstelling aan crypto, blockchain en Web3 
aandelen.

Ook aandelen die u waarschijnlijk niet direct 
associeert met crypto verschijnen op onze radar. Zo 
kijken we ook naar ‘alledaagse’ beursgenoteerde 
bedrijven die voor hun bedrijfsactiviteiten wel degelijk 
gebruikmaken van deze fonkelnieuwe technieken 
en die zich daarmee nu al hebben ingericht op de 
toekomst van het internet.

Met onze portefeuille realiseert u dus in een 
handomdraai een breed gespreide cryptoportefeuille, 
maar dan met de voordelen van het beleggen in 
aandelen.

Want door te kiezen voor beursgenoteerde bedrijven 
krijgt u de transparantie, tastbaarheid en veiligheid die 
u niet krijgt bij afzonderlijke cryptoinvesteringen.

Zo wordt uw vermogen veel minder blootgesteld aan 
de grillen van de cryptomarkt en kunt u rekenen op 
gedegen onderzoek voor elke belegging.

In het kort betekent dat een breed gespreide 
portefeuille, transparantie en veiligheid, minder hoge 
volatiliteit zonder in te boeten op hoge potentiële 
winsten en met gedegen onderzoek door een team 
met meer dan 100 jaar beurs- en handelservaring.

Tastbaar en veilig



Doordat veel crypto en blockchain beleggingen nog 
in de kinderschoenen staan is het risico buiten de 
reguliere en gecontroleerde aandelenmarkten vaak 
erg hoog.

Met een investering in het Gini Capital Digital Future 
Fund combineert u in één klap de rendementen en 
mogelijkheden van crypto en blockchain met de 
transparante en duidelijke wereld van aandelen.

Voor het Gini Capital Digital Future Fund selecteren we 
de beste crypto gerelateerde aandelen en derivaten 
die er in de markt te vinden zijn en diversifiëren wij uw 
portfolio met de groeipotentie van morgen.

Breed gespreide cryptoportefeuille

Zo makkelijk als de termen Bitcoin en Ethereum onze 
wereld binnen kwamen, zo lastig kan het zijn om een 
veilige en eenvoudige manier vinden om te handelen 
in deze technieken.

Met het Gini Capital Digital Future Fund bieden we 
investeerders een perfecte mix voor een optimale 
diversificatie van crypto-, blockchain- en Web3 
aandelen.

Ook aandelen die u waarschijnlijk niet direct 
associeert met het Web3 verschijnen op onze radar. 
Zo kijken we naar ‘alledaagse’ beursgenoteerde 
bedrijven die voor hun bedrijfsactiviteiten wel degelijk 
gebruik maken van deze fonkelnieuwe technieken 
en die zich daarmee nu al hebben ingericht op de 
toekomst van het internet.

Met onze portefeuille realiseert u in een handomdraai 
een breed gespreide Web3-portefeuille, maar dan met 
de voordelen van het beleggen in aandelen.

Want door te kiezen voor beursgenoteerde bedrijven 
krijgt u de transparantie, tastbaarheid en veiligheid die 
u niet krijgt bij afzonderlijke blockchain investeringen.

Zo wordt uw vermogen veel minder blootgesteld aan 
de grillen van de cryptomarkt en kunt u rekenen op 
gedegen onderzoek voor elke belegging.

In het kort betekent dat: een breed gespreide 
portefeuille, transparantie en veiligheid, minder hoge 
volatiliteit zonder in te boeten op hoge potentiële 
winsten en gedegen onderzoek door een team met 
meer dan 100 jaar beurs- en handelservaring.

Wij beleggen uitsluitend in beursgenoteerde Web3 ondernemingen.  
Zo garanderen wij transparantie en veiligheid voor uw vermogen.

Wij zijn een Nederlandse fondsbeheerder met kantoor op Beursplein 5. 
Altijd toegankelijk, vanuit het hart van de financiele sector in Nederland.

Wij zijn gespecialiseerd in niche fondsbeheer. 
Onze alternatieve fondsen bieden diversificatie in specieke niches, zodat u altijd in controle bent.

De voordelen van het  
Gini Capital Digital Future Fund

Eenvoudig en transparant beleggen
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Bovenstaande grafiek laat de gigantische groei 
zien die we in de afgelopen periode hebben gezien. 
Geholpen door de COVID pandemie hebben veel 
Web3 bedrijven zichzelf goed in de kijker kunnen 
spelen.

Nu de situatie in Oekraine en de inflatie drukken op de 
koersen,voorzien wij een goed koopmoment, omdat 
deze aandelen fundamenteel niet veranderd zijn.

Had u op 1 januari 2018 geïnvesteerd in de 15 bedrijven 
die we in onze backtest gebruikt hebben, bedrijven 
die toen al klaar stonden voor de toekomst, dan had 
u tussentijds de NASDAQ met 272% verslagen en 
stond u nu op een keurige +259% ten opzichte van uw 
startbedrag.

Nu begrijpen wij ook dat achteruit kijken altijd 
makkelijker is dan vooruit, maar de vraag die u moet 
stellen is: gelooft u in de toekomst van het internet?

De revolutie begint met of zonder u
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. 

Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee, zoals 
bijvoorbeeld een koersrisico. Deze risico’s kunnen 
leiden tot een lager of negatief rendement. 

Voordat u besluit te investeren raden wij u aan 
om het Essentieel Informatiedocument en het 
Informatiememorandum goed te lezen en uw eigen 
onderzoek te doen. Deze vindt u op onze website.

N.b.: De grafiek is gebaseerd op een backtest van 15 
aandelen volgens een vooraf bepaalde strategie. 
De hieronder afgebeelde aandelen zijn slechts een klein 
onderdeel van deze backtest.
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Investeren in het Web3  
Juist nu.

We staan aan de vooravond van een digitale revolutie.

Met geopolitieke spanningen wereldwijd, hoge 
inflatiecijfers, een energiecrisis en de COVID19-
pandemie nog vers in het geheugen zijn veel 
beleggers en investeerders voorzichtig op dit moment.

In de afgelopen maanden zijn sommige techbedrijven 
met maar liefst 50% in marktkapitalisatie gedaald, 
maar zonder dat deze bedrijven fundamenteel 
veranderd zijn.

Daarom zijn wij van mening dat dit het juiste moment is 
om te investeren in deze sector die de komende jaren 
alleen maar zal blijven groeien.

Door de COVID19-pandemie zijn technieken als 
5G, werken op afstand en virtuele meetings sneller 
uitgerold dan verwacht en worden beter opgenomen 
door werknemers wereldwijd. Ook op de particuliere 
markt is de vraag veranderd en hebben online 
toepassingen bewezen zich staande te kunnen 
houden in de veranderende wereld. 

Op dit moment is het financiele systeem nog goed 
voor 33% van de adoptie van het Web3, maar dat zal 
snel veranderen als de grote massa ook toegang heeft 
tot de toepassingen op een eenvoudige, gereguleerde 
en veilige wijze.

Over slechts enkele jaren kunnen we niet meer heen 
om begrippen als Artificial Intelligence, blockchain, 
het Internet of Things. Allemaal draaiend op de 
architectuur gelegd met het Web3.

Met vooruitzichten die lopen tot 2030 zien wij jaarlijks 
een verwachte omzetgroei in de sector van 44,8%. 
Uiteraard zal niet ieder bedrijf exact deze maatstaf 
aanhouden, maar niemand kan ontkennen dat deze 
sector zal blijven groeien.

Was de marktkapitalisatie van Web3 aandelen in 2021 
nog goed voor $ 3,2 miljard, zien we zelfs prognose 
uitschieters naar $ 100 miljard in 2030.

$81,5B 

de verwachte Web3  
marktgrootte in 2030

44,8% 

verwacht jaarlijkse 
omzetgroei (CAGR) tot en met 2030

2026 

het verwachte jaar waarin 1 miljard 
blockchaingebruikers behaald wordt



De nieuwe financiële wereld 
begint vandaag.

Beursplein 5 
1012 JW Amsterdam

T: 020 - 808 90 30
E: info@gini.capital
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