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Belangrijkste informatie over de belegging  
 

Aandelen 
 

van Ease2pay N.V. 
 

 
Dit document is opgesteld op 03-dec-2018 

 
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? 
 
De aandelen worden aangeboden door Ease2pay N.V. ("Ease2pay"). De aandelen 
kunnen slechts worden verkregen door uitoefening van overdraagbare 
inschrijfrechten. Op 7 december 2018 zal aan elke aandeelhouder van Ease2pay 
automatisch 1 inschrijfrecht per Ease2pay aandeel worden toegekend. De 
daarvoor in aanmerking komende "bevoegde personen" zoals nader omschreven 
op pag. 3 onder "Wat is de doelgroep van deze belegging?"hebben het recht om 
zich op 1 Ease2pay aandeel in te schrijven voor elke 5 inschrijfrechten die zij 
houden. Dit kan vanaf 7 december 2018 tot en met 18 december 2018. Daarna 
zullen alle niet of niet juist uitgoefende rechten komen te vervallen. De aandelen 
worden aangeboden door Ease2pay N.V. De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling 
van de Ease2pay aandelen.   
 
De uitgevende instelling Ease2pay is een disruptieve betaaldienst die betalen 
goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform 
maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één 
handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of 
pinterminals. 
 
De website van de aanbieder is www.ease2paynv.com.  
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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 Ease2pay aandelen is 
afhankelijk van de winst die Ease2pay 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 Ease2pay mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of 
zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 

 Technologische ontwikkelingen: het risico bestaat dat de activa van Ease2pay, en 
dan met name het IT-platform, dienen te worden afgewaardeerd omdat nieuwe 
technologie of nieuwe concurrenten kunnen opkomen. Dit betekent dat de 
waarde van het IT-platform van Ease2pay mogelijk zal dalen door de 
afwaardering, wat invloed kan hebben op de koers van de Ease2pay aandelen en 
op het financiële resultaat van Ease2pay. 

 

 Risico’s rond informatiebeveiliging, cybercriminaliteit en reputatie: het risico 
bestaat dat de beveiliging van de IT-systemen van Ease2pay niet toereikend blijkt 
te zijn omdat cybercriminelen met steeds nieuwe technieken voorbij de 
beveiligingsmaatregelen van Ease2pay proberen te komen. Dit betekent dat data 
van Ease2pay en klanten gestolen of gemanipuleerd kan worden met als gevolg 
dat zich onvoorziene kosten en/of reputatieschade voor Ease2pay kan voordoen. 

 

 Afhankelijkheid van De Nederlandse Bank ("DNB") voor de vrijstellingen van de 
vergunningplicht als Elektronische Geldinstelling ("EGI") en Collecterende 
Payment Service Provider ("CPSP"): het risico bestaat dat DNB oordeelt dat 
Ease2pay niet meer vrijgesteld wordt van de vergunningplicht als EGI en CPSP 
ondanks dat Ease2pay hiervoor al een verzoek heeft ingediend bij de DNB. Door 
de implementatie van de Europese PSD2 regels heeft DNB iedere huidige 
vrijgestelde betaaldienstverlener verzocht uiterlijk 1 december 2018 opnieuw een 
dergelijk verzoek te doen. Hoewel Ease2pay dit verzoek heeft ingediend, blijft het 
risico bestaan dat de regelgeving opnieuw verandert of dat de dienstverlening 
van Easepay groeit buiten de grenzen van de EGI en/of CPSP vrijstellingen. In alle 
gevallen kan dit betekenen dat Ease2Pay kosten zal moeten maken om aan de 
nieuwe vereisten te voldoen en/of mogelijk haar betaaldiensten moet staken. 
Hierdoor kan Ease2pay mogelijk niet aan al haar verplichtingen voldoen en/of de 
belegger mogelijk zijn inleg niet tegemoet zien. 
 

  
 
De Ease2pay aandelen zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Desondanks kan het 
zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw Ease2pay aandelen 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 Ease2pay aandelen voor een lagere prijs moet verkopen. 
 
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit 
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document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 6. 
 

 
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
 
De inschrijfrechten worden op 7 december 2018 automatisch toegekend aan 
beleggers die op 6 december 2018 aandeelhouder zijn van Ease2pay. Dit kunnen 
zowel particuliere of professionele beleggers zijn. Iedere aandeelhouder of een 
andere belegger aan wie de inschrijfrechten zijn overgedragen, die kwalificeert 
als een bevoegd persoon, kan zich door uitoefening van de inschrijfrechten 
inschrijven op de aandelen. Overeenkomstig de voorwaarden zoals genoemd in 
dit informatiedocument en persberichten ("Persberichten") en alle overige 
documenten die worden gepubliceerd op de website van Ease2pay in verband 
met deze aanbieding van de Ease2pay aandelen ("Additionele 
Informatiedocumenten") en behoudens bepaalde uitzonderingen: (a) mogen de 
in deze aanbieding toegekende inschrijfrechten slechts uitgeoefend worden door 
een Bevoegd Persoon, afhankelijk van de relevante effectenwetgeving; (b) 
mogen de toegekende inschrijfrechten of de Ease2pay aandelen tijdens deze 
aanbieding niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, 
uitgeoefend, overgeplaatst of geleverd in of aan andere jurisdicties dan 
Nederland, waar de inschrijfrechten niet toegekend mogen worden en de 
Ease2pay aandeen niet aangeboden mogen worden op basis van aldaar geldende 
wet- en regelgeving, zoals onder andere in, maar niet beperkt tot, de Verenigde 
Staten Australië, Canada, Hong Kong, Singapore, Zuid-Afrika en Japan, 
afhankelijk van bepaalde uitzonderingen ("Onbevoegde Jurisdicties"); en (c) 
mogen Persberichten of Additionele Informatiedocumenten niet verzonden 
worden naar: (i) een persoon die woont in een Onbevoegde Jurisdictie of een 
persoon met burgerschap van een Onbevoegde Jurisdictie, zodanig dat de 
inschrijfrechten niet rechtsgeldig aan hem of haar toegekend kunnen worden of 
hij of zij rechtsgeldig kan participeren in deze aanbieding, of (ii) een 
aandeelhouder of enig ander persoon die woont in een andere jurisdictie dan 
Nederland waar de inschrijfrechten toegekend mogen worden en de Ease2pay 
aandelen aangeboden mogen worden, maar bij wie bepaalde beperkingen van 
toepassing zijn, zoals uitgezet hieronder, waardoor de inschrijfrechten niet 
rechtsgeldig aan hem of haar toegekend kunnen worden of hij of zij niet 
rechtsgeldigd kan participeren in deze aanbieding (een dergelijk persoon is een 
"Onbevoegd Persoon"). Personen die geen Onbevoegde Personen zijn, zijn 
"Bevoegde Personen". Behoudens bepaalde uitzonderingen, als een persoon (i) 
inschrijfrechten accepteert, neemt, levert of anderszins overdraagt, (ii) 
inschrijfrechten of Ease2pay aandelen koopt, zich inschrijft voor, handelt of 
anderszins een transactie aangaat, respectievelijk in deze aanbieding wordt hij 
of zij geacht de volgende voorstelling van zaken en garanties te hebben gegeven 
of te hebben gemaakt, of waar nodig, dit te hebben bevestigd aan Ease2pay, 
NIBC Bank N.V. als inschrijvings-, uitgifte-, en afwikkelingsagent en aan ieder 
die namens Ease2pay, NIBC Bank N.V. optreedt, tenzij Ease2pay of NIBC bank 
afstand doet van een dergelijk vereiste: (a) hij of zij bevindt zich niet in een 
Onbevoegde Jurisdictie, (b) hij of zij is geen Onbevoegd Persoon, (c) hij of zij 
treedt niet op of heeft niet opgetreden voor rekening van of namens de 
Onbevoegde Persoon, (d) hij of zij geen enkele inschrijfrechten of Ease2pay 
aandelen aanbieden, verkopen of anderszins overdragen naar een persoon die 
zich bevindt in een Onbevoegde Jurisdictie (welke voorwaarde wordt geacht 
vervuld te zijn indien Ease2pay aandelen worden verhandeld op Euronext 
Amsterdam), en (e) hij of zij aandeelhouder was om 17:40 CET op 6 december 
2018, of indien hij of zij de inschrijfrechten direct of indirect rechtmatig 
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verkrijgt van een dergelijke aandeelhouder of van een ander die de 
inschrijfrechten op diens beurt rechtmatig verkregen heeft. Daarnaast zullen de 
aandelen niet worden aangeboden aan het publiek in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte (anders dan Nederland). Met betrekking tot elke 
lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de 
Prospectus Richtlijn (Richtlijn 2003/71/EC en aanvullingen c.q. wijzigingen 
daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is) 
(elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden 
ondernomen om een aanbieding van de aandelen aan het publiek te doen 
waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg 
daarvan mogen de aandelen enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten 
aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger 
(zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn). De uitdrukking 'aanbieding van 
effecten aan het publiek' betekent: een tot een persoon gerichte mededeling, 
ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de 
voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden aandelen wordt verstrekt om 
een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op 
de effecten, hetgeen anders kan zijn in een lidstaat door een maatregel ter 
implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende lidstaat. 
Daarnaast zullen de inschrijfrechten en/of aandelen niet worden geregistreerd 
onder de U.S. Securities Act 1933 en mogen deze niet worden aangeboden of 
worden verkocht zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie 
ingevolde de U.S. Securities Act. worden aangeboden aan. 
De Ease2pay aandelen zijn geschikt voor beleggers die niet willen dat hun 
aandelenbelang in Easepay verwatert of beleggers die (meer) willen investeren 
in Ease2pay en hiertoe de middelen ter beschikking hebben. 
De Ease2pay aandelen zijn niet geschikt voor beleggers die geen risico willen lopen, 
afhankelijk zijn van dividenduitkeringen, geen ervaring hebben met beleggen, 
geen verstand hebben van betaaldienstverleners zoals Ease2pay, geen verstand 
hebben van de huidige structuur van de aandelenuitgifte door middel van 
inschrijfrechten of de middelen niet ter beschikking hebben. 
 
 
 
Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een aandeel. 
 
De nominale waarde van de Ease2pay aandelen  is € 0,10. 
De intrinsieke waarde van de Ease2pay aandelen  is €1,96. 
De prijs van de Ease2pay aandelen  is €1,50. 
 
Deelname is mogelijk vanaf 5 inschrijfrechten die ingewisseld kunnen worden voor 
1 Ease2pay aandeel. Dit kan wel slechts gedaan worden door beleggers die 
kunnen worden aangemerkt als een bevoegd persoon (zie de omschrijving 
hierboven op p. 3 onder "Wat is de doelgroep van deze belegging?") binnen de 
daarvoor aangewezen periode. 
 
De datum van uitgifte van de aandelen is 21-dec-2018. 
 
De looptijd van de aandelen is onbepaalde tijd. 
 
Het verwachte rendement per jaar is onbekend. Tot op heden heeft Ease2pay geen 
dividend uitgekeerd. Daarnaast verwacht Ease2pay de komende jaren ook geen dividend 
uit te keren. 
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Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 
informatie over het rendement” op pagina 8.  

 
 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over uw inleg betaalt u de gebruikelijke transactiekosten welke gelden bij uw 
beleggingsrekening of Bovenop uw inleg betaalt u de gebruikelijke transactiekosten 
welke gelden bij uw beleggingsrekening aan emissiekosten voor de 
aandelentransactie  . 
 
Bij verkoop van uw inschrijfrechten en/of aandelen betaalt u de gebruikelijke 
transactiekosten welke gelden bij uw beleggingsrekening aan kosten.  
 
 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Van elke euro van uw inleg wordt €0,07 gebruikt om kosten af te dekken. De netto 
opbrengst van de aandelenemissie wordt geïnvesteerd in de aflossing van de 
aandeelhoudersleningen ter hoogte van EUR 1.471.000 (exclusief 
renteverplichtingen) en extra werkkapitaal.  
 
Uw inleg behoort tot het vermogen van Ease2pay N.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 7. 
 
 
 

 
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 uitgevende instelling  
De uitgevende instelling is een naamloze vennootschap, opgericht op 09-jul-1981 en 
gevestigd in Rotterdam onder het KvK-nummer 16081306. Het adres van de 
uitgevende instelling is Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam. De website van de 
uitgevende instelling is www.ease2paynv.com. 
 
Contactpersoon:de heer Jan Borghuis, corporate@ease2pay.nl of 0103074619 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Gijs van Lookeren Campagne en Jan 
Borghuis.   
 
  
 
[De tekst die volgt tot “De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen” moet 

worden genegeerd] 
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Nadere informatie over de uitgevende instelling 
 
De uitgevende instelling is een   , opgericht op   en gevestigd in     Het adres van de 
uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De 
website van de uitgevende instelling is [webadres]. 
 
De uitgevende instelling wordt   door     
 
 
 
  
 
 
  
 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Ease2pay N.V. 
 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende diensten onder de merknaam 
Ease2pay: diverse betaaldiensten. 
 
De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 
personen. 
 
  
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 
Ease2pay N.V. is een disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken 
voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere 
smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling 
bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of 
pinterminals. 

 
 
 
 
Nadere informatie over de risico’s 
 
Dit zijn de belangrijkste risico's voor de uitgevende instelling en de beleggers anders dan 
de risico's omschreven eerder in het document: 
 

Risico's verbonden aan software bij tankstations: Het risico bestaat dat er een 
langere doorlooptijd in het verkoopproces bij Ease2pay is omdat er vaak eerst 
investeringen in de software gemaakt moeten worden door tankstations. De 
Ease2pay app handelt namelijk de betaaltransacties tussen tankstations en 
automobilisten die komen tanken af en voordat hier gebruik van kan worden 
gemaakt, dient de software van een tankstation vaak eerst aangepast te 
worden. Deze aanpassing wordt door tankstations vaak ervaren als een drempel 
voor het afsluiten van een overeenkomst met Ease2pay waardoor er langere 
doorlooptijden in het verkoopproces ontstaan. Dit betekent dat de verwachte 
opbrengsten aan transactievergoedingen mogelijk niet of niet op tijd 
gerealiseerd kunnen worden. 

 

Risico's verbonden aan de bedrijfsvoering: Het risico bestaat dat Ease2pay 
schade kan worden toegebracht omdat zij afhankelijk is van externe software 
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systemen en maatschappelijke software systemen. Onvoorziene verstoringen in 
de externe software systemen alsmede storingen in maatschappelijke software 
systemen zoals bijvoorbeeld uitvallen van het IDEAL-betalingsverkeer of het 
uitvallen van het GSM-netwerk, kunnen negatieve effecten hebben op de 
bedrijfsvoering en Ease2pay schade toebrengen. Dit betekent dat indien deze 
omstandigheden zich voordoen, dit kan leiden tot vertraging en discontinuïteit 
van de dienstverlening alsmede tot verlies van kritische bezittingen van 
Ease2pay, zoals de systemen en data.  

 

Risico's rondom verwachte opbrengsten: Het risico bestaat dat Ease2pay de 
verwachte opbrengsten niet kan realiseren omdat als gevolg van toegenomen 
concurrentie de groei van opbrengsten veel kleiner is dan voorzien. Wanneer 
jaar op jaar de opbrengsten lager zijn dan de kosten dan kan dat een negatieve 
invloed hebben op de koers van de Ease2pay aandelen, dit kan betekenen dat de 
waarde van de aandelen van Ease2pay tot nul daalt. 

 

Risico's rondom faillissement en de aandelen: Het risico bestaat dat Ease2pay 
failliet gaat omdat niet zeker is dat Ease2pay voldoende omzet kan genereren 
om op de lange termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Alle andere bedrijven 
en personen die geld van Ease2pay krijgen, krijgen eerder dan u als 
aandeelhouder betaald. Als er nog geld overblijft, wordt dit verdeeld over de 
aandeelhouders. Het kan dus zijn dat u niets krijgt voor uw aandelen en uw 
inleg kwijt bent. 
[De volgende zin “Riscio’s rond informatiebeveiling” moet worden genegeerd] 
 
  
 
Risico’s rond informatiebeveiliging, cybercriminaliteit en reputatie het risico 
bestaat dat   omdat  . Dit betekent dat    
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt bij volledige inschrijving maximaal 

€2.309.999  
 
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle aandelen wordt ingeschreven. De minimale 
opbrengst is € 1.804.225. 
 
De opbrengst wordt gebruikt voor de aflossing van de aandeelhoudersleningen van  
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€ 1.471.000. (exclusief renteverplichtingen) en als extra werkkapitaal. Van de 
opbrengst wordt €0,07 van iedere opgehaalde euro gebruikt voor kosten , zijnde 
juridische kosten en bankkosten.  
 
De opbrengst is  bij €1.804.225 wel voldoende voor het aflossen van de 
aandeelhoudersleningen van €1.471.000 (exclusief renteverplichtingen) en 
voorzien in extra werkkapitaal.  
 
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen 
andere kosten. 
 
  

 
 
 
Nadere informatie over het rendement 
 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend 
 
  
 
Tot op heden heeft Ease2pay geen dividend uitgekeerd en er is geen dividendverwachting 

voor de komende jaren. Indien er wel dividend wordt uitgekeerd, wordt dit bepaald 
door het bestuur van Ease2pay en jaarlijks door de algemene vergadering van 
aandeelhouders goedgekeurd. 

 
De belegger ontvangt indien hiertoe wordt besloten door het bestuur van 
Ease2pay en goedgekeurd wordt door de algemene vergadering van 
aandeelhouders, periodiek dividend op de Ease2pay aandelen.   

 
   

 
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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
 
De onderneming is sinds 2017 onder de naam Ease2pay actief. De volgende financiële 
informatie is de meest recent beschikbare informatie. 
 
Balans 
 
De datum van deze informatie is 30 september 2018 
 
Het eigen vermogen bedraagt €323.953 en bestaat uit: 

 Gestort en opgevraagd kapitaal    €769.999 
 Agio       €1.118.494  
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 Overige reserves     minus €1.022.241 
 Onverdeeld resultaat    minus €542.299 

 
 
 Het vreemd vermogen bedraagt €1.927.598 en bestaat uit: 

 Achtergestelde lening    €678.902* 
 Aandeelhouderslening    €750.000 
 Handelsschulden en overgie te betalen posten €430.232** 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen €8.121 
 Overlopende passiva    €60.344 
 * nominale waarde van de achtergestelde lening is €721.000 
 ** incl €261.671 die betrekking heeft op toevertrouwde gelden derden en 

verplichtingen Stichting Derden Gelden Ease2pay     
  
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 14/86. Na de uitgifte van de 
aandelen is deze verhouding minimaal 20/80. Het verlies per 30 september 2018 
wordt €42.098  hoger waarmee het totale verlies op €584.397 komt. Als gevolg 
van de aflossing van de achtergestelde lening heeft de onderneming een extra 
rentelast van €42.098 waarmee de lening tegen nominale waarde wordt 
afgelost. De extra rentelast wordt veroorzaakt doordat de lening op 30 
september 2018 tegen een geamortiseerde kostprijs verantwoord is, die per 30 
september 2018 €42.098 lager is dan de nominale waarde waartegen de 
leningen afgelost zullen worden.  In oktober 2018 en november 2018 zijn deze 
leningen verder opgerent richting de aflossingswaarde en in december zal het 
laatste stukje in de resultatenrekening als last verantwoord worden. Ten 
opzichte van het hierboven vermelde vreemd vermogen en onverdeeld resultaat 
resulteert dit in een hogere schuld van euro €42.098, en een lager eigen 
vermogen en resultaat van euro €42.098.   
  
 
Het werkkapitaal bedraagt €469.825 en bestaat uit: 

 Liquidemiddelen *      €376.250 
 Belastingvorderingen uit hoofde van BTW  €40.366 
 Overige overlopende activa    €53.209 
 *van de liquidemiddelen zijn €261.671 middelen van de Stichting 

Derdengelden Ease2pay en staan niet ter vrije beschikking van Ease2pay 
B.V. 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is €1.471.000. Dit betreft twee leningen die de 
onderneming Ease2pay op geen vooraf vastgestelde datum afgelost moet hebben. 
Want de verstrekkers van de beide leningen, namelijk de grootaandeelhouder en de 
bestuurders van Ease2pay, hebben een bereidstellingsverklaring afgegeven dat zij de 
lening niet opeisen aan het einde van de looptijd. 
 
Zekerheden 
 
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend , wat gelijk 
staat aan zekerheden voor een bedrag van €0. 
  
 
Resultatenrekening 
 
De volgende informatie ziet op de eerste 9 maanden van 2018 toe (einde van deze 
periode is dus gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven, zijnde 30 
september 2018) en is de meest recent beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt €61.829 
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De operationele kosten over deze periode bedragen €476.809 
De overige kosten over deze periode bedragen €127.319 
De netto winst over deze periode bedraagt minus €542.299 
 
  
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de aandelen. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting minimaal €1.804.225 en 
maximaal €2.309.999. 
Het bedrag aan eigen vermogen dat in aandelen/participaties: daarnaast] wordt 
ingebracht, is minimaal €1.684.014 en bestaat uit: 

 Opbrengst aandelenemissie minus juridische en bankkosten 
 
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van €0.   
 
Na de uitgifte van de aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bij 
minimale opbrengst van €1.804.225, 20/80  
 
Na de uitgifte van de aandelen bedraagt het werkkapitaal minimaal €682.839 en 
bestaat uit: 

   
 Liquidemiddelen *      €589.264 
 Belastingvorderingen uit hoofde van BTW  €40.366 
 Overige overlopende activa    €53.209 
 *van de liquidemiddelen zijn €261.671 middelen van de Stichting 

Derdengelden Ease2pay en staan niet ter vrije beschikking van Ease2pay 
B.V. 

  
 
 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op 07-dec-2018 en eindigt op 18-dec-2018.  
 
Tijdens de aanbiedingsperiode kunnen de inschrijfrechten door bevoegde personen (zoals 
hierboven omschreven op p. 3) worden uitgeoefend om zich in te schrijven op de 
Ease2pay aandelen. Een bevoegd persoon heeft het recht om zich op 1 Ease2pay aandeel 
in te schrijven voor elke 5 inschrijfrechten die hij houdt. Indien de aanbiedingsperiode 
wordt verlengd dan zal dat ten minste drie uur voor het einde van de aanbiedingsperiode 
bekend worden gemaakt, ervan uitgaande dat de aanbiedingsperiode met minimaal een 
werkdag wordt verlengd. Indien de aanbiedingsperiode wordt verkort dan zal dat ten 
minste drie uur voor het nieuwe voorgestelde einde bekend worden gemaakt. Na de 
aanbiedingsperiode zullen alle niet of niet juist uitgeoefende rechten komen te vervallen. 
Aandeelhouders die hun toegekende inschrijfrechten overdragen dan wel deze niet 
(mogen) uitoefenen, ondergaan een verwatering van hun proportionele belang en 
stemrecht als gevolg van de uitgifte van de aandelen.  
  
De uitgiftedatum van de aandelen is 21-dec-2018.  
  
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Voor verkrijging van de 

inschrijfrechten dienen beleggers Ease2pay aandelen te houden op 6 
december 2018. Beleggers die geen aandeelhouder zijn dienen de 
inschrijfrechten te verkrijgen van iemand die deze rechtsgeldig toegekend 
heeft gekregen of overgedragen heeft gekregen. Inschrijving op de Ease2pay 
aandelen geschiedt overeenkomstig de informatie hierboven onder "Nadere 
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informatie over de aanbieding en inschrijving" omschreven. Na uitoefening 
van de inschrijfrechten, dienen de bevoegde personen op 19 december 2018 
€ 1.50 per Ease2pay aandeel te betalen. Vervolgens zullen de aandelen op 21 
december 2018 worden uitgegeven en vanaf dat moment zijn de Ease2pay 
aandelen (ISIN NL0000345627) ook te verhandelen op Euronext Amsterdam. 

 


