BLOCKCHAINTRADERS FONDS A
Informatiememorandum

BELEGGINGSFONDS ‘BLOCKCHAINTRADERS FONDS A’
De participaties van BlockchainTraders Fonds A worden niet en mogen niet worden aangeboden in Nederland, behalve
als de uitzondering van art. 2:66a sub 1 onder b (2) Wet op het financieel toezicht (“Wft”) van toepassing is. Dit betekent
dat de participaties in het BlockchainTraders Fonds A (het ”Fonds”) slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per deelnemer/belegger .
Elke participatie heeft een nominale waarde van €1.000,- . Een participant moet dus minstens 100 participaties verwerven.
Het is op grond van art. 5:2 Wft verboden in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek, tenzij ter zake van de aanbieding of de toelating een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. In elk geval in het eerste jaar van de looptijd van het Fonds kwalificeren de participaties in het Fonds als effecten.
Desalniettemin geldt de hiervoor bedoelde prospectusplicht niet omdat de uitzondering van art. 5:3 sub 1 onder c van
toepassing is aangezien de aangeboden effecten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer/belegger.
Participaties in BlockchainTraders Fonds A worden uitsluitend aangeboden aan Nederlandse ingezetenen. Beleggers die
niet in Nederland woonachtig zijn worden niet tot het Fonds toegelaten.
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DEFINITIES
ABI

Alternatieve Beleggingsinstelling zoals bedoeld in de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 2011/61/EU

Stichting

Stichting Toezicht BlockchainTraders belast met houden van de juridische eigendom van de activa van
het Fonds

AFM

Stichting Autoriteit Financiële Markten

AIFMD

Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 2011/61/EU

Beheerder

BlockchainTraders B.V., de beheerder van het Fonds

Boekjaar

1 januari tot en met 31 december

€ of EUR

Euro

Fonds

Het vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn
of worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen en
dat wordt aangeduid als BlockchainTraders Liquidity Fund

Gelieerde Beleggingsinstelling
Een (andere) beleggingsinstelling die beheerd wordt door de Beheerder
Informatiememorandum
Het informatiememorandum van het Fonds en de daarbij behorende Bijlagen en inlegvellen zoals dat
van tijd tot luidt
Intrinsieke Waarde
De intrinsieke waarde van het Fonds
Intrinsieke Waarde per Participatie
De Intrinsieke Waarde gedeeld door het aantal uitstaande Participaties
Participant
De houder van een Participatie zijnde de economische deelgerechtigde in het Fonds

Participatie
Een participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de economische gerechtigdheid tot het
vermogen van het Fonds
Voorwaarden
De voorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Stichting en
een Participant, zoals (onder meer) opgenomen in het Informatiememorandum, met inbegrip van de
voorwaarden van beheer en bewaring
Website

https://blockchaintraders.nl

Wft

Wet op het financieel toezicht en de bij of krachtens de Wft gestelde algemeen verbindende voorschriften
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Het Informatiememorandum is bedoeld om informatie te geven over het Fonds en de Participaties om de beleggers in
staat te stellen zich een oordeel te vormen over het Fonds en de kosten en risico’s die daaraan zijn verbonden. De Participaties worden niet en mogen niet worden aangeboden in Nederland, behalve wanneer deze uitzondering van toepassing
is: de Participaties kunnen slechts worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per
Participant . Elke participatie heeft een nominale waarde van €1.000,- . Een participant moet dus minstens 100 participaties aanschaffen. Er geldt voor het aanbieden van Participaties in BlockchainTraders Fonds A geen prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht.
De Participaties worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Informatiememorandum. Potentiële participanten wordt er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om dit Informatiememorandum zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud alvorens te besluiten om wel of niet Participaties te kopen. De in dit Informatiememorandum opgenomen informatie is geen
beleggingsadvies en ook geen fiscaal advies.
Deelneming in het Fonds staat alleen open voor en vormt alleen een adequate belegging voor beleggers die in staat zijn
de (potentiële) opbrengsten en risico’s van deze belegging kunnen beoordelen. Dit Fonds is uitsluitend geschikt voor
personen die het risico kunnen dragen dat hun gehele inleg verloren gaat.
De waarde van een Participatie kan zowel stijgen als dalen, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst. Participanten kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.
Met uitzondering van de Beheerder is niemand gerechtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met dit Informatiememorandum. Een aankoop van Participaties verricht op basis van informatie die afwijkt van het
Informatiememorandum, geschiedt geheel op eigen risico. Er wordt geen garantie gegeven over de juistheid van de informatie opgenomen in het Informatiememorandum na de datum van publicatie van het Informatiememorandum.
De uitgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum en het aanbieden, verkopen en leveren van Participaties kan in
bepaalde jurisdicties aan (wettelijke) beperkingen zijn onderworpen. Dit Informatiememorandum is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van Participaties, in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan, of aan een persoon aan wie het niet is toegestaan een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen, waaronder U.S. Persons (zoals gedefinieerd ten behoeve van Rule 902 van Regulation S van de U.S. Securities act van 1933) en personen die zich bevinden in Verenigde Staten van Amerika. De Beheerder verzoekt een ieder die
in het bezit komt van dit Informatiememorandum kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De
Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van deze beperkingen, ongeacht of het een potentiële
Participant betreft of niet.
De Participaties zijn niet (en worden ook niet) geregistreerd onder de (gewijzigde) Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten van Amerika, (de ‘Securities Act’) of andere financieel rechtelijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika (zoals hieronder omschreven) en mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika, haar gebiedsdelen of bezittingen, enige Staat van de Verenigde Staten van
Amerika en het District of Columbia (‘de Verenigde Staten’), tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met Regulation S

van de Securities Act of is gebaseerd op een uitzondering of ontheffing van de in de Securities Act genoemde registratievereisten en andere financieel rechtelijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (zoals hieronder omschreven).
Het Fonds is en zal niet worden geregistreerd als ‘investment company’ onder de (gewijzigde) United States Investment
Company Act van 1940. De Beheerder is niet geregistreerd als ‘investment adviser’ onder de (gewijzigde) United States
Investment Advisers Act van 1940. Derhalve kunnen Participanten niet profiteren van de bescherming van beleggers onder de Securities Act.
In gevolge U.S. FATCA regelgeving of de daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving kan de Beheerder en/of het Fonds
de Participanten verzoeken tot het verstrekken van (additionele) informatie ter wille van het voldoen aan de op hun rustende betreffende FATCA vereisten. Het beleid van het Fonds brengt met zich mee dat geen Participaties zullen worden
aangeboden aan enig persoon die wordt beschouwd als U.S. ingezetene, of die handelt voor rekening en risico van enig
persoon die wordt beschouwd als U.S. ingezetene. Hieronder wordt mede begrepen enig persoon die kwalificeert als
"U.S. person" onder FATCA regelgeving, of een overeenkomstige kwalificatie onder betreffende Nederlandse regelgeving
(ter implementatie van deze FATCA regelgeving) –zoals van toepassing, of mogelijk in de toekomst van toepassing–, en
financiële instellingen die niet voldoen aan de vereisten van de FATCA regelgeving. In het belang van het Fonds en haar
Participanten, is het ter volledige discretie van de Beheerder en/of het Fonds om geen Participaties aan te bieden aan
enig persoon, of om Participaties in te kopen die worden gehouden door een betreffende Participant, of om enig andere
geschikte maatregel te nemen om zeker te stellen dat wordt voldaan aan de vereisten van de FATCA of daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving, waaronder mede wordt begrepen de inhouding of opschorting van betalingen aan een financiële instelling die niet voldoet aan de vereisten van de FATCA regelgeving.
Dit Informatiememorandum wordt beheerst door Nederlands recht en is in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd. Eventuele vertalingen van dit Informatiememorandum dienen enkel voor het gemak. Het Informatiememorandum in
de Nederlandse taal dient te allen tijde als leidend te worden beschouwd. In geval van (interpretatie) verschillen tussen
het Informatiememorandum in de Nederlandse taal en een vertaling van dit Informatiememorandum, dient het Informatiememorandum in de Nederlandse taal als uitgangspunt en zal het Informatiememorandum in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn. De in dit Informatiememorandum opgenomen informatie zal in de loop der tijd kunnen veranderen. Het
beschikbaar stellen van dit document dan wel de aanbieding van de Participaties houdt geen enkele garantie in dat de
hierin vervatte informatie op enig moment na de datum van dit Informatiememorandum juist en volledig is.
De Beheerder beschikt niet over een vergunning van de AFM voor het beheren van beleggingsinstellingen of enig andere
vergunning, maar is slechts geregistreerd als beheerder bij de AFM op grond van het voor Nederlandse beheerders geldende registratieregime (ook wel aangeduid als ‘light regime’). De Beheerder is uitgezonderd van de vergunningplicht van
art. 2:65 Wft voor het beheren van beleggingsinstellingen/ABI’s vanwege de toepasselijkheid van art. 2:66a Wft omdat
het totaal door de Beheerder beheerd vermogen lager is dan EUR 100.000.000 (honderd miljoen euro) en de Participaties uitsluitend kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per deelnemer/belegger.
De Beheerder is niet onderworpen aan gedragstoezicht zoals uitgeoefend door de AFM en ook niet aan prudentieel toezicht zoals uitgeoefend door De Nederlandsche Bank N.V.
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ALGEMENE GEGEVENS
JURIDISCHE STRUCTUUR
Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. Het Fonds is opgericht op
12-03-2018. De Stichting Toezicht BlockchainTraders is juridisch eigenaar van de activa van het Fonds. Alle goederen
die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn dan wel worden ten titel van beheer in eigendom verkregen
door de Stichting ten behoeve van de Participanten met inachtneming van de Voorwaarden. Alle verplichtingen die deel
uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn dan wel worden aangegaan op naam van de Stichting. De statuten van
de Beheerder en de Stichting zijn op aanvraag bij de Beheerder verkrijgbaar.
Het Fonds is een alternatieve beleggingsinstelling ofwel ABI. Dit houdt in dat het Fonds niet kwalificeert als instelling voor
collectieve belegging in effecten en daarom ook niet onderworpen is aan de vereisten voor een “Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten” zoals bedoeld in de Europese richtlijn 2014/91/EU en zodoende niet onderworpen is aan een
aantal voorwaarden ten aanzien van het beleggingsbeleid zoals toepasselijke waarde voorschriften en portefeuille diversificatie.
CONTACTGEGEVENS
FONDS
Statutair adres
BlockchainTraders Fonds A
Middenweg 161-1
1098 AL, Amsterdam

BEHEERDER
Bezoekadres
BlockchainTraders Fonds A
Deventerstraat 101C
7322 JM, Apeldoorn

Statutair adres
BlockchainTraders B.V.
Middenweg 161-1
1098 AL, Amsterdam

Bezoekadres
BlockchainTraders B.V.
Deventerstraat 101C
7322 JM, Apeldoorn

! 055 302 0102
! info@blockchaintraders.nl

! 06-21 97 17 38
! info@blockchaintraders.nl

STICHTING

ACCOUNTANT

Statutair adres
Stichting Toezicht BlockchainTraders
Deventerstraat 101C
7322 JM, Apeldoorn

Administratiekantoor Verseput BV
Deventerstraat 67
7322 JK, Apeldoorn
! 055 579 1170
! info@verseput.nl

BEHEERDER
BlockchainTraders B.V. is de beheerder van het Fonds. Justin Kool is de directeur van BlockchainTraders B.V. De statutair bestuurder van BlockchainTraders B.V. is Just in case B.V. (KvK nummer: 70862710), waarvan Justin Kool enig aan-
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deelhouder en enig bestuurder is. BlockchainTraders B.V. (KvK nummer: 70864640) is tevens beheerder van andere
beleggingsinstellingen, waaronder BlockchainTraders Fonds A, BlockchainTraders Fonds B en BlockBot Fund A.
In februari 2018 is BlockchainTraders opgericht door Justin Kool en Michiel van der Steeg. In 2014 kwamen zij voor het
eerst in aanraking met blockchaintechnologie en zodoende ook de cryptocurrency markt. Na 4 jaar lang actief de markt en
technologie te hebben bestudeerd besloten Justin en Michiel om samen de krachten te bundelen en één van de eerste
beheerders van Nederlandse cryptocurrency investeringsfondsen op te zetten: BlockchainTraders .
BlockchainTraders biedt al sinds 2018 het antwoord op de groeiende vraag van investeerders die iets met de opkomende
blockhaintrechnologie willen doen maar zelf te weinig kennis hebben van de markt of te weinig tijd hebben om op de
hoogte te blijven van de markt.
Door de jarenlange ervaring herkent BlockchainTraders de beweginingen in de markt en de vooruitgangen in de technologie.
STICHTING
Stichting Toezicht BlockchainTraders is de houder van het juridisch eigendom van de activa van het fonds. De (op de
datum van dit Informatiememorandum enige) bestuurder van Stichting Toezicht BlockchainTraders is Jeroen Cremer.
Jeroen Cremer hij mede-eigenaar en commercieel directeur van ComplianceWise. Dit is een onderneming die financiële
instellingen helpt met compliant zijn aan financiële wet- en regelgeving. ComplianceWise is marktleider op het gebied
van compliance oplossingen voor financiële instellingen.
Naast Jeroen zijn werkzaamheden als commercieel directeur voor ComplianceWise en bestuurder van Stichting Toezicht
BlockchainTraders is hij ook actief als compliance officer voor BlockchainTraders B.V.
ACCOUNTANT
De accountant van het Fonds is Administratiekantoor Verseput B.V. Deze accountant zal tweemaal per jaar controles uitvoeren op de fondsadministratie en deze beoordelen.
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TEAM
JUSTIN KOOL - PORTFOLIO MANAGER
Justin Kool is sinds 2014 actief in de blockchain wereld en kent deze van binnen en buiten.
Voor de oprichting van BlockchainTraders was hij actief als trader en cryptocurrency consultant. Daarnaast heeft Justin zijn kennis van de markt gebruikt om een cryptocurrency mining
centrum op te zetten en te beheren. Dit mining centrum zorgde voor het valideren van transacties voor cryptocurrencies zoals Ethereum. Met de oprichting van BlockchainTraders en zijn
rol als hoofd Portfoliomangement koos Justin ervoor om zijn ervaring te gebruiken om andere
mensen ook een mogelijkheid te geven om een redenem te behalen in de cryptocurrencies
wereld.
Momenteel is Justin ook vaak te vinden als keynote spreker op Blockchain evenementen.
Contact: ! +31 6 28 25 57 95 | ! j.kool@blockchaintraders.nl

MICHIEL VAN DER STEEG - CO-PORTFOLIO MANAGER
Voor de oprichting van BlockchainTraders was Michiel van der Steeg actief als trader en consultant op de cryptocurrency markt. Ook hield hij zich bezig met diverse start ups. Naast de
cryptocrrency markt houdt hij zich ook bezig met cyber security. Bij BlockchainTraders is Michiel werkzaam als Co-Portfolio Manager.

JEROEN CREMER - COMPLIANCE ADVISEUR & BUSINESS DEVELOPMENT
Jeroen Cremer is commercieel directeur bij ComplianceWise.
De afgelopen negen jaar is Jeroen actief binnen commerciële rollen met het raakvlak compliance. Eerst in de farmaceutische sector en de laatste jaren binnen de financiële sector.
Jeroen is sinds 2015 actief geïnteresseerd in de ontwikkeling van blockchaintechnologie en
crypotocurrencies. Hij gelooft dat deze ontwikkelingen de standaard van de toekomst gaan
worden mits er goed wordt gekeken naar regulering en governance op dit vlak. Dit is ook wat
bij BlockchainTraders hoog op de agenda staat en waarmee Jeroen een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van het investeringsfonds.
Contact: ! +31 6 28 25 57 95 | ! j.cremer@blockchaintraders.nl
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♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

BELEGGINGSBELEID
INLEIDING
Het Fonds investeert in activa die zijn geregistreerd op de blockchain. Deze activa representeren een aandeel in een protocol. Het Fonds richt zich op het beleggen in blockchaintechnologie door middel van cryptocurrencies en staking.
Het Fonds kan ervoor kiezen om de ingelegde gelden niet direct om te zetten in cryptocurrencies, zij kiest hier een strategisch moment in de markt voor.
Het rendement van het Fonds bestaat uit koerswinsten en staking opbrengsten. Het rendement voor de Participant zal
bestaan uit waardestijgingen of -dalingen van een Participatie in het Fonds.
BELEGGINGSRICHTLIJNEN
Het Fonds zal voor wat betreft de fondsactiva de volgende verdeling als richtlijn hanteren:

Staking activiteiten
10%

Actief verhandelen

40%: kopen en aanhouden grote cryptocurrencies
Dit zijn de top 20 cryptocurrencies qua marktkapitalisatie volgens coinmarketcap.com.
10%: kopen en aanhouden kleine cryptocurrencies
Dit zijn cryptocurrencies buiten de top 20 met veel groeipotentie.
40%: actief verhandelen verschillende cryptocurrencies
Dit wordt gebaseerd op een combinatie van toekomstige ontwikkelingen en technische analyses.
10%: staking activiteiten
Dit wordt gedaan via Proof of Stake.
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Proof of Work. Dit protocol is een vereiste voor de intensieve vorm van berekeningen (ook wel minen genoemd), dit
dient te gebeuren met speciaal hiervoor ontworpen hardware. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd om een
nieuwe groep van trustless transacties aan te maken op de blockchain.
Minen is noodzakelijk om twee redenen:

Het verifiëren van de legitimiteit van transacties;

Nieuwe digitale cryptovaluta aanmaken om miners te belonen voor het uitvoeren van het verifiëren
van de legitimiteit van transacties.

Om deze transacties te verifiëren moeten miners een wiskundige puzzel oplossen. De eerste miner die dit probleem oplost die krijgt de beloning (in nieuwe cryptovaluta). Geverifieerde transacties staan opgeslagen in de openbare blockchain. Bij elk nieuw block is deze puzzel een stukje moeilijker. Daarom moeten miners steeds efficiënter te werk gaan.
Bij Proof of Work krijgt degene die het meeste werk verricht om het probleem op te lossen de beloning (in de vorm van
cryptovaluta) Bij Proof of Stake mag de persoon met de grootste 'stake' (rijkdom) de nieuwe block aanmaken. Deze persoon ontvangt een vergoeding voor het verwerken van de transacties op de blockchain.
Voor Proof of Work minen koopt de Beheerder speciale hardware apparatuur die kan gaan minen en daarmee een rendement behalen. Voor het genereren van cryptocurrencies via Proof of Stake koopt de Beheerder bepaalde hoeveelheden
cryptocurrency en zetten deze vast in een speciale wallet.
BELEGGINGSRESTRICTIES
Met inachtneming van de beleggingsdoelstelling zal het Fonds bij de uitvoering van het beleggingsbeleid vrij zijn in de
keuze van de beleggingen.
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RISICOFACTOREN
MARKTRISICO
De markten kunnen stijgen en dalen. Ook de beleggingen die door het Fonds gedaan worden kunnen stijgen en dalen in
waarde, zelfs een zorgvuldige selectie en spreiding van investeringen bieden geen garantie voor positief resultaat.
Het Fonds zal afhankelijk zijn van de bekwaamheid van de Beheerder om goede beleggingen te selecteren. Omdat de
beleggingen worden verricht voor een langere periode zal het Fonds blootstaan aan het risico van nadelige veranderingen op de markten. Er is geen garantie dat de beleggingen van het Fonds succesvol zullen zijn.
RISICO MET BETREKKING TOT CRYPTOCURRENCIES EN BLOCKCHAINTECHNOLOGIE
Het Fonds belegt in cryptocurrencies en blockchaintechnologie. De resultaten van het Fonds staan daarom (deels) in
verband met de prestaties van cryptocurrencies en blockchaintechnologieën. De waarde van beide elementen is zeer volatiel en zal het resultaat van het Fonds beïnvloeden. De blockchaintechnologie die gebruikt wordt is nieuw en in beperkte
mate getest. Tekortkomingen van de blockchaintechnologie kunnen ook leiden tot verlies voor het Fonds zelf, door bijvoorbeeld technische mankementen in de software of hardware die door het Fonds wordt gebruikt.
RENDEMENTSRISICO
Het staat niet vast dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal halen. De Beheerder kan de verdeling van de door hem
geselecteerde beleggingen aanpassen op basis van de marktvooruitzichten. De geselecteerde individuele beleggingen
kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op het rendement en het risico van het Fonds. Het rendement
dat het Fonds realiseert tussen het moment van aankoop en verkoop van een Participatie in het Fonds staat vooraf niet
vast en wordt op geen enkele wijze door het Fonds gegarandeerd.
CONCENTRATIERISICO
Het beleggingsbeleid van het Fonds waardoor alleen in cryptocurrencies belegd wordt, heeft het gevolg dat het Fonds
een portefeuille heeft die zich focust op één beleggingscategorie (asset class). Hierdoor kunnen gebeurtenissen die van
invloed zijn op de cryptocurrency markt, de waarde van de portefeuille meer beïnvloeden dan bij een meer portefeuille
die gefocust is op meerdere beleggingscategorieën (asset classes). Het Fonds kan hierdoor volatieler zijn en een groter
verliesrisico kennen dan een Fonds dat in meerdere categorieën belegt.
LIQUIDITEITSRISICO
Het is mogelijk dat beleggingen niet tijdig en/of slechts tegen ongunstige voorwaarden kunnen worden verkocht vanwege
gebrek aan liquiditeit in de markt als gevolg van beperkte vraag en aanbod. Het Fonds heeft als gevolg van het beleggingsbeleid een geconcentreerde portefeuille. Dit kan het liquiditeitsrisico vergroten.
De illiquiditeit van de onderliggende beleggingen kan worden veroorzaakt door de afwezigheid van een voor deze beleggingen bestaande of gecreëerde markt. De liquiditeit kan nadelig worden beïnvloed door verschillende risicofactoren zoals een laag aantal transacties ten gevolge van ongunstige economische omstandigheden. De mogelijkheid kan zeer be-
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perkt zijn om, in reactie op de wijzigingen in de economische en andere omstandigheden, wijzigingen aan te brengen in
de onderliggende beleggingen van het Fonds. Daarnaast kan er geen zekerheid worden gegeven dat de onderliggende
beleggingen van het Fonds tijdig kunnen worden verkocht tegen gunstige voorwaarden voor de Participanten.
TEGENPARTIJRISICO
Een tegenpartij van het Fonds kan in gebreke blijven ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen jegens het
Fonds, hetgeen kan leiden tot verliezen voor het Fonds. Dit risico wordt zoveel als mogelijk beperkt door een zorgvuldige
selectie van tegenpartijen, de cryptocurrency beurzen (exchanges), door het Fonds.
RISICO WETTELIJK TOEZICHT
Momenteel zijn Blockchain activa zoals cryptocurrencies en haar beurzen in de meeste landen niet onderhevig aan toezicht. Dat er nog geen wetgeving op dit gebied is, betekent niet dat deze er niet gaat komen. Deze potentiële wetgeving
kan mogelijk een negatief effect hebben op het vermogen van het Fonds en zijn beleggingsbeleid. Nieuwe wetgeving kan
er zelfs toe leiden dat de activiteiten van het Fonds en/of de Beheerder substantieel moeten worden aangepast dan wel
geheel moeten worden gestaakt.
RISICOWIJZIGING FISCALE POSITIE OF WETGEVING
Participanten wordt geadviseerd hun belastingadviseur te raadplegen. Omdat bepaalde landen fiscale regimes kunnen
hebben die onduidelijk zijn of onderhevig zijn aan veranderingen in de uitleg of wetgeving (die al dan niet met terugwerkende kracht kunnen ingaan), kan het Fonds onderworpen worden aan extra belastingen waarop op de datum van het
Informatiememorandum of op het moment dat de beleggingen worden uitgevoerd, gewaardeerd of verkocht, geen rekening mee is gehouden.
INFLATIERISICO
Door inflatie (waardevermindering van geld) kunnen de reële beleggingsopbrengsten worden aangetast.

15

VERMOGEN VAN HET FONDS EN PARTICIPATIES
Een Participant is economisch gerechtigd tot het vermogen dat is toe te rekenen aan het Fonds in verhouding tot het
aantal Participaties dat een Participant in het Fonds houdt. In deze verhouding komen alle voor- en nadelen die economisch aan het Fonds zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van een Participant. Participaties luiden op
naam.
Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van het Fonds voor zover dit aan de Participanten
toekomt.
Behalve in geval van gratis verstrekking, worden de Participaties slechts uitgegeven indien de netto uitgifteprijs binnen de
vastgestelde termijnen in het vermogen van het Fonds is gestort.
Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en dragen niet verder in de verliezen van het
Fonds dan tot het bedrag dat in het Fonds is of moet worden ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties die door
een Participant worden gehouden.
BILLIJKE BEHANDELING VAN PARTICIPANTEN
GELIJKHEID

BELANGEN

VOORKEURSBEHANDELINGEN

De Beheerder zal Participanten in
vergelijkbare situaties op een gelijke manier behandelen.

De Beheerder zal bij ieder besluit
het belang van de andere Participanten in acht nemen.1

Er zijn geen specifieke voorkeursbehandelingen verleend aan Participanten door het Fonds of de
Beheerder.

De beheerder zal afwegen of de gevolgen van een besluit onbillijk zijn ten opzichte van de Participanten, gegeven de
inhoud van het Informatiememorandum en wat de Participanten op grond daarvan en op grond van de toepasselijke regelgeving redelijkerwijs mogen verwachten.
1
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UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES
Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met closed-end karakter in het eerste jaar en open-end karakter in het
tweede jaar. Dit betekent dat het Fonds na het eerste jaar (in beginsel) verplicht is op verzoek van de Participant Participaties in te kopen ten laste van de activa van het Fonds. De Beheerder kan besluiten tot uitgifte van Participaties. In geval
van uitgifte of inkoop van Participaties worden alle Participanten over de voorwaarden, waaronder de uitgifte of inkoopprijs, van deze uitgifte of inkoop geïnformeerd conform artikel 18 van de Voorwaarden.
Op de berekening van de Intrinsieke Waarde zijn de waarderingsgrondslagen, zoals in het hoofdstuk over de waarderingsmethode vermeld, van toepassing.
De Participaties kunnen slechts worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste €100.000,- per Participant .
De tegenwaarde van de te verwerven Participaties dient ineens te worden betaald. Elke Participatie heeft een nominale
waarde van €1.000,- . Een Participant moet dus initieel minstens 100 Participaties aanschaffen. De Participaties kunnen
verworven worden tegen betaling in euro’s, Bitcoins & Ethereum.
Als de Participatie tegen betaling in euro’s wordt verworven kan de Beheerder ervoor kiezen om deze niet direct om te
zetten in cryptocurrencies (of andere in aanmerking komende activa), zij kiest hier een strategisch moment in de markt
voor.
Als de Participatie tegen betaling in Bitcoins of Ethereum wordt verworven, wordt een vast tijdstip afgesproken waarop de
transactie plaatsvindt. De waarde wordt op dit moment bepaald, hierdoor kan de Beheerder gelijk handelen en wordt de
periode waarin de koers kan veranderen geminimaliseerd.
Het is altijd mogelijk om meer Participaties te verwerven, mits de tegenwaarde van de te verwerven minimaal €5.000,bedraagt.
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AAN- EN VERKOOP EN OVERDRACHT VAN PARTICIPATIES
De Participaties in het Fonds zijn niet beursgenoteerd. Het is niet mogelijk om Participaties over te dragen tussen Participanten onderling of aan derden. Overdracht van Participaties is alleen mogelijk door een inkoopopdracht te sturen aan de
Beheerder. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk met expliciete toestemming van de Beheerder. De Beheerder heeft
het recht een aan- of verkoopopdracht dan wel een verzoek om mee te werken aan een overdracht niet te aanvaarden
zonder dat hieruit verplichtingen voor de Beheerder voortvloeien of dat Participanten hieraan rechten kunnen ontlenen,
behoudens de verplichting tot inkoop na het eerste jaar van de looptijd van het Fonds.
Opdrachtformulieren voor aan- of verkoop van Participaties zijn opvraagbaar ten kantore van de Beheerder. Opdrachten
dienen schriftelijk te worden verstrekt en rechtsgeldig ondertekend te zijn door de opdrachtgever(s). De formele overdracht komt tot stand via een daartoe bestemde akte. Onverminderd de sowieso bestaande rechten en bevoegdheden van
de Beheerder, is de Beheerder te allen tijde bevoegd om goedkeuring aan een overdracht te onthouden als de tegenwaarde van de over te dragen Participaties minder dan €100.000,– per transactie bedraagt dan wel als de Participaties
die bij de verkopende Participant resteren een totale tegenwaarde hebben van minder dan € 100.000,-. Na een overdracht zal de inschrijving in respectievelijk uit het register van Participanten plaatsvinden.
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WAARDERINGSMETHODE
De Intrinsieke Waarde wordt maandelijks berekend in euro en is opvraagbaar ten kantore van de Beheerder. Bij het berekenen van de Intrinsieke Waarde worden de beleggingen en de overige activa en passiva in beginsel als volgt gewaardeerd:
CRYPTOCURRENCIES

ANDERE ACTIVA EN PASSIVA

Cryptocurrencies worden gewaardeerd op basis van
de waarderingen van coinmarketcap.com of een adequaat alternatief.

Alle andere activa en passiva worden door de Beheerder gewaardeerd op basis van actuele waarde
met inachtneming van de daarvoor geldende in het
maatschappelijk verkeer aanvaardbare maatstaven.

De Beheerder is bevoegd een andere waarderingsmethode te hanteren, waaronder “fair value pricing”, indien dat in het
belang van de Participanten is en geschiedt met inachtneming van algemeen geaccepteerde waarderingsmethoden, een
situatie die zich bijvoorbeeld zou kunnen voordoen bij sterk fluctuerende markten.
De Intrinsieke Waarde per Participatie wordt bepaald door de Intrinsieke Waarde te delen door het op de dag van waardering uitstaande aantal Participaties. De Intrinsieke Waarde per Participatie wordt maandelijks berekend. Deze Intrinsieke
Waarde per Participatie is beschikbaar op het kantooradres van het Fonds en opvraagbaar bij de Beheerder.
TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE VASTSTELLING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE
De vaststelling van de Intrinsieke Waarde kan opgeschort worden:
a. gedurende een periode waarin een belangrijke markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van het
Fonds tot de handel zijn toegelaten of regelmatig verhandeld wordt, gesloten is (met uitzondering van de
gebruikelijke sluitingsdagen), of gedurende een periode waarin de handel beperkt is of geschorst is;
b. wanneer de politieke, economische, militaire, monetaire of sociale toestand of enig geval van overmacht dat
zich buiten de verantwoordelijkheid of de wil van het Fonds dan wel de Beheerder voordoet, het onmogelijk
maakt een belangrijk deel van de beleggingen te waarderen of hierover op een redelijk en normale wijze te
beschikken, zonder de Participanten schade toe te brengen;
c. tijdens het uitvallen van communicatiesystemen die normaal gebruikt worden om de prijs of waarde van de
beleggingen van het Fonds te bepalen of de gangbare prijzen op welke (gereglementeerde) markt dan ook te
bepalen;
d. wanneer beperkingen inzake deviezen- of kapitaaltransacties de uitvoering van de transacties voor rekening
van het Fonds verhinderen of wanneer de aan- en verkopen van beleggingen niet tegen normale wisselkoersen kunnen plaatsvinden;
e. wanneer om wat voor reden dan ook de prijzen en waarden van beleggingen van het Fonds niet onmiddellijk
met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld;
f.
in alle gevallen waarin de Beheerder een dergelijke schorsing noodzakelijk acht om het algemeen belang van
de betrokken Participanten te beschermen.
19

♦︎

♦︎

♦︎

KOSTEN EN VERGOEDINGEN
ALGEMEEN
De kosten die in dit hoofdstuk staan beschreven komen ten laste van het resultaat van het Fonds en worden zodoende
indirect door de Participanten betaald.
In geval van een tijdelijke opschorting van de Intrinsieke Waarde wordt voor zover nodig de laatst bekende Intrinsieke
Waarde gehanteerd voor de vaststelling van kosten.
OPSTARTKOSTEN
De Beheerder brengt bij het begin van de deelneming €845,- in rekening als opstartkosten. Deze kosten zijn nodig om
de ingelegde middelen veilig te kunnen bewaren en er veilig mee te kunnen beleggen.
PRESTATIEVERGOEDING
De Beheerder brengt aan het Fonds een prestatievergoeding in rekening van 15% van het positief door het Fonds behaalde rendement. Deze vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd en wordt uitgekeerd wanneer een Participant uit het
Fonds stapt.
De prestatievergoeding is onderworpen aan een high water mark principle. Dit houdt het volgende in:
De Beheerder heeft recht op een prestatievergoeding van een Participant per Participatie als
de Intrinsieke Waarde per Participatie op het waarderingsmoment op een handelsdag,
Hoger is dan
de hoogste Intrinsieke Waarde per Participatie op het waarderingsmoment op enige voorafgaande handelsdag
vallende in de Relevante Periode ten aanzien van die Participatie ("High Watermark").
Voor de berekening en bepaling van de "Relevante Periode" ten aanzien van een Participatie is de periode die aanvangt
op de handelsdag waarop de betreffende Participatie is uitgegeven tot aan de handelsdag waarop de prestatievergoeding
voor die Participatie is berekend. Handelsdag betekent in dit verband de laatste dag van een kalenderkwartaal of enig
andere dag die de Beheerder kan bepalen en vooraf aan de Participanten meedeelt.
Het bedrag van de prestatievergoeding per Participatie is gelijk aan een percentage van het bedrag waarmee de Intrinsieke Waarde per Participatie per het waarderingsmoment op een handelsdatum de High Watermark van die Participatie
overstijgt.
Dit zorgt ervoor dat de Beheerder alleen een prestatievergoeding ontvangt als enige daling van de Intrinsieke Waarde
gedurende de looptijd van het Fonds hersteld is door een stijging van de Intrinsieke Waarde.
Als de einddatum van het Fonds gedurende het kwartaal valt, zal de prestatievergoeding pro rata voor het relevante gedeelte van het kwartaal dat het Fonds is beheerd uitgerekend worden.
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BEHEERVERGOEDING
De Beheerder brengt aan het Fonds een beheervergoeding in rekening. De vergoeding bedraagt per kwartaal 0,4% van
de waarde van de participatie te betalen aan het einde van elk kwartaal.
OVERIGE KOSTEN
De overige kosten die direct betrekking hebben op het Fonds zijn de volgende. Alle genoemde bedragen zijn ex BTW en
zijn inschattingen van kosten. De werkelijke kosten kunnen hiervan afwijken.
Kosten (soort) (per jaar)

Bedrag (verwachting)

Accountantskosten + kosten in verband met toezicht

€5.000

Bankkosten

€5.000

Juridische kosten

€5.000

Kosten voor Raad van Toezicht (wanneer deze wordt ingesteld)

€2.500

Kosten voor de participantenvergaderingen

€1.000

De kosten voor marketing worden niet in rekening gebracht aan het Fonds. In de overige kosten zijn niet inbegrepen,
interestkosten, transactiekosten, buitengewone kosten voor bijvoorbeeld juridische en fiscale bijstand ten aanzien van
bijzondere of onvoorziene omstandigheden (zoals kosten als gevolg van complexe herstructureringen, kosten als gevolg
van fiscale wijzigingen en kosten als gevolg van de impact van toezicht rechtelijke wijzigingen). Deze kosten worden gemaakt in het belang van het Fonds en worden daarom aan het Fonds in rekening gebracht.
TRANSACTIEKOSTEN
De transactiekosten die worden betaald met het handelen op beurzen bedragen normaliter 0,25% per transactie. Voor de
in- en verkoop van fiat valuta tegenover cryptocurrencies bedraagt de commissie normaliter 0,25% bij de inkoop en
0,25% bij de verkoop. Deze transactiekosten komen ten laste van het Fonds.
BELASTINGEN-BTW
Voor zover BTW verschuldigd is over alle bovengenoemde kosten en vergoedingen komt deze BTW ten laste van het
Fonds. De BTW is niet aftrekbaar door het Fonds.
JAARVERSLAG
Alle kosten maken deel uit van de winst- en verliesrekening van het Fonds en worden ten laste gebracht van het Fonds.
Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Transactiekosten en de ten laste van het
vermogen geboekte kosten voor herbelegging van uitgekeerde dividenden maken geen deel uit van de winst- en verliesrekening aangezien deze over het algemeen deel uitmaken van de aan- of verkoopprijs van de cryptocurrencies.
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SCENARIO’S
Belegging EUR 10.000
Scenario’s
Stress scenario

1 jaar

3 jaar (aanbevolen
periode van bezit)

Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten

€ 4.755

€ 1.658

Gemiddeld jaarlijks rendement

-52%

-45%

€ 12.079

€ 48.445

Gemiddeld jaarlijks rendement

21%

69%

Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten

€ 26.338

€ 193.937

Gemiddeld jaarlijks rendement

164%

169%

Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten

€ 60.033

€ 805.892

Gemiddeld jaarlijks rendement

500%

332%

Ongunstig scenario Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten

Gematigd scenario

Gunstig scenario

Omdat de fondshistorie te kort is zijn deze scenario’s berekend op basis van “vervangende waarden”, in dit geval de
CRIX-Crypto Index (crix.hu-berlin.de). BlockchainTraders B.V. is van mening dat bovenstaande cijfers, die volgens de EU
richtlijn voor dit document zijn berekend, voor met name het stress scenario en het ongunstige scenario te positief zijn
omdat de cryptocurrency markt nog relatief onvolwassen is. Mede daarom zijn resultaten uit het verleden geen garantie
voor de toekomst. Er is een gerede kans dat de investering geheel of gedeeltelijk verloren gaat.
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UITKERINGSBELEID
Het Fonds keert tussentijds geen winst uit. Participanten kunnen wel na minimaal een jaar na inleg hun Participaties laten
inkopen zolang de overblijvende waarde van de overblijvende Participaties minimaal €100.000,- bedraagt en de minimale tegenwaarde van de in te kopen Participaties €5.000,- bedraagt.
Als een Participant (geheel of gedeeltelijk) uit het Fonds wil stappen, moet hij dit minimaal een maand tevoren aangeven.
Het Fonds kiest binnen deze maand een optimaal moment om uit te keren.
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VERSLAGGEVING EN OVERIGE INFO
BESCHIKBARE INFORMATIE OVER HET FONDS
De Voorwaarden van het Fonds maken deel uit van het Informatiememorandum. Een kopie van de Voorwaarden zal op
verzoek kosteloos worden verstrekt.
De gegevens over de Beheerder die zijn opgenomen in het handelsregister liggen ter inzage op het kantooradres van het
Fonds. Aan eenieder wordt op verzoek tegen kostprijs een kopie van deze handelsregistergegevens verstrekt.
PERIODIEKE INFORMATIE
Periodieke informatie over het Fonds zal gedeeld worden met de participanten door middel van een factsheet die tweewekelijks wordt verstuurd. Daarnaast is de participatiewaarde ook in een onlineportaal te volgen. De Beheerder zal jaarlijks
binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar een kosten- en rendementsoverzicht opmaken en publiceren. Informatie
over in het verleden behaalde rendement en kosten van het Fonds kan worden aangevraagd bij de Beheerder.
WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
De Beheerder is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen.
Een (voorstel tot) wijziging van de Voorwaarden zal worden gepubliceerd op de Website. Een dergelijk voorstel tot wijziging en/of de wijziging wordt toegelicht op de Website. In beginsel zal een wijziging in de Voorwaarden onmiddellijk van
kracht worden. Echter, indien door een wijziging van de Voorwaarden rechten of zekerheden van de Participanten worden
verminderd of lasten aan hen worden opgelegd worden deze wijzigingen eerst van kracht worden minimaal één maand na
bekendmaking. De aankondiging van de wijziging vindt minimaal één maand voor de wijzigingen plaats. Gedurende deze
periode van minimaal één maand kunnen de Participanten een verzoek tot inkoop doen bij de Beheerder tegen de gebruikelijke voorwaarden indien de inkoop kan worden geëffectueerd binnen de termijn van één maand.
OPHEFFING EN VEREFFENING
Een besluit tot opheffing van het Fonds kan worden genomen door een besluit van de Beheerder. Het liquidatiesaldo van
het Fonds komt toe aan de Participanten naar rato van hun bezit aan Participaties.
KLACHTENPROCEDURE
Een Participant kan zich met een klacht over het Fonds schriftelijk wenden tot de Beheerder. De Beheerder zal de ontvangst van deze klacht binnen twee weken bevestigen. In de ontvangstbevestiging zal de Beheerder de Participant informeren wanneer de Participant een inhoudelijke reactie kan verwachten.
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CLASS ACTIONS
Indien de Beheerder besluit om deel te nemen aan een class action rechtszaak, zal de deelname worden gemeld in het
jaarverslag van het Fonds. Wanneer er opbrengsten voortvloeien uit de deelname aan de class action, zal de opbrengst
ten goede komen aan het desbetreffende Fonds.
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KYC & AML
BELEID
Het is het beleid van de Beheerder om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme en criminele activiteiten
tegen te gaan door aan de in dit kader relevante wetgeving te voldoen waaronder de WWFT (Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme).
Voor elke Participant zal een cliënt acceptatie procedure worden gevolgd. Hierin wordt gelet op de identiteit en betrouwbaarheid van de Participant, of de persoon een PEP (Politically Exposed Person) is, indien relevant wie de uiteindelijke
belanghebbende (UBO) is en wat de risico’s zijn bij het accepteren van de Participant.
Uitgebreidere documentatie over onze KYC & AML procedures is op aanvraag verkrijgbaar bij de Beheerder.
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♦︎
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♦︎
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♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden van beheer en bewaring wordt verstaan onder:
Beheerder: De beheerder van het fonds als bedoeld in artikel 5;
Stichting: De houder van het juridische eigendom van de Fondswaarden als bedoeld in artikel 5;
Bewaring: Het voor de Participanten ten titel van beheer houden van het juridische eigendom van de Fondswaarden, zulks met inachtneming van deze Voorwaarden;
Distributieovereenkomst: een overeenkomst tussen de Beheerder en de Distributeur waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd ingeval van aanbieding van Participaties door tussenkomst van de Distributeur;
Fonds: Het vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn
of worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen en dat
wordt aangeduid als BlockchainTraders Liquidity Fund
Fondswaarden: Alle activa die tot het Fonds behoren;
Informatiememorandum: Het informatiememorandum van het Fonds en de daarbij behorende Bijlagen en inlegvellen zoals dat van tijd tot luidt;
Intrinsieke Waarde: De intrinsieke waarde van het Fonds;
Intrinsieke Waarde per Participatie: De intrinsieke waarde per Participatie;
Participant: De houder van een Participatie, zijnde de economische deelgerechtigde in het Fonds;
Participatie: Een Participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de economische gerechtigdheid tot
het Fonds;
Transactieprijs: De prijs waartegen Participaties worden aan- of verkocht;
Vergadering van Participanten: de vergadering van Participanten als bedoeld in artikel 15;
Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, met inachtneming van alle
wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten worden aangebracht;
Website: https://blockchaintraders.nl
Wft: Wet op het financieel toezicht

Artikel 2 Naam | zetel en status
1.
2.
3.
4.

Het Fonds wordt aangeduid met de naam: BlockchainTraders Liquidity Fund.
Ter zake van het Fonds is als adres het kantooradres van de Beheerder gekozen.
Het Fonds is of beoogt te zijn: een belastingplichtig fonds voor gemene rekening, zoals kan worden afgeleid
uit artikel 2 lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van artikel 1:1 van de Wft.
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Artikel 3 Doel, beleggingen en leningen
1.
2.

Liquidity Mining met Stable Coins
Het kopen en aanhouden van grote cryptocurrencies ten einde de Participanten in de opbrengst te doen delen, alsmede het verrichten van alle andere handelingen die in de ruimste zin des woord dienst zijn aan deze
doelstelling.

Artikel 4 Duur
Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd maar met een verwachte belegginshorizon van drie jaar. De minimumduur
van participatie betreft één jaar.
Artikel 5 Beheerder en Stichting
1.

2.
3.
4.

Het beheer over het Fonds wordt gevoerd door de Beheerder. De Beheerder is bevoegd een deel van het
beheer en de daaruit voortvloeiende taken te doen uitoefenen door één of meer door haar te benoemen derden, met dien verstande dat aan de in lid 2 bedoelde Stichting taken kunnen worden opgedragen die binnen
haar statutaire doelomschrijving vallen.
De van de Beheerder onafhankelijke Stichting is belast met de administratie van de Fondswaarden. De Stichting kan deze administratie uitbesteden aan derden, waaronder de Beheerder.
De Stichting is juridisch rechthebbende van alle Fondswaarden.
De Beheerder en het Stichting treden bij de uitoefening van hun taken op in het belang van de Participanten.

Artikel 6 Participaties
1.

2.

De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties dat
een Participant houdt. Onverminderd artikel 11 lid 3 komen, in de verhouding bedoeld in de vorige zin, alle
voor- en nadelen, die economisch aan het Fonds zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van de
Participanten.
Alle Participaties luiden op naam.

Artikel 7 Uitgifte | inkoop en overdracht van Participaties
1.
2.
3.

4.

Het Fonds heeft een closed-end karakter in het eerste jaar en een open-end karakter vanaf het tweede jaar.
In geval van uitgifte of inkoop van Participaties worden alle Participanten over de voorwaarden, waaronder de
uitgifte of inkoopprijs, van deze uitgifte of inkoop geïnformeerd conform artikel 19.
Verzoeken tot uitgifte en inkoop van Participaties worden afgewikkeld tegen de Transactieprijs. De uitgifteprijs
van een Participatie is gelijk aan de laatst vastgestelde Intrinsieke Waarde per Participatie vermeerderd met
een door de Beheerder vast te stellen bedrag aan transactiekosten.
Overdracht van Participaties is uitsluitend mogelijk via de Beheerder en geschiedt na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Beheerder en geschiedt door een daartoe bestemde akte en mededeling van de overdracht aan de Stichting. Overdracht van Participaties zal uitsluitend plaatsvinden wanneer aan de voorwaarden
ten aanzien van de minimuminleg zoals beschreven in lid 9 voldaan kan worden. Na mededeling van de overdracht aan de Stichting zal inschrijving in respectievelijk uitschrijving uit het register van Participaties volgen.
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5.

Overdracht van Participaties in het Fonds komt tot stand door inschrijving respectievelijk uitschrijving in het
register van Participaties. De door inkoop door het Fonds verkregen Participaties vervallen.
6. Participanten moeten er rekening mee houden dat derden in verband met transacties ten aanzien van het
Fonds transactiekosten aan de Participant in rekening kunnen brengen.
7. De Participaties kunnen slechts worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste €250.000,- per
Participant per transactie en het bedrag dient ineens te worden betaald. De tegenwaarde van de resterende
Participaties die een Participant nog houdt na eventuele overdracht dient te allen tijde minimaal € 250.000,te bedragen, tenzij de Participant alle door hem gehouden Participaties overdraagt. Elke Participatie heeft een
nominale waarde van €1.000,-. Een Participant moet dus initieel 250 Participaties aanschaffen. De Participaties kunnen verworven worden tegen betaling van euro’s, Bitcoins of Ethereum.
8. Wanner de Participatie in Euro’s wordt verworven kan de Beheerder ervoor kiezen om deze niet direct te gebruiken om te gaan Liquidity Minen, zij kiest hier een strategisch moment in de markt voor.
9. Wanneer de Participatie in Bitcoins of Ethereum wordt verworven, wordt er een vast tijdstip afgesproken wanneer de transactie plaats vindt. De waarde wordt op dit moment bepaald, hierdoor kan de Beheerder gelijk
handelen en wordt de periode waarin de koers kan veranderen geminimaliseerd.
10. Het altijd mogelijk om meer Participaties te verkrijgen mits dit geschiedt met een minimale tegenwaarde van
€10.000,- per transactie.
Artikel 8 Register van Participanten
1.

2.
3.

De Beheerder houdt een register van Participanten, waarin van elke houder van één of meer Participaties
worden opgenomen:
a. naam;
b. het aantal Participaties.
Iedere inschrijving of registratie in het register van Participanten wordt getekend door de Stichting;
Op verzoek van een Participant zal hem kosteloos een op hem betrekking hebbend uittreksel uit het register
van Participanten worden verstrekt.

Artikel 9 Beheer
1.

2.

De Beheerder is vrij in de keuze van de beleggingen en is bevoegd tot alle daden van beheer met betrekking
tot de Fondswaarden, met inachtneming van hetgeen in de Voorwaarden en het Informatiememorandum is
bepaald. Tot het beheer wordt mede gerekend het vaststellen van het beleggingsbeleid alsmede het verrichten van beleggingen en hetgeen daarmee in de ruimste zin van het woord samenhangt.
De Beheerder is bevoegd om bij het beheer te handelen in eigen naam voor rekening van de Stichting, dan
wel in naam van de Stichting in zijn hoedanigheid van administrateur van het Fonds. De Stichting verleent de
Beheerder hierbij een volmacht voor het verrichten van alle handelingen ten behoeve van het Fonds, waaronder mede begrepen het beleggen van Fondswaarden en het verwerven, vervreemden en bezwaren daarvan en
het aangaan van verplichtingen ten laste van het Fonds en voor alle overige handelingen ten aanzien waarvan
de Beheerder de Stichting op grond van een bepaling in deze Voorwaarden ten faveure van het Fonds vertegenwoordigt alles met inachtneming van hetgeen in de Voorwaarden en het Informatiememorandum is bepaald. De Beheerder kan de individuele Participanten niet vertegenwoordigen.
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3.

4.

5.

6.

De Beheerder zal op gezette tijden rapporteren over het verrichte beheer aan de Stichting. Indien de Beheerder, met inachtneming van lid 2, over Fondswaarden heeft beschikt zonder medewerking van het Stichting,
geldt het volgende. De Stichting zal de Beheerder kunnen verplichten om een dergelijke beschikking die na
de rapportage door het Stichting wordt afgekeurd omdat zij niet in overeenstemming is met artikel 3 en hetgeen overigens in deze Voorwaarden is bepaald, voor zover deze gevolgen heeft voor het Fonds, en indien
voor zover mogelijk, ongedaan te maken, zonder dat daarmee verband houdende kosten ten laste van het
Fonds komen. In deze rapportage kan de verklaring als bedoeld in artikel 10 lid 4 worden opgenomen.
Indien de Beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend Beheerder is aangewezen, dan is de Stichting bevoegd een interim-beheerder te benoemen, die als zodanig in
functie zal zijn totdat de Vergadering van Participanten een nieuwe Beheerder heeft aangewezen.
De Stichting is gehouden binnen vier weken nadat zich de in lid 4 bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan
of de Beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een Vergadering van Participanten bijeen te roepen, ter aanwijzing van een opvolgend beheerder. Indien de Beheerder
zijn functie nog uitoefent maar te kennen heeft gegeven deze neer te leggen, dan zal de Beheerder zijn werkzaamheden gedurende een redelijke termijn blijven uitvoeren totdat een nieuwe beheerder is aangesteld.
Iedere aansprakelijkheid van de Beheerder voor een handelen (of nalaten te handelen) op grond van de
Voorwaarden of anderszins is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij in geval van opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de Beheerder voor een handelen (of nalaten te handelen) door de Beheerder ingeschakelde
derden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ten aanzien van de selectie van derden niet de nodige zorgvuldigheid is betracht.

Artikel 10 Administratie
1.

2.

3.
4.

Alle activa die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk worden ten titel van
beheer verkregen door de Stichting ten behoeve van de Participanten die economisch gerechtigd zijn tot het
betreffende fonds, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Stichting optreedt in zijn hoedanigheid van administrateur van het Fonds. Alle Fondswaarden, met inbegrip van liquide middelen, worden op naam van de
Stichting gesteld. Alle rekeningen en rechten op naam worden eveneens ten name van de Stichting gesteld
onder vermelding van zijn hoedanigheid van administrateur van het Fonds. Over de Fondswaarden zal de
Stichting alleen tezamen met de Beheerder beschikken, behoudens artikel 9 lid 2.
Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, aangegaan
op naam van de Stichting, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Stichting optreedt in zijn hoedanigheid
van administrateur van het Fonds. De Stichting als juridisch rechthebbende van de Fondswaarden zal contractspartij zijn bij verbintenissen met derden. Louter de Stichting zal aansprakelijk kunnen zijn bij niet-nakoming van verplichtingen van het Fonds jegens deze derden.
Voor zover nodig worden de Fondswaarden voor het Fonds ten name van de Stichting in Administratie gegeven bij zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen.
De Stichting zal de goederen die tot het Fonds behoren slechts afgeven tegen ontvangst van een verklaring
van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met een regelmatige uitoefening van de
beheerfunctie.
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5.

6.

7.

Indien de Stichting om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend Stichting
is aangewezen, dan is de Beheerder bevoegd een interim- houder van het juridisch eigendom te benoemen,
die als zodanig in functie zal zijn totdat de Vergadering van Participanten een nieuwe houder van het juridisch
eigendom (in plaats van de Stichting) heeft aangewezen.
De Beheerder is gehouden binnen vier weken nadat zich de in lid 5 bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan of de Stichting anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een Vergadering van Participanten bijeen te roepen, ter aanwijzing van een opvolgende houder van het juridisch eigendom/opvolger van de Stichting. Indien de Stichting zijn functie nog uitoefent maar te kennen heeft gegeven deze neer te leggen, dan zal de Stichting zijn werkzaamheden gedurende een redelijke termijn blijven
uitvoeren totdat een opvolger is aangesteld.
De Stichting is jegens de Participant slechts aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Dit geldt ook wanneer de Stichting Fondswaarden ter bewaring geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.

Artikel 11 Relatie Beheerder- Stichting Participanten
1.

2.
3.

4.

Iedere Participant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en onderwerpt zich door
het enkele verkrijgen van een Participatie aan de bepalingen van deze Voorwaarden en verklaart deze in alle
opzichten voor zich verbindend.
De Beheerder noch de Stichting kunnen een Participant jegens een derde verbinden.
De Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Stichting en dragen
niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat in het Fonds is of moet worden ingebracht
als tegenprestatie voor de Participaties die door een Participant worden gehouden.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Stichting en een
Participant en creëren geen overeenkomst tussen de Participanten onderling en beogen niet (anderszins)
samenwerking tussen de Participanten. Deze Voorwaarden en hetgeen ter uitvoering hiervan geschiedt, vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.

Artikel 12 Vaststelling | samenstelling en waarde van het Fonds en van Participaties
1.

2.

De Intrinsieke Waarde wordt maandelijks berekend in euro en is opvraagbaar ten kantore van de Beheerder.
Bij het berekenen van de Intrinsieke Waarde worden de beleggingen en de overige activa en passiva in beginsel als volgt gewaardeerd:
a. Cryptocurrencies worden gewaardeerd op basis van de waarderingen van coinmarketcap.com of een
alternatief.
b. Stable coins waarmee het Liquidity Minen wordt uitgevoerd worden gewaardeerd op basis van de
waarderingen van de desbetreffende exchanges waar deze activiteiten plaatsvinden.
c. Alle andere activa en passiva worden door de Beheerder gewaardeerd op hun actuele waarde met inachtneming van de daarvoor geldende in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare maatstaven.
De Beheerder is bevoegd een andere waarderingsmethode te hanteren, waaronder “fair value pricing”, mede
gelet op het belang van de Participanten en mits dit geschiedt met inachtneming van algemeen geaccepteerde
waarderingsmethoden, een situatie die zich bijvoorbeeld zou kunnen voordoen bij sterk fluctuerende markten.
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3.

4.
5.

6.

De vaststelling van de Intrinsieke Waarde kan opgeschort worden:
a. wanneer de vaststelling van de intrinsieke waarde van participaties in het Fonds is opgeschort;
b. wanneer gedurende een periode de vaststelling van de intrinsieke waarde van een belangrijk deel van
de deelnemingsrechten in andere beleggingsinstellingen is opgeschort, met uitzondering van de gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende een periode waarin de handel beperkt is of geschorst is;
c. gedurende een periode waarin een belangrijke gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van het Fonds tot de handel zijn
toegelaten of regelmatig verhandeld wordt, gesloten is, met uitzondering van de gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende een periode waarin de handel beperkt is of geschorst is;
d. wanneer de politieke, economische, militaire, monetaire of sociale toestand of enig geval van overmacht dat zich buiten de verantwoordelijkheid of de wil van het Fonds dan wel de Beheerder voordoet,
het onmogelijk maakt een belangrijk deel van de beleggingen te waarderen of hierover op een redelijk
en normale wijze te beschikken, zonder de Participanten schade toe te brengen;
e. tijdens het uitvallen van communicatiesystemen die normaal gebruikt worden om de prijs of waarde
van de beleggingen van het Fonds te bepalen of de gangbare prijzen op welke (gereglementeerde)
markt dan ook te bepalen;
f. wanneer beperkingen inzake deviezen- of kapitaaltransacties de uitvoering van de transacties voor rekening van het Fonds verhinderen of wanneer de aan- en verkopen van beleggingen niet tegen normale wisselkoersen kunnen plaatsvinden;
g. wanneer om wat voor reden dan ook de prijzen en waarden van beleggingen van het Fonds niet onmiddellijk met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld;
h. in alle gevallen waarin de Beheerder door middel van een gemotiveerd besluit een dergelijke schorsing
noodzakelijk acht op objectieve gronden om het algemeen belang van de betrokken Participanten te
beschermen.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De Intrinsieke Waarde per Participatie is gelijk aan de Intrinsieke Waarde gedeeld door het aantal uitstaande
Participaties, met dien verstande dat de Intrinsieke Waarde per Participatie tot op twee decimalen nauwkeurig
berekend wordt.
De Beheerder zal ieder kwartaal voor de Participanten kosteloos een opgave ter beschikking stellen bevattende ten minste de volgende gegevens:
a. de waarde van de Fondswaarden;
b. de samenstelling van de Fondswaarden;
c. het aantal uitstaande Participaties; en
d. de meest recente Intrinsieke Waarde per Participatie.

Artikel 13 Kosten en vergoedingen
1.

Ten laste van het Fonds komen alle door de Beheerder ten laste van het Fonds gemaakte kosten, lasten en
belastingen, waaronder mede begrepen
a. de belastingen en rechten die ter zake van het Fonds als zodanig alsmede ter zake van de transacties
van het Fonds worden geheven;
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2.
3.
4.
5.

b. de kosten verbonden aan het oproepen en houden van vergaderingen van Participanten en de (overige) kosten voor het doen van mededelingen, oproepingen en opgaven overeenkomstig artikel 18;
c. de kosten van de externe registeraccountant en andere externe deskundigen;
d. de kosten van het betaalkantoor;
e. alle overige door derden in rekening gebrachte kosten en vergoedingen die in directe relatie staan tot
het Fonds;
De Beheerder brengt opstartkosten van € 1.295,- per Participant aan het Fonds in rekening.
De Beheerder brengt een beheervergoeding van 0,4% van het Fonds per kwartaal aan het Fonds in rekening.
De Stichting brengt aan het Fonds geen vergoeding in rekening.
De Beheerder brengt een prestatievergoeding van 15% maandelijks aan het Fonds in rekening op de wijze
zoals voorzien in het Informatiememorandum.

Artikel 14 Verslaggeving | Inkomsten
1.
2.

3.

4.

Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Na afloop van het boekjaar maakt de Beheerder voor het Fonds een jaarverslag op over dat boekjaar, bestaande uit een kosten- en rendementsoverzicht met een toelichting daarop, voor zover mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De jaarrekening als bedoeld in lid 2 wordt onderzocht door een door de Beheerder aan te wijzen registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, die van dit onderzoek verslag uitbrengt aan de Beheerder en het Stichting.
De Beheerder kan ten laste van het Fonds - al dan niet tussentijdse - uitkeringen doen aan de Participanten.
De wijze en het tijdstip van betaalbaarstelling van een zodanige uitkering worden bepaald door de Beheerder.
Informatie over de eventuele betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten, de samenstelling van de
uitkering, evenals de wijze van betaalbaarstelling zullen steeds worden bekendgemaakt aan iedere Participant
overeenkomstig artikel 18.

Artikel 15 Vergadering van Participanten
1.
2.

3.

Zo vaak als de Beheerder dit in het belang van de Participanten nodig acht, roept de Beheerder een Vergadering van Participanten bijeen.
De oproeping voor de Vergadering van Participanten wordt gericht aan de Participanten en wordt gedaan
overeenkomstig artikel 18, ten minste veertien dagen vóór de aanvang van de vergadering. In de oproeping
zal de plaats waar, evenals het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, zijn aangegeven. Tevens
zal daarin worden opgenomen de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan kennisneming voor de
Participanten van belang is, dan wel de plaats of de plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken, vanaf de
dag van de oproeping, kosteloos voor de Participanten verkrijgbaar zijn.
Toegang tot de vergadering van Participanten hebben de Participanten, de Beheerder, de Stichting alsmede
degenen die door de voorzitter tot de vergadering worden toegelaten.
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4.

Houders van Participaties die de Vergadering van Participanten wensen bij te wonen, dienen de Beheerder
ten minste vijf dagen vóór de Vergadering van Participanten van hun voornemen daartoe schriftelijk in kennis
te stellen.
5. Een Participant kan zich ter vergadering, mits
bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen door een andere Participant die zelf bevoegd is tot het
uitoefenen van rechten voortvloeiende uit de door hem gehouden Participaties of een andere persoon mits de
Beheerder deze persoon heeft aanvaard als vertegenwoordiger. Een belegger die via een Distributeur deelneemt in het Fonds, kan de Vergadering van Participanten bijwonen en stemrecht uitoefenen als één van de
vertegenwoordigers van de Distributeur mits deze persoon economisch gerechtigd is tot de Participaties, en
slechts voor zover het de eigen vorderingen van de betreffende persoon betreft met betrekking tot de Participaties.
6. De vergadering wordt voorgezeten door een door de Beheerder aangewezen persoon.
7. De Participanten, de Beheerder en de Stichting alsmede degenen ten aanzien van wie de voorzitter van de
vergadering dat toestaat, hebben het recht tijdens de vergadering het woord te voeren.
8. Iedere uitstaande Participatie geeft recht op één stem. Besluiten van de vergadering van Participanten worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
9. Besluiten buiten de Vergadering van Participanten zijn mogelijk indien alle Participanten instemmen met het
besluit. Instemming met besluiten buiten de Vergadering kan geschieden per e-mail.
10. De voorzitter wijst één der aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de
notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris ondertekent. De Beheerder is bevoegd van het
verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal te laten opmaken; alsdan is ondertekening van het
proces- verbaal door de notaris voldoende.
Artikel 16 Wijziging van de Voorwaarden en het Informatiememorandum.
1.

2.
3.

De Beheerder heeft de bevoegdheid om de Voorwaarden te wijzigen maar uitsluitend tezamen met de Stichting. Het Informatiememorandum kan door de Beheerder worden gewijzigd met dien verstande dat het Informatiememorandum niet zodanig mag worden gewijzigd dat dit tot een afwijking van de Voorwaarden leidt dan
wel niet meer in overeenstemming is met de Voorwaarden.
Wijzigingen als in het voorgaande lid bedoeld zullen worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 18.
Wijzigingen in de Voorwaarden waardoor rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd of
lasten aan hen worden opgelegd, worden eerst van kracht minimaal één maand na bekendmaking. Gedurende
deze periode van minimaal één maand kunnen de Participanten een verzoek tot verkoop doen bij de Beheerder tegen de gebruikelijke voorwaarden indien de verkoop kan worden geëffectueerd binnen de termijn van
één maand.

Artikel 17 Opheffing van het Fonds | Vereffening
1.
2.

Het Fonds kan worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de Beheerder
en de Stichting.
Van het besluit tot opheffing van het Fonds wordt, overeenkomstig artikel 18, mededeling gedaan aan de
Participanten en het besluit wordt toegelicht op de Website.
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3.
4.

De Beheerder draagt zorg voor de vereffening van het Fonds en legt daarvan aan de Participanten rekening
en verantwoording af alvorens tot enige uitkering aan de Participanten over te gaan.
Gedurende de vereffening blijven voor zover mogelijk de bepalingen van de Voorwaarden van toepassing.

Artikel 18 Mededelingen aan de Participanten
Alle mededelingen, oproepingen en opgaven van de Beheerder en/of de Stichting worden aan de Participanten bekendgemaakt via een e-mail. De oproeping voor de Vergadering van Participanten wordt ook aan de Participanten bekend
gemaakt of aan het adres van iedere Participant (indien Participant een e- mail adres heeft opgegeven kan berichtgeving
ook per e-mail geschieden).
Artikel 19 Rechtskeuze en arbitrage
1.
2.

3.

Iedere rechtsbetrekking tussen de Beheerder, de Stichting en een Participant, is uitsluitend onderworpen aan
Nederlands recht.
Alle geschillen, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaronder begrepen, die ontstaan in verband
met deze voorwaarden van beheer en administratie of uit daarop voortbouwende rechtsbetrekkingen, zullen
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Daarbij geldt:
a. het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters;
b. de plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn;
c. het geding zal worden gevoerd in de Nederlandse taal;
d. het scheidsgerecht zal beslissen naar de regels van het recht;
e. het Nederlands Arbitrage Instituut mag het arbitraal vonnis niet laten publiceren.

35

