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Belangrijkste informatie over de belegging 

 

certificaten van aandelen 
van Stichting Administratiekantoor Crowdfunders FairPhone 

 

 
Dit document is opgesteld op 30 januari 2023 en geüpdatet op 7 februari 2023 

 
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 certificaten van aandelen worden aangeboden door Stichting Administratiekantoor 

Crowdfunders FairPhone (de "STAK"). De aanbieder is tevens de uitgevende instelling 

van de certificaten van aandelen. De uitgevende instelling van de onderliggende 

aandelen is FairPhone B.V. ("FairPhone"). In deze aanbieding zal FairPhone geen 

nieuwe onderliggende aandelen uitgeven. De onderliggende aandelen zijn bestaande 

aandelen die zijn overgedragen door enkele bestaande aandeelhouders van FairPhone 

die hebben aangegeven een deel van hun aandelen te willen verkopen. 

 
De uitgevende instelling heeft geen andere activiteiten dan het houden van de 

onderliggende aandelen van FairPhone. FairPhone heeft als activiteiten: het 

ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen van smartphones die op eerlijkere 

en duurzamere wijze worden ontworpen en geproduceerd. FairPhone gebruikt 

commerciële strategieën om de sociale en ecologische impact te maximaliseren in 

elke fase van de elektronische waardeketen; van inkoop en productie tot distributie 

en recycling. 

FairPhone's missie is om een markt voor ethische consumentenelektronica tot stand te 

brengen en om de industrie te motiveren om verantwoordelijker te handelen. 

 
De website van de aanbieder is www.fairphone.com. 

 
De website van de aanbieding is www.fairphone.com. 

 

http://www.fairphone.com/
http://www.fairphone.com/
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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 certificaten van aandelen is 

afhankelijk van de winst die FairPhone 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 FairPhone mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of 

zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 
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- Verstoringen in de toeleveringsketen; Het risico bestaat dat verstoringen in de 

toeleveringsketen plaatsvinden omdat er problemen kunnen zijn met de 

ontwikkeling, productie, levering of logistiek van de toeleveringsketen. In het 

algemeen zijn toeleveringsketens voor elektronica ingewikkeld en in het 

verlengde daarvan dus ook de toeleveringsketen van FairPhone. Dit heeft in het 

verleden problemen veroorzaakt voor de beschikbaarheid van onderdelen en 

daarmee voor de continuïteit van de productie van de telefoons. Dit betekent dat 

FairPhone voor uitdagingen kan komen te staan, zoals het verzorgen van 

voldoende volumes om aan de vraag te voldoen en het aanpassen van het 

aanbod, defecten in producten of gerelateerde software of diensten, en het 

bereiken van de vereiste efficiënte en flexibiliteit. Bovendien kunnen ongunstige 

gebeurtenissen, zoals geografische verstoringen, natuurrampen of door de mens 

veroorzaakte rampen, burgerlijke onrust of gezondheidscrises een aanzienlijke 

impact hebben op de dienstverlening van FairPhone of op de productielocaties 

van de leveranciers/partners van FairPhone, die geografisch geconcentreerd zijn. 

Een voorbeeld van dergelijke ongunstige gebeurtenissen is de aanhoudende 

impact van de COVID-19 crisis in China en de impact van de regionale en 

nationale lockdowns die leiden tot verstoringen van onze toeleveringsketen.    

- Verkoop wordt belemmerd; Het risico bestaat dat de verkoop belemmerd wordt 

omdat algemene economische en financiële marktomstandigheden, en 

onvoorspelbare ontwikkelingen, die de economieën waarin FairPhone actief is, 

kunnen destabiliseren en vertragen. Een voorbeeld is de oorlog in Oekraïne en 

de weerslag daarvan op de inflatiedruk, het daarmee verband houdende dalende 

consumentenvertrouwen en de koopkracht van de huishoudens. Dit betekent dat 

de verwachte inkomsten van FairPhone lager zouden kunnen uitvallen, waardoor 

de waarde van de aandelen van FairPhone zou kunnen dalen. Als de waarde van 

de aandelen van Fairphone daalt, daalt ook de waarde van de certificaten van 

aandelen.  

- Faillissement: Het risico bestaat dat FairPhone failliet gaat omdat zij haar 

rekeningen niet langer kan betalen en schuldeisers als gevolg daarvan het 

faillissement aanvragen. Dit betekent dat de aandelen van FairPhone en de 

certificaten van aandelen niets meer waard zijn en u als laatste betaald krijgt. Alle 

andere bedrijven en personen die nog geld van FairPhone krijgen, krijgen dus 

eerder betaald. Alleen als er nog geld overblijft wordt dit verdeeld over de 

certificaathouders. 

 
De certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en 

daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw 

certificaat van aandeel 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 certificaat van aandeel voor een lagere prijs 

moet verkopen. Momenteel heeft u ook wanneer u de certificaten van aandelen wenst te 

verkopen goedkeuring nodig van de raad van bestuur van de STAK. De raad van bestuur 

van de STAK zal zijn goedkeuring niet op onredelijke wijze onthouden, op voorwaarde e 

dat de overdracht van de certificaten van aandelen ook moet worden goedgekeurd door 

de houder(s) van ten minste 70% van de aandelen die de Investeerders in verband met 

de Transactie vóór 1 januari 2025 hebben gekocht. De overdrachtsbepalingen in de 

administratievoorwaarden van de STAK blijven van toepassing. 

 

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 9. 
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Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 
De certificaten van aandelen worden aangeboden aan beleggers (particuliere en 

professionele beleggers) die momenteel ook al certificaten van aandelen houden als 

gevolg van de conversie van converteerbare leningen die zijn verstrekt aan 

FairPhone via een crowdfunding campagne van OnePlanetCrowd die is geëindigd op 

16 augustus 2018. 

 

De certificaten van aandelen zijn geschikt voor beleggers die begrijpen dat certificaten 

van aandelen financiële producten zijn, waarbij zij mogelijk verlies kunnen maken en 

daarbij begrijpen dat zij tegenover het rendement wat zij mogelijk verkrijgen een risico 

staat. De (certificaten van) aandelen zijn onder meer, maar niet limitatief geschikt voor 

beleggers: 

 
- die niet op korte termijn over hun inleg hoeven te beschikken; en 
- die het zich kunnen veroorloven om hun inleg of een deel daarvan te verliezen, te 

weten dus dat hun investering kwalificeert als een vrij beschikbaar vermogen waarvan 

de belegger niet afhankelijk is. 

 
Iedere belegger dient zich op de hoogte te stellen van de volledige tekst van dit 

informatiedocument. 

 
Iedere belegger dient zich bewust te zijn dat onder meer, maar niet limitatief: 
- toekomstige opbrengsten afhankelijk zijn van de groei, exploitatie en winst of verlies 

van FairPhone; 

- er sterk wordt afgeraden om certificaten van aandelen te kopen met geleend 
vermogen. De investeerder dient voldoende liquiditeit aan te houden om op korte, 
middellange en lange termijn te kunnen blijven voldoen aan zijn of haar financiële 
verplichtingen, inclusief onvoorziene uitgaven, zonder afhankelijk te zijn van de 
opbrengsten vanuit FairPhone; 

- FairPhone een lange termijn belegging betreft zonder vaste looptijd en zonder een 
gegarandeerd rendement; 

- zelfs de gehele inleg van de investering verloren kan gaan; 
- elke aanbieding van certificaten van aandelen maakt deel uit van een grotere 

transactie waarbij nieuwe investeerders waaronder Invest-NL en het ABN AMRO 

Sustainable Impact Fund aandelen kopen en enkele bestaande aandeelhouders van 
FairPhone hun voorkeursrechten uitoefenen (de "Investeerders") in FairPhone (de 
"Transactie"). Voordat zij aandelen kopen, hebben de Investeerders onderzoek gedaan 
in overeenstemming met hun eigen beleggingsbeleid en hebben zij ook professioneel 
advies ingewonnen. De Investeerders hebben mogelijk aandacht besteed aan andere 

onderwerpen dan waar beleggers van certificaten van aandelen aandacht aan kunnen 
besteden. Iedere belegger wordt daarom geadviseerd voorafgaand professioneel 
advies in te winnen alvorens nieuwe certificaten van aandelen in deze aanbieding te 
kopen; en 

- door de inschrijving op en/of aankoop van certificaten van aandelen een 

aandeelhouder verklaart dat hij of zij deze afweging verantwoord heeft gemaakt. De 
certificaten van aandelen zijn niet geschikt voor beleggers die onder meer, maar niet 
limitatief: 

- het zich niet kunnen permitteren hun gelden geheel of gedeeltelijk te verliezen; 

- niet voldoen aan het hierboven genoemde risicoprofiel; 

- een risico aversie hebben; en 

- zich niet hebben ingelezen in de achterliggende informatie van FairPhone of de 

certificaten van aandelen in het algemeen. 
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Wat voor belegging is dit? 

 
U belegt in een certificaat van aandeel. 

 
De nominale waarde van de certificaten van aandelen is EUR 0,0001. 

De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen van FairPhone is EUR 

1,40. De intrinsieke waarde is over het algemeen de waarde van de activa 

minus de passiva die voor elk certificaat van aandeel pro rata wordt 

berekend op basis van volledige verwatering. De hier gebruikte waarden van 

de activa en passiva van FairPhone komen uit de balans van 30 november 

2022. De prijs van de certificaten van aandelen is EUR 5,0840. De prijs van 

FairPhone aandelen voor de Investeerders is EUR 5,0840. U heeft het recht 

een aanvullend aantal certificaten van aandelen te kopen gelijk aan 65,64% 

van het aantal certificaten van aandelen dat u nu bezit, naar beneden 

afgerond op het hele getal, tegen betaling van EUR 5,0840 per certificaat 

van aandeel (het totaalbedrag wordt afgerond op twee decimalen) dat u 

koopt. 

 
Deelname is mogelijk wanneer u momenteel al certificaten van aandelen houdt door 

de conversie van converteerbare leningen die zijn verstrekt aan FairPhone via een 

crowdfunding campagne van OnePlanetCrowd die is geëindigd op 16 augustus 2018. 

 

Deze aanbieding is onderdeel van een grotere Transactie. In de Transactie krijgt u de 

keuze om (i) een deel van uw huidige certificaten van aandelen te verkopen; (ii) een 

aanvullend aantal certificaten van aandelen te kopen gelijk aan 65,64% van het 

aantal certificaten van aandelen dat u nu bezit, naar beneden afgerond op het hele 

getal, tegen betaling van EUR 5,0840 per certificaat van aandeel dat u koopt; of (iii) 

uw rechten onder (i) en (ii) niet uit te oefenen en uw certificaten van aandelen te 

behouden. Wanneer u kiest om deel te nemen in deze aanbieding, en dus extra 

certificaten van aandelen te kopen, kan het zijn dat u in 2024 extra certificaten van 

aandelen ontvangt zonder daarvoor te betalen wanneer FairPhone in 2023 minder 

dan 260.000 smartphones verkoopt en levert. De Investeerders zullen in dit geval 

ook extra aandelen ontvangen zonder daarvoor te betalen. Als dit het geval is, zult u 

daar dan verder over geïnformeerd worden. 

 

Behoudens gebruikelijke uitzonderingen heeft u ook het recht om u in te schrijven op 

extra certificaten van aandelen wanneer FairPhone in een nieuwe investeringsronde 

nieuwe aandelen uitgeeft aan investeerders of aandeelhouders. U zult op daar dan 

verder over geïnformeerd worden.  

 
Voor meer informatie over de Transactie of de aanbieding kunt u contact opnemen met 

FairPhone, Florent Deraya (E: investment@fairphone.com en T: +31 (0)6 38 62 53 

56). Voor meer informatie over uw rechten als belegger van FairPhone, of over het 

proces in het algemeen, kunt u contact opnemen met OnePlanetCrowd (E: 

info@oneplanetcrowd.nl; +31 (0)20 568 20 70 en adres: Mauritskade 64 1092AD 

Amsterdam, Nederland).  

 
De datum van uitgifte van de certificaten van aandelen is op of rond 7-mar-2023. 

De looptijd van de certificaten van aandelen is onbepaald. 

 

Het verwachte rendement per jaar is op dit moment EUR 0. FairPhone heeft in het 

verleden geen dividend uitbetaald en verwacht dit in de komende jaren ook niet te 

doen. Mocht FairPhone in de toekomst toch dividend uitbetalen dan kan het jaarlijkse 

dividend maximaal 25% zijn van de "vrij uitkeerbare gelden". De vrij uitkeerbare 

mailto:investment@fairphone.com
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gelden zijn de raad van bestuur van FairPhone bepaalde jaarlijkse cumulatieve netto 

kasstromen ontstaan uit de bedrijfsactiviteiten van FairPhone. 

 
 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 10. 
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Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten per certificaat van aandeel.  

 
Bij verkoop van uw certificaat van aandeel betaalt u geen kosten. 

 

 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 
Van elke euro van uw inleg wordt EUR 0 gebruikt om kosten af te dekken. Zoals 

hierboven omschreven maakt deze aanbieding onderdeel uit van de Transactie. U krijgt 

de keuze om een deel van uw huidige certificaten van aandelen te verkopen of om mee 

te doen in deze aanbieding en extra certificaten van aandelen te kopen. De opbrengst 

van deze aanbieding wordt ontvangen door enkele bestaande aandeelhouders van 

FairPhone die hebben aangegeven een deel van hun aandelen te verkopen, te betalen. 

De opbrengst van de Transactie, bestaande uit de opbrengsten van de aandelen 

uitgegeven aan de Investeerders wordt geïnvesteerd in algemene bedrijfsdoeleinden 

van FairPhone, voor de financiering van de activiteiten van FairPhone en de 

financiering van verdere groei en marketing van FairPhone. 

 
Uw inleg behoort tot het vermogen van de STAK. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 10. 
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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. 

 

  Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 
De uitgevende instelling is een stichting, opgericht op 24-dec-2018 en gevestigd in 

Amsterdam onder het KvK-nummer 76646971. Het adres van de uitgevende instelling 

is Van Diemenstraat 200, 1013 CP Amsterdam. De website van de uitgevende instelling 

is www.fairphone.com. 

 

Contactpersoon van de uitgevende instelling: Florent Deraya (E: 

investment@fairphone.com en T: +31 (0)6 38 62 53 56).  

 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Eva Gouwens – van den Bosch en 

Arnoud Tillemans. 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Stichting 

Administratiekantoor Crowdfunders FairPhone. FairPhone heeft de volgende 

handelsnamen: FairPhone. 

 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: smartphones die op 

duurzame en eerlijke wijze worden ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd en verkocht, 

met als doel een lagere ecologische voetafdruk en een betere sociale impact dan 

gebruikelijk in de industrie. 

 

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

 
Het bestuur van FairPhone vormt tevens het bestuur van de STAK. Het bestuur van de 

STAK zal zorgdragen dat telkens wanneer zij als aandeelhouder van FairPhone recht 

heeft op betaling, de certificaathouder de hiermee corresponderende financiële 

aanspraken zal ontvangen. 

 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

De STAK heeft geen andere activiteiten dan het houden van de onderliggende aandelen 

van FairPhone. FairPhone heeft als belangrijkste activiteiten: het ontwerpen, 

ontwikkelen, produceren en verkopen van smartphones die op eerlijke en duurzame 

wijze worden ontworpen en geproduceerd, met als doel een lagere ecologische 

voetafdruk en een betere sociale impact dan gebruikelijk in de industrie. FairPhone 

gebruikt commerciële strategieën om de sociale en ecologische impact te 

maximaliseren in elke fase van de elektronische waardeketen; van inkoop en productie 

tot distributie en recycling. FairPhone's missie is om een markt voor ethische 

consumentenelektronica tot stand te brengen en om de industrie te motiveren om 

verantwoordelijker te handelen. 

 

http://www.fairphone.com/
mailto:investment@fairphone.com


 

9 
50115803 M 52134429 / 1 

 
Nadere informatie over de risico’s 

 
Risico’s in verband met intellectuele eigendom, technologie en licenties 

Het risico bestaat dat FairPhone geconfronteerd wordt met claims van derden dat 

haar technologie inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip 

van octrooien die essentieel zijn voor de normen, omdat de producten van FairPhone 

groeien in de doelmarkten van FairPhone, deze producten in functionaliteit 

overlappen en deze productie gangbaarder zijn. Dit risico bestaat omdat een aantal 

concurrenten van FairPhone en andere derden octrooien hebben gekregen, mogelijk 

octrooiaanvragen hebben ingediend of aanvullende octrooien en eigendomsrechten 

hebben verkregen voor technologieën die vergelijkbaar zijn met die in de producten 

van FairPhone worden gebruikt. Sommige van deze octrooien en auteursrechten of 

andere intellectuele eigendomsrechten, kunnen hun eigenaren een zeer ruime 

bescherming bieden. Dit betekent dat FairPhone in de toekomst claims zoals claims 

waarbij derden beweren dat er sprake is van inbreuken, claims die gebaseerd zijn op 

de door FairPhone verstrekte vrijwaringen en andere gerelateerde claims. Er kunnen 

rechtszaken nodig zijn om onze eigendomsvorderingen of –rechten vast te stellen of 

om de omvang, afdwingbaarheid en geldigheid van eigendomsvorderingen of –

rechten van derden te bepalen. Sommige concurrenten van FairPhone hebben of zijn 

verbonden met bedrijven die over aanzienlijk meer middelen beschikken dan 

FairPhone, en deze concurrenten zijn mogelijk in staat om de kosten van complexe 

rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom in grotere mate en voor een 

langere periode te dragen dan FairPhone dat zou kunnen. FairPhone kan niet met 

zekerheid zeggen of bestaande octrooien van derden of de uitgifte van octrooien en 

intellectuele eigendomsrechten van derden wijzigingen het noodzakelijk zouden 

maken om zijn technologie aan te passen, licenties te verkrijgen of bepaalde 

activiteiten te staken.  

 

Verkrijgen van licenties: Het risico bestaat dat FairPhone bepaalde technologieën en 

producten niet mag ontwikkelen of commercialiseren tenzij we een licentie verkrijgen 

van een derde partij, omdat FairPhone de intellectuele eigendomsrechten voor 

bepaalde technologieën en producten niet bezit. Dit betekent dat als FairPhone een 

dergelijke licentie niet of niet tegen commercieel gunstige voorwaarden verkrijgt, de 

activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële omstandigheden van FairPhone negatief 

beïnvloed kunnen worden, en dat FairPhone genoodzaakt kan zijn om verwante 

bedrijfsactiviteiten in sommige markten te staken en haar bedrijf te herstructureren 

om zich op activiteiten in andere markten te concentreren.  

 

Risico’s verbonden aan de certificaten van aandelen 

Risico van verwatering van het belang van certificaten van aandelen: Het risico van 

verwatering van uw belang van certificaten van aandelen bestaat omdat de 

onderliggende documentatie van de Transactie bepaalt dat indien FairPhone 

schadevergoeding moet betalen aan Investeerders wegens schending van de 

documentatie, zij dit moet doen door extra aandelen uit te geven aan de 

Investeerders, aandeelhouders en certificaathouders. Certificaathouders en 

aandeelhouders die hun aandelen of certificaten van aandelen in de Transactie 

hebben verkocht, zullen hun aandelenbezit of certificatenbezit zien verwateren in 

verhouding tot het aantal verkochte aandelen in de Transactie. Dit betekent dat uw 

belang in certificaten van aandelen, met inbegrip van de certificaten van aandelen 

die u in deze aanbieding heeft gekocht, ook zal verwateren wanneer FairPhone een 

betaling in aandelen moet doen door schending van de documentatie. U zult dan een 

lager percentage certificaten van aandelen houden, waardoor de waarde van uw 

inleg in deze aanbieding zal verminderen.  
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Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 
De maximum totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 2.275.784,31. Dit is het 

geval als alle certificaathouders zich hebben ingeschreven op het maximumbedrag 

waarvoor zij zich kunnen inschrijven en er dus, voor alle duidelijkheid, geen 

certificaathouders hebben aangegeven een deel van hun certificaten van aandelen te 
willen verkopen.  

 

De minimale opbrengst is EUR 0. Dit is het geval indien geen enkele certificaathouder 

heeft aangegeven zich op de aanbieding te willen inschrijven.    

 

De opbrengst wordt gebruikt voor betaling van enkele bestaande aandeelhouders in 

FairPhone die hebben aangegeven een deel van hun aandelen te verkopen. Van de 

opbrengst wordt EUR 0 gebruikt voor kosten.  

 
De opbrengst is voldoende voor betaling van de aandeelhouders die hebben 

aangegeven een deel van hun aandelen te verkopen. 

 
Het tekort wordt betaald door de Investeerders overeenkomstig de Transactie. De 

hoogte van het tekort is pas bekend op 28 februari 2023. 

 
FairPhone heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel andere kosten. 

 
Deze kosten bestaan uit kosten aan OnePlanetCrowd voor het faciliteren van de 

aanbieding ten bedrage van ongeveer EUR 12.500 en verdere juridische en 
advieskosten in verband met de Transactie die naar verwachting ongeveer EUR 525.000 
zullen bedragen. 

 
Deze kosten worden gefinancierd door: FairPhone als algemene operationele kosten van 

haar bedrijf. 
 
Daarnaast heeft FairPhone nog andere kosten. Deze kosten omvatten, maar zijn niet 

beperkt tot: personeelskosten, ICT, kosten, administratieve en advieskosten, kosten 
voor de onderneming en andere operationele kosten. Deze kosten worden voornamelijk 

gefinancierd uit inkomsten uit bedrijfsvoering. 

 

 
Nadere informatie over het rendement 

 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. 

 
FairPhone heeft in het verleden geen dividend uitbetaald en verwacht dit in de 

komende jaren ook niet te doen. Mocht FairPhone in de toekomst toch dividend 

uitbetalen dan kan het jaarlijkse dividend maximaal 25% zijn van de "vrij uitkeerbare 

geleden". De "vrij uitkeerbare gelden" zijn de door de raad van bestuur bepaalde 

jaarlijkse cumulatieve netto kasstromen ontstaan uit de bedrijfsactiviteiten van 

FairPhone. 

 
De belegger ontvangt het dividend, indien dat in de toekomst wordt uitbetaald zoals 

hierboven omschreven, jaarlijks. 

 

De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 

Het rendement wordt niet (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) 

beleggers. 

 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 
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bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 
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Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 
FairPhone is actief sinds 25 juli 2013. De volgende financiële informatie is de meest 

recent beschikbare informatie. 

 
Balans 

 
De datum van deze informatie is 20 november 2022.  

 
Het eigen vermogen bedraagt EUR 22.322.989 en bestaat uit: 

− Geplaatst kapitaal EUR 773 

− Agioreserve EUR 22.322.216 

 

Het vreemd vermogen bedraagt EUR 4.408.405 en bestaat uit: 

− Schuld op korte termijn EUR 4.293.811 

− Schuld op lange termijn EUR 114.594 

 
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 68/32. Indien (i) op alle 

certificaten van aandelen wordt ingeschreven; (ii) EUR 1 miljoen van de hieronder 
beschreven aandeelhouderslening in aandelen wordt omgezet; en (iii) EUR 15 miljoen 

aan groeikapitaal door FairPhone van investeerders wordt ontvangen ingevolge de 

Transactie, zou de verhouding 93/7 zijn.  

 
Het werkkapitaal bedraagt EUR 4.766.035 en bestaat uit: 

 Cash EUR 3.532.837 

− Vorderingen EUR 3.963.120 

− Voorraden EUR 16.818.581 

− Vlottende passiva EUR 19.548.504 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen op 30 november 2021 is EUR 4.408.405. Dit 

betreffen de volgende twee leningen: 

- aandeelhouderslening van EUR 4.293.333, die op 31 december 2022 afgelost moet 

worden en die in verband met de Transactie zal worden terugbetaald; en 

- Crowdfunders FairPhone lening van EUR 115.072, die volledig zal worden terugbetaald 

op maandelijkse basis op 1 oktober 2023.  

 
Zekerheden 

 
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en twee bankgaranties verleend voor 

een bedrag van EUR 150.693,17 en bestaat uit: 

- borgstelling kantoorruimte van EUR 100.693,17; en 

- uitvoeringsgarantie van EUR 50.000. 
 

Resultatenrekening 

 
De volgende informatie ziet op 30 november 2022 (11 maanden) en is de meest recent 

beschikbare informatie.                                                                

  
De omzet voor deze periode bedraagt EUR 55.647.837. 

De operationele kosten over deze periode bedragen             

EUR 51.328.538.  

De overige kosten over deze periode bedragen EUR 

3.836.726 

De netto winst over deze periode bedraagt EUR 482.572. 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten van aandelen. 
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De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting minimaal EUR 0 en maximaal  

EUR 2.275.784,31. 
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 
De aanbiedingsperiode begint op 31-jan-2023 en eindigt op 15-feb-2023. 

 
De uitgiftedatum van de certificaten van aandelen is op of rond 7-mar-2023. 

Geen nieuwe onderliggende aandelen zullen worden uitgegeven door 

FairPhone. 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Gebruik de stemknop 

in de e-mail die gestuurd wordt op 31 januari 2023 en kies Investment Option en log 

in (of registreer u voor) uw OPC-account.  

U heeft het recht een aanvullend aantal certificaten van aandelen te kopen gelijk aan 

65,64% van het aantal certificaten van aandelen die u nu bezit, naar beneden 

afgerond op het hele getal, tegen betaling van EUR 5,0840 per certificaat van 

aandeel (het totaalbedrag wordt afgerond op twee decimalen) dat u koopt. 

 


