Belangrijkste informatie over de belegging

Digitorney Security Token (DGTY)
van Digitorney Group B.V.

Dit document is opgesteld op 14-dec.-2018

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te
begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De Digitorney Security Tokens (DGTYs) zijn digitale (certificaten van) aandelen en worden
aangeboden door Digitorney Group B.V. De aanbieder is Choose an item. de uitgevende
instelling van de DGTY. Dat is Stichting Administratie Kantoor Digitorney Group. De
uitgevende instelling van de onderliggende aandelen is Digitorney Group B.V.
De uitgevende instelling is een digitale marktplaats voor business law: enerzijds zoekt en
vindt Digitorney voor bedrijven op gedigitaliseerde wijze advocaten en juridische
adviseurs op internationaal niveau en structureert de feiten. Anderzijds verkoopt
Digitorney software gericht op de juridische markt en biedt juridische informatie.
Operationeel worden de diensten geleverd door de dochterondernemingen Digitorney
EMEA B.V. (Amsterdam), Digitorney Americas Inc. (New York) en Digitorney Asia-Pacific
Ltd. (Hong Kong). Key sales, marketing en finance-functies worden door Digitorney Group
B.V. uitgevoerd.
De website van de aanbieder is https://digitorney.com
De website van de aanbieding is https://group.digitorney.com

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de DGTYs is afhankelijk van de
winst die Digitorney Group B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan
verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement
krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen
waardoor Digitorney Group B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte
rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
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[korte beschrijving van de drie belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling
Regulatoire risico’s: Digitorney bedient de business law-praktijk, die een sterk
gereguleerde branche is met diverse regels onder lokale wetgeving. We kunnen
niet uitsluiten dat het bedrijfsmodel van Digitorney in bepaalde landen geheel of
gedeeltelijk beperkt wordt en dat we daarom niet het volledige
inkomstenpotentieel kunnen benutten.
Verkoop risico: De opbrengsten van Digitorney zijn voornamelijk afkomstig van
(a) het organiseren van juridische adviesprojecten tussen advocatenkantoren en
bedrijven en (b) het aanbieden van juridische software en juridische
informatiediensten. Dit speciale marktsegment is vrij jong en vereist daarom nog
aanzienlijke inspanningen om een groot aantal marktdeelnemers ervan te
overtuigen gebruik te maken van dit soort diensten. Hoewel we een goede sales
pipeline hebben, kunnen we niet uitsluiten dat het genereren van nieuwe business
meer tijd in beslag neemt dan verondersteld in onze businesscase, zoals uitgelegd
in sectie 7.2 van onze whitepaper, vanwege de typische doorlooptijd voor nieuwe
opdrachten, die tot 12 maanden kan oplopen. Dit betekent dat de veronderstelde
omzetgroei kan worden vertraagd. Bovendien is het organiseren van juridische
adviesprojecten gebeurtenisafhankelijk, wat kan leiden tot een sterke volatiliteit
van de inkomsten op dit gebied.
Verwateringsrisico: Digitorney kan op verschillende tijdstippen extra fondsen
nodig hebben om te groeien. Hiertoe kan Digitorney op verschillende manieren
fondsen werven, waaronder leningen, aandelen en effecten die in aandelen
kunnen worden omgezet. Dergelijke uitgiften van aandelen en effecten die
converteerbaar zijn in aandelen zouden het bezit van bestaande aandeelhouders
en houders van DGTYs verwateren.

De DGTYs zijn vooralsnog niet beschikbaar op een exchange platform en daardoor
beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw DGTYs als u
tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u
gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of
uw DGTYs voor een lagere prijs ‘wallet to wallet’ moet verkopen.

De DGTYs zijn mogelijk over een jaar wel verhandelbaar op een ethereum ERC 20
Security token geschikt platform, dat op dit moment echter nog niet bestaat. Desondanks
kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw DGTY als u tussentijds
van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste
moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw DGTY
voor een lagere prijs moet verkopen.
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit
document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De DGTYs worden aangeboden aan iedere belegger, zowel particuliere als professionele
beleggers. Beleggen kan al vanaf een enkele DGTY, die gelijkstaat aan een aandeel in
Digitorney Group B.V., met een aanschafbedrag van €50 (€42,50 bij aankoop in 2018).
De DGTYs zijn geschikt voor beleggers die met kleine of grote bedragen willen beleggen
in een innovatieve, vooruitstrevende en internationaal opererende onderneming in de
juridische dienstverleningsbranch.
De DGTYs zijn niet geschikt voor beleggers die willen speculeren op korte termijn.
Digitorney beoogt met de uitgifte van DGTYs een duurzame relatie met haar beleggers
aan te gaan.
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Wat voor belegging is dit?
U belegt in een security token, dat een certificaat van een aandeel in Digitorney
Group B.V. vertegenwoordigt. Elke DGTY staat gelijk aan een aandeel in
Digitorney Group B.V.
De nominale waarde van de DGTY is €0,01.
De intrinsieke waarde van de DGTY en de onderliggende aandelen is op dit moment niet
vast te stellen. U belegt in een internationaal, innovatief bedrijf in de juridische
dienstverleningsbranch.
De prijs van de DGTY regulier is €50 (€42,50 bij aankoop in 2018).
Deelname is mogelijk vanaf €50 (€42,50 bij aankoop in 2018).
De datum van uitgifte van de DGTYs is 14-dec.-2018.
De looptijd van de DGTYs is onbeperkt, het gaat om aandelen, die geen looptijd of
uiterste termijn kennen. De uitgiftedatum van de DGTYs is de dag dat Stichting
Administratie Kantoor Digitorney Group besluit tot uitgifte van certificaten/tokens en is
uiterlijk de dag voor sluiting van de aanbieding.

Het verwachte rendement per jaar is nog niet te voorspellen en is afhankelijk van de
operationele en financiële prestaties van Digitorney Group B.V.

Click here to enter text.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 6/7.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u niets aan
emissiekosten Click here to enter text. Click here to enter text..
Bij verkoop van uw DGTY betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt een zeer beperkt, niet als verhoudingsgetal uit te
drukken, deel gebruikt om kosten af te dekken. Het grootste deel wordt geïnvesteerd in
uitbreiding van de ondernemingsactiviteiten van Digitorney.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Digitorney Group B.V.
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 6.
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Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het
rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de DGTYs. De uitgevende instelling
Stichting Administratie Kantoor Digitorney Group houdt aandelen in de aanbieder
Digitorney Group B.V., die door de uitgevende instelling zijn gecertificeerd. Elke DGTY
representeert een certificaat, dat op zijn beurt een aandeel in Digitorney Group B.V.
vertegenwoordigt.
Er is Choose an item. een financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende
instelling.
De Stichting Administratie Kantoor Digitorney Group (de uitgevende instelling)
werd opgericht voor het doel van de Security Token aanbieding. Door een
kapitaalverhoging in Digitorney Group B.V. (de aanbieder) is de uitgevende
instelling medeaandeelhouder (49%) van de aanbieder geworden, teneinde
die aandelen te certificeren en administreren ten behoeve van de houders
van tokens (DGTYs).

De aanbieder is opgericht op 22-jun.-2017 en gevestigd in Amsterdam onder het KvKnummer 9011656. Het adres van de aanbieder is Johan Huizingalaan 763a, Amsterdam.
De website van de aanbieder is https://digitorney.com.
Contactpersoon: mr. Gaby G. Baaijens, gbaaijens@digitorney.com, telefoon
0655013711
De aanbieder wordt bestuurd door Dr. Rüdiger K.A. Theiselmann en mr. Gaby G.
Baaijens
Click here to enter text.
De aandeelhouders van de aanbieder zijn op het tijdstip direct voorafgaand aan de
aanbieding: Kampbuer Holding UG > Dr. Rüdiger K.A. Theiselmann en Stichting
Administratie Kantoor Digitorney Group

Nadere informatie over de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is een stichting
, opgericht op 14-dec.-2018 en gevestigd in Amsterdam [<<indien van toepassing>>
onder het KvK-nummer 73351148. Het adres van de uitgevende instelling is Johan
Huizingalaan 763a, Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is
https://group.digitorney.com. Het adres van de uitgevende instelling is
[straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De website van de
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uitgevende instelling is [webadres].
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Dr. Rüdiger K.A. Theiselmann en mr.
Gaby G. Baaijens Click here to enter text.

Click here to enter text.

Click here to enter text.
De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Stichting Administratie
Kantoor Digitorney Group
De uitgevende instelling verhandelt de volgende [producten/merken]: DGTYs
De uitgevende instelling heeft Choose an item. (financiële) relaties met gelieerde
entiteiten en/of personen.

De uitgevende instelling Stichting Administratie Kantoor Digitorney Group houdt aandelen
in de aanbieder Digitorney Group B.V., die door de uitgevende instelling zijn
gecertificeerd. Elke DGTY representeert een certificaat, dat op zijn beurt een aandeel in
Digitorney Group B.V. vertegenwoordigt.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
Het ten titel van administratie verkrijgen en administreren van aandelen in het kapitaal
van de besloten vennootschap Digitorney Group B.V.

Nadere informatie over de risico’s
<< beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de
beleggers anders dan de risico’s omschreven eerder in het document, beschrijven aan de
hand van de volgende structuur >>
[aanduiding risico]: het risico bestaat dat [uitleg risico] omdat Click here to enter text..
Dit betekent dat Click here to enter text.
Volatiliteitsrisico: De marktprijs van de aandelen van de aanbieder kan
fluctueren. Onvoorspelbare wijzigingen kunnen optreden als gevolg van
verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot: operationele
resultaten, bedrijfsuitoefening, concurrentievoorwaarden, algemene
economische, politieke en sociale factoren, de cryptomarkt in het algemeen,
wereldeconomie, belangrijke ontwikkelingen in het Nederlands fiscaal regime,
volatiliteit op de lokale / wereldwijde crypto securities markt, prestaties van
concurrenten, veranderingen in de prestatieverwachtingen, aanbevelingen van
financiële analisten, aankondigingen betreffende contracten, overnames,
strategische partnerships, joint ventures en participaties. Als de cryptomarkten
een verlies van beleggersvertrouwen ervaren, zou daarnaast de marktprijs van
de DGTY kunnen dalen om redenen die geen verband houden met onze
activiteiten, financiële situatie of bedrijfsresultaten. Bovendien kan de
marktprijs van de tokens worden beïnvloed als een reactie op gebeurtenissen
die andere bedrijven in de sector van de aanbieder betreffen, zelfs als deze
gebeurtenissen de aanbieder niet rechtstreeks raken.
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Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal €4.999.999,99.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle DGTYs wordt ingeschreven en/of tokens met
een discount worden gekocht.
De opbrengst wordt gebruikt voor het financieren van toekomstige groei van
Digitorney Group B.V. Het betreft ten eerste uitbreiding van de
verkoopactiviteiten (o.a. door het aannemen van personeel, het huren van
kantoorruimte, reiskosten om klanten of interessenten te bezoeken) en
investeringen in marketing (zoals evenementen, advertenties, public relations,
sponsoring). Verder is het de bedoeling om te investeren in de ontwikkeling van
bedrijfseigen software (waaronder een smartphone-app voor het digitaal zoeken
naar advocaten, uitbreiding van de bestaande Blockchain Messengers,
ontwikkeling van een speciale Blockchain Compliance Tool) en/of in
participaties in legal tech ondernemingen. Van de opbrengst wordt [deel voor de
kosten met betrekking tot de investering] gebruikt voor kosten [specificering kosten +
bedragen].
De opbrengst is [wel] voldoende voor [beschrijving investering inclusief bijbehorende
kosten].
<<indien niet voldoende>>
Het tekort van [bedrag] wordt gefinancierd met [beschrijving van
de additionele financiering en hoe zeker het verkrijgen daarvan is].
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering
[wel/geen] andere kosten.
Indien ja:
Deze kosten bestaan uit […] en bedragen [€].
Deze kosten worden gefinancierd door: […].

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van ethereum, other crypto currencies,
shares, tokens or other disrtibutions in kind .
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Wij doen geen mededelingen over verwacht dividend. Dividend wordt uitgekeerd
naarmate de onderneming voldoende winstreserves heeft opgebouwd.
De belegger ontvangt het dividend als de aandeelhouders van Digitorney Group B.V. tot
uitkering van dividend besluiten.
Click here to enter text.
De investering levert Choose an item. genoeg inkomsten op vóór de eerste
uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen
vergoeden.
Indien nee:
Het rendement wordt [wel/niet] (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere)
beleggers.
Indien ja:
Het rendement wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers tot
[datum].
Er zijn naast de beleggers [wel/geen] andere personen die inkomsten (anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.
Indien ja:
De volgende personen ontvangen inkomsten uit de belegging: [beschrijving personen
inclusief reden]

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
<<Indien van toepassing: Indien de uitgevende instelling reeds is opgericht en
activiteiten verricht>>
De uitgevende instelling van de onderliggende aandelen, Digitorney Group B.V., is actief
sinds 22 juni 2017. Digitorney Group B.V. heeft in 2017 en 2018, op basis van bootstrap
financiering en ervaringen in 2016, diverse activiteiten en businessmodelen getest en in
de markt geintroduceerd om tot een succesvol palet van dienstverlening te komen. De
activiteiten en modellen die succesvol zijn gebleken worden gecontinueerd en verder
ontwikkeld door Digitorney Group B.V. De balans en resultatenrekening geven daarom
nog geen betrouwbaar beeld van de financiële positie van Digitorney Group B.V. in het
licht van het volledige presenteerde businessmodel. Belangrijk is dat de vreemd
vermogen financiering dankzij de behaalde resultaten zeer beperkt is. Daarom wordt
hieronder voor wat betreft de actuele financiële situatie op het moment van aanbieding
van de tokens slechts informatie verstrekt over de vermogenspositie. Van belang is dat de
vreemd vermogen financiering dankzij de behaalde resultaten zeer beperkt is. In onze
whitepaper wordt nader ingegaan op de financiële prognoses. De volgende financiële
informatie is de meest recent beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is per 14 december 2018.
Het eigen vermogen bedraagt € 6.000,01 en bestaat uit:
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−

nominaal kapitaal € 6.000,01

Het vreemd vermogen bedraagt € 13.253,64 en bestaat uit:
− aandeelhoudersleningen € 6.999,99
− kortlopende schulden aan leveranciers € 6.253,65

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 31/69 (weergeven zoals 50/50,
totaal 100. Na de uitgifte van de DGTYs is deze verhouding 100/0 (weergeven zoals
50/50, totaal 100).
<<indien van toepassing: Indien sprake van additionele financiering>> [Dit is inclusief de
[bankfinanciering/hypothecaire financiering/…].
Het werkkapitaal bedraagt [€] en bestaat uit:
− [aanduiding + bedrag]
− [aanduiding + bedrag]
− […]
Het bedrag aan uitstaande leningen is € 6.999,99. Dit betreft twee leningen die de
uitgevende instelling van de onderliggende aandelen op 31 maart 2019 afgelost moet
hebben. Het betreft aandeelhoudersleningen.
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft Choose an item. zekerheden en Choose an item.
garanties verleend [aan […]] voor een bedrag van [€].
<<indien van toepassing: indien er zekerheden zijn verstrekt>> De zekerheden zijn
gevestigd op [beschrijving activa waarop de zekerheden rusten].
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op [periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk aan
de balansdatum van de informatie hierboven ] en is de meest recent beschikbare
informatie.
De omzet voor deze periode bedraagt [geen informatie, zie bovenstaande toelichting op
pagina 7]
De operationele kosten over deze periode bedragen [geen informatie, zie bovenstaande
toelichting op pagina 7]
De overige kosten over deze periode bedragen [geen informatie, zie bovenstaande
toelichting op pagina 7]
De netto winst over deze periode bedraagt [geen informatie, zie bovenstaande toelichting
op pagina 7]
<<indien van toepassing: Indien bovenstaande informatie niet gegeven kan worden
omdat de uitgevende instelling nog opgericht wordt of zeer recent is opgericht en nog
geen activiteiten verricht >>
De [aanbieder/uitgevende instelling indien deze niet de aanbieder is] [is/wordt] op
[datum] opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht.
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de DGTYs.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting maximaal € 4.999.999,99
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van)
aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is daarvan maximaal
€ 4.999.999,99 en bestaat uit:
− [nominaal kapitaal € 1.000]
− [agio € 4.998.999,99]
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Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van [€]. [Deze
financiering bestaat uit […]. Het vreemd vermogen bedraagt [€]]
Na de uitgifte van de DGTYs is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 100/0
(weergeven zoals 50/50, totaal 100).
Na de uitgifte van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties] bedraagt het
werkkapitaal [€] en bestaat uit:
− [aanduiding + bedrag]
− [aanduiding + bedrag]
− […]

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 14-dec.-2018 en eindigt op 13-dec.-2019.
<<indien van toepassing>>
De sluitingstermijn is afhankelijk van het succes van de uitgifte en kan eerder
plaatsvinden.
De uitgiftedatum van de DGTYs is 14-dec.-2018.
<<Indien van toepassing>>
De uitgiftedatum van de DGTYs is de dag dat Stichting Administratie Kantoor Digitorney
Group besluit tot uitgifte van certificaten/tokens en is uiterlijk de dag voor sluiting van de
aanbieding.
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: via het DAPP op de website
https://group.digitorney.com.
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