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Wij, Stichting Administratiekantoor Sparco Holding, bieden certificaten van aandelen aan.
Het gaat om certificaten van aandelen van Sparco Holding B.V.
Wij bieden 626.600 certificaten aan. De prijs van een certificaat bij deze aanbieding is € 7,10.
U kunt minimaal 100 certificaten kopen. De waarde van de certificaten volgt de waarde van de aandelen.
Let op: de certificaten kunt u niet omwisselen in de aandelen.
In totaal willen wij voor maximaal € 4.448.860 certificaten verkopen. Wij kopen evenveel aandelen van
Sparco Holding B.V. als er certificaten worden verkocht. Verkopen wij alle certificaten? Dan kopen wij
dus 626.600 aandelen van Sparco Holding B.V.
Daarnaast hebben de huidige aandeelhouders van Sparco Holding B.V. het recht om certificaten aan te
bieden. De prijs van deze certificaten is ook € 7,10. Het gaat om maximaal 77.460 certificaten.
Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 704.060. Het totale bedrag van de aanbieding van
certificaten is dan € 4.998.826.
Voor de certificaten is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.
Als de certificaten tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht
via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u een certificaat aan een andere belegger? Dan kan het
certificaat meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor uw
certificaat dan u heeft betaald.
Om de certificaten te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig bij NPEX. Op deze rekening
houdt u de certificaten aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
In dit prospectus vindt u informatie over de certificaten, over ons en over Sparco Holding B.V.
Ook staan in dit prospectus afspraken die u maakt als u certificaten koopt. Leest u dit prospectus goed
door voordat u onze certificaten koopt. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze certificaten
kopen? Dan leest u in dit prospectus hoe dat moet.
Wij bieden onze certificaten alleen aan beleggers in Nederland aan. De certificaten mogen dus niet
worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.
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2. Risicofactoren
De waarde van onze certificaten hangt af van de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V. Als u
onze certificaten koopt, belegt u dus indirect in de aandelen van Sparco Holding B.V. Let op: beleggen
zonder risico’s bestaat niet.
In dit hoofdstuk staat voor wie de certificaten in het algemeen niet geschikt zijn. Verder staan de risico’s
beschreven. Dat zijn de volgende risico’s:


Risico’s van beleggen in de certificaten. U leest hierover bij 2.2.



Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.3.

2.1

Beleggen brengt altijd risico’s met zich

Wij bieden de certificaten aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers.
Dat betekent niet automatisch dat de certificaten voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of
een professionele belegger bent.
Let op! Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor
personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in dit hoofdstuk. Wij kunnen
u niet adviseren of de certificaten voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken.
Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al
heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze certificaten? Gaat u dan eerst
naar een financieel adviseur.
Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze certificaten te beleggen. Het is belangrijk om ook een
deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.
Voor wie zijn onze certificaten niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze
certificaten beter niet kopen.
1.

U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.

2.

U heeft geen ervaring met beleggen.

3.

U heeft geen verstand van wat Sparco Holding B.V. doet.

4.

U snapt niet hoe certificaten of aandelen werken.

5.

U wilt geen geld verliezen.

6.

U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.

7.

U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld
voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de certificaten.

8.

U heeft het geld van de certificaten nodig. U kunt het geld niet missen.
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9.

U heeft de uitkeringen van Sparco Holding B.V. nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen
(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

2.2

Risico’s van beleggen in onze certificaten

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze certificaten. Deze kunnen wij ook
niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de certificaten uit. Het gaat om risico’s die
materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van certificaten.
Risico´s die horen bij de certificaten
Niemand wil uw certificaten kopen
U wilt uw certificaten verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw
certificaten wil kopen. Als er niemand is die de certificaten wil kopen, kunt u de certificaten dus niet
verkopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de certificaten wil kopen voor de prijs die u wilt
hebben. Het kan dus zijn dat u de certificaten niet kunt verkopen.
De prijs van uw certificaat kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw certificaat waard is, staat niet vast. Wilt u uw certificaat verkopen? Dan krijgt u de prijs
die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw certificaten. Het kan zijn dat de prijs lager is dan
het bedrag dat u heeft betaald voor de certificaten. U krijgt dan dus minder geld voor uw certificaten.
Het kan ook zijn dat niemand uw certificaten wil kopen.
Risico dat u geen dividend krijgt
Sparco Holding B.V. heeft beleid opgesteld wanneer zij dividend uitkeert aan de aandeelhouders.
Daarover leest u in hoofdstuk 5.6. Wij hebben de aandelen van Sparco Holding B.V. waarvoor wij
certificaten uitgeven. Keert Sparco Holding B.V. dividend uit? Dan krijgen wij dus het dividend.
Het dividend betalen wij door aan al onze certificaathouders.
Keert Sparco Holding B.V. geen dividend uit? Dan ontvangen wij dus geen dividend. U ontvangt dit dan
dus ook niet.
U mag niet stemmen in de aandeelhoudersvergadering van Sparco Holding B.V.
U koopt een certificaat zonder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. U mag
daarom niet stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Sparco Holding B.V. U kunt
dus niet beslissen over het bedrijf van Sparco Holding B.V. U loopt het risico dat Sparco Holding B.V.
besluiten neemt waar u het niet mee eens bent.
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Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX
U kunt uw certificaten niet overmaken naar een andere rekening
U kunt alleen beleggen in de certificaten via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt de certificaten niet
overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank.
Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? Dan moet u de certificaten verkopen
aan iemand anders met een beleggingsrekening bij NPEX. Het geld kunt u dan opnemen van uw NPEXrekening.
Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw certificaten wil kopen. Of dat de prijs van de certificaten
lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw certificaten.
Risico als de samenwerking met NPEX stopt
Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd. Als de certificaten
tot de handel worden toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht via het
handelsplatform van NPEX.
U kunt de certificaten dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met NPEX?
Dan kunt u de certificaten niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX. Het kan dan
moeilijker zijn om iemand te vinden die de certificaten van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand
kunt vinden die de certificaten van u wil kopen.
Risico wanneer het platform van NPEX stopt
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het
handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de certificaten niet meer op het handelsplatform
van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de certificaten van u wil
kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de certificaten van u wil kopen.
2.3

Risico’s die horen bij Sparco Holding B.V.

Sommige situaties kunnen nadelig zijn voor Sparco Holding B.V. De aandelen kunnen dan minder of
zelfs niets meer waard zijn. Dan zijn ook de certificaten minder of niets meer waard.
Hieronder leest u over de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van
certificaten.
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Risico’s die horen bij de activiteiten
Sparco Holding B.V. is afhankelijk van enkele klanten
Een groot deel van de netto-omzet van Sparco Holding B.V. is afkomstig van enkele klanten. Zo is voor
ruim 69% aan onze netto-omzet in 2020 bijgedragen door een top 10 van klanten. In 2019 ging het om
66%. Meer hierover leest u in hoofdstuk 8.1.
Nemen deze klanten niet meer af? Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van
Sparco Holding B.V. Dat kan betekenen dat Sparco Holding B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook
zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Sparco Holding
B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V.? Dan daalt ook de waarde van de
certificaten.
Sparco Holding B.V. is afhankelijk van onze leveranciers
Voor het kunnen uitleveren van haar producten is Sparco Holding B.V. afhankelijk van de
beschikbaarheid van deze producten. Zijn deze tijdelijk niet leverbaar of zijn de levertijden langer dan
voorzien? Dan heeft dit tot gevolg dat Sparco Holding B.V. minder producten kan verkopen dan zij had
verwacht.
Dit heeft een negatief effect op het financiële resultaat van Sparco Holding B.V. Dat kan betekenen dat
Sparco Holding B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo
slecht is, dat de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V. daalt. Daalt de waarde van de aandelen
van Sparco Holding B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten.
Anderen doen het beter
Sparco Holding B.V. is actief in loyaliteitsprogramma’s. Doen anderen dit beter dan Sparco Holding
B.V. waardoor zij minder klanten werft? Dan kan dit ertoe leiden dat verwachte opbrengsten niet
kunnen worden gerealiseerd. Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Sparco
Holding B.V. Dat kan betekenen dat Sparco Holding B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat
het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V.
daalt. Daalt de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V.? Dan daalt ook de waarde van de
certificaten.
Risico’s die horen bij de financiële situatie
Sparco Holding B.V. gaat failliet
Het belangrijkste risico is dat Sparco Holding B.V. failliet gaat. De aandelen zijn dan niets meer waard.
Uw certificaten zijn dan ook niets meer waard.
Aandeelhouders, samen met certificaathouders, krijgen als laatste betaald voor hun aandelen en
certificaten. U krijgt dus als laatste betaald. Alle andere bedrijven en personen die geld van Sparco
Holding B.V. krijgen, krijgen dus eerder betaald. Alleen als er nog geld overblijft, wordt dit verdeeld
over de aandeelhouders en certificaathouders. Het kan dus zijn dat u niets krijgt voor de certificaten.
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De belastingregels kunnen ongunstig veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor Sparco Holding B.V. Veranderen de belastingregels? Of gaat een
rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat Sparco Holding B.V. meer belasting moet
betalen.
Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Sparco Holding B.V.
Dat kan betekenen dat Sparco Holding B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële
resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V. daalt. Daalt de
waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten.
Risico’s die horen bij het bestuur
Het risico van de afhankelijkheid van het bestuur
Sparco Holding B.V. is afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de twee bestuurders.
Het wegvallen van deze personen betekent dat kennis en ervaring verloren gaat. Ook kan het zijn dat
het tijd kost om goede vervangers te vinden. Dit kan een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en
op de winst.
Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat van Sparco Holding B.V.
Dat kan betekenen dat Sparco Holding B.V. geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële
resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V. daalt. Daalt de
waarde van de aandelen van Sparco Holding B.V.? Dan daalt ook de waarde van de certificaten.
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3.

Met wie werken wij samen voor de certificaten?

3.1

Algemeen

Voor de certificaten werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven:


NPEX



Stichting NPEX Bewaarbedrijf

Hieronder vindt u meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Eerst zullen wij
algemene informatie geven over ons en Sparco Holding B.V.
3.2

Stichting Administratiekantoor Sparco Holding

Als u onze certificaten koopt, belegt u dus in onze certificaten en niet direct in de aandelen van Sparco
Holding B.V. De afspraken die u hierover maakt staan in dit prospectus. Ook staan de afspraken over
de certificaten in de administratievoorwaarden. De administratievoorwaarden vindt u in de bijlage.
Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/sparco. Hebben wij nieuwe
informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website van NPEX.
Onze officiële (statutaire) naam is Stichting Administratiekantoor Sparco Holding. Wij zijn een
stichting. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 12 november 2021 in Nederland.
Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de oprichtingsakte:
a.

het op naam verwerven van Aandelen (ongeacht de soort) tegen uitgifte van certificaten voor rekening en risico van de
certificaathouders;

b.

het beheren van aandelen;

c.

het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals het uitbrengen van stemrecht;

d.

het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst en het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen uit deze
aandeelhoudersovereenkomst;

e.

het met inachtneming van deze statuten en de administratievoorwaarden leveren van Aandelen aan derden, onder
gelijktijdige intrekking van de daar tegenover uitgegeven certificaten en doorbetaling van de (netto) tegenprestatie
aan de betreffende certificaathouders;

f.

het ontvangen van alle uitkeringen en andere baten op de Aandelen (inclusief liquidatieopbrengsten) in elk geval onder
de verplichting om deze uit te betalen aan de certificaathouders;

g.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Wij zijn statutair gevestigd in Soest. Wij hebben ons kantoor aan de Oostergracht 8 in (3763 LZ) Soest.
Het telefoonnummer is 0356470822. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Het nummer is 84481293. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister?
Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI)
code. Die code is 72450002XCIXES38YP92.
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3.3

Sparco Holding B.V.

De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. hebben op 1 november 2021 besloten om de aandelen uit
te zullen geven, waarvoor wij certificaten zullen uitgeven.
Sparco Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is opgericht op 3
juli 2014 in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor Sparco Holding B.V. Sparco Holding B.V. is de
officiële (statutaire) naam.
Sparco Holding B.V. heeft het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van de statuten:
a.

het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen)
financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;

b.

het verlenen van diensten in de vorm van consultancy, (interim) management en advisering in de meest
uitgebreide zin;

c.

verwerving, beheer en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten - waaronder begrepen octrooirechten,
merkrechten, modelrechten, auteursrechten en aanverwante rechten - zulks in de ruimste zin van het woord;

d.

het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het
stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

e.

het beleggen van vermogen in registergoederen en andere vermogenswaarden;

f.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Sparco Holding B.V. is statutair gevestigd in Soest en heeft haar kantoor aan de Oostergracht 8 in (3763
LZ) Soest. Het telefoonnummer is 0356470822. Sparco Holding B.V. is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het nummer is 61038725. Wilt u een kopie van de
inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.
In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun aandelen of certificaten van aandelen via een
multilaterale handelsfaciliteit verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Het gaat om
bedrijven met minimaal € 500.000.000 aan balanswaarde. Sparco Holding B.V. heeft niet deze
balanswaarde. Daarom gelden die regels niet voor Sparco Holding B.V. Sparco Holding B.V. past die
regels op dit moment dus niet toe voor haar bedrijf.
3.4

NPEX

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dit
handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Wij hebben toelating tot de handel op het
handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan ook op het handelsplatform van NPEX
kopen en verkopen.
Als u de certificaten wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie van
NPEX staat op welke certificaten u recht heeft. Koopt u onze certificaten? Dan maakt u voor de
beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening bij
NPEX leest u in het NPEX-reglement.
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NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het
handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).
Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van
beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten de
vergunning van NPEX ziet:
-

het ontvangen en doorgeven van orders

-

het plaatsen zonder plaatsingsgarantie

-

het uitvoeren van orders

-

het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit

-

het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de
inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website www.afm.nl.
De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX.
NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het
World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 BR)
Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam.
Het nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan
weten. Dan sturen wij u die gratis toe.
3.5

Stichting NPEX Bewaarbedrijf

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform een
geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om beleggingen mee aan
te kopen.
Koopt u de certificaten? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX
Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.
NPEX staat garant
NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX
Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten kan
worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX Bewaarbedrijf u
dan niet? Dan moet NPEX u betalen.
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Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf
heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses
Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een
kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis
toe.
De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
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4.

Informatie over de certificaten

In dit hoofdstuk leest u over de certificaten zelf.
4.1

Een overzicht van de certificaten

Aantal certificaten

Wij bieden 626.600 certificaten van aandelen in Sparco Holding
B.V. aan. Beleggers kunnen op al die certificaten inschrijven.
Wij maken geen onderscheid tussen beleggers bij deze
aanbieding.
Voor ieder verkocht certificaat kopen wij 1 aandeel van Sparco
Holding B.V.
De medewerkers van Sparco Holding B.V. mogen ook
inschrijven op deze certificaten. Zij hebben voorrang. Als zij
inschrijven in de periode van 23 november 2021 tot en met 30
november 2021 zullen zij als eerste certificaten krijgen
toegewezen. Het gaat om 27 medewerkers. Meer hierover leest
u in hoofdstuk 9.6.

Aantal beschikbare aandelen

Voor deze aanbieding van certificaten zal Sparco Holding B.V.
maximaal 626.600 nieuwe aandelen uitgeven.

Certificaten van

De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. hebben het recht

aandeelhouders

om certificaten aan te bieden bij deze aanbieding van
certificaten. De aandeelhouders zullen daaraan voorafgaand de
onderliggende aandelen overdragen aan ons en daarvoor
certificaten ontvangen.
Maximum aantal aan te
bieden certificaten:
Stranders Beheer B.V.

29.930

Mamalu B.V.

29.930

De heer I. Wolbers

3.520

Mevrouw L. van Os

3.520

De heer R. Muller

3.520

Mevrouw F. Bresser

3.520

De heer K. Martens

3.520

Het

gaat

om

maximaal

77.460

certificaten.

Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 704.060.
Dat is ongeveer 18% van het totale aandelenkapitaal (als alle
certificaten worden verkocht en de aandelen zijn uitgegeven).
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Het werkt zo. De inschrijvingen worden pro rata verdeeld over
de aanbiedende aandeelhouders van Sparco Holding B.V.
In hoofdstuk 4.4 leest u meer over de certificaathouders.
Prijs

De prijs voor 1 certificaat is € 7,10. Dit geldt ook voor de
certificaten die de aandeelhouders van Sparco Holding B.V.
aanbieden. Deze prijs staat ook op de website van NPEX.
Deze prijs staat vast voor deze aanbieding.
De nominale waarde van per aandeel, en daarmee ook per
certificaat, is € 0,10.

Korting

U kunt een tegoedbon of korting krijgen op de prijs voor een
certificaat in de volgende situaties:
Koopt u voor € 4.970 of meer aan certificaten? Dat zijn
minimaal 700 certificaten. U krijgt dan een tegoedbon.
De tegoedbon kunt u inwisselen voor een product met een
waarde van ongeveer € 50. U heeft de keuze uit 4 artikelen.
Meer informatie vindt u op: www.rewards.sparco.nl. Deze
tegoedbon is niet overdraagbaar.
Koopt u voor € 99.400 of meer aan certificaten? Dat zijn
minimaal 14.000 certificaten. U krijgt dan een korting van 1,5%.
Dan kost een certificaat u afgerond € 6,99.
Koopt u voor € 250.630 of meer aan certificaten? Dat zijn
minimaal 35.300 certificaten. U krijgt dan een korting van
2,25%. Dan kost een certificaat u afgerond € 6,94.
Koopt u voor € 500.550 of meer aan certificaten? Dat zijn
minimaal 70.500 certificaten. U krijgt dan een korting van 3%.
Dan kost een certificaat u afgerond € 6,89.
Wilt u certificaten met korting kopen? Dan geldt de korting dus
alleen als er nog genoeg certificaten met korting beschikbaar
zijn op de datum en het tijdstip dat uw inschrijfformulier en de
betaling is ontvangen.
Heeft u recht heeft op een tegoedbon? Dan krijgt u bericht met
instructies om deze in te wisselen.
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Maximaal bedrag

Wij zullen voor maximaal € 4.488.860 certificaten aanbieden.
Bieden de aandeelhouders van Sparco Holding B.V. hun
certificaten aan? Dan is het totale bedrag van de aanbieding van
certificaten € 4.998.826.

ISIN

De certificaten hebben een ISIN code. De ISIN code is
NLNP00100166.

Kosten

U betaalt kosten voor het kopen van certificaten. Het gaat om de
volgende kosten:
U

betaalt

kosten

voor

het

kopen

van

certificaten.

Het gaat om 1% van het bedrag waarvoor u certificaten koopt.
Die kosten betaalt u aan NPEX. Koopt u bijvoorbeeld voor
€ 710 certificaten? Dan betaalt u dus € 7,10 kosten.
Deze kosten zijn eenmalig.
Euro

De certificaten zijn in euro.

Niet omwisselen

De certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen.

Datum van uitgifte

Wij verwachten op 13 januari 2022 de certificaten uit te geven.

Minimum aantal dat u kunt

U kunt minimaal 100 certificaten kopen. De prijs van 1

kopen

certificaat is € 7,10. Voor 100 certificaten betaalt u dus € 710.
Deze prijs is exclusief de kosten. Die kosten vindt u hiervoor in
deze tabel.

Maximum aantal dat u kunt

U kunt voor maximaal € 4.998.826 certificaten kopen.

kopen

Dat zijn 704.060 certificaten voor een prijs van € 7,10.

Tot wanneer kunt u certificaten

U kunt tot en met 6 januari 2022, 17:00 uur, certificaten kopen.

kopen?

Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum kunnen wij
veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk
6.1.

Certificaten zijn op naam

De certificaten zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van
de certificaten staat geregistreerd. Een certificaat is geen fysiek
stuk dat wij afgeven.

Handel op NPEX

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van
NPEX aangevraagd. Als de certificaten tot de handel worden
toegelaten, kunnen de certificaten worden gekocht en verkocht
via het handelsplatform van NPEX.

NPEX zal een verzameldepot

De certificaten zullen dan worden opgenomen en bewaard in

aanhouden met de certificaten

een girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal
Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te
(1017 BS) Amsterdam.
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NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot
met alle certificaten. In de administratie van NPEX staat op
hoeveel certificaten iedere belegger recht heeft.
U heeft een beleggingsrekening

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat

en een geldrekening nodig

hoeveel certificaten u heeft gekocht. Ook heeft u een
geldrekening

nodig

bij

Stichting

NPEX

Bewaarbedrijf.

Die rekening gebruikt u om geld op te ontvangen of om
beleggingen mee aan te kopen.
U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEXreglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.
Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl.
Meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
leest u in hoofdstuk 3.4 en 3.5. Op dit moment rekenen NPEX
en Stichting NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben
van de geldrekening of de beleggingsrekening voor deze
certificaten. Verandert dit? Dan verandert het NPEX-reglement.
U krijgt daarvan bericht.
Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt
openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden.
Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de certificaten
niet kopen.
U

heeft

een

bankrekening

U heeft een bankrekening nodig bij een bank uit de Europese

nodig bij een bank in de

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening

Europese Unie

bij

Stichting

NPEX

Bewaarbedrijf

te

kunnen

openen.

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX
Bewaarbedrijf om vast te stellen wie u bent. Dit werkt zo:
De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u
bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dat niet
opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag
overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening van
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX
Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.
In het register staat hoeveel

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij

certificaten u heeft

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en hoeveel
certificaten een belegger bij NPEX heeft.
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U krijgt overzichten van uw

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.

beleggingsrekening

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u op de
beleggingsrekening heeft. Daarop staat dus ook hoeveel van
onze certificaten u heeft.

4.2

Rechten en beperkingen die horen bij de certificaten

Bij de certificaten horen de volgende rechten:
1.

Het recht op betaling van het uitgekeerde dividend. Dat kan in contanten zijn of bijvoorbeeld in
certificaten. De certificaten geven ook recht op het gehele dividend dat over het boekjaar 2021
wordt betaald voor de onderliggende aandelen.

2.

Het recht op betaling van het restant van het vermogen van Sparco Holding B.V., als Sparco
Holding B.V. zou worden ontbonden.

3.

Het recht om de certificaten vrij te verkopen (via NPEX), zonder dat een blokkeringsregeling
geldt. Meer informatie over het verkopen van de certificaten via NPEX leest u in hoofdstuk 7.

4.

Het recht om extra certificaten te kopen als Sparco Holding B.V. nieuwe aandelen uitgeeft. Dit is
een voorkeursrecht.

5.

Het recht om de certificaten te verkopen als aandelen worden verkocht aan een derde. Dit is een
tag

along

bepaling.

Hoe

dit

precies

werkt,

leest

u

in

artikel

5.9

van

de

aandeelhoudersovereenkomst
6.

Het recht om de jaarlijkse informele vergadering van certificaathouders bij te wonen. Hierover
leest u in hoofdstuk 14.

Bij de certificaten horen de volgende beperkingen:
1.

Er geldt geen recht om de algemene vergadering van aandeelhouders van Sparco Holding B.V.
bij te wonen of te stemmen in die vergadering.

2.

De certificaten mogen niet worden omgeruild voor aandelen van Sparco Holding B.V.

3.

Er geldt een plicht voor ons om alle aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht
aan een bonafide derde. Dit kan alleen als deze verkoop op zakelijke voorwaarden plaatsvindt en
op verzoek van de aandeelhouders Stranders Beheer B.V. en/of Mamalu B.V. als die verkopen.
U krijgt dan de koopsom van het aandeel dat hoort bij het certificaat. De certificaten vervallen
daarna. Dit is een drag along bepaling. Hoe dit precies werkt, leest u in artikel 5.8 van de
aandeelhoudersovereenkomst.

4.

Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratievoorwaarden.
Wij mogen hier zelf over beslissen.

5.

Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.

Ontvangen wij vergoedingen van Sparco Holding B.V. voor de aandelen? Dan zullen wij deze
vergoedingen doorbetalen aan al onze certificaathouders.
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4.3

Ons bestuur

De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. besluiten uit hoeveel personen ons bestuur bestaat en
benoemt deze personen.
Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:


De heer D. Stranders



De heer P. von Stockhausen

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze personen. Onze bestuurders zijn ook
bestuurder en indirect aandeelhouder van Sparco Holding B.V. Wij willen deze bestuurders op korte
termijn vervangen door een onafhankelijk bestuur.
Ons bestuur vertegenwoordigt ons. Meer hierover leest u in onze statuten. De statuten vindt u op de
website van NPEX.
4.4

Onze certificaathouders

Op dit moment hebben wij nog geen certificaathouders.
Voordat wij de certificaten zullen uitgeven, zullen wij al 77.460 certificaten hebben uitgegeven aan 7
certificaathouders. Dat zijn onze bestaande aandeelhouders.
Hieronder vindt u een lijst van die certificaathouders:

Certificaathouder

Rol bij Sparco Holding B.V.

Stranders Beheer B.V.

Dit is de vennootschap van de heer D. Stranders. Hij is een
van de bestuurders van Sparco Holding B.V.

29.930

Mamalu B.V.

Dit is de vennootschap van de heer P. von Stockhausen. Hij is
een van de bestuurders van Sparco Holding B.V.

29.930

De heer I. Wolbers

Hij is de Net Lead Architect van Sparco Holding B.V.

Mevrouw L. van Os

Zij is de Head IT van Sparco Holding B.V.

De heer R. Muller

Hij is de Head Operations van Sparco Holding B.V.

Mevrouw F. Bresser

Dit is de partner van de Finance Director van Sparco Holding
B.V., de heer R. Jongerius.

3.520

De heer K. Martens

Hij is de Commercial Director van Sparco Holding B.V.

3.520

Totaal

Aantal certificaten

3.520
3.520
3.520

77.460
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De certificaten van deze certificaathouders worden ook bij de NPEX in de notering gebracht.
Deze certificaten zullen van dezelfde soort en dooreen leverbaar zijn met de certificaten die wij
aanbieden en waarvoor Sparco Holding B.V. nieuwe aandelen zal uitgeven.
Voor deze certificaathouders geldt een lock-up periode. Zij mogen de certificaten dus niet meteen
verkopen. Deze certificaathouders mogen pas certificaten verkopen als de lock-up periode voorbij is.
Deze lock-up periode is 90 dagen na de uitgifte van de certificaten. Let op: deze lock-up geldt niet voor
de certificaten die zij verkopen bij deze aanbieding. Daarover leest u in hoofdstuk 4.1.
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5.

Informatie over de aandelen van Sparco Holding B.V.

Voor ieder certificaat kopen wij 1 aandeel van Sparco Holding B.V. Voor deze aanbieding van
certificaten verwacht Sparco Holding B.V. op de uitgiftedatum maximaal 626.600 aandelen uit te geven.
Op 1 november 2021 hebben de aandeelhouders van Sparco Holding B.V. besloten om de aandelen uit
te geven voor deze aanbieding van certificaten, deze in de notering te laten brengen en hebben zij
besloten tot de verkoop en certificering van een deel van de bestaande aandelen. De aandeelhouders
hebben het voorkeursrecht voor deze uitgifte van deze aandelen uitgesloten.
Hieronder vindt u meer informatie over de aandelen van Sparco Holding B.V. Die informatie gaat ook
over de statuten van Sparco Holding B.V. De statuten vindt u op de website van NPEX. U leest hier ook
over in hoofdstuk 17.
5.1

Informatie over het aandelenkapitaal

Sparco Holding B.V. heeft in totaal 3.170.000 aandelen uitgegeven. Het gaat om gewone aandelen en
cumulatief preferente aandelen. Alle aandelen zijn in euro en uitgegeven onder Nederlands recht.
Hieronder vindt u informatie over het aandelenkapitaal van Sparco Holding B.V.

Gewone aandelen
Het aantal aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor is betaald (nominale waarde € 0,10)
Het aantal aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor (nog) niet is betaald

3.170.000
o

Het aantal aandelen dat in omloop was per 31 december 2020 (nominale waarde € 1)

317.000

Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven als alle certificaten door ons worden verkocht (nominale
waarde € 0,10)

626.600

Het aantal aandelen dat in omloop zal zijn als certificaten worden verkocht (nominale waarde
€ 0,10)

3.796.600

Cumulatief preferente aandelen
Het aantal cumulatief preferente aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor is betaald (nominale waarde € 0,10)
Het aantal cumulatief preferente aandelen dat nu is uitgegeven waarvoor (nog) niet is betaald
Het aantal cumulatief preferente aandelen dat in omloop was per 31 december 2020 (nominale waarde € 1)

15.490
o
1.549

Het aandelenkapitaal kan veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen in te trekken of door extra
aandelen uit te geven.
De aandelen zijn op naam. Sparco Holding B.V. houdt in haar aandeelhoudersregister bij wie aandelen
heeft.
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5.2

Rechten en verplichtingen die horen bij de aandelen

Bij de aandelen, en dus ook ieder aandeel dat wij kopen, horen onder andere de volgende rechten:
1.

Het recht de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen tijdens die
vergadering. Wij zullen alle aandelen in bezit hebben waarvoor certificaten worden uitgegeven.
Dat betekent dat wij de algemene vergadering van aandeelhouders mogen bijwonen.

2.

De aandelen geven recht om te stemmen in de algemene vergadering van
aandeelhouders. Wij mogen dus stemmen tijdens die vergadering. Wij wonen iedere
vergadering bij en stemmen tijdens die vergaderingen. Wij stemmen in lijn met de doelstellingen
van Sparco Holding B.V.

3.

Het recht om uitkeringen te ontvangen, zoals dividend. Over het dividend leest u in
hoofdstuk 5.6. Wij zullen de dividenden en andere vergoedingen die horen bij de aandelen en die
wij ontvangen, doorbetalen.

4.

Het recht op het restant van het vermogen als Sparco Holding B.V. zou worden ontbonden.

5.

De verplichting om de blokkeringsregeling na te leven die in de statuten is opgenomen.
Dit betekent dat wij als aandeelhouder niet zomaar de aandelen mogen verkopen aan een ander.

Geeft Sparco Holding B.V. nieuwe aandelen uit? Dan hebben de bestaande aandeelhouders een
voorkeursrecht. Dat betekent dat zij als eerste deze aandelen mogen kopen. Dit voorkeursrecht kan
worden uitgesloten volgens de statuten. De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. zijn
overeengekomen geen gebruik te zullen maken van dit voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven
naar aanleiding van deze aanbieding van certificaten.
De rechten die horen bij de aandelen van Sparco Holding B.V. kunnen veranderen. Dit kan als de
statuten van Sparco Holding B.V. veranderen. De statuten kunnen alleen worden veranderd als de
algemene vergadering van aandeelhouders daarmee instemt.

5.3

Vergaderingen van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Soest. Dat is minimaal 1 keer per jaar.
Iedere aandeelhouder mag deze vergadering bijwonen. De vergadering wordt aangekondigd door een
oproeping aan alle aandeelhouders. Die oproeping vindt uiterlijk plaats op de 14e dag voor de
vergadering.
Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem in de vergadering.
Alle besluiten worden genomen met 2/3 van de uitgebrachte stemmen die het gehele kapitaal
vertegenwoordigen, behalve als bij wet of de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
Ook kunnen besluiten buiten de vergadering worden genomen. Dat kan alleen als alle personen die
gerechtigd zijn om de vergadering bij te worden het daarmee eens zijn.
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5.4
De

Afspraken met aandeelhouders
aandeelhouders

van

Sparco

aandeelhoudersovereenkomst

Holding

gesloten.

Deze

B.V.

hebben

op

29

vindt

u

op

de

ook

oktober
website

2021
van

een

NPEX:

www.npex.nl/sparco.


Er geldt een recht om de aandelen mee te verkopen als de aandeelhouders Stranders Beheer B.V.
en/of Mamalu B.V. minimaal 50% van de aandelen verkopen aan een derde. Dit is een tag along
bepaling. Hoe dit precies werkt, leest u in artikel 5.9 van de aandeelhoudersovereenkomst.



Er geldt een plicht voor ons om alle aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht
aan een bonafide derde. Dit kan alleen als deze verkoop op zakelijke voorwaarden plaatsvindt en
op verzoek van de aandeelhouders Stranders Beheer B.V. en/of Mamalu B.V. U krijgt dan de
koopsom van het aandeel dat hoort bij het certificaat. De certificaten vervallen daarna. Dit is een
drag

along

bepaling.

Hoe

dit

precies

werkt,

leest

u

in

artikel

5.8

van

de

aandeelhoudersovereenkomst.

5.5

Aandeelhouders

Voor ieder certificaat dat wij uitgeven, zullen wij 1 aandeel van Sparco Holding B.V. kopen.
Sparco

Holding

B.V.

zal

hiervoor

nieuwe

aandelen

met

stemrecht

uitgeven.

De aandeelverhoudingen zullen hierdoor veranderen.
Dit is de situatie op de datum van dit prospectus (voordat wij certificaten uitgeven en voordat de
aandeelhouders aandelen hebben omgezet naar certificaten):

Aantal aandelen

Aantal cumulatief
preferente aandelen

Percentage van het
stemrecht

Stranders Beheer B.V.

1.347.250

7.745

42.5 %

Mamalu B.V.

1.347.250

7.745

42.5 %

De heer I. Wolbers

95.100

-

3%

Mevrouw L. van Os

95.100

-

3%

De heer R. Muller

95.100

-

3%

Mevrouw F. Bresser

95.100

-

3%

De heer K. Martens

95.100

-

3%

Aandeelhouder

Stichting Administratiekantoor
Sparco
Totaal

3.170.000
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15.490

100%

Hieronder ziet u de aandeelverhoudingen als wij 626.600 certificaten verkopen en als de
aandeelhouders samen 77.460 certificaten hebben verkocht. Ook is in dit overzicht meegenomen dat de
cumulatief preferente aandelen zijn afgelost:

Aantal aandelen

Aantal cumulatief
preferente aandelen

Percentage van het
stemrecht

Stranders Beheer B.V.

1.317.320

-

34.70 %

Mamalu B.V.

1.317.320

-

34.70%

De heer I. Wolbers

91.580

-

2.41 %

Mevrouw L. van Os

91.580

-

2.41 %

De heer R. Muller

91.580

-

2.41 %

Mevrouw F. Bresser

91.580

-

2.41 %

De heer K. Martens

91.580

-

2.41 %

Aandeelhouder

Stichting Administratiekantoor
Sparco
Totaal

5.6

704.060
3.796.600

-

18.54%
100%

Dividendbeleid

De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. hebben recht op dividend als Sparco Holding B.V. dit
uitkeert. Sparco Holding B.V. kan alleen dividend uitkeren als er winst is gemaakt. Dit dividendbeleid
is opgesteld in oktober 2021.
Sparco Holding B.V. heeft de volgende regels voor het uitkeren van dividend:


Er is sprake van uitkeerbare reserves als het eigen vermogen groter is dan het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal met wettelijke reserves.



De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd.



Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren? Dan kan alleen
dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit goedkeurt. Het bestuur zal dit goedkeuren.
Behalve als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat Sparco Holding B.V. de
opeisbare schulden niet kan blijven betalen na het uitkeren van het dividend.



Onder normale omstandigheden wordt minimaal 40% van het netto resultaat over het
voorgaande boekjaar uitgekeerd als dividend. Mocht de liquiditeitspositie het niet toelaten of
mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het
uitkeringspercentage worden verlaagd. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen
te delen door het balanstotaal.



De betaaldatum van het dividend wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders. Deze vergadering vindt plaats voor 30 juni van ieder boekjaar en wordt
minimaal 14 dagen van tevoren aangekondigd. Als aandelen (en daarmee de bijbehorende
certificaten) na de dag van deze vergadering worden gekocht, geeft dit de koper geen recht op
vastgestelde dividend van het vorige boekjaar (exdividenddatum).



Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.
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Over 2019 en 2020 is geen dividend uitgekeerd over de gewone aandelen. Over 2019 is wel dividend
uitgekeerd over de cumulatief preferente aandelen. Het gaat om een bedrag van € 124.000 (€ 62.000
per aandeelhouder).
Uitkering van dividend over 2020 - zowel voor de gewone aandelen als de cumulatief preferente
aandelen - was niet toegestaan, omdat Sparco Holding B.V. gebruik heeft gemaakt van een
steunmaatregel van de overheid. Hierover leest u in hoofdstuk 8.6. In 2022 zal een beslissing worden
genomen over het wel of niet uitkeren van dividend over 2020.
De verwachting is dat vanaf 2021 dividend uitgekeerd zal gaan worden over de gewone aandelen.
Dit hangt af van ons netto resultaat. U leest meer over onze prognose van het netto resultaat in
hoofdstuk 11.4.
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6.

Als u certificaten wilt kopen

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u certificaten kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.
6.1

U schrijft in

Om certificaten te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1.

U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/sparco. Heeft u uw inschrijving verstuurd?
Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.
NPEX moet uw inschrijving uiterlijk donderdag 6 januari 2022 om 17:00 uur om 17:00 uur
hebben ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze certificaten. Wij kunnen
deze datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld
doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle certificaten te verkopen. Wij kunnen ook een
latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op de
inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de certificaten uit te geven
waarvoor is ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de
website van NPEX.

2.

U betaalt het bedrag waarvoor u certificaten wilt kopen. Dat doet u door het bedrag inclusief
inschrijfkosten over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
Het bankrekeningnummer is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk op donderdag 6 januari
2022 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u certificaten
krijgt. Dat leggen wij hieronder, na het tijdschema, verder uit.

Wij gebruiken het volgende tijdschema:
Donderdag 6 januari 2022 om 17:00 uur
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX Bewaarbedrijf
de betaling van u hebben ontvangen.
Maandag 10 januari 2022
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.
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Donderdag 13 januari 2022
Sparco Holding B.V. geeft de aandelen uit. Wij krijgen deze aandelen van Sparco Holding B.V. en geven
de certificaten uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
1.

Wij hebben van de beleggers het geld voor de certificaten ontvangen.

2.

De beleggers krijgen de certificaten.

3.

NPEX registreert in haar administratie hoeveel certificaten iedere belegger heeft.

4.

NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u certificaten heeft gekregen en zo ja,
hoeveel certificaten u heeft gekregen.

5.

De afspraken over de certificaten gelden vanaf nu tussen u en ons.

6.

Als u wilt, mag u vanaf nu de certificaten verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in te
schrijven en geven wij alvast certificaten uit? Dan kunt u die certificaten pas verkopen als de
inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige certificaten zijn uitgegeven.

Het kan zijn dat u minder certificaten krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven. Of dat u geen
certificaten krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen certificaten willen kopen dan er worden aangeboden.
Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde van
ontvangen betalingen aan.
Krijgt u minder certificaten? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen certificaten?
Dan krijgt u al uw geld terug. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening
die u heeft gebruikt om te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na 13
januari 2022. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3
werkdagen na die nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf?
Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening.
Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken.
6.2

Wij kunnen de aanbieding stoppen

Wij kunnen de aanbieding van de certificaten stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij doen
als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij - samen met de aandeelhouders
die aanbieden - willen voor minimaal € 2.499.910 certificaten verkopen. Dat zijn 352.100 certificaten.
Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat mogen wij besluiten.
Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX (www.npex.nl/sparco).
Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.
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Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 3 werkdagen terug
na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft
gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al een geldrekening bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving
geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren.
Daarna kunt u het weer gebruiken.
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7.

Als u certificaten wilt verkopen

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX
Wilt u uw certificaten verkopen? Dan kunt u dat alleen doen aan een belegger die een NPEX-rekening
heeft. U kunt de certificaten dus niet laten overmaken naar een andere rekening als u die heeft buiten
NPEX.
Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?
Hoe u de certificaten verkoopt, werkt zo:
U zet uw certificaten te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan bieden
op uw certificaten. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon die de certificaten
van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan de certificaten op zijn
beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de certificaten verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de
beleggingsrekening opent.
Verkoopt u certificaten? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de certificaten heeft verkocht. Ook betaalt u
kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat zijn,
spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.
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8.

Informatie over Sparco Holding B.V.

8.1

Wat doet Sparco Holding B.V.?

Sparco Holding B.V. - samen met Sparco International B.V. - levert loyaliteitsprogramma’s in Europa.
Sparco Holding B.V. ondersteunt daarmee klanten bij het inzetten van geavanceerde online oplossingen
om de loyaliteit te verhogen van klanten.
Visie, missie en strategie
In een steeds verder globaliserende en digitaliserende wereld identificeren mensen zich steeds minder
met organisaties en merken en staat de loyaliteit onder druk. Klantbinding is onmisbaar.
Sparco Holding B.V. biedt daarvoor loyaliteitsprogramma’s, zodat klanten op een innovatieve manier
hun marketing- & salesdoelstellingen kunnen behalen.
Sparco Holding B.V. is voornemens om nieuwe markten, zoals de markt voor consumenten,
groothandel en CO2 neutrale energie te betreden en uit te breiden naar internationale markten. Ook wil
Sparco Holding B.V. haar Smart Loyalty propositie verder uitbreiden. Tot slot wil Sparco Holding B.V.
een buy-and-build strategie ontwikkelen om naast organische groei ook te groeien door middel van
overnames.
De diensten
Sparco Holding B.V. biedt de volgende diensten:
1.

Smart Loyalty (Loyalty Advisory)

Voor het ontwikkelen van een totale geïntegreerde loyalty aanpak ontwikkelt Sparco Holding B.V.
samen met de klant een loyalty strategie. Deze strategie is gebaseerd op data en inzichten en helpt de
klant om te groeien met de bestaande klantgroepen en hier het maximale rendement uit te halen.
Dit is dus een volledige geïntegreerde aanpak van strategie, ontwikkeling en uitvoer. Hieronder ziet u
de aanpak schematisch weergegeven:
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Deze dienstverlening maakte tot in 2020 onderdeel uit van de andere diensten. Sparco Holding B.V. wil
dit verder uitbreiden en ontwikkelen tot een zelfstandige business unit.
2.

Loyalty Programs

Wanneer voor een klant de aanpak van Smart Loyalty een stap te ver is of delen daarvan worden door
de eigen marketing afdeling opgepakt, kan Sparco Holding B.V. ook de ontwikkeling en uitvoer van het
spaarprogramma uit handen nemen. De dienstverlening bestaat uit:
Het ontwikkelen van het loyalty programma:


Concept: dit ziet op het advies welk concept het beste past bij de doelen en wensen van de klant.



Techniek: dit ziet op de gehele ontwikkeling van het concept op het loyalty platform.



Data integratie & proces automatisering: dit ziet op het programmeren van uitwisselbare
softwaretaken

(zogenaamde

API-koppelingen)

waardoor

software

met

elkaar

kan

communiceren. Dan kan het loyalty programma worden geïmplementeerd in de software van
de klant. Ook het ontvangen en verwerken van bestellingen is dan volledig geautomatiseerd.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een spaarprogramma:
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Het uitvoeren van het programma:


Project management: dit ziet op het inzetten van project managers om ervoor te zorgen dat het
loyalty programma foutloos draait en tussentijds kan worden aangepast wanneer wensen of
doelen wijzigen.



Marketing support: dit ziet op het inzetten van marketing om een loyalty programma levendig
en actueel te houden en deelnemers te stimuleren om spaarpunten in te wisselen.



Category management: dit ziet op het bieden van een aantrekkelijk, divers en actueel
assortiment van producten waarvoor de deelnemer aan een loyalty programma haar punten
kan inwisselen.



Logistiek: dit ziet op het verwerken van de bestellingen uit de programma’s.



Service & garantie afhandeling: dit ziet op de afhandeling van vragen en klachten.

Hieronder vindt u een aantal van de gehanteerde merken:

3.

Loyalty Fulfilment

Sommige klanten willen een spaarprogramma of reward platform in eigen beheer houden. Wel is er
behoefte aan een aantrekkelijke catalogus met rewards die met hoge service standaarden bij de
deelnemers worden afgeleverd. Dan integreert Sparco Holding B.V. haar services in het IT systeem van
de klant. De dienstverlening bestaat uit:


Data integratie & proces automatisering: dit ziet op het programmeren van uitwisselbare
softwaretaken

(zogenaamde

API-koppelingen)

waardoor

software

met

elkaar

kan

communiceren. Dan kan het loyalty programma worden geïmplementeerd in de software van
de klant. Ook het ontvangen en verwerken van bestellingen is dan volledig geautomatiseerd.


Category management: dit ziet op het bieden van een aantrekkelijk, divers en actueel
assortiment van producten waarvoor de deelnemer aan een loyalty programma haar punten
kan inwisselen.



Logistiek: dit ziet op het verwerken van alle bestellingen uit de programma’s.
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4.

Service & garantie afhandeling: dit ziet op de afhandeling van vragen en klachten.
Loyalty Incentives

Sparco Holding B.V. biedt ook ondersteuning bij het opzetten van een losse incentive actie. Dit zijn
allerlei vormen van loyaliteitscampagnes die offline plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan winacties,
weggeefacties, beursacties of acties waarbij ouderwets zegels moeten worden geplakt. Sparco Holding
B.V. kan het selecteren van een geschikt assortiment en de complete afhandeling en verzending uit
handen nemen.
Hierbij vindt u een overzicht van de diensten en klanten uit de periode 2019 tot en met 2021 (de periode
tot en met augustus).

De software Webcentives
Webcentives is het in eigen beheer ontwikkelde loyalty platform. Via dit platform kan een volledig
spaarprogramma voor een klant worden opgezet en met verschillende modules worden uitgebreid.
Deze software vormt de basis van alle programma’s en oplossingen die Sparco Holding B.V. voor
klanten ontwikkelt.
Facts:


Programmeertaal

.NET



Aantal loyaliteitsprogramma’s gedraaid

Meer dan 200



Aantal spaarders bediend

Meer dan 1.000.000



Talen

8



Full responsive for laptop, tablet & mobile
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Het distributiecentrum
De logistieke verzorging van alle producten die uit loyaliteitsprogramma’s worden besteld, vindt plaats
vanuit het eigen distributiecentrum in Soest. De logistieke processen zijn volledig geautomatiseerd.
Voor de uitlevering van de bestellingen wordt samengewerkt met PostNL, DHL, GLS en UPS.
De bestellingen worden binnen Europa uitgeleverd.
Facts:


Locatie

Nieuwegracht 4-05a, Soest



Oppervlakte

1.600m2



Aantal sku’s (voorraadeenheden)

2.700



Order leadtime (verpakkingstijd)

2,2 dagen (inclusief weekend)



Aantal pakketten

100.000 pakketten in 2020
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Sparco Holding B.V. wil het distributiecentrum verder uitbreiden met 700m2. Hierover leest u ook in
hoofdstuk 10.1.
In welke sectoren is Sparco Holding B.V. actief?
Sparco Holding B.V. is actief in de volgende sectoren:


Automotive



Bouw



Energie



Food



Gezondheidszorg



ICT



Luchtvaart



Telecom

Onze klanten
Onze top 10 klanten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet. Over 2019, 2020 en 2021
(tot en met 31 augustus) ziet dat er zo uit:
Klanten

2021 (31 augustus)

2020

2019

€ 12.398

€ 14.132

€ 13.698

79%

69%

66%

195

192

190

Totale netto-omzet x €1.000
Top 10
Aantal klanten

De laatste twee maanden van ieder jaar zijn belangrijk
Op het moment dat de punten worden ingewisseld, levert dit een bijdrage aan de netto-omzet.
De punten in veel spaarprogramma’s vervallen aan het einde van het jaar. De netto-omzet omzet wordt
dus voor een groot deel behaald in de maanden november en december.
Over 2019 en 2020 zag dit er zo uit:

maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal

2019
omzet €
1.395.454
858.537
912.669
714.673
1.242.836
1.260.418
1.059.881
835.830
755.961
699.791
2.017.352
1.945.027
13.698.430

% van
jaaromzet
10%
6%
7%
5%
9%
9%
8%
6%
6%
5%
15%
14%
100%

2020
omzet €
1.536.058
963.193
920.528
922.344
1.198.289
1.128.283
796.661
650.253
696.846
1.000.169
1.795.750
2.523.462
14.131.837
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% van
jaaromzet
11%
7%
7%
7%
8%
8%
6%
5%
5%
7%
13%
18%
100%

8.2

Hoe ziet het bedrijf van Sparco Holding B.V. eruit?

Sparco Holding B.V. maakt onderdeel uit van een groep van bedrijven:

Meer over de aandeelhouders leest u in hoofdstuk 5.5.
Sparco Holding B.V. heeft geen andere activiteiten dan het houden van alle aandelen in haar
dochtervennootschap Sparco International B.V.
Sparco International B.V. verricht alle activiteiten, zoals ook in hoofdstuk 8.1 is omschreven.
De bestuurder is Sparco Holding B.V.
8.3

Belangrijkste markten

Sparco Holding B.V. is actief op de markt van loyaliteitsprogramma’s.
Sparco Holding B.V. ziet dat het landschap van de loyalty markt aan grote veranderingen onderhevig is.
Door de steeds verder ontwikkelende digitalisering van bijna alle markten wordt het aangaan en
behouden van duurzame klantrelaties steeds moeilijker. Spaar- en loyaliteitsprogramma’s worden in
onze optiek aangehaald als een van de mogelijke oplossingen voor bedrijven om meer invloed en
binding met de klant te houden. Dit geldt zowel voor de zakelijk klant als de consument. Uit het
onderzoek voor Fortune Business Insights van 2020 volgt een verwachte groei van 20% per jaar voor
de

loyalty

markt

wereldwijd

over

de

periode

2021

tot

en

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/loyalty-management-market-101166).
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met

2028

(bron:

8.4

Belangrijkste contracten

Sparco Holding B.V. (althans Sparco International B.V.) heeft voor haar bedrijf in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Dit zijn enkele van deze contracten:


Contracten met klanten. De duur van de contracten is meestal voor onbepaalde tijd en met een
opzegtermijn van 6 maanden.



Kredietverzekering Atradius N.V. Vrijwel alle facturen aan klanten vallen onder de polis van deze
kredietverzekeraar. Het dekkingspercentage van de openstaande facturen is 90%. Betaalt een
klant de factuur niet? Dan komt 10% van het factuurbedrag voor rekening van Sparco Holding
B.V.



Huurcontract voor het kantoorpand aan de Oostergracht 8 in Soest met DPS Concepts and Labels
B.V. Dit contract loopt tot en met 31 april 2027. De opzegtermijn is 12 maanden. Er is een
waarborgsom van € 21.000 gestort. De huur is marktconform.



Huurcontract voor het distributiecentrum aan Nieuwegracht 4-05a te Soest met C&C Vastgoed
B.V. Dit contract loopt tot en met 31 december 2022. De opzegtermijn is 6 maanden.

Sparco Holding B.V. heeft geen belangrijke contracten gesloten buiten de normale bedrijfsuitoefening.
8.5

Belangrijkste investeringen

Sparco Holding B.V. heeft geen belangrijke investeringen gedaan sinds 31 december 2020. Over de
financiële informatie van Sparco Holding B.V. leest u in hoofdstuk 11.
8.6

Sparco Holding B.V. maakt gebruik van steunmaatregelen

Door de crisis als gevolg van COVID-19 is de omzet van Sparco Holding B.V. teruggevallen.
Sparco Holding B.V. heeft daarom gebruik gemaakt van een steunmaatregel die de overheid in
Nederland heeft geboden. Het gaat om de volgende maatregel:


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2). Met deze maatregel krijgt Sparco
Holding B.V. een vergoeding voor de loonkosten. Sparco Holding B.V. heeft in 2020
€ 107.012 ontvangen. Deze vergoeding is een voorschot. Sparco Holding B.V. verwacht nog een
extra bedrag van € 35.672 te ontvangen.

8.7

Er zijn geen rechtszaken

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis kunnen zijn of van
betekenis zijn geweest op de financiële positie of de rentabiliteit van Sparco Holding B.V.
Of die van de groep. Voor zover Sparco Holding B.V. weet, worden die ook niet gestart.
Dat geldt ook voor ingrepen van de overheid en voor arbitrages. Rentabiliteit betekent of Sparco
Holding B.V. voldoende winst maakt.

36

8.8

Waardering

Sparco Holding B.V. heeft twee onafhankelijke waarderingen laten maken van haar bedrijf voor de
aanbieding van de certificaten. Deze waarderingen zijn gebaseerd op een discounted cash flow analyse
(DCF analyse).
Bij deze waarderingen is niet meegenomen de situatie dat alle certificaten worden verkocht en Sparco
Holding B.V. 626.600 aandelen uitgeeft.
Onafhankelijke waardering I
Bij deze waardering is uitgegaan van de prognose over de periode 2021 tot en met 2025. U leest hierover
in hoofdstuk 11.4. Dit zijn de belangrijkste aannames bij deze waardering:


De netto-omzet groeit van € 21.371.875 in 2021 naar € 37.320.872 in 2025. Daarbij is uitgegaan
van een groei van 15% per jaar. Loyalty Fulfilment zal naar verwachting het snelst groeien met
28% per jaar tot € 25.577.372 in 2025. Loyalty Incentives heeft een verwachte groei van 21% per
jaar tot € 3.649.793 in 2025. Loyalty Programs heeft een verwachte groei van 13% per jaar tot
€ 7.843.707 in 2025. Smart Loyalty zal minder snel groeien naar € 250.000 in 2025.
Deze aannames van de netto-omzet zijn gebaseerd op de huidige en verwachte salesfunnel en met
een jaarlijks klantbehoud van 88%.



De operationele kosten zullen naar verwachting groeien van € 2.594.290 in 2021 naar
€ 4.199.457 in 2025. Deze stijging is gebaseerd op een groei van het personeelsbestand van 15
FTE’s en toegenomen verkoop- en marketingactiviteiten.



Het verwachte bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en rente zal stijgen van € 1.076.200 in 2021
naar € 3.992.108 in 2025.



Het verwachte netto resultaat zal stijgen van € 599.513 in 2021 naar € 2.802.321 in 2025.



Gerekend wordt met een disconteringsvoet van 13.11%.

De uitkomst van de discounted cash flow analyse levert een ondernemingswaarde op van € 24.528.800.
Dit impliceert een waarde van € 7,74 per aandeel.
Onafhankelijke waardering II
Bij deze waardering is van het volgende uitgegaan:


De netto-omzet groeit van € 21.371.900 in 2021 naar € 33.100.000 in 2025. Daarbij is uitgegaan
van een groei van 11,6% per jaar. Loyalty Fulfilment zal naar verwachting het snelst groeien met
24% per jaar tot € 22.350.000 in 2025. Loyalty Incentives heeft een verwachte groei van 21% per
jaar tot € 3.500.000 in 2025. Loyalty Programs heeft een verwachte groei van 10% per jaar tot
€ 7.000.000 in 2025. Smart Loyalty zal minder snel groeien naar € 250.000 in 2025.
Deze aannames van de netto-omzet zijn gebaseerd op de huidige en verwachte salesfunnel en met
een jaarlijks klantbehoud van 87%.



De operationele kosten zullen naar verwachting groeien van € 2.600.000 in 2021 naar
€ 3.8000.000 in 2025. Deze stijging is gebaseerd op een groei van het personeelsbestand van 9
FTE’s en toegenomen verkoop- en marketingactiviteiten.
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Het verwachte bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en rente zal stijgen van € 1.084.300 in 2021
naar € 3.252.500.000 in 2025.



Het verwachte netto resultaat zal stijgen van € 545.500 in 2021 naar € 2.320.600 in 2025.



Gerekend wordt met een disconteringsvoet van 13,11%.

De uitkomst van de discounted cash flow analyse levert een ondernemingswaarde op van € 20.665.600
op. Dit impliceert een waarde van € 6,52 per aandeel.
Conclusie
Sparco Holding B.V. heeft het gemiddelde genomen van deze twee waarderingen. Dit komt uit op
€ 22.597.200. Sparco Holding B.V. heeft dit naar beneden afgerond op € 22.500.000. Deze waardering
geldt op de datum van 31 oktober 2021.
De waardering van € 22.500.000 levert een prijs per aandeel op van € 7,10 (bij 3.170.000) aandelen).
De prijs van een certificaat is gelijk aan die van een aandeel. De uitgifteprijs van een certificaat is dus
€ 7,10.
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9.

Wie zijn de belangrijkste mensen van Sparco Holding B.V.?

Sparco Holding B.V. heeft personeel. Het personeel is belangrijk. Zo ziet het bedrijf eruit:

Per 31 augustus 2021 had Sparco Holding B.V. - samen met Sparco International B.V. - 27 medewerkers
in dienst met een vast contract (23,9 FTE) en 3 medewerkers ingehuurd. Dit zijn de belangrijkste
personen in het bedrijf:
 de bestuurders
 de overige leden van het management team
Het kantooradres van al deze mensen is Oostergracht 8 in (3763 LZ) Soest.
9.1

De bestuurders van Sparco Holding B.V.

Sparco Holding B.V. heeft twee bestuurders:


De heer D. Stranders. Hij is 21 jaar managing director van Sparco Holding B.V. Daarnaast is hij 5
jaar directeur geweest van Sotaq B.V. Hij is ook bestuurder van ons. Hij heeft geen andere functies
die relevant zijn voor ons of Sparco Holding B.V.



De heer P. von Stockhausen. Hij is 21 jaar managing director van Sparco Holding B.V. Daarnaast is
hij 5 jaar directeur geweest van Sotaq B.V. Hij is ook bestuurder van ons. Hij heeft geen andere
functies die relevant zijn voor ons of Sparco Holding B.V.

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen Sparco Holding B.V. en haar bestuurders. De bestuurders
zijn namelijk ook bestuurder en aandeelhouder van DPS Concepts and Labels B.V. DPS Concepts and
Labels B.V. verhuurt het kantoorpand aan Sparco Holding B.V. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de
bestuurders beslissingen nemen die gunstig zijn voor DPS Concepts and Labels B.V., maar die ongunstig
zijn voor Sparco Holding B.V.
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Daarnaast zijnde bestuurders ook bestuurder bij ons. Ook dit kan een (mogelijk) belangenconflict
opleveren.
9.2

Het management team

Naast onze bestuurders zijn dit de andere personen uit het management team van Sparco Holding B.V.:


De heer I. Wolbers. Hij is de Net Lead Architect van Sparco Holding B.V. Hij heeft geen andere
functies die voor ons of Sparco Holding B.V. relevant zijn.



Mevrouw L. van Os. Zij is de Head IT van Sparco Holding B.V. Zij heeft geen andere functies die
voor ons of Sparco Holding B.V. relevant zijn.



De heer R. Muller. Hij is de Head Operations van Sparco Holding B.V. Hij is 4 jaar Category
Manager bij BAS Group B.V. Hij heeft geen andere functies die voor ons of Sparco Holding B.V.
relevant zijn.



De heer R. Jongerius. Hij is de Finance Director van Sparco Holding B.V. Hij is 5 jaar Manager
Finance and Control geweest bij HyGear B.V. Hij heeft geen andere functies die voor ons of Sparco
Holding B.V. relevant zijn.



De heer K. Martens. Hij is de Commercial Director van Sparco Holding B.V. Hij heeft geen andere
functies die voor ons of Sparco Holding B.V. relevant zijn.

Er zijn geen (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze personen.
9.3

Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden

De bestuurders en de overige leden van het management team verklaren het volgende over het verleden:


zij zijn niet betrokken geweest bij fraudemisdrijven.



zij zijn niet voorwerp geweest van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of opgelegde
sancties door wettelijke autoriteiten of door een toezichthouder.



zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen als bestuurder,
leidinggevende of als lid van een toezichthoudend orgaan van een uitgevende instelling.



zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen in het kader van het beheer
of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling.

9.4

Regels die gelden voor de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

Het bestuur van Sparco Holding B.V. bestaat uit een of meer personen. De algemene vergadering van
aandeelhouders benoemt de bestuurders. Het is ook de algemene vergadering van aandeelhouders die
de bestuurders schorst of ontslaat. Dit kan op ieder moment. Is sprake van ontstentenis of belet bij een
of meer bestuurders? Dan blijven de andere bestuurders met het besturen belast.
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9.5

Vergoedingen, aandelen en opties

In 2020 heeft Sparco Holding B.V. afgerond € 825.000 betaald aan de bestuurders en het management
team. In 2019 bedroeg dit € 1.016.000. Deze bedragen zijn bruto bedragen inclusief werkgeverslasten
en vakantiegeld. Sparco Holding B.V. heeft geen voordelen in natura toegekend.
Er zijn verder geen afspraken gemaakt in een arbeidsovereenkomst tussen de bestuurders of de leden
van het management team en Sparco Holding B.V. over het ontvangen van een bepaald bedrag als deze
personen stoppen met hun functie.
9.6

Personeel

Sparco Holding B.V. - samen met Sparco International B.V. - heeft op 31 december 2020 35
medewerkers in dienst. Op 31 december 2019 ging het om 34 medewerkers. Op de datum van dit
prospectus gaat het om 27 medewerkers.
De medewerkers die op de datum van dit prospectus in dienst zijn van Sparco Holding B.V. mogen ook
inschrijven op deze certificaten. Zij hebben voorrang. Als zij inschrijven in de periode van 23 november
2021 tot en met 30 november 2021 zullen zij als eerste certificaten krijgen toegewezen. Het gaat om 27
medewerkers.
Voor de medewerkers geldt een lock-up periode voor alle certificaten die zij kopen. Zij mogen de
certificaten dus niet meteen verkopen. Deze medewerkers mogen pas certificaten verkopen als de lockup periode voorbij is. Deze lock-up periode is 90 dagen na de uitgifte van de certificaten.
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10.

Waarom willen wij de certificaten verkopen?

10.1 De reden van de aanbieding
Wij, samen met de aanbiedende aandeelhouders van Sparco Holding B.V., willen maximaal voor
€ 4.998.826 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van € 4.448.860 aan nieuw uit te geven
aandelen die zullen worden gecertificeerd en een bedrag van € 549.966 van de aandeelhouders van
Sparco Holding B.V. die hiervoor een deel van hun aandelen overdragen aan ons en daarvoor
certificaten ontvangen.
Voor het bedrag van € 4.448.860 zullen wij aandelen van Sparco Holding B.V. kopen. Dit bedrag wil
Sparco Holding B.V. zo investeren:


Aflossen cumulatief preferente aandelen
De twee bestuurders van Sparco Holding B.V. hebben ieder 7.745 cumulatief preferente aandelen.
De cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven in juli 2014. Het ging in totaal om 1.549
cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel (daarmee € 1.549
voor de cumulatief preferente aandelen samen). De gestorte waarde was € 1.550.000. Het bedrag
is gestort door de twee bestuurders. Het verschil tussen de gestorte waarde en de nominale
waarde van € 1.548.451 is geboekt in 2014 als agiostorting.
In oktober 2021 zijn de cumulatief preferente aandelen gesplitst. Op dit moment gaat het om
15.490 cumulatief preferente aandelen. Het rentepercentage is 8% per jaar. Er is geen einddatum.
De cumulatief preferente aandelen geven recht op terugbetaling van € 1.550.000.



Innoveren van IT
Sparco Holding B.V. wil de loyalty software uitbreiden.



Digital distribution
Sparco Holding B.V. wil de digitale distributie van haar producten verder uitbreiden



Distributiecentrum
Sparco Holding B.V. wil het distributiecentrum uitbreiden met 700m2



Team development
Sparco Holding B.V. wil voor haar management team en key personeel trainingen en cursussen
verzorgen. Daarnaast wil Sparco Holding B.V. het team uitbreiden met .net developers en salesen dataspecialisten.
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Buy and build
Sparco Holding B.V. wil een buy and build strategie ontwikkelen. Door middel van
marktonderzoek zal Sparco Holding B.V. geschikte kandidaten onderzoeken om over te nemen.

Hieronder ziet u hoe Sparco Holding B.V. het geld van de aandelen wil besteden:
Hier wil Sparco

Als wij voor

Als wij voor

Als wij voor

Holding B.V. het geld

€ 2.349.915,40

€ 3.399.913,10

€ 4.448.860

aan besteden:

certificaten verkopen:

certificaten verkopen:

certificaten verkopen:

Aflossen

cumulatief

€

1.550.000

€ 1.550.000

€ 1.550.000

IT

€

298.350

€

298.350

€

298.350

Digital distribution

€

100.500

€

100.500

€

100.500

Distributiecentrum

€

200.100

€

200.100

€

200.128,40

Team development

€

200.965,40

€

200.965,40

€

200.965,40

Buy and build

€

Totaal

preferente aandelen

Verkoop
door

certificaten

-

€ 1.049.997,70

€ 2.098.916,20

€ 2.349.915,40

€ 3.399.913,10

€ 4.448.860

€

€

€

149.994,60

349.994,50

549.966

bestaande

aandeelhouders
Totaal

€ 2.499.910,00

€ 3.749.907,60

€

4.998.826

10.2 Onze kosten voor het aanbieden van de certificaten
Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan
wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben:
1.

Kosten voor financieel, juridisch, fiscaal en notarieel advies. Deze kosten begroten wij op
€ 70.000.

2.

Kosten voor marketing. Deze kosten begroten wij op € 5.000.

3.

Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel certificaten er worden
verkocht. Het gaat om een bedrag van maximaal € 149.964,78 als voor € 4.998.826 aan
certificaten wordt verkocht en om € 74.997,30 als voor € 2.499.910 aan certificaten wordt
verkocht.

4.

Kosten voor de setup fee aan NPEX. Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag
van € 5.000.

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze certificaten. Het gaat om kosten voor de aansluiting
op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal € 20.000 per jaar.
Al deze kosten zijn exclusief BTW.
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10.3 Wie heeft er belang bij de uitgifte van deze certificaten?
De aandeelhouders van Sparco Holding B.V. hebben belang bij de groei van - uiteindelijk - Sparco
Holding B.V. en daarmee ook belang bij het succes van deze aanbieding van certificaten.
Daarnaast hebben de aandeelhouders van Sparco Holding B.V. het recht om hun certificaten aan te
bieden. Hierover leest u in hoofdstuk 4.1. Verkopen zij deze certificaten? Dan krijgen zij betaald uit de
opbrengst van deze emissie. Ook om deze reden hebben deze personen belang bij het succes van deze
aanbieding van certificaten.
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11.

Financiële informatie van Sparco Holding B.V.

11.1

De jaarrekeningen van Sparco Holding B.V. zijn opgesteld volgens de regels

Sparco Holding B.V. stelt over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2020 is het meest
recente jaar waarover een jaarrekening is opgesteld. De enkelvoudige jaarrekening over 2020 is
gepubliceerd op 29 maart 2021. De geconsolideerde jaarrekening over 2020 is op 16 november 2021
gepubliceerd. De jaarrekeningen zijn opgesteld volgens Dutch GAAP regels.
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening. Dat betekent dat de
accountant de jaarrekening heeft samengesteld. De jaarrekening heeft de accountant dus niet
gecontroleerd. Dit staat ook in de verklaring van de accountant. De jaarrekening over 2020 vindt u op
de website van NPEX www.npex.nl/sparco. De accountant heeft niet de tussentijdse financiële
informatie (over de periode januari tot en met 31 augustus 2021) samengesteld.
De accountant is Dijck en de Ridder. Het adres van de accountant is Koninginneweg 9 in (1217 KP)
Hilversum. De accountant is lid van Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
(NOAB).
11.2 Belangrijke financiële informatie
Hieronder staat een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2020 met vergelijkende cijfers
over 2019. De cijfers zien op Sparco Holding B.V. en Sparco International B.V. Het zijn geconsolideerde
cijfers.
Winst en verliesrekening
x€1

2019

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

2020

13.698.430

14.131.837

-10.646.036

-11.129.369

Brutowinst

3.052.394

3.002.468

Lonen

1.078.633

1.017.665

251.547

258.269

Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelsbeloningen
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

60.671

66.136

260.254

259.740

26.713

34.954

Huisvestingskosten

200.024

Verkoopkosten

126.156

85.923

86.075

90.932

Autokosten

163.634

Kantoorkosten

100.100

131.936

Algemene kosten

144.084

265.199

Managementfee
Totaal van som der kosten
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668.200

388.200

3.002.457

2.762.588

Totaal van bedrijfsresultaat

49.937

239.880

761

142

Andere rentebaten en opbrengsten
Rentelasten en bankkosten

-19.781

-19.911

Financiële baten en lasten totaal

-19.020

-19.769

30.917

220.111

Belastingen over de winst of verlies

-47.900

-89.391

Netto resultaat voor deelnemingen

-16.983

130.720

1.824

-

-15.159

130.720

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen

Aandeel van deelnemingen

Totaal van resultaat na belastingen

Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post.
Netto-omzet
De netto-omzet is gestegen van € 13.698.428 in 2019 naar € 14.131.837 in 2020. De drie business units
dragen als volgt bij aan de netto-omzet:

Netto-omzet verdeling

2019

2020

Loyalty Programs

37%

31%

Loyalty Fulfilment

39%

59%

Loyalty Incentives

24%

10%

100%

100%

Totaal

De netto-omzet op Loyalty Programs en Incentives nam af in 2020, terwijl de netto-omzet op Loyalty
Fulfilment toenam. De netto-omzet uit Smart Loyalty is niet meegenomen. Deze business unit is opgezet
in 2020 en had nog geen significante netto-omzet in deze periode.
Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet is afgenomen van € 11.129.369 in 2019 naar € 10.646.036 in 2020.
Dit komt met name doordat Sparco Holding B.V. door groter in te kopen betere condities af kon spreken
met onze leveranciers. Ook zorgt de toename van digitale producten in het assortiment voor lagere
kosten zoals verpakkingsmateriaal.
Brutowinst
De brutowinst is iets afgenomen van € 3.052.394 naar € 3.002.468 in 2020. Dit komt met name door
de verandering in de netto-omzet zoals hierboven beschreven. De marge op Loyalty Fulfilment is lager
dan op Loyalty Programs.
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Som der kosten
De bedrijfslasten zijn gedaald van € 3.002.457 naar € 2.762.588 in 2020. Dit komt vooral door dalingen
in de personeelslasten en de verkoopkosten en door een toename in automatiseringskosten.
Lonen / salarissen
De personeelslast is de grootste last binnen de bedrijfslasten bij Sparco Holding B.V. In 2020 was er
een afname in kosten van € 1.078.633 naar € 1.017.665. Dit had meerdere oorzaken:


Er zijn minder bonussen uitgekeerd.



De steunmaatregel NOW2 van € 142.648 is verwerkt.

Sociale lasten / pensioenen
De sociale lasten en pensioen liepen iets op van € 251.547 naar € 258.269 door mutaties in het
personeelsbestand.
Overige personeelskosten
De overige personeelskosten stegen van € 60.671 naar € 66.136. Dit kwam door diverse kleinere posten
die stegen zoals opleidingskosten, kosten voor de arbodienst en overige personeelskosten.
Afschrijvingen
Sparco Holding B.V. schrijft af op immateriële vaste activa en op materiele vaste activa.
Het immateriële deel heeft betrekking op de in eigen beheer ontwikkelde software “Webcentives” en op
goodwill. De afschrijvingskosten voor “Webcentives” kosten zijn geactiveerd in de periode voorafgaand
aan de ingebruikname. Bij ingebruikname in september 2017 was er € 351.440 geactiveerd. Eind 2020
stond deze stand op € 205.000. Het volledige bedrag wordt in 8 jaar afgeschreven. In 2019 en 2020 was
de afschrijving € 43.932 per jaar.
De goodwill is gecreëerd in juli 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de inbreng van Sparco
International B.V. bij Sparco Holding B.V. De goodwill bedroeg € 2.144.848 in juli 2014 en wordt in 10
jaar afgeschreven. De stand per 31 december 2020 was € 750.697. In 2019 en 2020 was de afschrijving
€ 214.484,80 per jaar.
De materiële vaste activa hebben betrekking op inventariszaken zoals laptops, servers en meubilair.
In 2019 werd hierop € 26.713 afgeschreven en in 2020 ging het om € 34.954. De toename kwam door
de aanschaf van een nieuwe server en diverse IT aankopen in verband met thuiswerken en een auto die
is gekocht.
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Huisvestingskosten
Sparco Holding B.V. gebruikt 2 panden in Soest. Het distributiecentrum aan Nieuwegracht 4-05a te
Soest wordt gehuurd van C&C Vastgoed B.V. te Utrecht en het kantoorpand aan Oostergracht 8 te Soest
wordt gehuurd van DPS Concepts and Labels B.V. DPS Concepts and Labels B.V. is de vennootschap
van de twee bestuurders van Sparco Holding B.V. De totale huisvestingskosten liepen terug van
€ 200.024 in 2019 naar € 163.634 in 2020. De terugloop kwam doordat er een nieuwe, lagere, huurprijs
met DPS Concepts and Labels B.V. is afgesproken.
Verkoopkosten
De verkoopkosten zijn gedaald van € 126.156 in 2019 naar € 85.923 in 2020. De impact van de crisis
als gevolg van COVID-19 was goed merkbaar doordat fysieke bijeenkomsten, beurzen en reizen
nagenoeg wegvielen.
Autokosten
De autokosten liepen iets op van € 86.075 in 2019 naar € 90.932 in 2020. De kosten bestaan
voornamelijk uit leasekosten en brandstof. In 2020 was een auto in eigendom van Sparco Holding B.V.
Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit kantoorartikelen, telefonie, ICT kosten en assurantiekosten. De kosten
stegen van € 100.100 in 2019 naar € 131.936 in 2020. Dit kwam met name door de toename van ICT
kosten voor het thuiswerken.
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit juridische, accountant, advies en consultancy kosten. Deze kosten
stegen van € 144.001 in 2019 naar € 265.199. Deze kosten stegen door fors hogere (ICT)
consultancykosten in 2020. Deze kosten waren noodzakelijk om de toenemende digitale verkopen te
kunnen blijven faciliteren. Verder waren de juridische en advieskosten hoger dan in 2019.
Management fee
De management fee voor de twee bestuurders was in 2020 € 388.200 ten opzichte van € 668.200 in
2019. Dit komt omdat er in 2020 geen bonus is uitgekeerd.
Totaal van bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat steeg van € 49.937 naar € 239.880. Het betere resultaat werd vooral veroorzaakt
door de teruggelopen kosten.
Financiële baten en lasten
De financiële last steeg van € 19.020 in 2019 naar € 19.769 in 2020. Deze kosten bestaan voornamelijk
uit provisiekosten voor de bank en creditcardkosten.
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Totaal van resultaat uit bedrijfsuitvoering voor belastingen
Het resultaat voor belastingen steeg van € 30.917 in 2019 naar € 220.111. Dit kwam voornamelijk door
de teruggelopen kosten.
Belastingen over de winst of het verlies
De te betalen vennootschapsbelasting steeg van € 47.900 in 2019 naar € 89.391. Dit kwam doordat de
brutowinst toenam.
Aandeel van deelnemingen
In 2019 had Sparco Holding B.V. een deelneming van 50% in We Are Gifts B.V. Deze deelneming had
een positief resultaat van € 1.824. In 2019 is deze deelneming opgeheven.
Totaal van resultaat na belastingen
Het netto resultaat steeg van € -15.159 in 2019 naar € 130.720 in 2020.
Balans
Activ a:
x 1.000 euro
Immateriële v aste activ a
Materiële v aste activ a
Financiële v aste activ a
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
T otaal activ a

2019
1 .21 6
98
21
609
1 .969
848
4.7 61

2020
956
112
21
67 9
1 .926
7 95
4.489

Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post.
Immateriële vaste activa
Deze post bestaat uit goodwill die is gevormd in 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de
in eigen beheer ontwikkelde software oplossing “Webcentives”. De stand van de immateriële vaste
activa was € 1.216.000 per 31 december 2019. Op 31 december 2020 was dit € 956.000.
De afschrijvingskosten voor “Webcentives” kosten zijn geactiveerd in de periode voorafgaand aan de
ingebruikname. Bij ingebruikname in september 2017 was er € 351.440 geactiveerd. Eind 2020 stond
deze stand op € 205.000. Het volledige bedrag wordt in 8 jaar afgeschreven.
De goodwill is gecreëerd in juli 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de inbreng van Sparco
International B.V. bij Sparco Holding B.V. De goodwill bedroeg € 2.144.848 in juli 2014 en wordt in 10
jaar afgeschreven. De stand per 31 december 2020 was € 750.697.
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Materiële vaste activa
Dit betreft inventaris, meubilair, verbouwingskosten en een auto. De post is gestegen van door de
aanschaf van een nieuwe server, kleinere investeringen in laptops en schermen en de aanschaf van een
auto. De stand per 31 december 2019 was € 98.000 ten opzichte van € 112.000 per 31 december 2020.
Financiële vaste activa
Dit betreft de waarborgsom die is gestort voor de huur van het kantoorpand te Soest. Deze post is gelijk
gebleven.
Voorraden
Dit betreft de handelsvoorraad die voor de diverse business units wordt aangehouden. De voorraad was
met € 679.000 hoger per 31 december 2020 dan met 609.000 per 31 december 2019, omdat er groter
is ingekocht in het 4e kwartaal van 2020 om alle verkopen uit te kunnen leveren.
Vorderingen
De post bestaat uit debiteuren en overige vorderingen. De debiteurenstand was nagenoeg gelijk in 2020
ten opzichte van 2019. Sparco Holding B.V. heeft haar debiteurenrisico grotendeels afgedekt via een
kredietverzekering bij Atradius. De stand per 31 december 2019 is € 1.856.000 ten opzichte van
€ 1.816.000 per 31 december 2020.
Verder valt hieronder de post overige vorderingen. Dit zijn onder meer vooruitbetaalde bedragen voor
overlopende posten zoals huur, lease auto’s en pensioen. De stand per 31 december 2019 was € 114.000
en € 110.000 per 31 december 2020. Deze post bleef nagenoeg gelijk.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgebouwd uit bankrekeningen bij Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO
Bank N.V. en een tegoed bij betalingsverwerker Buckaroo B.V. De stand van de liquide middelen was
€ 848.000 op 31 december 2019 en € 795.000 op 31 december 2020.
Passiv a:
x 1.000 euro
Eigen v ermogen
Schulden aan lev eranciers
Schulden aan participanten
Schulden aan belasting en sociale premies
Ov erige schulden
T otaal kortlopende schulden
T otaal passiv a

2019
1 .888
1 .924
0
332
61 8
2.87 4
4.7 62
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2020
1 .895
1 .1 93
11
1 .060
330
2.594
4.489

Groepsvermogen
Het eigen vermogen ziet er als volgt uit:

Over 2020 is er geen dividend uitgekeerd. Het eigen vermogen is licht gestegen in 2020 doordat het
netto resultaat over 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Kortlopende schulden
De schulden aan leveranciers waren in 2020 € 1.193.000 ten opzichte van € 1.924.000 in 2019.
Sparco Holding B.V. is in het 4e kwartaal van 2020 sneller haar leveranciers gaan betalen. De meeste
leveranciers hanteren een kredietplafond naast de betaaltermijn. Om te voorkomen dat Sparco Holding
B.V. tegen deze grenzen aanloopt, is besloten om sneller te gaan betalen. De forse omzetgroei maakte
dit noodzakelijk.
De schulden aan participanten (de twee bestuurders) bestond uit een overlopende post van € 11.000.
De schulden aan belastingen en premies is opgelopen van € 332.000 naar € 1.060.000. Dit komt
doordat de Belastingdienst uitstel van betaling heeft gegeven voor de omzetbelasting en loonheffing
vanaf maart 2020. Dit was een maatregel in het kader van de crisis als gevolg van COVID-19.
De uitgestelde belastingen dienen vanaf 1 oktober 2022 in een periode van 60 maanden betaald te
worden.
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De overige schulden liepen terug van € 618.089 naar € 330.358. Het volledige overzicht ziet er als volgt
uit:
Ov erige schulden
Om schrijv ing
Nettolonen
V akantiegeld en -dagen
Ov erige schulden
Reserv ering Sony / KLM
Reserv ering ASR
Bonus MT
Nog te ontv angen inkoopfacturen
Accountantskosten
Management fee

31-12-2019
12
45.668
1 02.402
24.31 9
1 4.908
34.1 00
1 1 1 .1 80
5.500
280.000
618.089

31-12-2020
47 .7 7 1
1 1 .506
1 0.1 06
226
255.244
5.505
330.358

De grootste afwijking in 2020 ten opzichte van 2019 komt door de bonus voor het management team
en extra managementvergoeding. Deze zijn in 2020 niet uitgekeerd.
11.3 Tussentijdse financiële informatie
Hieronder staat een overzicht van belangrijke financiële informatie over de periode van 1 januari 2021
tot en met 31 augustus 2021 met vergelijkende cijfers over dezelfde periode in 2020.
Let op: dit zijn interne cijfers.
x € 1.000

31-8-2020

31-8-2021

8.115.610

12.398.443

-6.450.455

-10.463.443

Bruto winst

1.665.155

1.935.000

Som der kosten

1.939.699

1.890.163

Bedrijfsresultaat

-274.544

44.837

-10.349

-24.162

-284.893

20.675

Belastingen over de winst of verlies

18.408

28.956

Netto resultaat voor deelnemingen

-

-

Aandeel van deelnemingen

-

-

-266.485

-8.281

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

Financiële baten en lasten

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitvoering voor belastingen

Totaal van resultaat na belastingen

Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post:
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Netto-omzet
De netto-omzet is gestegen van € 8.115.610 over de periode tot en met 31 augustus 2021 naar
€ 12.398.443 ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De netto-omzet op Loyalty Programs en
Incentives nam af in 2021, terwijl de netto-omzet op Loyalty Fulfilment toenam.
Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet is gestegen van € 6.450.455 over de periode tot en met 31 augustus
2020 naar € 10.463.443 ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit komt met name doordat Sparco
Holding B.V. De toenemende inkoopwaarde heeft rechtstreeks verband met de toenemende nettoomzet.
Brutowinst
De brutowinst is gestegen van € 1.665.155 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 1.935.000
over dezelfde periode in 2021. Dit komt met name door de toename in de totale omzet over alle de drie
business units: Loyalty Programs, Loyalty Fulfilment en Loyalty Incentives.
Som der kosten
De bedrijfslasten zijn gedaald van € 1.939.699 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar
€ 1.890.163 over dezelfde periode in 2021. Dit komt vooral door dalingen in de personele sfeer zoals
hieronder benoemd.
Lonen / salarissen
In 2021 was er een afname in de kosten van € 780.644 over de periode tot en met 31 augustus 2020
naar € 705.500 over dezelfde periode in 2021. Dit komt doordat er minder personen (FTE’s) in dienst
waren dan in 2020. Per 31 augustus 2020 was er 27.3 FTE in dienst. Per 31 augustus 2021 ging het om
23.9 FTE.
Sociale lasten / pensioenen
De sociale lasten en pensioen liepen terug van € 172.087 over de periode tot en met 31 augustus 2020
naar € 163.231 over dezelfde periode in 2021 vanwege de daling van het aantal FTE met 3.4.
Overige personeelskosten
De overige personeelskosten daalden licht van € 41.244 over de periode tot en met 31 augustus 2020
naar € 38.876 over dezelfde periode in 2021.
Afschrijvingen
Sparco Holding B.V. schrijft af op immateriële vaste activa en op materiele vaste activa. Hierover leest
u in hoofdstuk 11.2. Over de periode tot en met 31 augustus 2021 werd er € 30.056 afgeschreven.
In 2020 betrof het € 22.800.
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Huisvestingskosten
De totale huisvestingskosten liepen terug van € 109.823 over de periode tot en met 31 augustus 2020
naar € 108.003 over dezelfde periode in 2021.
Verkoopkosten
De verkoopkosten zijn gestegen van € 62.640 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 71.559
over dezelfde periode in 2021. De stijging komt doordat er weer mogelijkheden zijn om fysiek met
klanten af te spreken.
Autokosten
De autokosten liepen iets op van € 58.334 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 59.086
over dezelfde periode in 2021. De kosten bestaan voornamelijk uit leasekosten en brandstof.
Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit kantoorartikelen, telefonie, standaard ICT kosten en assurantiekosten.
De kosten stegen van € 86.750 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 100.965 over
dezelfde periode in 2021. Dit kwam met name door de toename van ICT licenties en assurantiekosten.
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit juridische, accountant, advies en consultancy kosten. Deze kosten
gingen van € 173.249 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 181.720 over dezelfde periode
in 2021. Deze kosten stegen met name door consultancy kosten in 2021.
Management fee
De management fee bleef gelijk in 2021 met € 258.800 over de periode tot en met 31 augustus 2020 ten
opzichte van € 258.800 over dezelfde periode in 2021.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat steeg van € -274.544 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 44.837
over dezelfde periode in 2021. Het resultaat werd vooral veroorzaakt door de teruggelopen kosten en
toegenomen omzet.
Financiële baten en lasten
De financiële last steeg van € 10.349 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € 24.162 over
dezelfde periode in 2021. Deze kosten bestaan voornamelijk uit rente- en provisiekosten voor de bank
en creditcardkosten.
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen was per 31 augustus 2020 €-284.000.
Per 31 augustus 2021 ging het om € 20.75. Dit werd vooral veroorzaakt door de teruggelopen kosten en
de toegenomen omzet.
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Belastingen over de winst of het verlies
Per 31 augustus 2020 was er een vennootschapsbelasting bate van € 18.408. Per 31 augustus 2021 was
dit een last van € 28.956. Dit komt door de toegenomen brutowinst over het lopende boekjaar.
Aandeel van deelnemingen
Per 31 augustus 2020 en per 31 augustus 2021 waren er geen deelnemingen.
Totaal van resultaat na belastingen
Het netto resultaat steeg van € - 266.485 over de periode tot en met 31 augustus 2020 naar € -8.281
over dezelfde periode in 2021.
Balans:
Activ a:
Immateriële v aste activ a
Materiële v aste activ a
Financiële v aste activ a
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
T otaal activ a

31-8-2020
1 .042.242
1 20.931
21 .000
564.999
7 42.636
254.946
2.7 46.7 53

31-8-2021
7 83.464
1 46.853
21 .000
1 .067 .003
1 .07 7 .27 6
1 .046.535
4.142.131

Hieronder vindt u een toelichting van de balans per post.
Immateriële vaste activa
Deze post bestaat uit goodwill die is gevormd in 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de
in eigen beheer ontwikkelde software oplossing “Webcentives”.
De afschrijvingskosten voor “Webcentives” kosten zijn geactiveerd in de periode voorafgaand aan de
ingebruikname. Bij ingebruikname in september 2017 was er € 351.440 geactiveerd. Eind 2020 stond
deze stand op € 205.000. Per 31 augustus 2020 ging het om € 219.644. Per 31 augustus 2021 was de
stand € 175.712. Het volledige bedrag wordt in 8 jaar afgeschreven.
De goodwill is gecreëerd in juli 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de inbreng van Sparco
International B.V. bij Sparco Holding B.V. De goodwill bedroeg € 2.144.848 in juli 2014 en wordt in 10
jaar afgeschreven. De stand per 31 december 2020 was € 750.697. Per 31 augustus 2021 was de stand
€ 822.192. Per 31 augustus 2021 was de stand € 607.707.
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Materiële vaste activa
Dit betreft inventaris, meubilair, verbouwingskosten en een auto. De stand per 31 augustus 2020 was
€ 120.931. Per 31 augustus 2021 was de stand € 146.853. De toename kwam met name door de aanschaf
van zonnepanelen en van apparatuur voor in de in-house sportschool voor de medewerkers.
Financiële vaste activa
Dit betreft de waarborgsom die is gestort voor de huur van het kantoorpand te Soest. Deze post is gelijk
gebleven.
Voorraden
Dit betreft de handelsvoorraad die wordt aangehouden. De voorraad was op € 564.999 per 31 augustus
2020 en nam toe tot € 1.067.003 per 31 augustus 2021. Sparco Holding B.V. heeft de keuze gemaakt
om meer voorraad aan te houden om in het traditioneel drukke 4 e kwartaal van 2021 genoeg buffer te
hebben om aan de te verwachte vraag te kunnen voldoen.
Vorderingen
De post vorderingen bedroeg € 1.077.276 over de periode tot en met 31 augustus 2021 en was hoger ten
opzichte van € 742.636 over dezelfde periode in 2021. De post bestaat uit debiteuren en overige
vorderingen.
De debiteurenstand was met € 506.842 over de periode tot en met 31 augustus 2021 lager ten opzichte
van € 696.365 over dezelfde periode in 2021. In augustus kwam er een grote betaling binnen van een
klant, waardoor het saldo daalde met € 250.000.
Verder valt hieronder de post overige vorderingen. Dit zijn onder meer vooruitbetaalde bedragen voor
overlopende posten zoals huur, leaseauto’s en pensioen. De overige vorderingen liepen op van € 46.271
per 31 augustus 2020 naar € 570.434 per 31 augustus 2021. Dit kwam omdat er tijdelijk liquide
middelen werden geparkeerd bij Stranders Beheer B.V. en Mamalu B.V. om geen negatieve rente aan
de bank te hoeven betalen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgebouwd uit bankrekeningen bij Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO
Bank N.V. en een tegoed bij betalingsverwerker Buckaroo B.V.
Het saldo op 31 augustus 2020 was € 254.946. Het saldo op 31 augustus 2021 was € 1.046.535.
Dit kwam met name door de ontvangst een grote betaling in augustus 2021 en de uitgestelde
belastingbetalingen in het kader van de crisis als gevolg van COVID-19.
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Passiv a:
x 1.000 euro
Eigen v ermogen
Schulden aan lev eranciers
Schulden aan participanten
Schulden aan belasting en sociale premies
Ov erige schulden
T otaal kortlopende schulden
T otaal passiv a

31-8-2020 31-8-2021
1 .480.609
1 .91 5.590
7 1 7 .229
390.07 0
5.266
485.048 1 .7 44.582
58.601
91 .889
1.266.144 2.226.541
2.7 46.7 53
4.142.131

Groepsvermogen
Het eigen vermogen ziet er als volgt uit:
Eigen v erm ogen
x 1.000 euro
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserv es
8% cumulatief preferente aandelen
Agioreserv e
Ov erige reserv e
T otaal eigen v erm ogen

31-8-2020
307
250
2
1 .548
-627
1.480

31-8-2021
307
205
2
1 .548
-1 47
1.915

Het eigen vermogen is gestegen in 2021. Per 31 augustus 2020 is het verlies (negatief netto resultaat)
over 2021 van € 8.000 verwerkt. Daarnaast is het nog niet uitgekeerde dividend over de cumulatief
preferente aandelen over 2020 (van € 124.000) is opgenomen in de overige reserve. Er is geen dividend
uitgekeerd over de gewone aandelen over 2020.
Kortlopende schulden
De schulden aan leveranciers waren over de periode tot en met 31 augustus 2021 € 390.000 ten opzichte
van € 717.00 over dezelfde periode in 2020.
De schulden aan belastingen en premies is opgelopen van € 485.000 naar € 1.744.000. Dit komt
doordat de Belastingdienst uitstel van betaling heeft gegeven voor de omzetbelasting en loonheffing
vanaf maart 2020. Dit was een maatregel in het kader van de crisis als gevolg van COVID-19.
De uitgestelde belastingen dienen vanaf 1 oktober 2022 in een periode van 60 maanden betaald te
worden.
De overige schulden liepen op van € 58.000 naar € 92.000. Deze post omvat onder meer de
reserveringen voor vakantiegeld en de post overige schulden. De post overige schulden is toegenomen
door de toename van uit te keren bonussen aan leveranciers en klanten. Door de oplopende omzet, loopt
ook deze post op.
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11.4 De prognose van Sparco Holding B.V.
Hieronder vindt u een overzicht van een mogelijk scenario voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.
Let op! Sparco Holding B.V. weet niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook heeft
Sparco Holding B.V. aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze
prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.
U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze
prognose.
Winst en verliesrekening
Winst en Verliesrekening
X€ 1
Netto-omzet
Inkoopwaarde v an de omzet
Brutowinst

Jaarcijfers
2020A
1 4.1 31 .838
-1 1 .1 29.37 0
3.002.468

Prognose
2021F
21 .37 1 .87 5
-1 7 .7 01 .385
3.67 0.490

Prognose
2022F
26.1 41 .335
-21 .333.67 6
4.807 .659

Prognose
2023F
30.263.37 1
-24.239.1 60
6.024.21 1

Prognose
2024F
34.048.227
-26.7 88.939
7 .259.288

Prognose
2025F
37 .320.87 2
-29.1 29.308
8.1 91 .564

-1 .01 7 .665
-258.269
-66.1 36
-259.7 40
-34.954
-1 63.634
-85.923
-90.932
-1 31 .936
-265.1 99
-388.200
-2.7 62.588

-1 .057 .288
-268.37 5
-60.842
-258.422
-47 .630
-1 7 9.998
-1 28.231
-95.47 8
-1 35.894
-27 9.984
-388.200
-2.900.342

-1 .1 80.443
-299.636
-66.323
-258.422
-84.361
-1 97 .998
-1 82.989
-1 00.251
-1 39.97 1
-295.568
-388.200
-3.1 94.1 63

-1 .394.37 0
-353.937
-7 5.845
-258.422
-1 39.1 51
-21 7 .7 98
-27 2.37 0
-1 05.264
-1 44.1 7 0
-31 1 .988
-388.200
-3.661 .51 6

-1 .663.367
-422.21 8
-87 .81 8
-1 51 .1 7 9
-21 3.1 1 6
-239.57 8
-37 4.530
-1 1 0.527
-1 48.495
-329.292
-388.200
-4.1 28.320

-1 .902.087
-482.81 3
-98.444
-29.386
-201 .063
-263.536
-447 .850
-1 1 6.054
-1 52.950
-347 .523
-388.200
-4.429.905

Totaal v an bedrijfsresultaat

239.880

7 7 0.1 48

1 .61 3.496

2.362.695

3.1 30.968

3.7 61 .659

Andere rentebaten en opbrengsten
Rentelasten en bankkosten
Financiele baten en lasten totaal

7 51
-20.520
-1 9.7 69

7 89
-21 .546
-20.7 57

828
-22.623
-21 .7 95

87 0
-23.7 54
-22.885

91 3
-24.942
-24.029

959
-26.1 89
-25.230

Totaal v an resultaat uit
bedrijfsuitoefening v oor belastingen

21 9.360

7 48.602

1 .590.87 3

2.338.941

3.1 06.026

3.7 35.47 0

Belastingen ov er de winst of v erlies

-89.391

-1 49.87 8

-350.1 7 4

-561 .554

-7 7 6.7 34

-934.1 07

Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Ov erige personeelsbeloningen
Afschrijv ingen immateriële v aste activ a
Afschrijv ingen materiële v aste activ a
Huisv estingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Management Fee
Totaal v an som der kosten

Netto resultaat v oor deelnemingen

-

-

-

-

-

-

Aandeel v an deelnemingen

-

-

-

-

-

-

Totaal v an resultaat na belastingen

1 29.969

598.7 24

1 .240.698

1 .7 7 7 .387

2.329.291

2.801 .363

Hieronder vindt u een toelichting van de winst- en verliesrekening per post.
Netto-omzet
In 2021 verwacht Sparco Holding B.V. uit te komen op een netto-omzet van € 21.371.875. Dit bedrag is
gebaseerd op de salesfunnel en inschattingen die op klantniveau zijn gemaakt. Per 31 augustus kwam
de gerealiseerde omzet uit op € 12.398.443 en lag daarmee op koers om de jaarprognose te halen.
Historisch gezien is bij Sparco Holding B.V. de omzet in de maanden november en december goed voor
28-30% van de jaaromzet. Loyalty fulfilment zal naar verwachting de grootste sprong maken met een
stijging van € 8.310.433 in 2020 naar € 14.920.500. Deze stijging komt uit bestaande klanten.
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In 2022 verwacht Sparco Holding B.V. door te groeien naar een omzet van € 26.141.335. Deze prognose
is gebaseerd op de salesfunnel en de verwachtingen van de commerciële afdeling. Tevens zijn we hier
uitgegaan van een percentage van 88% aan klantbehoud. Deze aanname is gebaseerd op historische
informatie uit de jaren 2018-2020.
In 2022 is de verwachting dat de netto-omzet uit Loyalty Programs stijgt van € 4.201.275 naar
€ 5.198.941. Deze stijging komt voort uit de salesfunnel. Sparco Holding B.V. heeft medio 2021 2 grote
contracten afgesloten die volledig operationeel zullen zijn in 2022.
Sparco Holding B.V. verwacht in de periode 2023 tot en met 2025 door te groeien naar een netto-omzet
in 2023 naar € 30.263.371, in 2024 naar € 34.048.227 en in 2025 naar € 37.320.872. Dit vloeit voort
uit het betreden van nieuwe markten, verdere internationalisering en de aanname van meer personeel
op het gebied van marketing en data-analyse.
Brutowinst
De brutowinst is het verschil tussen de netto-omzet en de inkoopwaarde van de omzet. De brutowinst
zal naar verwachting stijgen van 17% in 2021 naar een niveau van 22% in 2025. Dit komt doordat de
grotere aantallen producten zowel aan de inkoop als aan de verkoopkant betere voorwaarden te
verkrijgen zijn.
Bedrijfskosten
Voor alle bedrijfskosten is uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van 2% per jaar.
Toelichting lonen, sociale lasten en pensioenlasten en overige personeelsbeloningen.
Deze drie posten hangen met elkaar samen. De groei van de netto-omzet zal een effect hebben op het
aantal medewerkers. Naar verwachting zal het aantal FTE’s zo toenemen:
2021: gelijkblijvend
2022: +2 FTE
2023: +4 FTE
2024: +5 FTE
2025: +4 FTE
Totaal: +15 FTE
De nieuwe FTE’s zullen over diverse afdelingen verdeeld worden. Op operationeel gebied zullen er meer
FTE’s nodig zijn in het magazijn, op de afdeling inkoop en klantenservice. Smart Loyalty zal vragen om
werknemers met kennis van data-analyse en marketing.
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Afschrijvingen immateriële vaste activa
De afschrijvingen op immateriële vaste activa bestaan uit 2 posten.
De grootste post is de afschrijving van goodwill. De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar vanaf juli
2014. Dit betekent dat er voor deze post in de jaren 2021, 2022 en 2023 nog € 214.485 per jaar wordt
afgeschreven. In 2024 wordt dan het laatste half jaar waarin € 107.242 afgeschreven. Het verdwijnen
van deze post heeft vanaf 2024 dus ook significant invloed op het netto resultaat.
Verder is er in september 2017 immateriële vaste activa geactiveerd van de loyalty software
“Webcentives”. In 2021 tot en met 2024 zal hiervoor per jaar nog € 43.932 per jaar worden
afgeschreven. In 2025 zal het restant van € 29.386 worden afgeschreven.
Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zullen stijgen van € 47.630 naar € 201.063 in 2025. Dit
komt doordat de investeringen in het magazijn (bouw van stellingen, extra computer en scan
apparatuur en beveiliging), investeringen in ICT hardware zoals servers en laptops (ook door de eerder
genoemde stijging van het aantal FTE’s) toe zullen nemen.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zullen stijgen van € 179.998 in 2021 naar € 263.536 in 2025. Groei in het
distributiecentrum en de kantoorruimte en daarbij horende hogere kosten voor onder andere energie
zullen de oorzaak zijn van deze stijging. Het huidige magazijn is redelijk eenvoudig en zonder hoge extra
kosten op te schalen naar een grotere capaciteit.
Verkoopkosten
De verkoopkosten hangen af van de ontwikkelingen van de netto-omzet. In 2021 is de verwachting dat
de verkoopkosten zullen uitkomen op € 128.231. Naar verwachting zullen deze kosten in 2025 uitkomen
op € 447.850. Onder verkoopkosten vallen marketingactiviteiten, beurzen en activiteiten met klanten.
De verkoopkosten bedragen naar verwachting in 2021 0,6% van de netto-omzet en in 2025 zal dit
oplopen naar 1,2% van de netto-omzet.
Autokosten
De autokosten komen naar verwachting in 2021 uit op € 95.478. Deze kosten zullen stijgen naar een
niveau van € 116.054 in 2025. Deze beperkte stijging is gebaseerd op de inschatting van het aantal FTE’s
met een auto.
Kantoorkosten
De kantoorkosten zullen toenemen van € 135.894 naar € 152.950 in 2025. Onder kantoorkosten vallen
de kosten voor drukwerk, IT hardware (exclusief de geactiveerde hardware uitgaven), licenties en
netwerk. Tevens worden de kosten voor verzekeringen hierin opgenomen.
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Algemene kosten
De algemene kosten omvatten: accountantskosten, consultancykosten, juridische kosten en
advieskosten. Consultancy is de grootste kostenpost in deze lijst. De consultancy is nodig om ons ERP
(Enterprise Resource Planning) systeem, Warehouse Management systeem en alle koppelingen met
overige externe partijen up to date en veilig te houden. Naar verwachting loopt deze verzamelpost op
van 279.984 in 2021 naar € 347.523 in 2025.
Management fee
De management fee is de fee die de twee bestuurders in rekening brengen. Naar verwachting zal deze
fee ongewijzigd blijven (€ 388.200 in 2021 en in 2025).
Financiële baten en lasten totaal
De verwachting van deze post is een bedrag van € 20.757 in 2021 dat oploopt tot € 25.230. Grootste
deel in deze post zijn de kosten voor creditcardbetalingen.
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen
De resultaten voor belastingen voor de komende jaren lopen van € 749.391 in 2021 tot € 3.736.428 in
2025. De oplopende winst voor belastingen is de optelsom van de hierboven opgenoemde netto-omzet,
minus inkoopwaarde omzet, minus som der kosten, minus financiële baten en lasten. De toenemende
netto-omzet en minder snel toenemende operationele kosten zijn de zwaarst wegende factoren in dit
resultaat.
Belastingen over de winst of verlies
De vennootschapsbelasting zal toenemen van € 149.878 in 2021 tot € 934.107 in 2025. Dit is berekend
op basis van de nu bekende belastingregels.
Totaal van resultaat na belastingen
Het netto resultaat na belastingen is het resultaat wat uiteindelijk overblijft. De komende jaren ziet dit
er als volgt uit:
2021:

€ 599.513

2022:

€ 1.241.527

2023:

€ 1.778.256

2024:

€ 2.330.203

2025:

€ 2.802.321
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Balans

Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Jaarcijfers
2020A

Prognose
2021F

Prognose
2022F

Prognose
2023F

Prognose
2024F

Prognose
2025F

955.831
112.250
21.420

697.409
164.612
21.420

438.987
330.251
21.420

180.565
491.100
21.420

29.386
602.983
21.420

751.920
21.420

679.179
1.926.063
794.629

1.171.062
2.342.123
535.008

1.432.402
2.506.703
2.214.540

1.658.267
2.487.400
4.108.523

1.865.656
2.798.484
6.396.211

2.044.979
3.067.469
8.646.183

Totaal activa

4.489.372

4.931.634

6.944.304

8.947.275

11.714.140

14.531.970

Passiva
Groepsvermogen
Kortlopende schulden

1.894.915
2.594.457

2.494.430
2.437.204

3.735.957
3.208.346

5.514.212
3.433.062

7.844.416
3.869.724

10.646.737
3.885.233

Totaal passiva

4.489.372

4.931.634

6.944.303

8.947.274

11.714.140

14.531.970

Immateriële vaste activa
Deze post bestaat uit goodwill die is gevormd in 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de
in eigen beheer ontwikkelde software oplossing “Webcentives”.
De afschrijvingskosten voor “Webcentives” kosten zijn geactiveerd in de periode voorafgaand aan de
ingebruikname. Bij ingebruikname in september 2017 was er € 351.440 geactiveerd. Het volledige
bedrag wordt in 8 jaar afgeschreven. In 2025 zal het restant van € 29.386 worden afgeschreven.
Eind 2025 is deze post dus niet meer actief.
De goodwill is gecreëerd in juli 2014 bij de oprichting van Sparco Holding B.V. en de inbreng van Sparco
International B.V. bij Sparco Holding B.V. De goodwill bedroeg € 2.144.848 in juli 2014 en wordt in 10
jaar afgeschreven. In 2024 wordt het laatste half jaar van € 107.242 afgeschreven. Eind 2024 is deze
post dus niet meer actief in de balans.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit inventaris, meubilair, verbouwingskosten en zaken als laptops,
servers en beeldschermen. Deze post zal stijgen door de investeringen in het uit te breiden magazijn en
allerhande investeringen in ICT omgeving welke noodzakelijk zijn door de groei van zowel omzet, het
aantal FTE’s en de eisen aan veiligheid op IT gebied.
Financiële vaste activa
Deze post is een waarborgsom voor het kantoorpand en zal naar verwachting niet veranderen.
Voorraden
Het houden van voorraad is in de optiek van Sparco Holding B.V. een belangrijk item om aan de vraag
van klanten op een vlotte manier te kunnen voldoen. De geprognotiseerde stijging van de voorraad met
een bedrag van € 1.171.062 naar een niveau van € 2.044.979 in 2025 is gekoppeld aan de stijging van
de netto-omzet.
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Vorderingen
De vorderingen worden voornamelijk bepaald door de debiteurenstand. Het toenemen van de nettoomzet zal ook zorgen voor een toename in debiteurenstand. Het verwachte niveau in 2021 van
€ 2.342.123 zal stijgen naar € 3.067.469 in 2025.
Liquide middelen
De liquide middelen zullen toenemen van € 535.008 in 2021 naar € 8.646.183 in 2025. Deze stijging is
een resultaat voor de operationele bedrijfsvoering die kasstroom positief is. De uitkering van
toekomstige dividenden zal deze positie veranderen. Er is geen rekening gehouden met uitgekeerd
dividend in deze prognose.
Groepsvermogen
Het eigen vermogen zal naar verwachting € 2.494.430 bedragen in 2021. Het eigen vermogen zal
toenemen aan de hand van de winstgevendheid van het bedrijf in combinatie met uitgekeerde
dividenden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bedragen eind 2021 € 2.437.204. Deze stand zal oplopen in 2025 naar
€ 3.885.233. Het oplopen komt door de toename van crediteuren (vanwege de toename in netto-omzet)
en te betalen belastingen (BTW op inkopen en loonheffing vanwege de stijging van het aantal FTE’s).
11.5 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op de solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin Sparco Holding B.V. in staat is om op langere termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekent Sparco Holding B.V. door het eigen vermogen te
delen door het balanstotaal. Dat ziet er zo uit:
Eigen vermogen
_________________
Balanstotaal
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen geweest sinds 31 december 2020 die voor Sparco Holding B.V.
van bijzonder van belang zijn en die van grote betekenis zijn voor haar solvabiliteit.
Hieronder vindt u meer informatie over de solvabiliteit in de periode 2019, 2020 en 2021 (tot en met
31 augustus):

X € 1.000
Eigen vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit

2019
1.888
4.762
40%

2020 2021 (t/m 31 augustus
1.895
1.915
4.489
4.142
42%
46%
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11.6 De vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de oprichting
Er zijn geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten sinds 31 december 2020.
Er zijn Sparco Holding B.V. ook geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden
aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor haar vooruitzichten.
11.7 De financiële positie is niet slechter geworden
De laatste verslagperiode van Sparco Holding B.V. is op 31 december 2020 geëindigd. Na het einde van
deze laatste verslagperiode zijn er geen wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie van
de groep van Sparco Holding B.V.
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12.

Informatie over de belastingen

Onderstaande informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtige certificaathouders.
Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie.
Wilt u investeren in onze certificaten? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de
belastinggevolgen zijn van het kopen van onze certificaten.
12.1 Beleggen in onze certificaten heeft gevolgen voor uw belastingen
Beleggen in onze certificaten heeft gevolgen voor de belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het
algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden.
De gevolgen bij het hebben van certificaten kan hoe de belasting wordt berekend veranderen. Dat kan
in uitzonderlijke gevallen zelfs met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt
voor het verleden. Hebt u certificaten gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen.
De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het prospectus gepubliceerd is. Dat is in
dit geval 2021.
12.2 Dividendbelasting
Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting
tegen een tarief van 15%. Sparco Holding B.V. zal de Nederlandse dividendbelasting die moet worden
ingehouden op de uitgekeerde dividenden namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de
Nederlandse belastingdienst.
Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden
verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Een uitzondering hierop is in
het geval er sprake is van dividendstripping. In dat geval heeft de ontvanger van het dividend in
bepaalde gevallen geen recht op teruggaaf, vermindering of verrekening van de Nederlandse
dividendbelasting. Voor de toepassing van de dividendstrippingregels adviseren wij u om contact op te
nemen met een belastingadviseur.

12.3 Belastingen voor als u particulier bent
Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting.
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft.
De inkomstenbelasting is in drie categorieën (boxen) verdeeld:


In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.



In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft in het algemeen een
aanmerkelijk belang als u ten minste 5% van de (soort)aandelen van een B.V. of een N.V. bezit.
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In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen wij het
inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming en het
inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.

Beleggen in Box 3
In de meeste gevallen worden de certificaten belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. In box
3 wordt belasting over de waarde van de bezittingen minus de schulden geheven. Dat is de waarde van
de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Bij belegging in onze certificaten in
2021 dient u de waarde van de certificaten voor het eerst aan te geven als bezit per 1 januari 2022.
Voor elke belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen voor box 3 van € 50.650. Dit betekent dat
er geen belasting wordt betaald voor het jaar 2022 in box 3 als de bezittingen minus de schulden minder
zijn dan € 50.650. Zijn de bezittingen minus de schulden meer dan € 50.650, dan wordt over het
meerdere box 3 heffing betaald. In de tabel hieronder ziet u welke vrijstelling in het jaar 2022 voor u
geldt.

Voor wie geldt de vrijstelling?

Het bedrag van de vrijstelling

U bent volwassen en alleenstaand:

€ 50.650

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend (fiscale
partner)

€ 101.300 gezamenlijke vrijstelling

In 2022 zijn er vier schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve
rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn
opgebouwd:

Van het gedeelte van de

maar niet

rendementsgrondslag

hoger dan

is het forfaitaire rendement

als % van box-3

hoger dan
€0
(partners: € 0)
€ 50.650
(partners: € 101.300)
€ 101.300
(partners: € 202.600)
€ 1.013.000
(partners: € 2.026.000)

is de inkomstenbelasting
vermogen

€ 50.650
(partners:
€ 101.300)
€ 101.300
(partners:
€ 202.600)
€ 1.013.000
(partners:
€ 2.026.000)
-

0%

0%

67% x -0,01% + 33% x 5,53% = 1,82%

0,56%

21% x -0,01% + 79% x 5,53% = 4,37%

1,35%

0% x -0,01% + 100% x 5,53% = 5,53%
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1,71%

Beleggen belast in Box 1
In sommige gevallen wordt de particuliere belegger belast in box 1. Indien de certificaten zijn toe te
rekenen aan een IB onderneming of indien de houder van de certificaten wordt geacht werkzaamheden
uit te voeren die verder gaan dan normaal actief vermogensbeheer, dan worden de inkomsten die uit de
certificaten zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen belast in box 1, met progressieve
inkomstenbelastingtarieven (maximaal 49,5%).
Verder zijn eventuele vermogenswinsten, die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de
certificaten worden behaald, belast in box 1. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse)
verkoop van de certificaten, kan dit verlies door de houder van de certificaten in mindering worden
gebracht op zijn inkomsten voor box 1.
Beleggen belast in Box 2
In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn beleggen in box 2. Dit betreft wanneer er sprake is van een
aanmerkelijk belang, welke in zijn algemeenheid geldt indien u tenminste 5% van een soort aandeel
bezit.

12.4 Belastingen voor de ondernemer
Inkomsten die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit certificaten gehouden door een
vennootschap die in Nederland is gevestigd, met inbegrip van vermogenswinsten gerealiseerd bij de
verkoop daarvan, zullen in het algemeen zijn belast met Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een
tarief van 25% (voor belastbare winsten tot € 245.000 geldt in 2021 een tarief van 19%).
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13.

Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?

Wij en Sparco Holding B.V., te Soest, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus.
Wij en Sparco Holding B.V. verklaren, voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding
de strekking van dit prospectus zou wijzigen.
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14.

Vergaderingen voor beleggers in de certificaten

Wij houden informele vergaderingen voor beleggers in de certificaten. Daarover leest u hieronder meer.
Wanneer is er een vergadering?
Wij houden eenmaal per jaar een vergadering.
Hoe weet ik dat er een vergadering is?
Vergaderingen maken wij van tevoren bekend. Dat gebeurt schriftelijk of per e-mail op het bij ons
bekende adres.
Wie mag op de vergadering komen?
Alle beleggers die certificaten hebben, mogen op de vergadering komen. Andere personen mogen alleen
op de vergadering komen met een geldige volmacht.
Wat mag ik doen op een vergadering?
U mag op een vergadering spreken (het woord voeren).
De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt verloopt.
Wij zullen de vergadering voorzitten.
Is er een verslag van iedere vergadering?
Van iedere vergadering maken wij een verslag (notulen). Dit verslag wordt u na de vergadering
toegezonden.
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15.

Heeft u een klacht?

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar
stak@sparco.nl of een brief aan:
Stichting Administratiekantoor Sparco Holding
Oostergracht 8
3763 LZ Soest
Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het
geschil.
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16.

Welk recht geldt?

Voor de afspraken over de certificaten geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse recht voor
alle informatie die u krijgt over de certificaten.
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17.

Informatie die ook bij dit prospectus hoort

In dit prospectus staat informatie die geldt op de datum van dit prospectus.
In dit prospectus is verwezen naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Deze informatie hoort ook
bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst met van informatie:


onze akte van oprichting



de akte van oprichting van Sparco Holding B.V.



de statuten van Sparco Holding B.V.



de aandeelhoudersovereenkomst



ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel



het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Sparco Holding B.V.



de geconsolideerde jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2020 van Sparco
Holding B.V.



de enkelvoudige jaarrekeningen met samenstellingsverklaring over 2019 van Sparco
Holding B.V. en Sparco International B.V.

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX:
www.npex.nl/sparco. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. De informatie op
deze website is voor iedereen toegankelijk. In dit prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere
websites. De informatie op die websites maakt geen onderdeel uit van dit prospectus.
In dit prospectus is informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct weergegeven en voor
zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde gepubliceerde informatie,
zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen
zijn.
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Bijlage: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

DEFINITIES
Artikel 1
1.

In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Aandeel: een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, die door de Stichting is
verworven tegen uitgifte van een Certificaat daarvan;

b.

Aandeelhoudersovereenkomst: een overeenkomst tussen de Stichting en de andere
houders van Aandelen, welke overeenkomst ziet op het houden van deze Aandelen en op de
onderlinge verhouding tussen de houders van deze Aandelen;

c.

Administratievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het in administratie
nemen en houden van Aandelen;

d.

Bestuur: het bestuur van de Stichting;

e.

Certificaat: een door de Stichting uitgegeven certificaat op naam van een Aandeel;

f.

Certificaathouder: een houder van één of meer Certificaten;

g.

Drag Along: een verplichting van de Stichting tot meeverkoop van Aandelen zoals bepaald
in de Aandeelhoudersovereenkomst;

h.

Statuten: de statuten van de Stichting, zoals deze thans luiden en van tijd tot tijd zullen
luiden;

i.

Tag Along: een recht van de Stichting tot meeverkoop van Aandelen zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst;

j.

Royering: het vervallen van een Certificaat in onmiddellijke samenhang met de overdracht
door de Stichting van het daarmee corresponderende Aandeel ten titel van beëindiging van
beheer dan wel overdracht van het corresponderende Aandeel met inachtneming van het in
artikel 2 lid 4 van de Statuten;

k.

Stichting:

Stichting

Administratiekantoor

Sparco

Holding,

ingeschreven

in

het

handelsregister onder nummer 84481293;
l.

Vennootschap: Sparco Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer
61038725;

m. Vergaderrecht: het vergaderrecht als bedoeld in artikel 2:227 van het Burgerlijk Wetboek.
2.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Administratievoorwaarden tevens verstaan: per e-mail of via
enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar
over te brengen.

3.

Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens
betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.

CERTIFICATEN
Artikel 2
1.

De Aandelen staan op naam van en behoren tot het vermogen van de Stichting en als zodanig kan
de

Stichting,

met

inachtneming

van

het

bepaalde

in

de

Statuten

en

deze

Administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de Aandelen
verrichten. De Stichting is niet bevoegd tot overdracht, verpanding of bezwaring anderszins van
Aandelen, behoudens voor zover anders bepaald is in deze Administratievoorwaarden of de
Statuten.
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2.

De Stichting geeft voor elk Aandeel een Certificaat uit met hetzelfde nummer en dezelfde
aanduiding als het Aandeel waarvoor het is uitgegeven. De kosten die de Stichting maakt voor het
in administratie nemen en houden van Aandelen komen voor rekening van de Vennootschap.

3.

Certificaten luiden steeds op naam. Certificaatbewijzen worden niet afgegeven.

4.

Bij de statuten van de Vennootschap is geen Vergaderrecht verbonden. In de statuten van de
Vennootschap is geen bepaling opgenomen omtrent het toekennen en ontnemen van
Vergaderrecht aan de Certificaten.

CERTIFICAATHOUDERSREGISTER
Artikel 3
1.

Het Bestuur houdt een (digitaal) certificaathoudersregister, waarin de namen en (e-mail) adressen
van alle Certificaathouders zijn opgenomen. Het Bestuur kan het bijhouden van het
certificaathoudersregister uitbesteden.
Het certificaathoudersregister wordt doorlopend bijgehouden.

2.

Iedere in het certificaathoudersregister ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn
(e-mail) adres bij de Stichting of de daartoe door het Bestuur aangewezen instantie bekend is.
Indien Certificaten behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal
effectenverkeer, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de betrokken aangesloten instelling,
respectievelijk het centraal instituut.

3.

Het Bestuur of de daartoe door het Bestuur aangewezen instantie verstrekt desgevraagd aan iedere
in het certificaathoudersregister ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het
certificaathoudersregister met betrekking tot zijn rechten ten aanzien van de door hem gehouden
Certificaten.

GEMEENSCHAP
Artikel 4
Zijn er met betrekking tot een Certificaat meer rechthebbenden of behoort dat Certificaat tot een
onverdeelde gemeenschap, niet zijnde een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal
effectenverkeer, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de Stichting doen
vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.
LEVERING
Artikel 5
1.

Voor de levering van een Certificaat is vereist een daartoe bestemde onderhandse akte.

2.

Op Certificaten kan geen vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.

3.

Levering van een Certificaat in een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal
effectenverkeer geschiedt op de in die wet voorziene wijze.

4.

De levering van een Certificaat werkt van rechtswege tegenover de stichting. Behoudens in het
geval dat de Stichting zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een Certificaat verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de levering of overgang onder algemene titel schriftelijk is
meegedeeld aan de Stichting.

5.

Zo snel mogelijk nadat de levering of overgang onder algemene titel van een Certificaat aan de
Stichting is meegedeeld, zal het Bestuur dan een wel een daartoe door het Bestuur aangewezen
instantie de levering of overgang aantekenen in het certificaathoudersregister.
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GEEN BEPERKING IN DE OVERDRAAGBAARHEID
Artikel 6
Certificaten zijn vrij overdraagbaar.
UITKERING AAN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 7
1.

De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering (waaronder begrepen een liquidatieuitkering en een terugbetaling in het kader van een kapitaalvermindering) op de Aandelen innen
en na ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere uitkering
(waaronder begrepen terugbetaling in het kader van een kapitaalvermindering) aan de houders
van de met de betreffende Aandelen corresponderende Certificaten beschikbaar stellen.

2.

Een liquidatie-uitkering dan wel een terugbetaling op de Aandelen in het kader van intrekking van
die Aandelen wordt onmiddellijk aan de houders van de corresponderende Certificaten onder
gelijktijdige intrekking van de desbetreffende Certificaten afgedragen.

3.

Bij uitkering op Aandelen van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen
in het kapitaal van de Vennootschap aan de Stichting zal de Stichting aan de houders van de
tegenover

die

Aandelen

uitgegeven

Certificaten

met

de

aldus

verkregen

aandelen

corresponderende Certificaten toekennen.
Op die Certificaten is het in deze Administratievoorwaarden, de statuten van de Stichting, de
statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde van toepassing.
4.

De aan de Certificaten verbonden rechten jegens de Stichting op dividend of een andere uitkering
(waaronder begrepen een liquidatie-uitkering en een terugbetaling in het kader van een
kapitaalsvermindering) vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is
geworden. Het dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de Vennootschap gerestitueerd.

VOORKEURSRECHTEN
Artikel 8
1.

Indien een voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen aan de Stichting wordt toegekend of de
Stichting een voorkeursrecht heeft ter zake van levering van Aandelen, kent de Stichting aan de
Certificaathouders een dienovereenkomstig recht tot het verwerven van Certificaten toe. Indien de
Stichting op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst een Tag Along recht toekomt, is de
Stichting verplicht dit recht, op verzoek van een Certificaathouder ten aanzien van de door de
Stichting gehouden betreffende Aandelen uit te oefenen. De Stichting zal alle relevante informatie
met betrekking tot de Tag Along binnen één (1) werkdag aan de Certificaathouder verstrekken.
Voor zover een Certificaathouder van dit recht gebruik maakt, zal deze Certificaathouder verplicht
zijn zulks binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de Tag Along
schriftelijk aan de Stichting mede te delen. Stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde
verhouding gebruik als waarin de Certificaathouders van de aan hen toegekende rechten gebruik
maken.

2.

Ingeval een Certificaathouder van het hem in lid 1 toegekende recht gebruik maakt, deelt het
Bestuur dan wel een door het Bestuur voor dat doel aangewezen instantie hem mede welke
bedragen daartoe moeten worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te geschieden.
Indien een Certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig voldoet, is dit bedrag
direct opeisbaar en is de Certificaathouder door het enkele verloop van bedoelde termijn de
wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige schriftelijke aanmaning is vereist.
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3.

Op de krachtens dit artikel toegekende Certificaten is het in deze Administratievoorwaarden, de
statuten van de Stichting, de statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde van toepassing.

UITOEFENING VAN STEMRECHT EN OVERIGE AANDEELHOUDERSRECHTEN
Artikel 9
Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in administratie
gehouden Aandelen worden door de Stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming van
het bij deze Administratievoorwaarden, de statuten van de Stichting, de statuten van de Vennootschap,
de Aandeelhoudersovereenkomst en de wet bepaalde.
ROYERING
Artikel 10
1.

Slechts het Bestuur kan – met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Statuten, deze
Administratievoorwaarden tot gehele of gedeeltelijke Royering besluiten, mits met de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering.

2.

Certificaathouders kunnen geen Royering verlangen, tenzij de Stichting wordt ontbonden.

3.

Levering van Certificaten aan de Stichting in het kader van een gehele of gedeeltelijke Royering,
anders dan een overdracht als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de Statuten, kan slechts plaatsvinden
tegen levering van de corresponderende Aandelen aan de betreffende Certificaathouder.

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Artikel 11
1.

De bepalingen van deze Administratievoorwaarden kunnen door het Bestuur van de Stichting
worden gewijzigd op dezelfde wijze als in de statuten van de Stichting ten aanzien van
statutenwijziging van de Stichting is voorzien.

2.

De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de Stichting en van alle Certificaathouders,
doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Iedere lid van het Bestuur is zelfstandig bevoegd
de desbetreffende akte te doen verlijden.

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
Artikel 12
De Stichting, als houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, is partij bij een
Aandeelhoudersovereenkomst met de andere houder(s) van aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap. De Certificaathouders zijn jegens de Stichting verplicht mee te werken aan de naleving
van voor de Stichting uit de Aandeelhoudersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen onder meer
maar niet beperkt tot een Drag Along verplichting. De Stichting zal, bij de uitoefening van een Drag
Along, besluiten tot Royering van de Certificaten, waarbij de Stichting de met de betreffende
Certificaten corresponderende Aandelen over zal dragen aan de betreffende koper onder de verplichting
voor de Stichting om de opbrengsten (na aftrek van de transactiekosten (pro rata) die verbonden zijn
aan de verkoop van de met de betreffende Certificaten corresponderende Aandelen onmiddellijk aan de
betreffende certificaathouder(s) pro rata uit te keren.
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