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Prospectus voor de obligaties  

van Scorito Holding B.V. 

27 februari 2023 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Scorito Holding B.V. U leent ons een vast bedrag.  

Voor iedere € 100 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer wij 

de lening terugbetalen. Dat is na 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%.  

U belegt dan in ons. Wij willen € 2.000.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 20.000 obligaties 

aan. 

 

Voor de obligaties is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? 

Dan kan de obligatie meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld 

voor uw obligatie dan u heeft betaald. 

 

Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig.  

Op deze rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons. Leest u ook de risico’s die horen bij de obligaties en bij ons. Heeft u dit 

prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in dit prospectus hoe dat moet. 

 

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden 

verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.  

 

 

 

  



 

- 2 - 

 

 

1. Inhoudsopgave 

 

1. Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................... 2 
2. Risicofactoren ........................................................................................................................................................ 4 
2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee ......................................................................................................... 4 
2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties ................................................................................................................ 5 
2.3 Risico’s die horen bij ons ....................................................................................................................................... 7 
3. Met wie werken wij samen voor de obligaties? .................................................................................................... 11 
3.1. Algemeen .............................................................................................................................................................. 11 
3.2. Scorito Holding B.V. ............................................................................................................................................. 11 
3.3. NPEX B.V. ............................................................................................................................................................. 12 
3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf ............................................................................................................................. 13 
3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen .................................................................................................................... 13 
4. Informatie over de obligaties ................................................................................................................................ 15 
4.1 Een overzicht van de obligaties ............................................................................................................................ 15 
4.2 Hoe betalen wij de rente en de lening .................................................................................................................. 21 
4.3 Wij mogen de lening eerder terugbetalen ............................................................................................................ 21 
4.4 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen?......................................................................................... 22 
5. Als u obligaties wilt kopen ................................................................................................................................... 23 
5.1 U schrijft in en u betaalt ...................................................................................................................................... 23 
5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen ..................................................................................................................... 24 
6. Als u obligaties wilt verkopen .............................................................................................................................. 26 
7. Informatie over ons ............................................................................................................................................. 27 
7.1 Wat doen wij? ...................................................................................................................................................... 27 
7.2 Hoe ziet ons bedrijf eruit? ................................................................................................................................... 34 
7.3 Belangrijkste markten ......................................................................................................................................... 35 
7.4 Belangrijkste contracten ...................................................................................................................................... 36 
7.5 Geen belangrijke recente investeringen .............................................................................................................. 36 
7.6 Wij hebben leningen ............................................................................................................................................ 36 
7.7 Wij hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen .......................................................................................... 38 
7.8 Rechtszaken ......................................................................................................................................................... 38 
7.9 Informatie over onze aandelen ............................................................................................................................ 38 
7.10 Dividend voor onze aandeelhouders ................................................................................................................... 40 
8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? ......................................................................................................... 41 
8.1 Onze reden om obligaties te verkopen ................................................................................................................. 41 
8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties .............................................................................................. 41 
8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? .................................................................................. 42 
9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf? ............................................................................................... 43 
9.1 Onze bestuurder................................................................................................................................................... 43 
9.2 Ons management team ........................................................................................................................................ 44 
10. Onze financiële informatie .................................................................................................................................. 45 
10.1 Onze jaarrekening ................................................................................................................................................ 45 
10.2 Belangrijke financiële informatie ........................................................................................................................ 45 
10.3 Onze prognoses .................................................................................................................................................... 57 
10.4 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit ...................................................... 64 
10.5 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden ................................................................................................ 65 
11. Informatie over de belastingen ............................................................................................................................ 66 
11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen ....................................................................... 66 
11.2 Belastingen voor als u particulier bent ................................................................................................................ 66 



 

- 3 - 

 

 

11.3 Belastingen voor rechtspersonen ........................................................................................................................ 67 
12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus? ................................................................................................. 68 
13. Vergaderingen voor beleggers ............................................................................................................................. 69 
14. Heeft u een klacht? .............................................................................................................................................. 70 
15. Welk recht geldt? .................................................................................................................................................. 71 
16. Informatie die ook bij het prospectus hoort........................................................................................................ 72 
Bijlage    TRUSTAKTE ..................................................................................................................................................... 73 
 

 

  



 

- 4 - 

 

 

2. Risicofactoren 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug.  

Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen ook rente.  

Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen. 

Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.  

Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.2. 

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 mee 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger of een professionele belegger bent.  

 

Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor 

personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties 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 

obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties 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 obligaties niet geschikt? 

Hieronder staan een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen.  

 

- U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U heeft geen verstand van wat wij doen. 

- U snapt niet hoe obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 
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- 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 obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. 

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om 

risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening 

terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat 

moment wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons 

heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen. 

 

Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet 

zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die 

de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet 

kunt verkopen. 

 

Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft 

dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het 

geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een 

andere obligatie koopt.  

 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen 

over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. 

 

U krijgt geen winstuitkering 

U koopt een obligatie. U geeft ons dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening 

terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen 

onze aandeelhouders. 
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Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening  

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze 

obligaties 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? En loopt de lening nog niet af? 

Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij 

NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen.  

 

Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de 

obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw 

obligaties.  

 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

 

U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met 

NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.  

Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook 

zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties 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 obligaties niet meer op het 

handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de 

obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u 

wil kopen. 
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Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele 

belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 

neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een 

individuele belegger. Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met een beslissing 

die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met 

het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of 

juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 

juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. 

Wel zal hierover eerst worden gestemd.  

 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de gezamenlijke beleggers toch een besluit 

nemen om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan 

de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties 

heeft gekocht. 

 

2.3 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen 

nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 

obligaties.  

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Grote technische problemen 

Wij zijn een tech bedrijf en onze diensten worden voor 100% online aangeboden. Ontstaan grote 

technische problemen bijvoorbeeld door interne ontwikkelfouten of door externe problemen met 

onze cloud omgeving bij Microsoft Azure? Kan ons platform daardoor voor langere tijd (meerdere 

weken aaneensluitend) niet of zeer slecht functioneren? Dan kan dit leiden tot een grote 

uitstroom van deelnemers en zakelijke klanten. Dan heeft dat een negatief effect op het financiële 

resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn 

dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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Wij zijn afhankelijk van onze medewerkers 

Hoewel ons platform volledig geautomatiseerd is, kunnen wij niet zonder onze medewerkers.  

Zij zijn benodigd voor de doorontwikkeling van het platform, het operationeel beschikbaar 

houden van het platform, het doorvoeren van bugfixes, maar ook voor het creëren van content en 

verrichten van sales- en marketingactiviteiten. Ontstaat er in korte tijd een grote uitstroom  

(> 80%) van personeel? Dan wordt de dagelijkse bedrijfsvoering ernstig geschaad. Dan heeft dat 

een negatief effect op het financiële resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u 

rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

  

Grote sportevenementen zijn belangrijk 

Grote sportevenementen spelen een belangrijke rol bij onze activiteiten. Zo zorgen met name het 

EK- en WK-voetbal iedere twee jaar (in de even jaren) voor meer inkomsten uit de verkoop van 

advertenties en deelname aan de spellen dan in andere jaren. Meer hierover leest u in hoofdstuk 

7.1. Gaan die evenementen niet door? Of zijn er voor een langere periode geen 

sportevenementen? Of plaatst het Nederlands elftal niet voor een of meerdere grote 

eindtoernooien? Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat. Dan kan het zijn dat 

wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben 

om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Wij zijn afhankelijk van Apple en Google 

Onze spellen bieden wij aan via onze website en via een app via Google en Apple. Ongeveer 60% 

van onze deelnemers gebruikt onze app. Is de app niet meer beschikbaar of bereikbaar? Dan is 

niet zeker dat de deelnemers die de app gebruikten, verder zullen spelen via onze website. 

Stoppen deze deelnemers? Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat. Dan kan 

het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig 

geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Nieuw verdienmodel niet succesvol 

Een deel van het geld van de obligaties zullen wij gebruiken voor investeringen in ons platform 

en het daarmee creëren van een aanvullend verdienmodel. Hierbij wordt uitgegaan van bepaalde 

prognoses en verwachtingen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 7.1 en 10.3. Vallen de resultaten 

van dit nieuwe verdienmodel enorm tegen? Treedt er grote vertraging op in het verkrijgen van 

een vergunning voor online kansspelen die nodig is voor dit aanvullende verdienmodel? Of wordt 

er zelfs in het geheel geen vergunning verkregen? Dan heeft dat een negatief effect op het 

financiële resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan 
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het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u 

geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico van toezicht  

Wij willen onze activiteiten uitbreiden en een kansspelvergunning bij de Kansspelautoriteit 

aanvragen. Hebben wij deze vergunning gekregen? Dan moeten wij voldoen aan de regels die 

voor ons gelden uit de Wet op de kansspelen. Ook moeten wij voldoen aan andere regels, zoals de 

Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Ook op naleving van die regels wordt toezicht 

gehouden. 

 

Ondanks al onze inspanningen en investeringen om deze regelgeving na te leven, is het mogelijk 

dat de toezichthouder van oordeel is dat wij niet aan de regelgeving voldoen.  

De toezichthouder kan ons dan een maatregel opleggen, zoals een aanwijzing, een openbare 

waarschuwing of zelfs een boete.  

 

Krijgen wij een maatregel, zoals een boete? Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst 

hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets 

terugbetaald. 

 

Onze reputatie is belangrijk 

Onze naamsbekendheid is belangrijk en bepaalt mede ons succes. Loopt onze reputatie om wat 

voor reden dan ook schade op, dan zou dit kunnen leiden tot een uitstroom van deelnemers. 

 

Dan heeft dat een negatief effect op het financiële resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening 

terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 

of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Wij gaan failliet 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. Dan kan het zijn 

dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 
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De regelgeving kan ongunstig veranderen  

De regelgeving is belangrijk voor ons, zoals de belastingregels en de regels die gelden voor als wij 

de kansspelvergunning hebben. Veranderen deze regels? Of legt een rechter deze regels anders 

uit? Dan kan het zijn dat wij bijvoorbeeld minder inkomsten hebben of meer belasting moeten 

betalen. Dit heeft een negatief effect op het financiële resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder 

geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt 

minder of niets terugbetaald.  

 

Risico’s die horen bij ons bestuur en specifieke medewerkers 

Het risico van de afhankelijkheid van ons bestuur 

Wij zijn afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van onze bestuurder. Het wegvallen van 

onze bestuurder betekent dat kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de 

langere termijn een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en op het financiële resultaat. 

Dan kan het zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan 

te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of 

minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.  
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3. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

3.1. Algemeen 

Voor de obligaties werken wij met andere organisaties samen. Dat zijn de volgende: 

 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Hieronder leest u meer informatie over deze organisaties. Eerst zullen wij algemene informatie 

over ons bedrijf geven. 

 

3.2. Scorito Holding B.V.  

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt, staan in 

dit prospectus. Ons bestuur heeft op 1 juli 2022 besloten om deze lening aan te gaan en de 

obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee akkoord gegaan.  

 

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/effectenbeurs/scorito. 

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 Scorito Holding B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op  

5 april 2019 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 3 van onze 

statuten:  

 

a. het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij en/of 

samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het 

bestuur of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen;  

b. het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere 

vennootschappen, van alle andere lichamelijke en onlichamelijke zaken, zowel roerend als onroerend en van alle 

andere vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het zich als (hoofdelijk) 

mede-schuldenares verbinden voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid 

voor schulden zowel van de vennootschap als van anderen;  

c. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve 

van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;  

d. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel en het 

verrichten van diensten van allerlei aard; 

e. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;  

en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 
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Wij zijn statutair gevestigd in Breda. Ons kantooradres is Minervum 7092 B in (4817 ZK) Breda. 

Onze website is www.scorito.com. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel op 5 april 2019. Het nummer is 74510347. 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 724500MFSJKFQM9WBG35.  

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.  

 

3.3. NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 

dat 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 obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie 

van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? 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.  

  

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. 
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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, 7e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 44 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.  

 

3.4 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 obligaties? 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.  

 

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, 7e etage, aan 

het Prinses Margrietplantsoen 44 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. 

 

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 

obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.  

De trustakte vindt u in de bijlage van dit prospectus.  
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen 

voor andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben 

gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte 

administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. Ook organiseert Stichting Obligatiehoudersbelangen 

stemmingen.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. De website van Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770.  

Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen 

wij u die gratis toe. 
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4. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.  

 

4.1 Een overzicht van de obligaties  

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 100.  

Minimum  U kunt minimaal 5 obligaties kopen.  

Maximum  U kunt maximaal 20.000 obligaties kopen. Het kan zijn dat u 

niet alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er teveel 

inschrijvingen zijn. Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal € 2.000.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

20.000 obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NLNP01300377. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van 

de naam van onze obligaties. 

Actie bij inschrijving van meer 

dan 10 obligaties (€ 1.000 of 

meer) 

Koopt u 10 obligaties koopt of meer? Dan krijgt u: 

• een Investeerdersbadge Brons  

• 5 jaar gratis Scorito Unlimited 

  

Koopt u 15 obligaties koopt of meer? Dan krijgt u: 

• een Investeerdersbadge Zilver 

• 10 jaar gratis Scorito Unlimited 

  

Koopt u 20 obligaties koopt of meer? Dan krijgt u: 

• een Investeerdersbadge Goud 

• Levenslang gratis Scorito Unlimited 

  

De investeerdersbadge wordt getoond in de virtuele prijzenkast 

én achter de naam in de ranking bij ieder spel.  

 

Scorito Unlimited is een jaarabonnement, waarmee u onbeperkt 

toegang heeft tot alle spellen op Scorito. Bij prijsverhogingen 

van de jaarabonnementen blijft de actie van toepassing.  

Bij prijsverlaging van de jaarabonnementen geldt geen 

compensatie. 
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Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de 

volgende kosten: 

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het 

bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. 

Leent u ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 

kosten. Leent u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. 

Deze kosten zijn eenmalig. 

2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de 

beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten.  

Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u 

ons € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze kosten 

betaalt u iedere maand zolang u de obligaties op de 

beleggingsrekening bij NPEX heeft. NPEX haalt deze 

kosten af van de rente die u van ons krijgt op uw 

geldrekening. Deze kosten kunnen veranderen.  

Verandert NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website 

van NPEX. 

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met dinsdag 11 april 2023, 17:00 uur, obligaties 

kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum 

kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u 

in hoofdstuk 5.  

 

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op 18 april 2023. Op die dag krijgt u ook de 

obligaties. Behalve als wij die datum hebben veranderd.  

Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U krijgt een 

bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 5 wanneer 

u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 18 april 2023 de 

obligaties? Dan krijgt u op 18 april 2028 uw geld terug. Dat is de 

einddatum van de lening. 

 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te 

schrijven stopt. Wij kunnen een eerdere datum kiezen als wij 

genoeg inschrijvingen hebben vóór de datum dat de inschrijving 

stopt. Wij kunnen ook een latere datum kiezen als wij nog niet 

genoeg inschrijvingen hebben. 
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Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde moment terug. 

Dat doen wij 5 jaar nadat wij de eerste obligaties hebben 

uitgegeven. Verlengen wij de inschrijfperiode en geven wij 

alvast een deel van de obligaties uit? En schrijft u in daarna in 

en krijgt u dus later obligaties? Dan is de looptijd van deze 

obligaties dus korter dan 5 jaar. 

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 100 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus € 8 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld aan 

ons uitleent en de obligaties krijgt. 

Wanneer betalen wij de rente? Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele 

maand per obligatie € 0,67 aan rente. De maand begint op de 

dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 18 april 

2023? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente 

dus op 18 mei 2023 of maximaal 5 werkdagen later.  

Daarna krijgt u de rente 18 juni 2023 of maximaal 5 werkdagen 

later. Zo krijgt u de rente iedere maand.  

 

Is de lening terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.  

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

De rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet veranderen.  

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 

krijgt geen zekerheden 

Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt geen zekerheden 

(zoals een pandrecht of hypotheek). Betalen wij niet? Dan heeft 

Stichting Obligatiehoudersbelangen niet het recht om 

bezittingen van ons te verkopen, zodat de beleggers alsnog 

betaald krijgen.  

De obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van 

de obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk 

dat wij afgeven. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent 

dat niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij 

onze afspraken over de obligaties niet nakomen. 

De obligaties zijn niet 

achtergesteld 

De obligaties zijn niet achtergesteld. Lenen wij in de toekomst 

nog geld van banken of anderen? Dan zullen deze obligaties ook 

niet achtergesteld zijn. Lenen wij in de toekomst van 

aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn aan 

deze obligatielening.  
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U krijgt informatie van ons Wij geven u regelmatig informatie over ons: 

1. een jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het 

boekjaar (uiterlijk op 30 juni) 

2. een halfjaarbericht 

3. een bericht als er iets belangrijks met ons gebeurt 

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 

NPEX aangevraagd. Als de obligaties tot de handel worden 

toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht 

via het handelsplatform van NPEX. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel 

obligaties iedere belegger heeft. 

U heeft een beleggingsrekening 

en een geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt 

u om geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-

reglement, 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 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de 

geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert 

het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u 

in dit overzicht bij ‘kosten’.  

 

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 obligaties 

niet kopen. 
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U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese 

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening 

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 

obligaties u heeft 

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

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op 

de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijke belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld 

de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug?  

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen maatregelen 

treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt 

u als de bijlage bij dit prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij dit 

prospectus. Die afspraken gelden ook voor u.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het 

volgende doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een procedure 

starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de 

afspraken in het prospectus veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 

dat wij u later mogen betalen.  
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Extra rente bij te late 

terugbetaling  

Betalen wij de lening niet op tijd terug? Dan is de lening 

opeisbaar. Hierover leest u in de trustakte. Hiervoor geldt de 

volgende uitzondering: 

 

Verwachten wij dat wij de lening niet kunnen terugbetalen op de 

einddatum? Dan zullen wij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

op tijd alle informatie verstrekken die naar haar oordeel nodig 

is om inzicht te krijgen in onze financiële situatie (waaronder 

een pro forma balans en winst- en verliesrekening en een 

liquiditeitsprognose).  

 

Is door Stichting Obligatiehoudersbelangen vastgesteld dat wij 

de lening niet kunnen terugbetalen? Dan zullen wij dit 

bekendmaken op de website. Ook zullen wij u daarover een 

bericht sturen. Dat doen wij uiterlijk twee maanden voor de 

einddatum. Daarbij zullen wij toelichten waarom wij niet 

kunnen terugbetalen op de einddatum. Wij mogen de lening dan 

met drie maanden verlengen waarbij wij iedere maand een extra 

rente van 3% (naast de rente van 8%) zullen betalen.  

 

Lukt het ons niet om de lening binnen deze drie maanden terug 

te betalen? Dan sturen wij u uiterlijk 1 maand voor afloop van 

deze 3 maanden opnieuw een bericht met de reden waarom wij 

nog niet kunnen terugbetalen. Wij mogen de lening dan nog een 

keer met drie maanden verlengen waarbij wij iedere maand een 

extra rente van 5% (naast de rente van 8%) zullen betalen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente 

pas opeisen als wij na afloop van deze periode van twee keer drie 

maanden de lening niet hebben terugbetaald, mits: 

1. wij hebben voldaan aan het tijdig laten vaststellen van 

onze situatie door Stichting Obligatiehoudersbelangen  

2. wij tijdig de twee genoemde berichten met toelichting 

hebben verstuurd, en  

3. wij op tijd de rente samen met de extra rente hebben 

betaald.  

 

Hebben wij aan een of meer van deze voorwaarden niet 

voldaan? Dan geldt deze uitzondering niet en is de lening 

opeisbaar vanaf de einddatum. De extra rente is op jaarbasis.  
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Kopen van eigen obligaties  Wij mogen onze obligaties kopen op het handelsplatform van 

NPEX. Wij zullen ons daarbij houden aan de regels die 

marktmisbruik voorkomen.  

 
 

4.2 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de cash flow en de opgebouwde reserves. 

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Wij betalen dus € 160.000 per jaar aan rente als 

wij € 2.000.000 lenen. De rente willen wij betalen uit de operationele cash flow en de 

opgebouwde reserves.  

 

4.3 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven.  

Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen. In de 

volgende twee situaties mogen wij eerder terugbetalen: 

 

1. Wij mogen het hele bedrag van de openstaande lening in een keer terugbetalen. Dat zullen 

wij niet eerder dan na 2 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 2 jaar nadat u het geld heeft 

uitgeleend, en 

2. Wij mogen eenmaal maximaal € 500.000 terugbetalen.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan doen wij dat op de dag dat u de rente krijgt. U ontvangt 

het bedrag dan binnen 5 werkdagen. Wij laten dit weten op de website van NPEX. Dat doen wij 

minimaal 4 weken van tevoren.  

 

Betalen wij het hele bedrag van de openstaande lening in een keer eerder terug? Dan betalen wij 

een extra bedrag. Dat werkt zo:  

 

Betalen wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag.  

 

Stel wij betalen € 100 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 100. Dat is € 2.  

Wij betalen dan € 2 extra. In totaal betalen wij dus € 102.  
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Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment nog 

van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen. 

 

4.4 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening 

terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen.  

Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten 

betalen.   
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5. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat 

kunt doen.  

 

5.1 U schrijft in en u betaalt 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

1. U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/scorito. 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 op dinsdag 11 april 2023 om 17:00 uur hebben 

ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen deze 

datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld 

doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties 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 

obligaties 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 obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag 

(inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is  

NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons.  

 

U moet uiterlijk op 11 april 2023 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe 

groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, 

verder uit.  

 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Dinsdag 11 april 2023 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. Wij maken op de website van NPEX bekend 

hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  
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Dinsdag 18 april 2023 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 

 

1. Wij hebben het geld van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

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

hoeveel obligaties u heeft gekregen.  

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

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in 

te schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als 

de inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige obligaties zijn uitgegeven. 

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven.  

Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties 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 obligaties? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties?  

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 18 april 2023. 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.  

 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Wij kunnen dat 

doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€750.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. 

Dat mogen wij besluiten. Let op: als sprake is van bijzondere of zwaarwegende omstandigheden 

mogen wij ook de aanbieding van de obligaties stoppen. 
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Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/effectenbeurs/scorito). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven. 

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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6. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 

obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt 

de obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform?  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen 

dan bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon 

die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan 

de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt 

u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  

 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie 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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7. Informatie over ons 

 

7.1 Wat doen wij? 

Wij zijn een online platform voor fantasy sports sinds eind 2011. Dit is een internationale 

verzamelnaam voor sportspellen die zijn gebaseerd op de resultaten van werkelijke 

sportevenementen. Wij bieden de volgende sportspellen: 

 EK/WK-pools  

 Manager Games 

 

EK/WK-pools:  

 De EK/WK-pools bieden wij aan voor de grote eindtoernooien (voetbal).  

 De deelnemer verdient punten met het voorspellen van wedstrijden. 

 De spellen worden voor consumenten gratis aangeboden. Wij verdienen met het tonen van 

advertenties. 

 Bij het WK-voetbal in 2022 namen 650.000 mensen deel aan onze WK-pool.  

 

                                   

 

                   WK-pool     Manager Game (TopCoach) 
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Manager Games: 

Naast de traditionele voetbalpools bieden wij ook 15 strategische sportspellen aan. Ook deze 

spellen zijn gebaseerd op werkelijke sportresultaten. Wij geven een voorbeeld aan de hand van 

ons spel TopCoach. 

 

TopCoach werkt als volgt:  

 Je krijgt een fictief budget van € 50.000.000. 

 Met dit budget stel je een team samen van 18 spelers uit (bijvoorbeeld) de Eredivisie  

 Wekelijks stel je jouw team op: 

o 11 spelers in de basis  

o 4 spelers op de bank  

o 3 spelers op de tribune 

 Punten worden verdiend op basis van de werkelijke resultaten van de spelers in de Eredivisie: 

o Doelpunt scoren 

o Assist geven 

o Winst van het team  

o Geen tegengoals 

o Stoppen penalty 

 Minpunten krijg je bij: 

o Tegengoals 

o Gele en rode kaarten 

o Gemiste penalty 

 

De Manager Games bieden wij aan voor meerdere voetbalcompetities, maar ook voor toernooien 

bij andere sporten zoals wielrennen, tennis, darts en autosport. 

 

Wie speelt onze spellen? 

 84% man - 16% vrouw 

 Gemiddelde leeftijd 34 jaar 

 Gemiddeld hoger opgeleid 

 Sportliefhebbers 

  

Waarom speelt men onze spellen? 

 Het maakt het leuker om een sportevenement te volgen 

 Sociale bezigheid: men speelt samen met of tegen vrienden 

 Men speelt voor het plezier en de eer (“Ik heb meer sportkennis dan jij”) 
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Hoeveel mensen spelen onze spellen? 

 1,6 miljoen geregistreerde accounts in 2022 (in 2021 betrof dit 1,2 miljoen accounts). 

 95% Nederlands, 5% anders (België, Frankrijk en Duitsland) in 2022 (gelijk aan 2021).  

 650.000 deelnemers aan de WK-pool 2022 (585.000 aan de EK-pool in 2021). 

 Marktaandeel van 69% tijdens het WK 2022 (bron NU.nl: https://www.nu.nl/tech/6237508/veel-

nederlanders-doen-op-laatste-moment-nog-mee-aan-wk-voetbalpools.html) 

 

Hoe wordt het platform ontwikkeld en aangeboden? 

Het platform is volledig in-house ontwikkeld. Wij maken daarbij gebruik van cloudservers van 

Microsoft (Azure). Onze spellen zijn te spelen via onze website www.scorito.com of via de Scorito-

app. Deze app is te downloaden via de Google Playstore of de Apple Store. Ongeveer 60% van 

onze deelnemers gebruikt de app. 

 

Onze verdienmodellen 

Scorito is in 2012 online gegaan. De periode 2012-2017 hebben wij benut om een goed platform 

te ontwikkelen en een fanbase op te bouwen. Er werd toen nog geen omzet gegenereerd.  

Oprichter Van Dijk heeft in deze periode voor ongeveer € 4.000.000 (vanuit eigen middelen) in 

het platform geïnvesteerd.  

 

Sinds 2018 zijn er drie verdienmodellen ontwikkeld: 

 Consumer 

 Advertising 

 Business 

 

De onderstaande grafiek laat zien hoe de omzet zich heeft ontwikkeld van 2017 (geen omzet) tot 

2022 (€ 2.150.000): 
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Toelichting per verdienmodel: 

 

 Consumenten: de deelnemer betaalt voor een spel (tussen € 3,99 en € 5.99 per spel) of 

voor een jaarabonnement (tussen € 9,99 en € 14,99 per jaar). Een jaarabonnement geeft 

onbeperkt toegang tot alle spellen. Per 1 januari 2023 hadden wij 46.000 abonnementen.  

Per 1 januari 2022 hadden wij 29.000 abonnementen. In de periode 2018-2022 lag het 

percentage deelnemers dat het abonnement heeft verlengd tussen 92% en 95%. Dit geldt 

niet voor de EK/WK-pools en Match King. Die spellen zijn gratis. 

 

 Advertenties: binnen de spellen worden advertenties getoond. Hierbij worden afspraken 

gemaakt met adverteerders en mediabureaus. In 2021 hebben wij een nieuw 

advertentieconcept geïntroduceerd, wat heeft geleid tot omzetgroei in 2021 en 2022.  

 

 Zakelijke klanten: bedrijven en organisaties kopen spellen waaraan personeel kan 

deelnemen. Zakelijke klanten krijgen hun eigen omgeving met bedrijfslogo binnen het 

Scorito-platform. Onze doelgroep zijn bedrijven met 50 medewerkers of meer. Pakketten 

zijn mogelijk vanaf € 99 oplopend tot € 20.000. In 2021 en 2022 verkochten wij meer dan 

4.000 zakelijke pakketten, onder andere aan de onderstaande bedrijven: 

 

 

 

 

 

Informatie over onze volledige financiële situatie leest u in hoofdstuk 10. 

 



 

- 31 - 

 

 

Voor welke sportevenementen bieden wij onze spellen aan? 

Grote sportevenementen spelen een belangrijke rol bij onze activiteiten. Zo zorgen met name het 

EK- en WK-voetbal iedere twee jaar (in de even jaren) voor meer netto-omzet uit advertising en 

business omzet dan in andere jaren.  

 

Wij bieden spellen voor de volgende evenementen: 

 

 

 

Play for Money   

Op dit moment werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw (vierde) verdienmodel dat wij in 

2024 willen lanceren: Play for Money. Bij dit model kunnen deelnemers tegen elkaar spelen om 

een geldelijke inleg, waarbij grote geldprijzen zijn te winnen. Wij zullen dit model aanbieden 

onder een nieuw label: Scori PRO. Het spelaanbod zal gelijk zijn aan dat van Scorito.  

Wij ontvangen een deel van de inleg van iedere deelnemer. Men speelt tegen elkaar en niet tegen 

Scori PRO.   

 

Om dit te kunnen aanbieden, hebben wij een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit voor 

online kansspelen. Deze willen wij in 2023 aanvragen. Met deze vergunning mogen wij in 

Nederland actief zijn.  

 

Op dit moment zijn er geen aanbieders in Nederland met een vergunning voor online kansspelen 

die zich - zoals wij - primair richten op fantasy sports.  
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Project aanvraag vergunning  

Wij moeten ons platform aanpassen en laten keuren. Ook moeten wij procedures en beleid 

opstellen om aan de vergunningsvereisten te voldoen. Het project (in grote lijnen) en de 

bijbehorende tijdlijnen zijn als volgt: 

 

Technisch aanpassen en uitbreiden platform (mei 2023 gereed) 

 Het ontwikkelen van verslavingspreventiebeleid, inclusief het automatisch monitoren en 

preventief optreden.  

 Het ontwikkelen van Wwft-beleid (Wet voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme), inclusief het automatisch monitoren en het doen van cliëntenonderzoek. 

 Het ontwikkelen van een registratieflow waarbij deelnemers zich moeten identificeren en het 

vastleggen hiervan. 

 Het leggen van koppelingen met de CRUKS-database van de overheid (centraal register 

uitsluiting kansspelen), zodat probleemdeelnemers kunnen worden geweigerd. 

 Het ontwikkelen van een controle databank. Daarmee kan de Kansspel Autoriteit op ieder 

gewenst moment controles uitvoeren en kunnen gegevens aan de Belastingdienst worden 

verstrekt over de kansspelbelasting. 

 Het platform geschikt maken om stortingen, inleg en uitkeringen te verwerken. 

 Het uitbreiding van het spelaanbod. 

 Het technisch scheiden van de platformen Scorito en Scori PRO. 

 Het aanleggen van een separate infrastructuur. 

 

Aan bovenstaande projecten wordt sinds het laatste kwartaal van 2022 door ons team gewerkt. 

 

 

Het technisch laten keuren van ons platform (juni 2023)  

Een geaccrediteerde instelling zullen wij ons platform laten keuren. Deze keuring is onderdeel 

van de procedure om de kansspelvergunning te krijgen. De doorlooptijd hiervan is naar 

verwachting 8 weken. 

 

Het aanvragen van de kansspelvergunning (Q4 2023) 

De termijn voor de Kansspelautoriteit om te besluiten op de vergunningaanvraag is zes maanden.  

Het is onze doelstelling om de vergunning in het eerste kwartaal van 2024 te verkrijgen.  
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Wij hebben een overzicht gemaakt van de verwachte uitgaven in 2023 voor het aanpassen van 

ons platform, de keuring en de vergunningaanvraag: 

 

 

 

Het geld van deze obligaties willen wij ook gebruiken om Play for Money te ontwikkelen.  

Hierover leest u ook in hoofdstuk 8.   
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7.2 Hoe ziet ons bedrijf eruit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u welke bedrijven dat zijn: 

 

 

Wij hebben 13 aandeelhouders. Dit ziet er zo uit: 

 Veerhaven Capital Partners B.V.: een investerings-/participatiemaatschappij die daarnaast 

de belangen van zeven van onze aandeelhouders behartigt.  

 Lingedael Groep B.V.: een corporate finance en beheermaatschappij. 

 Circum B.V.: de beheer- en investeringsmaatschappij van de heer M. van Dijk (onze CEO). 

 Dutch Sport Tech Ventures B.V.: een investeringsmaatschappij die daarnaast de belangen 

van één van onze aandeelhouders behartigt. 

 MyQu Beheer B.V.: de beheer- en investeringsmaatschappij van de heer T. van Rossum, 

(die de rol vervult van CFO). 

 

Meer over onze aandeelhouders leest u in hoofdstuk 7.9.  

 

Wij, Scorito Holding B.V., hebben geen andere activiteiten dan het houden van aandelen in 

onze dochtervennootschappen en het houden van onze domeinnamen, merknamen en software. 

 

Scorito.com International B.V.  

Dit is de vennootschap die het beheer en ontwikkeling van het platform verzorgt. 
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Scorito.com Nederland B.V.  

Dit is de vennootschap die het Scorito-platform exploiteert. 

 

Scori PRO B.V.  

Dit is de vennootschap die Play for Money onder de naam Scori PRO zal aanbieden en dus ook 

de vennootschap die de kansspelvergunning zal aanvragen.  

 

7.3 Belangrijkste markten 

Wij zijn actief op de markt van fantasy sports games. Wij richten ons voornamelijk op Nederland. 

 

In de Verenigde Staten speelden in 2022 naar onze schatting 50 miljoen mensen fantasy sports. 

In de periode 2007-2019, groeide de markt van 13,3 naar 45,9 miljoen deelnemers (bron: presentatie 

onderzoek Ipsos FSGA, pagina 14). In de periode 2012-2017 is de markt voor fantasy sports gegroeid 

naar een netto omzet van 7,2 miljard dollar in 2017. Dit heeft mede te maken met de introductie 

van daily fantasy sports (Play for Money) (bron: presentatie onderzoek Ipsos FSGA, pagina 39). Van alle 

personen die de traditionele vorm van fantasy sports speelden in 2019 (zoals dit ook door ons 

wordt aangeboden), speelde 14% ook daily fantasy sports. (bron: presentatie onderzoek Ipsos FSGA, pagina 

16). 

 

De traditionele vorm van fantasy sports is in vrijwel alle landen in Europa populair. Op het gebied 

van voetbal zien wij in ieder land wel een grote aanbieder. Professionele aanbieders voor andere 

sporten dan voetbal zien wij weinig. Wij merken op dat daily fantasy sports nog in de 

kinderschoenen staat in Europa. Onze inschatting is dat dit onder andere te maken heeft met het 

gegeven dat daily fantasy sports in de Verenigde Staten wordt gezien als een behendigheidsspel, 

terwijl hiervoor in veel landen in Europa een kansspelvergunning nodig is.   

 

Sinds oktober 2021 is het in Nederland mogelijk geworden om een vergunning te verkrijgen voor 

het aanbieden van online kansspelen. Per 1 januari 2023 beschikken 22 bedrijven over deze 

vergunning. Zij richten zich op veelal op casinospelen, sportweddenschappen en online poker. 

Geen van deze partijen richt zich primair op het aanbieden van daily fantasy sports in Nederland. 

Wanneer wij via ons nieuwe label Scori PRO een vergunning verkrijgen, dan zouden wij de eerste 

(en vooralsnog enige) aanbieder worden in deze niche markt. 
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7.4 Belangrijkste contracten 

Wij hebben voor ons bedrijf in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening contracten 

gesloten. Wij zullen enkele van deze contracten hieronder kort beschrijven: 

 

 Huurcontract voor het kantoorpand aan Minervum 7092 B in Breda. De huurprijs is  

€ 31.000 per jaar. Dit contract loopt tot en met 30 juni 2025. De jaarlijkse stijging van de 

huur is hierin vastgelegd en bedraagt € 1.700 per jaar. Het contract mag tussentijds worden 

beëindigd. De opzegtermijn is 12 maanden.  

 

 Contract met Microsoft B.V. en Microsoft Ireland Operations Ltd. voor het gebruik van de 

cloudservers van Microsoft (Azure) voor ons platform. De kosten hiervan zijn ongeveer  

€ 120.000 per jaar en afhankelijk van het gebruik. Dit contract is aangegaan voor 

onbepaalde tijd.  

 

 Contract met Adyen N.V. voor de betaaldiensten. De kosten hiervan lagen in 2022 op circa 

€ 40.000. Dit contract is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

 Een contract met Apple Distribution International Limited en Google Commerce Ltd. voor 

betaalde afname van onze abonnementen en spellen via de appstores. Wij betalen hiervoor 

15% commissie over het bedrag dat wordt afgenomen via de appstores. Die commissie 

wordt ingehouden op de door de deelnemers betaalde bedragen. 

 

7.5 Geen belangrijke recente investeringen 

Wij hebben geen belangrijke investeringen gedaan sinds 31 december 2022. U leest meer over 

onze financiële situatie in hoofdstuk 10. 

 
7.6 Wij hebben leningen 

Wij hebben - samen met de bedrijven uit de groep - leningen. Dat betekent dat wij niet alleen 

rente betalen voor de obligaties en deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen 

voor andere leningen. Hieronder leest u meer over de twee leningen die wij per 31 december 2022 

hadden. Na deze datum zijn er geen nieuwe leningen meer bijgekomen. Hieronder leest u over 

deze leningen. 
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BOM COL Brabant B.V. 

Wij hebben een lening van BOM COL Brabant B.V. Dit is een overbruggingslening die wij hebben 

afgesloten tijdens de crisis als gevolg van COVID-19. Het gaat om een bedrag van € 375.000.  

Deze lening hebben wij afgesloten op 31 december 2020. Wij betalen de lening per kwartaal terug 

met een bedrag van € 48.281. Op 31 december 2022 was het openstaande bedrag € 193.125.  

Op 3 januari 2023 was het openstaande bedrag € 144.844. Incasso van de laatste termijn van 

2022 vond namelijk op 2 januari 2023 plaats. De rente van deze lening is 3% per jaar. De rente 

staat vast. De rente betalen wij ieder kwartaal achteraf. De einddatum van de lening is 30 

september 2023.  

 

BOM COL Brabant B.V. heeft met onze bestuurder, de heer Van Dijk, afgesproken dat de aan 

Circum B.V. te betalen management fee niet meer dan € 5.000 (exclusief BTW) per maand mag 

bedragen. Het niet-uitbetaalde deel van de management fee wordt als kortlopende schuld 

geadministreerd. 

 

Wij hebben zekerheden gegeven voor deze lening, namelijk een pandrecht op de vaste activa en 

vorderingen van Scorito.com International B.V. en Scorito.com Nederland B.V.  

 
Met het geld van de obligaties willen wij deze lening terugbetalen. 
 

Leningen via Collin Crowdfund N.V. 

Wij hebben via Collin Crowdfund N.V. een bedrag geleend van 723 particuliere geldverstrekkers. 

Het gaat om in totaal een bedrag van € 1.000.000. Deze lening hebben wij afgesloten op 19 

november 2019. Op 31 december 2022 was het openstaande bedrag € 1.000.000. De rente van 

deze lening is 7,5% per jaar. De rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand achteraf. 

Terugbetaling van de lening zou oorspronkelijk ingaan op 19 september 2021 en plaatsvinden in 

maandtermijnen van € 41.667. Daarmee zou de lening eindigen op 19 augustus 2023. Deze lening 

is in 2020 achtergesteld bij de lening van BOM COL Brabant B.V. Daarbij is afgesproken dat 

terugbetaling niet zou plaatsvinden voordat de lening van BOM COL Brabant B.V. is 

terugbetaald.  

 

De volgende zekerheden zijn gegeven voor deze leningen: 

 een zakelijke borgstelling door Circum B.V. voor een bedrag van € 250.000 

 een niet-onttrekkingsverklaring voor zover geen sprake is van een minimale 

geconsolideerd solvabiliteitsratio van 35% op het niveau van Scorito.com International 

B.V.  

 

Met het geld van de obligaties willen wij deze leningen terugbetalen.  

  



 

- 38 - 

 

 

7.7 Wij hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen 

Door de crisis als gevolg van COVID-19 werden ook wij hard geraakt. Wij hebben daarom in de 

periode maart 2020 tot en met februari 2022 gebruik gemaakt van maatregelen die de overheid 

heeft geboden. Het gaat om de volgende maatregelen: 

 

 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1 en NOW 3.1). 

Met deze maatregelen hebben wij een vergoeding voor de loonkosten gekregen van ruim 

€ 200.000. NOW 1 is definitief vastgesteld op € 126.000. De definitieve beschikking NOW 

3.1 hebben wij nog niet ontvangen. 

 

 Uitstel van betaling van de loonheffing. Het gaat om een totaalbedrag van 

€ 681.000. Wij moeten dit bedrag terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit betalen wij 

terug in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Hierover betalen wij ook rente. 

Het gaat om 1% vanaf juli 2022, 2% vanaf januari 2023, 3% vanaf juli 2023 en 4% vanaf 

januari 2024. De totale rente over deze 60 maanden is € 59.000. 

 

7.8 Rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip 

van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen 

worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden 

hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit.  

 

7.9 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben voor een bedrag van € 1.019.000 aandelen geplaatst. Dit bedrag hebben wij ook 

ontvangen. Wij hebben in totaal 203.783 aandelen uitgegeven. De nominale waarde van een 

aandeel is € 5. 

 

Elk aandeel geeft volgens onze statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene 

vergadering.  
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Hieronder ziet u het verloop van ons aandelenkapitaal vanaf januari 2022:  

 

Aandeelhouder 

 op 1 
januari 

2022  

 op 31 
december 

2022  

op datum 
prospectus 

   

 Mutaties 
2022  

 Mutaties 1 
januari 

2023 t/m 
datum 

prospectus  

 
 aantal 

aandelen  
 aantal 

aandelen  
 aantal 

aandelen  
% stem 

recht  

 aantal 
aandelen  

 aantal 
aandelen  

        

Circum B.V.      102.000        118.891        118.891  
58,34

%          16.891                     -    

        

Lingedael Groep B.V. 
        

18.000          20.157          20.157  9,89%             2.157                     -    

        
Veerhaven Capital  
Partners B.V.           5.730            7.828            7.828  3,84%            2.098                     -    
  7 aandeelhouders 
waarvan  
  zij de belangen behartigt         13.986         23.240         23.240  11,40%            9.254                     -    

Subtotaal          19.716  
         

31.068  
         

31.068  15,24%           11.352                    -    

        
Dutch Sport Tech  
Ventures B.V.                    -            16.374          18.194  8,93%          16.374            1.820  

  1 aandeelhouder waarvan  
  zij de belangen behartigt                    -              3.640            3.640  1,79%            3.640                     -    

Subtotaal                   -    
         

20.014  
         

21.834  10,72%  

         
20.014  

           
1.820  

        
MyQu Beheer B.V.                    -            11.833          11.833  5,81%          11.833                     -    

        

Totaal 
     

139.716  
    

201.963  
    

203.783  100 %  

       
62.247  

         
1.820  

        

             

  €   €   €     €   €  

Geplaatst kapitaal      699.000   1.010.000   1.019.000         311.000            9.000  

Agio  1.901.000   3.301.000   3.342.000     1.400.000          41.000  

Totaal  2.600.000   4.311.000   4.361.000      1.711.000  
        

50.000  

        
 

Dutch Sport Tech Ventures B.V. heeft aangegeven gebruik te willen maken van een mogelijkheid 

om tussentijds aandelen te kopen. Daardoor zal Dutch Sport Tech Ventures B.V. per 1 maart en 1 

april 2023 in totaal nog 3.640 aandelen kopen, waardoor de andere aandeelhouders in 

verhouding een kleiner aandelenbelang zullen krijgen. Hiervoor betaalt Dutch Sport Tech 

Ventures B.V. in totaal nog € 100.000.  
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Verder hebben wij met Dutch Sport Tech Ventures B.V. afgesproken dat zij nieuw uit te geven 

aandelen zal kopen bij de volgende situaties: 

1. 5.459 aandelen voor een bedrag van € 150.000 wanneer wij de vergunningaanvraag 

hebben ingediend; 

2. 5.459 aandelen voor een bedrag van € 150.000 wanneer wij de vergunning hebben 

gekregen. 

 

Ook hierdoor zullen de andere aandeelhouders in verhouding een kleiner aandelenbelang 

krijgen. Uiteindelijk zullen Dutch Sport Tech Ventures B.V. en de aandeelhouder wiens belangen 

zij behartigt een gezamenlijk aandelenbelang hebben van 36.392 aandelen. Dat komt overeen 

met 16,7% van het aantal stemmen. 

 

7.10 Dividend voor onze aandeelhouders 

Na ieder kalenderjaar bepalen wij of wij winst hebben gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek 

van belastingen. Hebben wij winst gemaakt? En zijn onze vrij uitkeerbare reserves toereikend? 

Dan mogen wij een deel van die winst (dividend) aan onze aandeelhouders te betalen.  

 

Wij hebben het volgende dividendbeleid:  

 Dochtervennootschappen keren hun vrije reserves uit aan ons (waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele beperkingen uit overeenkomsten en met de ontwikkeling van 

liquiditeit en solvabiliteit van de dochtervennootschappen). 

 Over de boekjaren tot en met 2024 wordt geen dividend uitgekeerd. 

 Over het boekjaar 2025 en daarna kan maximaal 75% van de Excess Cash als dividend 

worden uitgekeerd. De Excess Cash wordt zo berekend:  

 

    de liquide middelen  

 -/- minus een bufferliquiditeit van € 750.000 

 +  de overige vlottende activa 

 -/-  alle kortlopende schulden 

 -/-  de (eventuele) langlopende schulden aan de Belastingdienst 

 -/-  een eventuele voor het jaar volgend op het betreffende boekjaar door het bestuur 

   gebudgetteerde/geprognosticeerde negatieve netto kasstroom 

 

 De eerste dividenduitkering bedraagt minimaal € 750.000. Zolang de Excess Cash onder dat 

bedrag blijft, kan geen uitkering plaatsvinden.  



- 41 -

8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen maximaal € 2.000.000 lenen van beleggers. Met dit bedrag willen wij het volgende 

doen: 

 Terugbetalen van de lening van BOM COL Brabant B.V. en de leningen die wij

hebben afgesloten via Collin Crowdfund N.V.

De einddatum van de lening van BOM COL Brabant B.V. is 30 september 2023.

De einddatum van de leningen die wij hebben afgesloten via Collin Crowdfund N.V. is 19

augustus 2023. Wij willen deze leningen terugbetalen met het geld van deze obligaties, zodat

wij geen lening meer hebben die tussentijds moet worden terugbetaald. Daardoor hebben wij

de komende jaren meer geld om te investeren in onze groei.

 Investeren in ons platform

Wij willen Play for Money aanbieden. Hierover leest u ook in hoofdstuk 7.1. Daarvoor moet

ons platform worden uitgebreid en hebben wij een online kansspelvergunning nodig.

Hieronder ziet u hoe wij het geld van de obligaties willen besteden: 

Besteding als wij 

€ 2.000.000 lenen 

Besteding als wij 

€ 1.500.000 lenen 

Besteding als wij 

€ 750.000 lenen 

Terugbetalen leningen  

BOM COL Brabant B.V. en Collin 

Crowdfund N.V. 
€ 1.145.000 € 1.145.000 € 750.000 

Investeringen in ons platform € 855.000 € 355.000 - 

Totaal € 2.000.000 € 1.500.000 € 750.000 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

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 van juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 19.000.

2. Kosten van financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 12.500.

3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 60.000 (als wij 20.000 obligaties

verkopen) en minimaal € 22.500 (als wij 7.500 obligaties verkopen).

4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.
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Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 96.500 als wij 20.000 

obligaties verkopen. Het gaat om € 59.000 als wij 7.500 obligaties verkopen.  

 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op minimaal € 3.000 per 

jaar en maximaal € 8.000 per jaar. 

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.750 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren van de jaarlijkse vergadering en van stemmingen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 

werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in 

hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage van dit prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 
8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligaties.  
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9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Op 31 december 2022 hadden wij 18 

medewerkers in dienst, vrijwel allemaal op basis van overeenkomsten voor onbepaalde tijd.  

Al deze personen werken aan Minervum 7092 B in (4817 ZK) Breda. 

 

9.1 Onze bestuurder  

De heer M.F. (Martijn) van Dijk is onze statutair bestuurder, oprichter en CEO. Hij heeft geen 

andere functies die voor ons relevant zijn.  

 

Achtergrond 

Bij Martijn van Dijk (1974) zat het ondernemen er al vroeg in. Op 21-jarige leeftijd startte hij zijn 

eerste onderneming: een callcenter wat binnen een jaar 20 personeelsleden had en winstgevend 

was. Niet veel later verkocht hij dit bedrijf aan een financiële dienstverlener, waarvoor hij 30 

callcenters in Nederland opzette volgens zijn visie. In 2002 startte hij zijn tweede onderneming: 

een telecombedrijf voor de zakelijke markt. Eind 2011 is hij aan zijn derde ondernemersavontuur 

begonnen: Scorito. Zijn voorliefde voor sport en spel en de potentie die deze markt biedt, waren 

hiervoor de drijfveren.   

 

Grootaandeelhouder en enig bestuurder 

Er zijn mogelijke belangenconflicten tussen de heer Van Dijk en ons. De heer Van Dijk is via 

Circum B.V. grootaandeelhouder en onze enige bestuurder. Hij is ook de enige bestuurder van 

onze dochtervennootschappen. Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de 

plichten die hij heeft jegens ons en de plichten die hij heeft ten opzichte van die 

dochtervennootschappen. Als sprake is van een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale 

beslissingen voor ons of voor de dochtervennootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de 

heer Van Dijk beslissingen neemt die gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor één van 

onze dochtervennootschappen.  

 

Ook heeft de heer Van Dijk via Circum B.V. zekerheden gegeven voor onze leningen.  

Het gaat om de leningen die wij hebben afgesloten via Collin Crowdfund N.V. Daarnaast heeft 

BOM COL Brabant B.V. met de heer Van Dijk afgesproken dat de management fee die aan Circum 

B.V. mag worden betaald niet meer dan € 5.000 (exclusief BTW) per maand zal bedragen.  

Het restant van de management fee wordt als kortlopende schuld geadministreerd. Meer over 

deze leningen leest u in hoofdstuk 7.6. Daardoor zijn er (mogelijke) belangenconflicten. Zo kan 

het bijvoorbeeld zijn dat de heer Van Dijk beslissingen neemt die gunstig zijn voor deze leningen, 

maar die ongunstig zijn voor ons.  
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9.2 Ons management team 

Naast onze bestuurder zijn dit de andere personen uit ons management team: 

 

 De heer T. van Rossum. Hij vervult de rol van CFO (Chief Financial Officer). Ook is hij 

indirect (via MyQu Beheer B.V.) aandeelhouder. De heer Van Rossum is 55 jaar, drs. 

Bedrijfseconomie en Registeraccountant en beschikt over jarenlange ervaring als CFO. 

 

 De heer J. Ooms. Hij is onze CTO (Chief Technical Officer). De heer Ooms is 38 jaar, 

afgestudeerd HBO Software Engineering en werkzaam bij ons sinds 2014. 

 

Zij hebben geen andere functies die voor ons relevant zijn. Er zijn geen (mogelijke) 

belangenconflicten tussen ons en deze personen.  
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening 

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. Ons boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.  

De jaarrekening over 2022 hebben wij op 31 januari 2023 opgesteld. Deze is op 9 februari 2023 

door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 17 februari 2023 is de 

jaarrekening gedeponeerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine 

rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Onze financieel en fiscaal adviseur is Heijmans en Partners. Het adres is Seeligsingel 2, (4811 CN) 

Breda. Zij heeft een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening over 2022. Bij de 

jaarrekening over 2021 is geen samenstellingsverklaring afgegeven. 

 

De financiële informatie in dit hoofdstuk ziet op ons en op de bedrijven uit onze groep. Het gaat 

dus ook om Scorito.com International B.V., Scorito.com Nederland B.V. en Scori PRO B.V.  

Het zijn geconsolideerde cijfers. 

 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/effectenbeurs/scorito.  

 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2021 en 2022.  

De jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.  
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Geconsolideerde winst en verliesrekening 
 
  2022   2021 
   €    € 
        
Netto-omzet 2.154.000    1.450.000   
Kostprijs van de omzet 141.000    50.000   
Brutobedrijfsresultaat   2.013.000    1.400.000 
        
Lonen en salarissen 790.000    778.000   
Sociale lasten 140.000    159.000   
Afschrijvingen immateriële 
vaste activa 

167.000    167.000   

Afschrijvingen materiële vaste 
activa 

7.000    6.000   

Overige bedrijfskosten 972.000    1.423.000   
Som der kosten   2.076.000    2.533.000 
        
Bedrijfsresultaat   -63.000    -1.133.000 
        
Financiële baten -    -   
Financiële lasten 127.000  -127.000  124.000  -124.000 
        
Resultaat voor belastingen   -190.000    -1.257.000 
        
Belastingen (*)   -1.161.000    - 
        
Resultaat boekjaar   971.000    -1.257.000 

        
 
(*) een negatief belastingbedrag betekent een belastingbate. Lees hierover bij belastingen.  
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Netto-omzet 
 
Deze laat zich als volgt specificeren: 
 
   2022    2021 
   €    € 
        
Advertenties    914.000      375.000  
Zakelijke klanten    650.000      654.000  
Consumenten    590.000      421.000  
        
Totaal   2.154.000    1.450.000 

        
 

De omzet advertenties heeft betrekking op de verkoop van advertenties binnen onze spellen.  

De omzet zakelijke klanten ziet op de verkoop van spellen aan bedrijven en organisaties.  

De omzet consumenten wordt gevormd door de opbrengsten uit de verkoop van abonnementen 

en losse spellen (Manager Games) aan particulieren.  

 

In beide jaren werd een eindtoernooi voetbal gehouden (EK medio 2021, WK eind 2022), 

waardoor de omzet in beide jaren goed met elkaar vergeleken kan worden.  

 

In 2020 werd € 21.000 netto-omzet uit advertenties gegenereerd. In 2021 hebben wij een nieuw 

advertentieconcept geïntroduceerd. Dat heeft geleid tot de omzetgroei in 2021 en 2022.  

 

Aan het zakelijke concept hebben wij in 2022 in commerciële zin niet veel veranderd.  

Ondanks de gelijk gebleven omzet, hebben wij veel nieuwe klanten mogen verwelkomen.  

Helaas liet een aanzienlijk deel van de klanten die in 2021 de EK-pool van ons afnam, in 2022 

verstek gaan. Eigen onderzoek leerde ons dat het negatieve sentiment rondom het organiserende 

land (Qatar) daarbij de belangrijkste factor was. De komende 2 voetbaltoernooien (EK en WK) 

worden gehouden in Duitsland (2024) en in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (2026). 

 

De groei van de omzet van consumenten over 2022 van 40% ten opzichte van 2021 staat los van 

beide toernooien. Deze omzet komt namelijk vrijwel volledig uit andere spellen, met name uit de 

jaarabonnementen. De groei in aantal deelnemers is te danken aan de introductie van nieuwe 

abonnementsvormen en spellen in combinatie met het feit dat 92% van de in 2022 aflopende 

abonnementen werd verlengd. 
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Kostprijs van de omzet 

 

Deze laat zich als volgt specificeren: 
 
   2022    2021 
   €    € 
        
Advertenties    89.000      14.000  
Zakelijke klanten    5.000     5.000   
Consumenten    47.000      31.000  
        
Totaal   141.000    50.000 

        
 

De kostprijs omzet advertenties heeft betrekking op commissies voor tussenpersonen voor 

bemiddeling bij verkoop van advertentieruimte. De toename van 2021 ten opzichte van 2022 is 

te wijten aan één groot advertentiecontract dat met bemiddeling van een tussenpersoon is 

gesloten. 

 

Een aanzienlijk deel van de zakelijke klanten betaalt niet op rekening maar online.  

Daarvoor gebruiken wij de betaaldiensten van Adyen (het overgrote deel) en van Paypal.  

De kosten die zij daarvoor in rekening brengen vormen de kostprijs omzet zakelijke klanten. 

 

Consumenten kunnen abonnementen en spellen afnemen op ons eigen platform. In dat geval 

vindt online betaling plaats via Adyen. Onze abonnementen en spellen kunnen ook in de 

appstores van Apple en Google worden gekocht. In dat geval vindt online betaling plaats via Apple 

en Google. De kosten die Adyen, Apple en Google hiervoor rekenen, vormen samen de kostprijs 

omzet consumenten. De toename van deze kosten ligt in lijn met de toegenomen omzet 

consumenten. 

 
Lonen en salarissen en sociale lasten 

 

Ons personeelsbestand is tamelijk stabiel. In 2022 hadden wij gemiddeld 19 FTE (fulltime 

equivalenten) in dienst. Dat is één FTE minder dan in 2021. De brutoloonkosten waren in 2022 

daarom wat lager, maar door lagere subsidies/tegemoetkomingen kwamen de totale kosten voor 

lonen en salarissen in 2022 € 12.000 hoger uit dan in 2021:  

 

   2022    2021 
   €    € 
        
Brutosalarissen, vakantiegeld e.d.    861.000      889.000  
WBSO subsidie    -71.000      -96.000  
Voordelige afrekening NOW1 
(COVID-19 steunmaatregel) 

   -       -15.000 

Totaal   790.000    778.000 
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De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie 

aan te moedigen. De WBSO vergoedt een deel van de uren die aan R&D-projecten wordt besteed. 

Dat deze subsidie in 2022 lager was dan in 2021, komt met name door het lagere uurtarief dat 

wij hiervoor in 2022 moesten hanteren en niet door minder ontwikkelingsuren. 

 

De afname van de sociale lasten met € 19.000 is te danken aan de lagere post brutosalarissen, 

vakantiegeld e.d. en vooral aan een lager percentage sociale lasten (16,3% gemiddeld in 2022, 

18,1% gemiddeld in 2021). 

 

 
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 

 

De specificatie is als volgt: 

   2022    2021 
   €    € 
        
Goodwill   117.000    117.000 
Intellectuele eigendom (IP)   50.000    50.000 
Subtotaal immateriële vaste activa  167.000    167.000 
Computerapparatuur en inventaris  7.000    6.000 
        
Totaal   174.000    173.000 

        
 

Op strategische gronden hebben wij gekozen voor de flexibiliteit van inhuur van  

cloudservercapaciteit (van Microsoft) en gebruik van alle software op SAAS-basis  

(SAAS: Software As A Service). De afschrijvingen materiële vaste activa zijn daarom 

verhoudingsgewijs beperkt. 

 
Overige bedrijfskosten 

 
Deze laten zich als volgt specificeren: 
   2022    2021 
   €    € 
        
Management fee Circum B.V.  
(inclusief reservering) 

  180.000      150.000  

Overige personeelskosten    131.000      255.000  
Marketing & sales kosten    330.000      650.000  
Platform content kosten    59.000      32.000  
IT kosten    179.000      252.000  
Kantoorkosten    55.000      50.000  
Algemene kosten    38.000      34.000  
        
Totaal   972.000    1.423.000 
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Management fee Circum B.V. 

Circum B.V. is de vennootschap van de heer M.F. van Dijk. In hoofdstuk 7.6 is toegelicht dat met 

BOM COL Brabant B.V. is afgesproken dat de management fee die mag worden uitbetaald, niet 

meer dan € 5.000 per maand zal bedragen. Het meerdere wordt daarom niet betaald, maar op 

de balans onder de kortlopende schulden gereserveerd.  

 

Overige personeelskosten 

Deze post omvat met name personeelsvoorzieningen, reiskostenvergoedingen, de kosten van een 

lease auto (voor de sales manager), de kosten van inhuur van externe krachten (waaronder de 

heer Van Rossum als lid van het management team) en fees voor de werving van personeel.  

De bijna halvering van deze kosten is vrijwel volledig te danken aan het feit dat in 2021 externe 

krachten op projectbasis werden ingehuurd voor de ontwikkeling van een nieuw verkoopconcept 

voor de zakelijke markt. Die kosten kwamen in 2022 niet terug.  

 

Marketing & sales kosten 

Deze kosten zijn gericht op het verder verhogen van onze naamsbekendheid en op de werving 

van consumenten en zakelijke klanten. Voor de zakelijke markt maken wij daarbij gebruik van 

externe callcenters. De kosten die wij daarvoor in 2022 hebben gemaakt, lagen € 340.000 lager 

dan in 2021. Dat is het gevolg van het leercurve effect, het focussen in 2022 op de Nederlandse 

markt en op de omstandigheid dat verkoop aan bestaande klanten veel minder inspanning vraagt 

dan verkoop aan prospects. De daling van de marketing & sales kosten met € 320.000 ten 

opzichte van 2021 is daarmee verklaard. 

 

Platform content kosten 

Hieronder verstaan wij de kosten van aangekochte sportdata en beeldmateriaal, de kosten die wij 

maken voor onze podcasts en de kosten voor het maken van wedstrijdverslagen die door onze 

deelnemers worden gelezen. De stijging van deze kosten in 2022 met € 27.000 is met name terug 

te voeren op een omvangrijker sportdata abonnement en op onze in 2022 gelanceerde podcast. 

 

IT kosten 

Deze hebben betrekking op de kosten van cloudservercapaciteit (Microsoft Azure) en SAAS 

(Software As A Service) licenties. De afname in 2022 met € 73.000 ten opzichte van 2021 komt 

door intelligenter en efficiënter gebruik van de van Microsoft ingehuurde cloudservercapaciteit. 

 

Kantoorkosten 

De stijging van de kantoorkosten met € 5.000 is vooral te wijten aan hogere huurlasten.  

Voor energietarieven is een aantal jaren geleden een contract gesloten met Greenchoice dat tot 

en met juni 2023 loopt. Wij hadden in 2022 dus geen last van de gestegen energieprijzen. 
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Algemene kosten 

De algemene kosten hebben met name betrekking op juridische, financiële, fiscale en subsidie 

adviezen en op accountantsverklaringen bij de NOW-afrekeningen. In 2022 zit voor € 11.000 

eenmalige kosten ter voorbereiding op deze uitgifte van obligaties en voor € 8.000 eenmalige 

kosten voor de uitgifte van nieuwe aandelen in 2022. Over deze uitgifte leest u in hoofdstuk 7.9. 

 

Financiële lasten 

 

Deze hebben voornamelijk betrekking op de rente en kosten voor de elders genoemde leningen. 

Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de leningen via Collin Crowdfund N.V. De rente en 

kosten hiervoor bedroegen in beide jaren circa € 90.000. 

 

Belastingen 

 

De jaarrekening 2021 is op 11 januari 2022 opgemaakt. Op dat moment stonden de hoofdlijnen 

van de noodzakelijke financiële herstructurering vast, maar er bestond nog geen zekerheid over. 

Daarom is bij het opmaken van de jaarrekening 2021 uit voorzichtigheid geen waarde toegekend 

aan de fiscaal verrekenbare verliezen. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 is deze 

terughoudendheid niet meer passend geacht. Daarom zijn de fiscaal verrekenbare verliezen van 

ruim € 6.000.000 gewaardeerd en opgenomen in de balans onder de financiële vaste activa.  

Dit verklaart de belastingbate van € 1.161.000. 
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Geconsolideerde balans 
 

   31.12.2022    31.12.2021 

Actief   €    € 
        
Vaste activa        
        
Immateriële vaste activa 1.042.000    1.209.000   
Materiële vaste activa 25.000    20.000   
Financiële vaste activa 1.161.000  2.228.000  -  1.229.000 
        
Vlottende activa        
        
Vorderingen 522.000    55.000   
Liquide middelen 1.484.000  2.006.000  426.000  481.000 
        
        
        
   4.234.000    1.710.000 

        
        
        
Passief        
        
Groepsvermogen   1.768.000    -914.000 
        
Langlopende schulden   511.000    1.924.000 
        
Kortlopende schulden   1.955.000    700.000 
        
        
        
   4.234.000    1.710.000 
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Immateriële vaste activa 

Specificatie en verloop luiden als volgt: 

   Goodwill  Intellectuele 
eigendom 

(IP) 

 Totaal 

   €  €  € 
        
Boekwaarde einde 2020   964.000  412.000  1.376.000 
Afschrijving in 2021   117.000  50.000  167.000 
Boekwaarde einde 2021   847.000  362.000  1.209.000 
Afschrijving in 2022   117.000  50.000  167.000 
Boekwaarde einde 2022   730.000  312.000  1.042.000 

 

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 10% van de bestede kosten. 

 
Materiële vaste activa 

 

Dit is een zeer bescheiden post op onze balans, omdat wij op strategische gronden hebben 

gekozen voor de flexibiliteit van inhuur van cloudservercapaciteit (van Microsoft) en gebruik van 

alle software op SAAS basis (SAAS: Software As A Service). 

 

Financiële vaste activa 

 

Dit betreft actieve belastinglatenties die in 2022 voor het eerst zijn gewaardeerd. Het gaat om 

fiscaal verrekenbare verliezen. Hierover leest u ook bij belastingen bij de toelichting op de winst- 

en verliesrekening. Wij verwachten niet dat van dit bedrag in 2023 al iets wordt gerealiseerd. 

Daarom is deze post volledig opgenomen onder de vaste activa.  

 

Vorderingen 

 

Hierin zijn op 31 december 2022 vorderingen op klanten begrepen voor een bedrag van € 417.000 

tegen € 33.000 op 31 december 2021. Dat is terug te voeren op het seizoenskarakter.  

Het EK-voetbal 2021 vond in de zomer plaats. Aan het einde van 2021 waren alle daarmee 

samenhangende verkoopfacturen betaald. Het WK-voetbal 2022 vond pas aan het einde van het 

jaar plaats. Een flink deel van die opbrengsten was daarom op 31 december 2022 nog niet betaald. 

 

De overige € 105.000 heeft voornamelijk betrekking op: 

1. vooruitbetaalde kosten voor deze uitgifte van obligaties, voor Play for Money en voor werving 

van personeel; 

2. waarborgsommen; 

3. een nog te ontvangen afrekening NOW 3.1 (COVID-19 steunmaatregel) van € 18.000. 

Hierover leest u ook in hoofdstuk 7.7.  
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De vooruitbetaalde kosten en waarborgsommen posten waren op 31 december 2022 in totaal 

€ 65.000 hoger dan op 31 december 2021. De nog te ontvangen afrekening vanuit NOW 3.1 is 

hetzelfde gebleven. 

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen zijn in 2022 met € 1.058.000 toegenomen van € 426.000 op 31 december 

2021 naar € 1.484.000 op 31 december 2022. Deze toename is de som van: 

 een positieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 170.000; 

 een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 12.000; 

 een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 900.000 (saldo van ontvangsten 

uit in 2022 uitgegeven aandelen min de in 2002 betaalde rente en terugbetalingen op 

leningen). 

 

Groepsvermogen 

 

Specificatie en verloop luiden als volgt: 

 

 
 

Geplaatst 
kapitaal 

 Agio  Overige 
reserves 

 Groeps- 
vermogen 

 €  €  €  € 

        

Stand begin 2022 699.000  1.901.000  -3.514.000  -914.000 

Uitgifte 62.247 aandelen 311.000  1.400.000  -   1.711.000 

Geconsolideerd resultaat 2022 -  -  971.000  971.000 

Boekwaarde einde 2022 1.010.000  3.301.000  -2.543.000  1.768.000 

        

 

 

In 2022 heeft de onderneming 62.247 nieuwe aandelen geplaatst bij bestaande en nieuwe 

aandeelhouders. Dat heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen met € 1.711.000. 

Gevoegd bij het voor 2022 door aandeelhouders ingebrachte vermogen van € 2.600.000 

(geplaatst kapitaal en agio samen), is door de aandeelhouders op 31 december 2022 in totaal 

€ 4.311.000 ingebracht. Die forse inbreng is nodig, omdat wij − ‘scale up’ – eind 2021 een 

cumulatief verlies kenden van € 3.514.000 (vanaf 2019). Door het netto-resultaat van € 971.000 

over 2022 is dat cumulatieve verlies teruggebracht naar € 2.543.000. Het groepsvermogen 

bedroeg per 31 december 2022 € 1.768.000.  
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Schulden 

De specificatie is als volgt: 
 

   
31.12.2022 

    
31.12.2021 

   €    € 
        
Leningen via Collin Crowdfund   -    1.000.000 
Lening BOM COL Brabant   -    193.000 
Lening aandeelhouders   -    125.000 
Belastingen bijzonder uitstel   511.000    606.000 
Langlopende schulden   511.000    1.924.000 

        
        
Aflossingsverplichting < 1 jaar 
leningen via Collin Crowdfund 

   
1.000.000 

    
- 

Aflossingsverplichting < 1 jaar 
lening BOM COL Brabant 

   
193.000 

    
145.000 

Belastingen bijzonder uitstel < 1 
jaar 

   
136.000 

    
32.000 

Crediteuren   233.000    128.000 
Belastingen/premies sociale 
verzekeringen 

   
167.000 

    
- 

Overige schulden en 
overlopende passiva 

   
226.000 

    
395.000 

Kortlopende schulden   1.955.000    700.000 

        
 

Leningen via Collin Crowdfund en lening BOM COL Brabant 

Voor een toelichting op deze leningen wordt verwezen naar hoofdstuk 7.6. Omdat deze leningen 

in 2023 worden terugbetaald, zijn deze opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

Lening aandeelhouders 

Deze lening van € 125.000 is in 2022 geconverteerd in aandelen als onderdeel van de 

eerdergenoemde financiële herstructurering. Daardoor staat deze lening eind 2022 niet langer 

op onze balans. 

 

Belastingen bijzonder uitstel 

Dit ziet op het uitstel dat wij hebben gekregen voor de betaling van belasting. Dit was een  

COVID-19 steunmaatregel. Het totale bedrag waarvoor bijzonder uitstel is gegeven, is € 681.000. 

Hierover leest u ook in hoofdstuk 7.7. Van het totale bedrag is € 34.000 betaald in het laatste 

kwartaal van 2022, zodat deze schuld op 31 december 2022 nog € 647.000 bedroeg. Het bedrag 

dat in 2023 moet worden betaald is € 136.000. Daarom is dat bedrag gerubriceerd onder de 

kortlopende schulden.  

 

Crediteuren 

De verplichting eind 2022 was incidenteel hoog vanwege met het WK-voetbal 2022 

samenhangende inkoopfacturen. Deze zijn inmiddels allemaal betaald. 
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Belastingen/premies sociale verzekeringen. 

De schuld eind 2022 bestaat voor € 34.000 uit loonheffingen en sociale premies over december 

2022 en voor € 133.000 uit omzetbelasting over het 4e kwartaal van 2022. Eind 2021 bestonden 

deze acute verplichtingen niet, omdat wij toen gebruik maakten van de COVID-19 

steunmaatregel. Daarnaast is de aangifte omzetbelasting over het 4e kwartaal van 2022 hoog 

vanwege het eerder toegelichte (sport)seizoenskarakter. 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Deze post omvat reserveringen voor: 

 vakantiegeld omdat betaling daarvan eens per jaar plaats vindt (in mei); 

 het aan Circum B.V. nog te betalen deel van de management fee (zie de toelichting op de 

overige bedrijfskosten); 

 nog te ontvangen inkoopfacturen die betrekking hebben op het boekjaar; 

 nog te betalen rente; 

 terug te betalen bedragen (met name € 30.000 COVID-19 steunmaatregel NOW 3.2). 

 

De totale verplichtingen waren aan het einde van 2022 € 165.000 lager dan een jaar eerder.  

Die afname is grotendeels terug te voeren op 2 effecten:  

1. afwikkeling in 2022 van nog niet betaalde rente over de leningen via Collin Crowdfund N.V.  

Daarvoor was onder meer toestemming nodig van BOM COL Brabant. Die toestemming heeft 

zij in 2022 na effectuering van de eerder beschreven kapitaalinjectie gegeven. De eind 2021 

niet betaalde rente van € 116.000 was daarom op 31 december 2021 gereserveerd onder de 

kortlopende schulden. Dankzij de toestemming van BOM COL Brabant kon deze rente in 

2022 worden betaald; 

2. conversie in aandelen van het aan Circum B.V. nog te betalen deel van de management fee. 

Per 31 december 2021 ging het om een bedrag van € 135.000. Dat bedrag is in 2022 

geconverteerd in aandelen. Per op 31 december 2022 ging het om € 80.000.  
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10.3 Onze prognoses 

Hieronder geven wij een overzicht van een mogelijk scenario voor de jaren 2023 tot en met 2026.  

 

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij 

aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen 

uitkomen, is dus onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw 

beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze 

prognoses.  

 

Let daarnaast hierop: 

1. Deze cijfers zijn niet aan enig onderzoek onderworpen. Het zijn interne cijfers. 

2. De indeling van de winst- en verliesrekening wijkt enigszins af van onze jaarrekening.  

Dat doen wij, omdat wij vinden dat dit een beter inzicht geeft. De belangrijkste 2 verschillen 

zijn: 

 de afschrijvingen van de immateriële en materiële vaste activa worden niet als onderdeel 

van de bedrijfskosten gepresenteerd, maar na de EBITDA (Earnings Before Interest 

Taxes Depreciation and Amortization) 

 de EBITDA is als tussentotaal opgenomen. Die is gelijk aan het bedrijfsresultaat minus 

de afschrijvingen van de immateriële en materiële vaste activa. 

 

Deze prognoses zijn gebaseerd op onze aannames ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen 

en gebeurtenissen. Zonder daarin volledigheid na te streven, hebben wij de belangrijkste 

aannames verwerkt in de toelichting op de prognoses. 

 

Verder zijn wij ervan uitgegaan dat wij 15.000 obligaties uitgeven aan het einde van het eerste 

kwartaal van 2023 en van beleggers dus € 1.500.000 zullen ontvangen. Dat geld gebruiken wij 

om de lening van BOM COL Brabant B.V. en de leningen die wij hebben afgesloten via Collin 

Crowdfund N.V. helemaal terug te betalen in 2023. 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 

 

 

Netto-omzet 

Voor de omzet consumenten verwachten wij voor 2023 een vergelijkbare nominale groei als in 

2022. Een deel van de verwachte groei in 2023 komt voort uit een prijsverhoging die wij door 

hebben moeten voeren vanwege de inflatie waar ook wij uiteraard mee geconfronteerd worden. 

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 rekenen wij op een jaarlijkse nominale groei van 10%. 

 

  

2023 2024 2025 2026

Prognose Prognose Prognose Prognose

Advertenties 151.000           665.000           181.000           747.000           

Zakelijke klanten 37.000              849.000           60.000              1.074.000        

Consumenten Scorito 843.000           928.000           1.021.000        1.123.000        

Consumenten Play for Money -                    736.000           1.410.000        2.811.000        

Netto-omzet 1.031.000        3.178.000        2.672.000        5.755.000        

Advertenties 4.000                12.000              8.000                18.000              

Zakelijke klanten -                    7.000                -                    9.000                

Consumenten Scorito 41.000              46.000              28.000              32.000              

Consumenten Play for Money -                    131.000           81.000              152.000           

Kostprijs van de omzet 45.000              196.000           117.000           211.000           

BRUTOMARGE 986.000           2.982.000        2.555.000        5.544.000        

Lonen en salarissen 410.000           1.048.000        1.148.000        1.209.000        

Vakantiegeld reserv. (incl. sociale lasten) 37.000              93.000              104.000           108.000           

Sociale lasten 70.000              204.000           227.000           237.000           

WBSO subsidie -60.000            -72.000            -72.000            -72.000            

Management fee (incl. reservering) 180.000           224.000           240.000           240.000           

Overige personeelskosten 123.000           141.000           171.000           176.000           

Personeelskosten 760.000           1.638.000        1.818.000        1.898.000        

Marketing & sales kosten 47.000              272.000           197.000           589.000           

Platform content kosten 57.000              69.000              75.000              83.000              

IT kosten 184.000           268.000           293.000           318.000           

Kantoorkosten 60.000              66.000              71.000              76.000              

Algemene kosten 28.000              118.000           118.000           122.000           

Overige bedrijfskosten 376.000           793.000           754.000           1.188.000        

EBITDA -150.000          551.000           -17.000            2.458.000        

Afschrijvingen immat. en mat. vaste activa 176.000           176.000           176.000           176.000           

Financiële lasten 221.000           159.000           143.000           137.000           

Belastingen -82.000            63.000              -42.000            430.000           

NETTO RESULTAAT -465.000          153.000           -294.000          1.715.000        
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Wij gaan ervan uit dat het eerstvolgende EK-voetbal volgens planning plaatsvindt in 2024  

(in Duitsland), het eerstvolgende WK-voetbal in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico 

(2026) en het Nederlands elftal plaatst zich voor beide toernooien. Ook gaan wij ervan uit dat er 

dan geen negatieve sentimenten zijn rondom deze 2 toernooien, zoals die er wel waren rondom 

het laatstgehouden WK-voetbal 2022 in Qatar. Mede hierdoor verwachten wij een substantieel 

hogere omzet zakelijke klanten in 2024 en 2026 dan in 2022 toen die omzet op € 650.000 is 

uitgekomen. Voor de omzet advertenties verwachten wij in 2024 en 2026 daarentegen een 

afname ten opzichte van 2022, omdat kansspelaanbieders niet meer op ons platform mogen 

adverteren. Zij droegen in 2022 in belangrijke mate bij aan de omzet uit advertenties. 

 

Wij verwachten verder in het eerste kwartaal van 2024 de vergunning te ontvangen om Play for 

Money aan te kunnen bieden in Nederland en daarmee vanaf het tweede kwartaal van 2024 

inkomsten te genereren. Voor het Scorito label verwachten wij dan zo’n 100.000 betalende 

deelnemers te hebben. We gaan daarbij uit van een vergelijkbare groei als in de afgelopen jaren. 

Voor Play for Money rekenen wij op 10.000 actieve deelnemers in 2024. Wij verwachten 

daarnaast dat dat aantal uiteindelijk groeit naar 17.500 actieve deelnemers in 2026.  

 

Wat betreft kansspelbelasting en kansspelheffing is voor de gehele periode 2024 tot en met 2026 

gerekend met de voor 2023 geldende tarieven (van respectievelijk 29,5% en 1,95%). De getoonde 

netto-omzet Play for Money is het bedrag nadat deze 2 belastingen in mindering zijn gebracht 

(zoals de andere netto-omzet posten ook de bedragen na aftrek van omzetbelasting zijn). 

 

Kostprijs van de omzet 

Voor wat betreft de kostprijs van de omzet zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 advertenties: wij verwachten advertentiecontracten zonder tussenkomst van intermediairs 

tot stand te brengen; 

 zakelijke klanten en consumenten: wij gaan uit van de voor dit jaar overeengekomen 

nieuwe (lagere) tarieven met Adyen en een blijvend door Apple en Google gehanteerde 

verkoopcommissie van 15%; 

 Play for Money: hierbij gaat het om de met leveranciers overeengekomen tarieven voor 

hun diensten, waarbij wij verwachten dat wij in 2024 voor de CRUKS-checks een eigen 

applicatie zullen ontwikkelen, waardoor de inkoopkosten voor die dienst met ingang van 

2025 wegvallen. CRUKS is het centraal register uitsluiting kansspelen. 

 

Personeelskosten 

Een groot deel van het development team zal naar verwachting in 2023 (nagenoeg) volledig bezig 

zijn met de ontwikkeling van Play for Money. De daarmee samenhangende personeelskosten van 

circa € 700.000 zijn daarom niet verwerkt in de geprognosticeerde winst- en verliesrekening over 

2023, maar in het geprognosticeerde kasstroomoverzicht over 2023 als investering in Play for 

Money.  
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Maar er is nog een reden om dit te doen. Zonder Play for Money zou dit deel van het personeel 

niet langer nodig zijn om de onderneming te kunnen voeren. Door deze wijze van presenteren 

wordt daarom duidelijk(er) op welk resultaat de onderneming dan uit zou komen in een jaar 

waarin geen EK-of WK-voetbal toernooi plaatsvindt en waarin er geen inkomsten zijn uit Play for 

Money. 

 

De personeelskosten in de geprognosticeerde winst- en verliesrekening over 2023 zijn dus circa 

€ 700.000 lager dan wanneer we deze niet als investering in Play for Money zouden beschouwen. 

Dit impliceert overigens niet dat wij deze wijze van verwerking (activering van deze 

personeelskosten op de balans) ook in de jaarrekening 2023 aan zullen houden. Op onze liquide 

middelen heeft deze wijze van verwerking overigens geen enkele invloed. 

 

Vanaf 2024 zal het bovenbedoelde deel van het development team weer nodig zijn voor beheer 

en (verdere) ontwikkeling van het Scorito platform en het Play for Money platform. De voor hen 

begrote personeelskosten staan daarom vanaf 2024 weer in de geprognosticeerde winst- en 

verliesrekening. De verdere toename van de personeelskosten vanaf 2025 is – naast op de door 

ons verwachte individuele salarisverhogingen – terug te voeren op de aanname dan wij vanaf dan 

2 mensen extra aan moeten trekken (waaronder 1 developer). 

 

Wat betreft de sociale lasten zijn wij voor alle 4 toekomstige jaren uitgegaan van de voor 2023 

geldende tarieven, maxima en berekeningswijzen. 

 

Voor de management fee die aan Circum B.V. verschuldigd is voor de heer M.F. van Dijk is 

gerekend met de met de overige aandeelhouders daarvoor overeengekomen bedragen. Het gaat 

om € 180.000 in 2023, € 223.000 in 2024 en € 240.000 in 2025 en 2026. 

 

Overige bedrijfskosten 

Voor 2023 zijn wij waar mogelijk uitgegaan van inmiddels door leveranciers gecommuniceerde 

en/of nieuw gehanteerde prijzen en tarieven. Waar nog geen nieuwe prijzen en tarieven bekend 

zijn (bijvoorbeeld omdat een contract of factuurperiode later in 2023 afloopt) hebben wij per 

kostenpost een inschatting gemaakt van de kostenstijging. Zo rekenen wij bijvoorbeeld voor 

energiekosten met een verdubbeling vanaf juli 2023, omdat ons huidige contract op 30 juni 2023 

eindigt. 
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Voor 2024 zijn wij overwegend uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 5% ten opzichte 

van 2023, voor 2025 en 2026 van steeds 10% ten opzichte van het jaar ervoor. 

 

De verwachte omzet zakelijke klanten in 2024 en 2026 denken wij te kunnen behalen met een 

wat lager marketing en sales budget dan in 2022, omdat wij de lessons learned uit 2021 en 2022 

dan toe kunnen passen. Voor Play for Money hebben wij een marketingbudget opgenomen van 

ongeveer € 150.000 in 2025 en ongeveer € 300.000 in 2026. 

 

Vanaf 2024 zullen wij naar verwachting extra advieskosten, certificeringskosten en 

vergunningskosten moeten maken voor Play for Money. Wij verwachten dat die kosten elk jaar 

circa € 90.000 zullen bedragen. Bij deze kosten zijn wij niet uitgegaan van hiervoor genoemde 

prijsstijgingen van 5% en 10%. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa liggen voor de periode 2023 tot en met 

2026 min of meer vast op een niveau van € 176.000. Het leeuwendeel daarin (€ 167.000) wordt 

gevormd door afschrijvingen immateriële vaste activa (goodwill en IP). Wij hebben namelijk 

vrijwel geen vaste activa (nodig).  

 

De geprognosticeerde financiële lasten bestaan voornamelijk uit rente en kosten over de 

uitgegeven obligaties, waarvan de tarieven vastliggen. Zoals hiervoor aangegeven is het getoonde 

scenario gebaseerd op de aanname dat wij door deze uitgifte van obligaties € 1.500.000 zullen 

ontvangen. De post rente waarmee per jaar is gerekend is daarom € 120.000. Daarnaast omvat 

deze post de rentelasten over de post belastingen bijzonder uitstel. Ook hiervan ligt het rentetarief 

vast tot en met het einde van de aflossingsperiode. 

 

De berekende belastingen zijn gelijk aan 19% van het in de winst- en verliesrekening getoonde 

resultaat, rekening houdend met daarin opgenomen niet voor de vennootschapsbelasting 

aftrekbare kosten. Zoals in hoofdstuk 10.2 is toegelicht, beschikt de onderneming over 

aanzienlijke fiscaal verrekenbare verliezen. De impact op onze liquide middelen van (mutaties 

in) deze post zal in de periode 2023 tot en met 2026 naar verwachting dan ook bescheiden of zelfs 

nihil zijn, omdat verwachte fiscale winsten in die periode geheel of gedeeltelijk zullen worden 

verrekend met die verrekenbare verliezen. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (liquiditeitsprognose) 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Hierin zijn alle ontvangsten en betalingen die samenhangen met de operationele Scorito en Play 

for Money activiteiten opgenomen. Dit ziet dus niet op de uitgaven die wij in 2023 verwachten te 

doen voor de ontwikkeling van Play for Money. Die zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten (zie de toelichting daarop).  

 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 10.2 is met BOM COL Brabant B.V. afgesproken dat de management 

fee die aan Circum B.V. mag worden uitbetaald, niet meer dan € 5.000 per maand zal bedragen. 

Het meerdere wordt daarom niet betaald, maar op de balans onder de kortlopende schulden 

gereserveerd. Hoewel die betalingsbeperking na terugbetaling van de lening aan BOM COL 

Brabant B.V. komt te vervallen, vinden wij het verstandig om deze schuld pas te betalen zodra we 

een aanzienlijke positieve kasstroom verwachten. Wij hebben daarom aangenomen dat deze 

uitgestelde betalingsregeling in stand blijft tot en met het 2e kwartaal van 2024 en dat in dat 

kwartaal de volledige alsdan opgebouwde reservering aan Circum B.V. zal worden betaald.  

Dit bedrag is onderdeel van de betalingen aan leveranciers en werknemers in 2024. 
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Het bedrag dat wij in 2023 verwachten uit te geven voor de ontwikkeling van Play for Money 

bedraagt € 1.379.000. Dit bedrag bestaat voor circa € 700.000 uit personeelskosten (zie ook 

hiervoor), voor circa € 439.000 uit kosten voor inhuur van externe developers, en voor het 

overige voornamelijk uit uitgaven die samenhangen met het verkrijgen van de 

kansspelvergunning.  

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Wij hebben aangenomen dat wij 15.000 van de 20.000 obligaties uitgeven aan het begin van het 

tweede kwartaal van 2023 en van beleggers dus gezamenlijk € 1.500.000 zullen ontvangen. 

Daarom hebben wij gerekend met betaling van rente over deze obligatierekening vanaf het 

tweede kwartaal van 2023, dus met € 90.000 voor 2023 en € 120.000 voor 204, 2025 en 2026. 

 

Het ontvangen bedrag gebruiken wij om de lening van BOM COL Brabant B.V. en de leningen die 

wij hebben afgesloten via Collin Crowdfund N.V. volledig terug te betalen. De rente over die 2 

leningen verdwijnt derhalve vanaf het 2e kwartaal van 2023. Daarnaast kennen wij nog 

rentelasten vanwege de belastingen bijzonder uitstel (voor een toelichting op deze post zie 

hoofdstuk 10.2) en tot en met het 2e kwartaal van 2024 van rentelasten in verband met de 

uitgestelde betalingsregeling van de management fee (zie hiervoor). 

 

Het bedrag dat wij terugbetalen voor leningen en andere langlopende schulden (in 2023 van  

€ 1.329.000) omvat naast de terugbetaling van de lening van BOM COL Brabant B.V. van  

€ 193.000 en de terugbetaling van de leningen via Collin Crowdfund van € 1.000.000, ook het in 

2023 aan de Belastingdienst te betalen bedrag uit hoofde van de belastingen bijzonder uitstel van 

€ 136.000. Dat bedrag dienen wij ook aan de Belastingdienst te betalen in 2024, 2025 en 2026. 

Deze terugbetalingsregeling eindigt in september 2027. 

 

Het bedrag aan veronderstelde ontvangsten uit financieringsactiviteiten in 2023 bestaat voor 

€ 1.500.000 uit het geld van deze obligaties minus de daarmee samenhangende in 2023 nog te 

verrichten uitgaven waarvoor wij van € 62.000 uitgaan. Daarnaast hebben wij aangenomen dat 

wij in 2023 de vergunning voor online kansspelen aan zullen vragen en deze vergunning in 2024 

zullen krijgen, waardoor wij van aandeelhouder Dutch Sport Tech Ventures B.V. in 2023 in totaal 

€ 300.000 op nieuw uitgegeven aandelen zullen ontvangen en in 2024 nog eens € 150.000.  

Ook die 2 bedragen zijn opgenomen onder de ontvangsten uit financieringsactiviteiten. 
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Liquide middelen 

Het totaal van de 3 kasstromen vormt de in het geschetste scenario verwachte mutatie in onze 

liquide middelen. Onder dit scenario zouden wij dus aan het einde van 2023 liquide middelen 

hebben van ruim € 500.000. Dat bedrag zal in het eerste kwartaal naar verwachting afnemen 

naar circa € 250.000. Vanaf het 2e kwartaal van 2024 zullen onze liquide middelen vervolgens 

aanzienlijk toenemen, omdat in dat kwartaal het EK-voetbal 2024 begint en wij vanaf dat 

kwartaal op netto inkomsten rekenen uit Play for Money. 

 

10.4 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit 

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze 

verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij zo: 

 

Groepsvermogen 

_________________ 

 

Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen geweest sinds 31 december 2022 die voor ons van 

bijzonder van belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit per 31 december 2021 en 2022: 

 

 2021 2022 

Groepsvermogen € -914.000 € 1.768.000 

Balanstotaal € 1.710.000 € 4.234.000 

Solvabiliteit -53% 42% 

 

De solvabiliteit is verbeterd van -53% eind 2021 naar 42% eind 2022. Dat is voornamelijk te 

danken aan de sterke verbetering van het groepsvermogen door: 

 de uitgifte van nieuwe aandelen in 2022 voor een bedrag van € 1.711.000, en; 

 het nettoresultaat over 2022 van € 971.000. 

Daarnaast is de toename van de solvabiliteit te danken aan een lichte daling van de schulden in 

2022 met € 158.000. 
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10.5 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden  

Er zijn geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de vooruitzichten sinds 31 december 

2022. Er zijn ons ook geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen 

dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor haar vooruitzichten.  

 

10.6 Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2022 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er geen wijziging van betekenis geweest in onze financiële positie.   
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11. Informatie over de belastingen 

 

11.1  Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het 

algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande 

informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, 

dan zijn de gevolgen anders voor u. Wilt u investeren in onze obligaties? Ga dan eerst naar een 

belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van onze 

obligaties.  

 

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 

terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden. Heeft u 

obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn wij niet 

verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het prospectus 

gepubliceerd is. Dat is in dit geval 2023. Voor toekomstige wijzigingen verwijzen wij u naar de 

website van de Belastingdienst.  

 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

 

11.2 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 verdeeld. Deze worden 'boxen' genoemd:  

 

- 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.  

- In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties 

zijn geen aandelen en vallen daarom niet in box 2.  

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

 

Beleggen in Box 3   

In de meeste gevallen worden de obligaties 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.  

 

Let op: er is momenteel veel discussie en onduidelijkheid over de te betalen belasting in Box 3 

naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Raadpleeg uw belastingadviseur hierover. 
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Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u en erft een ander de obligaties?  

Dan moet die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde 

van de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. 

Het tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen 

belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties.  

 

11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt 

vennootschapsbelasting over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente 

en verkoopwinsten gerealiseerd bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt 

geldt ook als winst. Een eventueel geleden verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2023 

over de eerste € 200.000 van de winst 19% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 200.000?  

Dan betaalt u over het meerdere u 25,8% belasting.  
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12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Scorito Holding B.V. te Breda, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus.  

Wij 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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13. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in 

de bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de 

trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het 

met ons gaat.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van 

alle obligaties.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via  

e-mail een bericht over de vergadering.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Andere personen mogen alleen 

op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen).  

Dit verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX.  

Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

support-nl@scorito.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Scorito Holding B.V. 

Minervum 7092 B 

4817 ZK Breda  

 

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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15. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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16. Informatie die ook bij het prospectus hoort 

 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan 

een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

 

- onze akte van oprichting  

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 

- onze jaarrekening over 2021  

- onze jaarrekening over 2022 met samenstellingsverklaring  

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/effectenbeurs/scorito. 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 hebben wij ook 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    TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. Scorito Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Breda, Nederland en kantoorhoudende aan 

Minervum 7092 B in (4817 ZK) Breda, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 74510347 (“Scorito Holding”),  

 

en 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 (1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"), 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. Scorito Holding geeft voor maximaal € 2.000.000 obligaties uit. De lening bestaat uit 

maximaal 20.000 obligaties met een nominale waarde van € 100 per stuk. Deze lening 

wordt uitgegeven en terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere 

of latere datum zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

in deze obligaties ten opzichte van Scorito Holding. Daarvoor krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die 

in deze trustakte staan. Deze trustakte met de daarin opgenomen rechten en verplichtingen 

is dus uitsluitend bedoeld voor de beleggers in deze obligaties. 

 

C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht. 

 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met de inschrijving gebonden aan het prospectus en 

daarmee met deze trustakte.  
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Scorito Holding en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met 

elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Scorito Holding heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Scorito Holding van alle bedragen die Scorito Holding moet betalen aan de 

beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Scorito Holding heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan 

de totale schuld die Scorito Holding aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag 

van de lening en de rente die Scorito Holding aan de beleggers moet betalen. De vergoeding 

die Scorito Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar 

werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt Scorito Holding rente of 

betaalt Scorito Holding de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld aan de 

beleggers omlaag. De totale schuld die Scorito Holding heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Scorito Holding ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar 

door de beleggers? Dan is Scorito Holding ook in verzuim jegens Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op Scorito Holding ook opeisbaar. 

 

3. Scorito Holding moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Scorito Holding zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers.  

Zij mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betalen:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Scorito Holding de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  
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Dan moet Scorito Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet 

aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Scorito Holding aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Scorito Holding aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 Scorito Holding moet de beleggers in deze obligaties rente betalen en de lening 

terugbetalen. Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Scorito 

Holding, die Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers?  

Dan krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. 

Die schuld is gelijk aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft 

ontvangen van Scorito Holding. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat 

Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan Scorito Holding. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen ten behoeve van deze 

obligaties zo snel mogelijk doorbetalen aan de beleggers. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij van Scorito Holding 

heeft gekregen over de beleggers. 

 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze 

trustakte. Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij 

ontvangt als bedoeld in artikel 4.1.  

 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een  

A-rating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die 

op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een 

bankrekening als bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor 

een deel teniet? Dan wordt de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten 

opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.

   

Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent 

dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen.  
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Dit geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 
5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

obligaties voorop  

 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties.  

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal aan de beleggers jaarlijks in de vergadering verslag 

doen van de door haar uitgevoerde taken en werkzaamheden.  

 

6. Scorito Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

Scorito Holding moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de 

beleggers.  

 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

 

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

 

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een 

vergadering de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dat mondeling of schriftelijk tijdens de vergadering.  

 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Scorito Holding de afspraken over de 

obligaties veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het 

volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de beleggers die gestemd hebben, stemden voor de 

voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

8.2 De beleggers mogen niet zelf met Scorito Holding de afspraken over de obligaties wijzigen.  
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9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Scorito 

Holding de afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming eisen van de betalingsverplichtingen 

over de obligaties en de afspraken in deze trustakte en het prospectus van Scorito Holding.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen 

Scorito Holding. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in 

naam of in opdracht van de beleggers.  

 

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Scorito Holding of 

tegen de bestuurders van Scorito Holding, als Scorito Holding de afspraken niet nakomt. 

De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen Scorito Holding of tegen de bestuurders van Scorito Holding te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als Scorito Holding failliet gaat.  

 

9.4 Deze trustakte geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 2:346 eerste lid, onderdeel 

e van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 

bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het 

beleid en de gang van zaken van Scorito Holding (enquête), zoals beschreven in artikel 

2:345, eerste lid, Burgerlijk Wetboek. 

 
10.   Als Scorito Holding de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Scorito Holding 

in verzuim is. Scorito Holding is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Scorito Holding heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Scorito Holding 

heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de obligaties 

of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen, 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft Scorito Holding hiervoor schriftelijk in 

gebreke gesteld, en 

 

3. Scorito Holding is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken 

nagekomen. 
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10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van 

de volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen 

ingebrekestelling te sturen: 

 

1. Als het faillissement van Scorito Holding is aangevraagd of als Scorito Holding 

failliet is verklaard. Of als Scorito Holding (voorlopige) surseance van betaling 

aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als Scorito Holding een 

besluit tot ontbinding heeft genomen, of als er een WHOA procedure ten aanzien 

van Scorito Holding is gestart. 

 

2. Als Scorito Holding een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als Scorito Holding die vergunning verliest of niet meer 

aan de voorwaarden van de vergunning voldoet.  

 

3. Als Scorito Holding zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Scorito Holding in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door 

een lening aan te gaan. 

 

5. Als Scorito Holding een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft.  

Of als Scorito Holding de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

licentie voldoet. 

 

6. Als Scorito Holding afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als Scorito Holding (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt, of als Scorito Holding 

voor de beleggers essentiële informatie niet of niet tijdig publiceert (waaronder de 

jaarrekening). 

 

8. Als een bestaande aandeelhouder of een derde meer dan 50% van de aandelen of het 

stemrecht krijgt in Scorito Holding of een bedrijf uit de groep.  

 

9. Als Scorito Holding geld leent aan een derde. Of als Scorito Holding afspreekt dat 

zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als Scorito Holding zekerheid 

geeft aan een derde, behalve factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen 

als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Met een derde wordt niet bedoeld 

een dochtervennootschap van Scorito Holding.  
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10. Als Scorito Holding de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan gaan 

om een verandering die belangrijk is voor het bedrijf. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen en een stemming 

organiseren als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 

 
11.  Wanneer wordt een vergadering of een stemming gehouden? 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal binnen vier maanden nadat zij de jaarrekening van 

Scorito Holding heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. Scorito Holding moet 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk 

boekjaar verstrekken.  

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming 

organiseren als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties hierom schriftelijk verzoeken. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen niet 

binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen of 

organiseert zij niet binnen deze termijn een stemming? Dan mogen de beleggers die dit 

hebben verzocht, zelf de vergadering bijeenroepen volgens de regels van deze trustakte.  

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Scorito Holding 

hier schriftelijk om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke 

verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag Scorito Holding de vergadering 

bijeenroepen volgens de regels van deze trustakte. 

 

11.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming 

organiseren wanneer dat in deze trustakte staat. De vergadering of stemming moet 

plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, 

plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering of stemming als bedoeld in artikel 11.1 

of 11.2. 

 

11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen of stemming 

organiseren als dit volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of  

Scorito Holding is.   
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11.6 Heeft Scorito Holding meerdere obligatieleningen waarbij Stichting 

Obligatiehoudersbelangen beleggers vertegenwoordigt? Dan zal Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voor iedere obligatielening altijd een afzonderlijke vergadering 

organiseren als zich naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen een 

bijzondere omstandigheid voordoet en in ieder geval bij een voorstel voor het veranderen 

van de afspraken over de obligaties, het veranderen van zekerheden als die zijn verstrekt 

of als Scorito Holding de afspraken met de beleggers en/of Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet nakomt of dreigt niet te na komen.   

 

Stemmingen worden niet gecombineerd met stemmingen van andere obligatieleningen als 

Scorito Holding die heeft. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal voor iedere 

obligatielening altijd een afzonderlijke stemming organiseren. 

 

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een  

e-mail naar de beleggers.  

 

12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden of de inloggegevens als de vergadering via internet 

plaatsvindt.  

 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de 

vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers.  

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Scorito Holding of op een andere 

locatie die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke 

locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  

 

13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen 

door de voorzitter.  
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13.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Scorito Holding 

of NPEX (www.npex.nl) geplaatst.  

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 

toegang tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover 

verantwoording te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

13.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

14. Wie mogen er stemmen? 

 

14.1 Elke obligatie geeft recht op één stem. Alle beleggers worden in de gelegenheid gesteld om 

te stemmen.  

 

14.2 Stemmingen vinden elektronisch plaats (bijvoorbeeld per e-mail) en zijn vertrouwelijk. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen deelt niet met andere beleggers of derden hoe een 

individuele belegger gestemd heeft. 

 

14.3 Beleggers worden via e-mail opgeroepen om te stemmen. Deze e-mail beschrijft in 

begrijpelijke taal in ieder geval 1) het onderwerp met toelichting waarover wordt gestemd, 

2) het stemproces, 3) hoe een correcte stem wordt ingediend en 4) de datum met het 

tijdstip tot wanneer gestemd kan worden. De termijn tot stemmen eindigt minimaal 7 

dagen na het moment dat de e-mail met de oproep tot stemmen is verstuurd naar alle 

beleggers om beleggers de gelegenheid te geven zich een oordeel te kunnen vormen over 

het voorstel. Stemmen die na het sluiten van de termijn worden uitgebracht worden niet 

in de stemming meegenomen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal uiterlijk 24 uur voor afloop van de termijn alle 

beleggers die nog niet hebben gestemd per e-mail een herinnering sturen.  

 

14.4 Alle beleggers dienen te beschikken over dezelfde informatie alvorens zij hun stem 

uitbrengen. Als er bijvoorbeeld een vergadering wordt gehouden waarin het stemvoorstel 

wordt toegelicht dan wordt de e-mail met de oproep om te stemmen die voldoet aan de 

eisen van artikel 14.3 na afloop van deze vergadering verstuurd. 

 

14.5 Besluiten worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de beleggers die 

gestemd hebben. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  
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14.6 Hebben de beleggers gestemd? Dan wordt de uitkomst van de stemming geacht in het 

gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Stichting Obligatiehoudersbelangen maakt 

de uitkomst van de stemming en het aantal voor en tegen en blanco uitgebrachte stemmen 

zo spoedig mogelijk bekend op de website van NPEX (www.npex.nl).  

 

15. Volmacht voor het bijwonen van de vergadering 

 

15.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten 

vertegenwoordigen door een ander persoon.  

 

15.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter 

van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de 

vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  

 

15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 
16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 

 

16.1 Scorito Holding betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

 een bedrag van € 1.750 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van 

de jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ieder jaar een rekening sturen.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag 

waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende jaren zal zij Scorito 

Holding dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  

 

 een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor 

alle overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het 

veranderen van de trustakte of het organiseren van stemmingen en voorzitten van 

alle andere vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Scorito Holding 

deze werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze 

heeft verricht. 
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 de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van Scorito Holding plaatsvindt 

 

16.2 Scorito Holding zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 

dagen na de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Scorito Holding 

te onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Scorito Holding te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand 

in te schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? Dan zal 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruitbetalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen en daarna een 

stemming organiseren. In die stemming zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze 

kosten zullen betalen. Ook zullen de beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit 

zullen betalen.  

 

De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische 

bijstand gebonden, als minimaal 66% van de beleggers die gestemd hebben, voor het 

besluit stemden en minimaal 50% van alle beleggers gestemd hebben.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de 

beleggers.  

 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, 

zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

 

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  

 

17.1 Als Scorito Holding alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de 

beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  

  



 

- 84 - 

 

 

17.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?  

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden 

heeft overgedragen aan een vervanger. Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

 

 De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  

 

 De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 

beschikken, en 

 

 De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Scorito Holding. 

"Onafhankelijk" betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 

(direct of indirect) aandelen hebben van Scorito Holding. Dat betekent ook dat zij 

geen bestuurder zijn van Scorito Holding. Of van een bedrijf dat bij Scorito Holding 

hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden 

van tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de 

naam en kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging 

doorgaan. Deze vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op 

meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, schriftelijk om een stemming verzoeken en als 

meer dan 66% van de beleggers die gestemd hebben, tegen de vervanging stemmen. 

 

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan een vervanger 

worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven 

waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed 

uitvoert,  

 

2. Meer dan 66% van de beleggers die gestemd hebben, stemt voor vervanging van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze stemming moet worden gehouden 

binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 

 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 

artikel 17.2.   
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17.5 Scorito Holding zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Scorito Holding zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

 
18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Scorito Holding mogen deze trustakte veranderen.  

Elke verandering moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de beleggers.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de beleggers voor deze verandering hebben 

gestemd en minimaal 50% van alle beleggers heeft gestemd.  

 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Scorito 

Holding en de beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet 

aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 

volgens deze trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

 

 Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

 Rechtbank Amsterdam.  


