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VERTROUWELIJK 

1. Inleiding 
 

1.1 Vertrouwelijkheid 

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Door acceptatie en lezing van dit document komen 

lezer en Aandeelhouders (als hieronder gedefinieerd) overeen dat lezer het bestaan van dit 

document en de inhoud daarvan vertrouwelijk zal behandelen en niet zal delen met derden anders 

dan met familieleden en adviseurs die voorafgaand daaraan op de vertrouwelijkheid van dit 

document zijn gewezen. Lezer komt overeen dit document zorgvuldig te bewaren en er voor te 

zorgen dat dit document niet in handen van derden komt. 

 

1.2 Aandeelhouders 

Aandeelhouders zijn aandeelhouders van LPE. Samen houden Aandeelhouders 96,33% van de 

aandelen in LPE. LPE houdt 100% van de aandelen in DEGIRO. 

 

1.3 DEGIRO 

De online broker DEGIRO is een dochter van LPE. DEGIRO groeit in razend tempo. Inmiddels 

vinden op de systemen van DEGIRO gemiddeld meer dan 30.000 transacties per dag plaats, 

wordt voor gemiddeld meer dan EUR 100 miljoen per dag gehandeld in effecten en worden per 

dag gemiddeld rond de 20.000 derivaten contracten verhandeld. DEGIRO is inmiddels live in 

België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Griekenland, 

Hongarije, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Portugal. Het werven van mensen, inrichten van 

kantoorruimte, ontwikkeling en vertalingen van de Webtrader, PR, aansluiten real-time prijzen, 

enzovoorts, wordt gefinancierd uit de inkomsten. Per dag genereert DEGIRO ongeveer EUR 

60.000 aan Bruto Marge. De inkomsten van DEGIRO stijgen sterk. DEGIRO kan de operationele 

kosten financieren uit de huidige opbrengsten zonder daarvoor beroep te hoeven doen op externe 

financiers. Om de snelle groei van DEGIRO te bestendigen wil DEGIRO de uitgaven die zij maakt 

om nieuwe klanten te werven hoog houden. Hiervoor wordt onder meer met de uitgifte van 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering geld aangetrokken van verschillende groepen 

investeerders. Ook voor een deel van de kosten voor het werven van nieuwe klanten in het jaar 

2016 willen Aandeelhouders op deze wijze kapitaal aantrekken voor DEGIRO. 

 

Dit Prospectus ziet op de 'Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering DEGIRO, Tranche mei 2016 

MNF Participanten' die door Aandeelhouders zullen worden uitgegeven om het aantrekken van 

nieuwe klanten door DEGIRO vanaf juni 2016 te financieren. 

 

 

2. Definities 
 

In dit Prospectus hebben de navolgende termen indien met een hoofdletter geschreven de 

navolgende betekenis: 

 

Aandeelhouders: Anderluh LPE B.V., Keetman LPE B.V., MAF LPE B.V., Nola LPE B.V. en  

Unguis LPE B.V. zowel ieder voor zich als gezamenlijk. 

 

Bruto Marge: de door DEGIRO van haar retail klanten ontvangen vergoedingen voor uitgevoerde 

transacties, debet posities in effecten en debet posities in geld (maar niet de dienstverlening 

AutoFX) verminderd met (1) de voor de klant gemaakte variabele kosten voor koersinformatie, 

brokers, beurzen, clearing, settlement en custody (dan wel in geval van orders die door inhouse 
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matching zijn uitgevoerd, zulke kosten zoals die zouden zijn gemaakt indien de order niet door 

middel van inhouse matching zou zijn uitgevoerd) en (2) de betalingsverplichting van DEGIRO per 

klant aan DNB en AFM. Voor de kosten van settlement wordt daarbij uitgegaan van de redelijke 

schatting dat 20% van de totale settlementkosten die DEGIRO maakt kan worden toegerekend 

aan klanten die worden geworven met de opbrengst van de uitgifte Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering DEGIRO 2016. 

 

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF Participanten zijn of worden toegekend. 

 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering: de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF Participanten. 

 

DEGIRO: beleggingsonderneming DEGIRO B.V. 

 

Inschrijvingsformulier: het 'Inschrijvingsformulier Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF Participanten' dat onderdeel vormt van dit Prospectus. 

 

Investeringsbedrag: de nominale waarde van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering die 

Aandeelhouders aan Deelnemer hebben toegekend en die door Deelnemer aan Aandeelhouders 

is voldaan. 

 

LPE: LPE Capital B.V. 

 

Opbrengst: het totale onder dit Prospectus van alle Deelnemers aangetrokken bedrag. 

 

Prospectus: dit 'prospectus voor de uitgifte van Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

DEGIRO door Anderluh LPE B.V., Keetman LPE B.V., MAF LPE B.V., Nola LPE B.V. en Unguis 

LPE B.V., Tranche mei 2016 MNF Participanten'. 
 

Rendement: de onder de voorwaarden van dit Prospectus in artikel 5.4 van dit Prospectus 

toegezegde en gespecificeerde uitkeringen op de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. 

 

 

3. Onderhands aantrekken van kapitaal 
 

Aan een kleine groep vaste relaties van LPE bieden Aandeelhouders de mogelijkheid om te 

beleggen in Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering onder dit Prospectus. 

 

De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn vorderingen op naam op Aandeelhouders. 

Aandeelhouders zullen de Opbrengst van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering door 

middel van een agiostorting ten goede laten komen aan DEGIRO. DEGIRO zal dit bedrag 

gebruiken voor het aantrekken van nieuwe klanten. Met de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering kan Deelnemer profiteren van inkomsten die DEGIRO gedurende een 

bepaalde periode ontvangt van de dankzij de Opbrengst van de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering geworven nieuwe retail klanten. 
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De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering worden uitsluitend in besloten kring aangeboden 

aan een beperkt aantal relaties van LPE. De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn niet 

overdraagbaar. Dit Prospectus omvat dan ook niet een openbaar aanbod van effecten. 

 

De uitgifte van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF 

Participanten staat niet onder toezicht van AFM of DNB en het Prospectus is niet goedgekeurd 

door AFM. 

 

 

4. Kenmerken van de Deelnemingsrechten 
Acquisitiefinanciering DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF 
Participanten 
 

4.1 Inschrijving 

Na ontvangst van een volledig en correct ingevuld Inschrijvingsformulier en acceptatie door 

Aandeelhouders zullen Aandeelhouders aan Deelnemer melden voor welk bedrag de inschrijving 

van Deelnemer door Aandeelhouders is geaccepteerd. Na ontvangst door Aandeelhouders van 

betaling van dit bedrag zullen Aandeelhouders in de hiervoor ingerichte administratie 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering toekennen aan Deelnemer ter hoogte van dit bedrag en 

Deelnemer hiervan op de hoogte stellen. 

 

4.2 Rechten en verplichtingen 

De rechten en verplichtingen die aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn verbonden 

zijn limitatief omschreven in dit Prospectus en het Inschrijvingsformulier. 

 

4.3 Vordering op naam 

De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn niet belichaamd in een toonderstuk of 

waardepapier. De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn niet een aandeel, maar zijn een 

vordering op naam. Door aankoop van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering krijgt 

Deelnemer een vordering op Aandeelhouders ter hoogte van diens Investeringsbedrag. 

 

4.4 Hoofdelijkheid 

Aandeelhouders geven de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering gezamenlijk uit en zijn 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van dit Prospectus. 

 

4.5 Verhandelbaarheid 

De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering behelzen een persoonlijk vorderingsrecht van 

Deelnemer jegens Aandeelhouders. Overdraagbaarheid van dit recht is uitgesloten als bedoeld in 

artikel 3:83 lid 2 BW. De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering kunnen dus niet worden 

verhandeld. 

 

4.6 Persoonsgegevens 

De van Deelnemer ontvangen persoonsgegevens worden door Aandeelhouders opgenomen in de 

voor de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering ingerichte administratie en zullen uitsluitend 

worden gebruikt om Deelnemer te identificeren en om met Deelnemer te kunnen communiceren. 

Deelnemer dient er voor te zorgen dat Aandeelhouders steeds van wijzigingen in de van 

Deelnemer gevraagde gegevens en verklaringen op de hoogte zijn. 
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4.7 Informatie 

Aandeelhouders zullen Deelnemers steeds van alle relevante informatie met betrekking tot de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering op de hoogte stellen. 

 

4.8 Geen advies 

Aandeelhouders bieden Deelnemer de mogelijkheid te beleggen in de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering. Dit aanbod is niet een advies van Aandeelhouders om in de 

Deelnemingsrechten te beleggen. Een geïnteresseerde investeerder dient zelf op basis van het 

Prospectus te onderzoeken of de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering passen bij diens 

financiële situatie. 

 

4.9 Recht en rechter 

Dit Prospectus, het Inschrijvingsformulier en alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen 

tussen partijen die door partijen niet zelf kunnen worden beslecht, kunnen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. 

 

4.10 Verantwoordelijkheid Prospectus 

Dit Prospectus is opgesteld door Aandeelhouders. Aandeelhouders zijn bereikbaar op het adres 

Amstelplein 1, 9de verdieping te 1096 HA Amsterdam. 

 

 

5. Het Rendement van de Deelnemingsrechten 
Acquisitiefinanciering 
 

5.1 Bruto Marge per klant 

Op dit moment wordt per klant EUR 100 tot 200 Bruto Marge gemaakt, gemiddeld per jaar. 

 

5.2 Autonome groei 

Door de bekendheid die DEGIRO inmiddels heeft, komen er bij DEGIRO per maand ongeveer 

3.000 klanten bij zonder dat er door DEGIRO kosten hoeven te worden gemaakt. Bij de 

berekening van het Rendement wordt deze autonome groei van 3000 klanten meegenomen bij het 

vaststellen van de aan de Deelnemingsrechten toe te schrijven nieuwe klanten. 

 

5.3 Kosten voor het aantrekken van nieuwe klanten 

In het verleden zijn er door DEGIRO natuurlijk wel kosten gemaakt voor het aantrekken van 

nieuwe klanten. Het totaal door DEGIRO hieraan gespendeerde budget tot op dit moment is 

ongeveer EUR 7.500.000 en het totaal aantal klanten is ongeveer 100.000. Dit komt dus neer op 

gemiddeld ongeveer EUR 75 kosten per nieuwe klant. 

 

5.4 Rendement 

Vanaf juni 2016 tot en met december 2016 zal de Opbrengst van de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe klanten door DEGIRO.  

Voor iedere maand wordt vastgesteld hoeveel nieuwe klanten in die maand dankzij de Opbrengst 

van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn aangetrokken. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de totale uitgaven die in die maand zijn aangewend voor het aantrekken van 

nieuwe klanten en de autonome groei van DEGIRO. 
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Voorbeeld: Indien in een maand EUR 250.000 vanuit de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering wordt geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe klanten en EUR 250.000 

uit andere middelen en er komen in deze maand 5000 klanten bij, dan zal het aantal klanten dat 

wordt toegerekend aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering gelijk zijn aan: (5.000-3000 

(autonome groei)):2 (de helft van de uitgaven) = 1.000 klanten. 

 

Van alle nieuwe klanten die in een maand dankzij de Opbrengst van de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering zijn aangetrokken wordt gedurende een periode van 24 maanden (de 

betreffende maand plus de 23 opvolgende maanden) 100% van de Bruto Marge die op die klanten 

wordt verdiend, toegekend aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. 

In het bovenstaande voorbeeld zou dat betekenen dat dus 20% van de Bruto Marge die op alle in 

die maand nieuw aangetrokken klanten wordt verdiend, wordt toegeschreven aan de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. 

 

De aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering toegekende Bruto Marge wordt echter in 

eerste instantie niet uitgekeerd, maar onder de hierboven omschreven voorwaarden als volgt 

opnieuw geïnvesteerd ten behoeve van het aantrekken van nieuwe klanten voor DEGIRO: 

 

- in de maand januari 2017 zal het tot en met december 2016 aan de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering toegekende bedrag opnieuw worden geïnvesteerd; 

- vervolgens zal tot en met april 2020 iedere maand het over de voorgaande maand aan de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering toegekende bedrag aan Bruto Marge opnieuw worden 

geïnvesteerd. 

 

Vanaf de maand mei 2020 zullen de aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

toegekende bedragen niet meer opnieuw worden geïnvesteerd. De bedragen die gedurende de 24 

maanden na april 2020 aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering worden toegekend 

worden vanaf dat moment op maandelijkse basis uitbetaald aan Deelnemers. 

 

Per maand zal de uitbetaling zijn gemaximeerd op 9,375% van de Opbrengst van de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. Het eventuele meerdere zal door Aandeelhouders: 

a) worden betaald in aanvulling op de uitbetaling van een eerdere maand voor zover die uitbetaling 

lager was dan 9,375% van de Opbrengst van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering en 

voor het overige 

b) worden gereserveerd en in een latere maand worden uitbetaald voor zover de uitbetaling in die 

maand anders lager zou zijn dan 9,375% van de Opbrengst van de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering. 

De som van de 24 betalingen zal zijn gemaximeerd op 225% van het Investeringsbedrag. 

 

5.5 Betaling Rendement 

Betaling aan Deelnemer van het aan de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering toegekende 

bedrag is pro rata naar het aandeel van het Investeringsbedrag van Deelnemer ten opzichte van 

de Opbrengst van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. Het Rendement op de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zal door Aandeelhouders worden uitbetaald op 

maandelijkse basis, steeds met betaling achteraf vóór de laatste kalenderdag van de volgende 

maand. De eerste betaling van Rendement zal dus plaats hebben in de maand mei 2020. 

 

5.6 Verlenging betaling Rendement 
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Indien na afloop van de termijn van betalingen van Rendement het in het totaal betaalde bedrag 

aan Rendement minder is dan 180% van de Opbrengst dan wel het door Deelnemers behaalde 

effectieve rendement lager is dan 8,4% (IRR) dan kunnen Aandeelhouders besluiten om de termijn 

dat Rendement wordt toegekend en betaald te verlengen. Aandeelhouders kunnen daarbij 

besluiten dat het maximum percentage van 9,375% per maand voor de vervolgbetalingen niet van 

toepassing is. 

 

5.7 Dividend naar persoonlijke holdings 

De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering worden uitgegeven door de aandeelhouders van 

LPE Capital B.V. LPE Capital B.V. is de holding van DEGIRO, HiQ Invest en FundShare. De 

Aandeelhouders zeggen bij deze toe dat zij geen dividend of andere winstuitkeringen zullen 

ontvangen van LPE Capital B.V. of de andere ondernemingen, voordat het uitbetaalde Rendement 

minimaal 180% van de Opbrengst bedraagt en Deelnemers minimaal een effectief rendement 

(IRR) hebben behaald van 8,4%. Dividend dat aan Aandeelhouders wordt uitgekeerd ten behoeve 

van gelijksoortige instrumenten of leningen die via Aandeelhouders lopen, valt buiten deze 

beperking. Om vóór april 2022 voor dividend of een andersoortige winstuitkering in aanmerking te 

komen, staat het Aandeelhouders op elk moment vrij om in afwijking van artikel 5.4 en artikel 5.5 

een verhoogde tussentijdse betaling te doen aan Deelnemers, zodanig dat het aan Deelnemers 

uitbetaalde Rendement tenminste 180% van de Opbrengst bedraagt. Een dergelijke betaling zal 

dan gelden als voor de Aandeelhouders niet terugvorderbaar voorschot op uit te betalen 

Rendement. 

 

 

6. De risico's van de Deelnemingsrechten 
Acquisitiefinanciering 
 

Het Rendement van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering is zoals hierboven is 

omschreven afhankelijk van een aantal factoren. Hiermee samenvallend kunnen de volgende 

specifieke risico's worden genoemd die gelden voor de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. 

 

6.1 Klanten 

Bijvoorbeeld door verhevigde concurrentie kan het aantal nieuwe klanten tegenvallen of kunnen 

klanten na korte tijd weer overstappen naar concurrerende beleggingsondernemingen zodat er 

een lagere Bruto Marge is. 

 

6.2 Bruto Marge 

Bijvoorbeeld ten gevolge van concurrentie, veranderde wetgeving, aanwijzingen van rechters of 

toezichthouders kan de Bruto Marge onder druk komen te staan. 

 

6.3 Beperkingen in dienstverlening 

Financieel recht is in Europa dynamisch en nog niet op alle vlakken uniform. De uitwerking van 

Europees recht in Nederland is complex en in meerdere opzichten afwijkend van de manier 

waarop dat door Europa is beoogd en waarop dit in de omringende landen is gebeurd. DEGIRO is 

als echte Europese broker een pionier. Het zou kunnen gebeuren dat het DEGIRO op instructie 

van een financiële toezichthouder of rechter wordt verboden om een of meer van haar diensten in 

een of meer markten te verlenen. 

 

6.4 Aandeelhouders, LPE, DEGIRO 
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De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering worden uitgegeven door Aandeelhouders. Betaling 

van Rendement op de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering gebeurt alleen wanneer de 

kapitaals- en liquiditeitspositie van Aandeelhouders, LPE en van DEGIRO dit toestaat. 

 

6.5 Verklaring Aandeelhouders 

Aandeelhouders verklaren bij deze dat er geen relevante rechtszaken of andere procedures tegen 

hen of tegen LPE of DEGIRO aanhangig zijn.  Er zijn bij Aandeelhouders geen redenen bekend 

die aanleiding zouden kunnen geven tot een materiële negatieve verandering in hun financiële 

positie of in die van LPE of DEGIRO. 

De meest recente door de accountant gecontroleerde balans en winst-en-verliesrekening en 

kasstroomoverzicht van LPE zijn door Deelnemers in te zien op kantoor bij DEGIRO. 

 

6.6 Voorbeelden 

Bovengenoemde risico's zijn voorbeelden van risico's die zijn verbonden aan de investering in 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. 

 

 

7. De fiscale aspecten van de Deelnemingsrechten 
Acquisitiefinanciering 
 

7.1 Inleiding 

Voor Deelnemers is hierna een globaal overzicht van de Nederlandse fiscale aspecten 

opgenomen betreffende in Nederland woonachtige natuurlijke personen dan wel gevestigde 

vennootschappen. Het overzicht vormt een korte weergave van de relevante fiscale aspecten bij 

de huidige stand van de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie zoals die gelden per de datum 

van dit Prospectus. Toekomstige wijzigingen daarin kunnen, eventueel met terugwerkende kracht, 

van invloed zijn op de in dit hoofdstuk beschreven fiscale aspecten. Dit overzicht beoogt niet om 

voor alle situaties een volledig beeld van de fiscale consequenties te geven. Om in individuele 

situaties wel een volledig beeld van de fiscale consequenties te krijgen adviseren Aandeelhouders 

Deelnemers om persoonlijk belastingadvies in te winnen. 

 

7.2 In Nederland wonende medewerkers 

Aangezien personeelsleden van vennootschappen binnen de LPE groep investeren onder 

dezelfde voorwaarden en in dezelfde instrumenten als andere investeerders in door 

Aandeelhouders uitgegeven en nog uit te geven Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering, zou 

de aanschaf van de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering geen aanleiding moeten geven tot 

het in aanmerking nemen van een in box 1 (inkomstenbelasting) belastbaar voordeel bij de 

personeelsleden. Voor personeelsleden zal dus hetzelfde gelden als voor niet personeelsleden. 

 

7.3 In Nederland wonende natuurlijke personen zonder aanmerkelijk belang 

Deze Deelnemers kopen de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering in privé. Na verkrijging 

dienen de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering te worden aangemerkt als 

vermogensbestanddeel in box 3. Aandeelhouders zullen de Deelnemers jaarlijks een opgaaf van de 

waarde van hun Deelnemingsrecht Acquisitiefinanciering per 1 januari van dat jaar verstrekken. De 

waarde in het economische verkeer dient jaarlijks te worden gerapporteerd in de aangifte 

inkomstenbelasting als bezitting voor de vermogensrendementheffing. 
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Over het deel van de waarde van hun Deelnemingsrecht Acquisitiefinanciering per 1 januari 

waarmee het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt overschreden betaalt iedere Deelnemer de 

gebruikelijke vermogensrendementheffing. Op dit moment bedraagt deze 30% over een fictief 

rendement van 4%. Derhalve 1,2% over de waarde. 

 

7.4 Lucratief belang 

De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering zijn preferent ten opzichte van de aandelen in 

Aandeelhouders. Er zijn geen andere voorwaarden verbonden aan de Deelnemingsrechten 

Acquisitiefinanciering die tot de kwalificatie lucratief belang in de zin van box 1 van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001 zouden moeten leiden. De Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

kwalificeren derhalve niet als een lucratief belang. 

 

7.5 In Nederland wonende natuurlijk personen met een aanmerkelijk belang 

Deze Deelnemers houden direct of indirect een belang van 5% of meer van de aandelen in 

Aandeelhouders en kopen de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering in privé. De 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering kwalificeren als het ter beschikking stellen van 

vermogensbestanddelen. Voor deze Deelnemers wordt het Rendement op de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden 

(box 1) en belast tegen een progressief tarief tot 52%. Op grond van goed koopmansgebruik mag 

de Deelnemer de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering afwaarderen ten laste van de winst 

als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. 

 

7.6 In Nederland gevestigde rechtspersoon 

Voor de rechtspersoon zal het Rendement in de heffing van de vennootschapsbelasting worden 

betrokken. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25% met een opstaptarief van 20% over het 

belastbare bedrag tot EUR 200.000. Op grond van goed koopmansgebruik mag de Deelnemer de 

Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering afwaarderen ten laste van de winst als de 

omstandigheden daar aanleiding toe geven. 

 

De aandeelhouders van de Deelnemer kunnen het Rendement aan zichzelf doorbetalen in de 

vorm van dividend op de aandelen die zij in Deelnemer houden. Wanneer de aandeelhouder een 

aanmerkelijk belang heeft in Deelnemer, dan zal het uitgekeerde dividend als winst uit 

aanmerkelijk belang (box 2) worden belast tegen een tarief van 25%. 

 

7.7 Dividendbelasting 

Het Rendement is niet onderworpen aan dividendbelasting.  

 

 
Amsterdam, mei 2016  



VERTROUWELIJK 

Inschrijvingsformulier Deelnemingsrechten 
Acquisitiefinanciering DEGIRO, Tranche mei 2016 

MNF Participanten 
 

 

Inschrijving op Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering DEGIRO, Tranche mei 2016 

MNF Participanten 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Email adres: 

 

Bankrekeningnummer: 

 

 

- Ik wens in te schrijven op Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering ter waarde van de 

opbrengst van de navolgende verkooptransactie. 

 

- Ik geef bij deze aan Aandeelhouders volmacht om namens mij aan HiQ Invest B.V. een 

verkoopinstructie te geven met betrekking tot mijn belegging in het HiQ Invest Market Neutral Fund 

voor: 

 

☐ Een bedrag ter hoogte van EUR:              

☐ Participaties in HiQ Invest Market Neutral Fund. Aantal participaties:  

en de opbrengst aan te wenden voor de aankoop van Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering. 

Voor bovenstaande geldt een minimum van 50% van uw participaties in het Market Neutral Fund 

of 50.000 EUR. 

 

 

 

Ik ga er mee akkoord dat op de Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering de voorwaarden als 

omschreven in het 'Prospectus voor de uitgifte van Deelnemingsrechten Acquisitiefinanciering 

DEGIRO, Tranche mei 2016 MNF Participanten' van toepassing zijn. 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

[ondertekening] 

 

Het ingevulde en ondertekende document kan worden gestuurd aan LPE B.V., Amstelplein 1, 9de 

verdieping te 1096 HA Amsterdam ter attentie van dhr. N. Klok. 


