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Belangrijkste informatie over de belegging 

 

Certificaten van cumulatief preferente aandelen 
van Stichting Administratiekantoor Yelza 

 

 
 

Dit document is opgesteld op 26-september-2022 

 
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 cumulatief preferente aandelen (certificaten van aandelen) worden 

aangeboden door Stichting Administratiekantoor Yelza. De aanbieder iis tevens de 

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

geen andere activiteiten dan het houden van aandelen van Yelza B.V. 

 

De uitgevende instelling van de onderliggende (cumulatief preferente) aandelen is 

Yelza B.V.  

 

Deze instelling heeft als activiteiten: het oprichten van, het deelnemen in, het 

samenwerken met, het financieren van, handelsagent, commissionair, houdster- en/of 

licentieactiviteiten, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van 

adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en 

ondernemingen. 

 
De website van de aanbieder is: 

www.yelza.com 
 
 De website van de aanbieding is:  
www.yelza.com/investeerders 
 

 

http://www.yelza.com/
http://www.yelza.com/investeerders
http://www.yelza.com/investeerders
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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 

uiteindelijk afhankelijk van de te realiseren winst die Yelza B.V. maakt. De kans bestaat 

dat de winst lager is dan  verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u 

mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan 

verliest. Het is dan ook van belang te benadrukken dat in het slechtste geval u uw inleg kunt 

verliezen. De belangrijkste redenen  waardoor Yelza B.V. mogelijk niet in staat is het 

aangeboden of verwachte rendement of  zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 

- Veranderende marktomstandigheden; 

De omzet en winst hangen samen met de beleggingsbereidheid van particulieren. 

Beleggen is risico nemen. Het kan een alternatief zijn voor sparen bij de bank en bij de 

huidige rentes is dit aantrekkelijk voor particulieren. Indien en wanneer bankrentes 

wijzigen kan dit een  negatieve impact hebben op het aantal actieve beleggers en de 

beleggingsactiviteiten van particulieren. Als gevolg hiervan kan de waarde van de 

certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of 

kan het ook zijn dat dividend- betalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet 

plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen 

van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling. 

 

- Toenemende concurrentie: 

Omdat maximaal ingezet gaat worden op de gebruiksvriendelijkheid van Yelza zal de 

mate van klantloyaliteit naar verwachting hoog zijn. Desondanks zal de toetreding van 

nieuwe concurrenten het aantrekken van nieuwe klanten bemoeilijken of zelfs voor 

bestaande klanten een reden zijn om over te stappen. Als gevolg hiervan kan de waarde 

van de certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen 

en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet 

plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen 

van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling. Technologische doorontwikkeling en 

investering in de ontwikkeling van goede apps/websites/analisten zijn de belangrijkste 

mitigerende maatregelen die genomen zullen worden door Yelza B.V. 

 



 

 
- Afhankelijkheid van vergunningen: 

Het risico bestaat dat toezichthouders en/of wetgevende instanties de vergunningsplicht 

voor de werkzaamheden van Yelza B.V. en het moederbedrijf UAB Yelza zal wijzigen en 

dat deze vergunning niet wordt toegekend. Dit betekent dat, in zo’n geval, Yelza B.V. 

gelimiteerd wordt in het aanbieden van diensten. Als gevolg hiervan kan de waarde van 

de certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen 

en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet 

plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen 

van zijn of haar inleg in de uitgevende  instelling. 

 
- Beperkt verhandelbaar: 

De certificaten van aandelen zijn de eerste drie jaar na uitgifte niet verhandelbaar (lock- 

up periode). Ná deze lock-up periode zijn de certificaten slechts beperkt verhandelbaar 

omdat ze in beginsel niet verhandelbaar zijn op een beurs of platform. De uitgevende 

instelling gaat echter onderzoeken of het mogelijk gemaakt kan worden dat beleggers hun 

certificaten (ná de lock-up periode) kunnen verhandelen op het platform van Bondex. Ongeacht 

de uitkomst van dit onderzoek, kan het zijn dat er weinig of zelfs geen koper is voor uw 

certificaat van aandeel als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het 

risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw 

belegging langer aan moet houden of uw certificaten van aandelen voor een lagere prijs 

moet verkopen. 

 
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 

dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 6. 

 

 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 
De certificaten van aandelen worden aangeboden aan particuliere en 

professionele beleggers uit Nederland. 

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

van) aandelen financiële producten zijn, waarbij zij mogelijk verlies op hun investering 

kunnen maken en daarbij begrijpen dat zij tegenover het rendement wat zij mogelijk 

krijgen 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;  

- geschikt voor beleggers die zich kunnen veroorloven om hun  inleg of een deel 

daarvan te verliezen, te weten dus dat hun investering kwalificeert als vrij 

beschikbaar vermogen waarvan de belegger niet afhankelijk van is.  

 

Iedere belegger dient zich op de hoogte te stellen 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 Yelza B.V.;  

- 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 Yelza B.V.;  

- Yelza B.V. een lange termijn belegging betreft zonder vaste looptijd en zonder een 

gegarandeerd rendement;  

- zelfs de gehele inleg van de investering verloren kan gaan;  

- iedere belegger wordt aangeraden vooraf advies in te winnen alvorens in Yelza B.V. te 

beleggen;  
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- door de inschrijving op en/of de aankoop van certificaten van aandelen in Yelza B.V., 

een (potentiële) 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, zich niet kunnen permitteren hun gelden geheel of gedeeltelijk te 

verliezen en/of die niet voldoen aan het hierboven genoemde risicoprofiel en/of risico 

aversie hebben en/of voor beleggers die zich niet hebben ingelezen in de 

achterliggende informatie van het bedrijf of (certificaten van) aandelen in het 

algemeen. 

 

 
Wat voor belegging is dit? 

 
U belegt in een certificaat van cumulatief preferent aandeel. 

 
De nominale waarde van de certificaten van aandelen is € 0,01. 

De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is € 8,00 (agio per aandeel 

van € 7,99). 

De prijs van de certificaten van aandelen is € 8,00. 

 
Deelname is mogelijk vanaf 100 certificaten van aandelen.  

Bij een belegging groter dan € 10.000,- wordt 1% extra aandelen toegekend over het 

totaal geïnvesteerde bedrag. Bij beleggingen groter dan € 100.000 wordt 10% extra 

aandelen toegekend over het totaal geïnvesteerde bedrag. 

 
De uitgifte van de certificaten van aandelen wordt direct bij inschrijving voltrokken.  

De startdatum van de inschrijving is op 26 september 2022. 

 
De looptijd van de certificaten van aandelen is onbepaald. 

 
Het verwachte rendement per jaar is 5%. Indien het jaarlijkse rendement niet kan 

worden uitgekeerd vanwege vennootschappelijke regelgeving, zal het rendement als 

zodanig cumuleren. 

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

informatie over het rendement” op pagina 8. 

 
 

    
   

 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten, noch betaalt u bankkosten voor uw 

transactie via het inschrijvingsplatform. 

Bij verkoop van uw certificaten van aandelen betaalt u de wettelijke en anderzijds 

voor de certificaathouder verplichte kosten en belastingen. De uitgevende instelling 

berekent 1% van de transactieprijs aan  kosten. 
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Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 
Van elke euro van uw inleg wordt € 0,10 gebruikt om kosten af te dekken. € 0,90 

wordt geïnvesteerd in onder meer, maar niet limitatief:  

- ontwikkeling van de website en             een app;  

- marketing ten behoeve van de groei van het klantenbestand;  

- bedrijfskosten  die gedurende de opstartperiode nog onvoldoende worden gedekt door 

de omzet. 

 
Uw inleg behoort tot het vermogen van Yelza B.V. 

 

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

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 7. 

 

 
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 aanbieder: 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen. 

De uitgevende instelling is een Stichting, opgericht op 07 september 2022 en 

gevestigd in Amsterdam, onder het KVK-nummer 87498359. Het adres van de 

uitgevende instelling is  Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam. De 

website van de uitgevende instelling is www.yelza.com 

 
Contactpersoon: Robert Wolters, e-mailadres investeerder@yelza.com en 
telefoonnummer 020-2480284.  
 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door dhr. Robert Wolters. 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:  

Stichting Administratiekantoor Yelza heeft geen andere activiteiten dan het houden van 

aandelen van Yelza B.V. 

 

Yelza B.V. heeft als activiteiten: het oprichten van, het deelnemen in, het 

samenwerken met, het financieren van, handelsagent, commissionair, houdster- en/of 

licentieactiviteiten, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van 

adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en 

ondernemingen. 
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Nadere informatie over de risico’s 

 

- Afname klantvraag:  

het risico bestaat dat bestaande klanten wegvallen of dat vraag/adoptie van nieuwe 

klanten sterk achterblijft: het concept is sterk schaalbaar en biedt daarom kansen 

voor het bereiken van het ‘grote publiek’. Daarentegen betekent dit ook dat het 

uitblijven van een verdere groei van het klantenbestand leidt tot druk op de vaste 

kosten die gemaakt worden voor het bijhouden en ontwikkelen van het platform en 

de app`s. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van aandelen in de 

uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat 

dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. Er is een risico 

dat door gebrek aan klanten, Yelza er voor moet kiezen haar activiteiten af te schalen 

of zelfs algeheel te beëindigen. De belegger  erkent de risico’s om een deel of de 

gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling. 

 

- Afhankelijkheid van vergunningen:  

het risico bestaat dat toezichthouders en/of wetgevende instanties de vergunnings-

plicht voor de werkzaamheden van Yelza B.V. en/ of het moederbedrijf UAB Yelza 

zal wijzigen en dat deze vergunning niet wordt toegekend. Dit betekent dat, in zo’n 

geval, Yelza B.V. gelimiteerd wordt in het aanbieden van diensten. Als gevolg 

hiervan kan de waarde van de certificaten      van aandelen in de uitgevende instelling 

volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet 

tijdig, slechts gedeeltelijk of niet  plaatsvinden. De belegger erkent de risico’s om 

een deel of de gehele inleg te  verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende 

instelling. 

 

- Financieringsrisico:  

er is sprake van een financieringsrisico omdat Yelza B.V. mogelijk niet voldoende 

kapitaal kan aantrekken om de groeiplannen te realiseren. Dit betekent dat, in zo’n 

geval, Yelza B.V. beperkt wordt in het ontplooien van diensten en het ontwikkelen 

van producten. Als gevolg hiervan       kan de waarde van de certificaten van aandelen in 

de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat 

dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger 

erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in 

de uitgevende instelling. 

 
- Rangorde uitbetaling:  

het risico bestaat dat de uitgevende instantie onvoldoende liquide middelen over 

houdt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u in dat 

betreffende jaar dividend mogelijk later of helemaal niet ontvangt. In geval van 

faillissement hebben de volgende  uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het 

rendement op de certificaten van aandelen: schuldeisers met een zakelijk 

zekerheidsrecht, preferente en concurrente schuldeisers en de kosten van afwikkeling 

van faillissement (bijv. de curator). Het alsdan nog resterende kapitaal zal worden 

verdeeld onder de aandeelhouders. Dit betekent voor u dat uw certificaten van 

aandelen in waarde kunnen dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts 

gedeeltelijk of niet kunnen plaatsvinden en in het slechtste geval u uw inleg of een 

deel daarvan kunt verliezen. 

 
- Prognoserisico:  

de in dit informatiedocument en in de overige investeringsdocumenten genoemde 

bedragen en percentages zijn voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en 

geprognosticeerde ontwikkelingen. Met name de veronderstelde jaarlijkse 

omzetcijfers zijn prognoses en zijn zeer bepalend voor het bedrijfsresultaat en 

daarmee zeer bepalend voor met name de geprognosticeerde winstdeling. Hoewel 

cijfers in dit informatiedocument en de overige investeringsdocumenten 

conservatieve        schattingen zijn en met de nodige zorg zijn bepaald, zijn deze niet 

alleen gebaseerd op bekende gegevens maar ook aannames met betrekking tot 
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toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat de gerealiseerde resultaten kunnen 

achterblijven op de prognoses. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten 

van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het 

ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. 

De belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of 

haar inleg in de uitgevende  instelling. 

 

Overige belangrijke risico’s voor de beleggers 

 
- Risico van verwatering:  

indien Yelza B.V. in de toekomst nieuwe aandelen of aandeelcertificaten uitgeeft ten 

behoeve van de financiering van verdere groei, dan kan het aandeel van bestaande 

aandeelhouders in de onderneming verwateren. Iedere houder van gewone aandelen 

heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het 

gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen, behoudens de wettelijke 

beperkingen. Bij uitgifte van stemrechtloze cumulatief preferente aandelen geldt geen 

voorkeursrecht. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden 

beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. 

 

- Schadelijke Hacks:  

het risico bestaat dat Yelza B.V. een potentiële target is voor hackers, omdat er een 

grote mate van waardevolle informatie/data wordt ingezet binnen het bedrijfsmodel. 

Ondanks dat Yelza B.V. de benodigde  maatregelen neemt om vertrouwelijke 

informatie goed te beschermen, bestaat de kans dat Yelza B.V. onverhoopt wordt 

gehackt. Dit zal impact hebben op de uitvoerbaarheid van de door Yelza B.V. 

aangeboden diensten en  als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van 

aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook 

zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De 

belegger erkent de risico’s om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of 

haar inleg in de uitgevende instelling. 

 

 

 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal € 4.996.000. 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle certificaten van aandelen wordt 

ingeschreven. De minimale opbrengst is € 800. 

De opbrengst wordt gebruikt voor om klanten aan te trekken, de continuïteit van het 

bedrijf te borgen en                 een internationale uitrol mogelijk te maken. Van de opbrengst 

wordt van elke  euro van uw inleg naar schatting € 0,10 gebruikt om de kosten voor 

deze investering af te dekken. Van de opbrengst wordt € 0,90 gebruikt voor kosten 

van              onder meer, maar niet limitatief:  

- ontwikkeling van de website/app;  

- marketing ten behoeve van de groei van het klantenbestand; 

- overige kosten die gedurende de opstartperiode nog onvoldoende worden gedekt 

vanuit inkomsten uit omzet. 

De opbrengst is - in het geval van het gestelde minimum van € 800 - voldoende               voor 

investeren in marketingactiviteiten, maar niet voldoende voor de ontwikkeling van de 

app/website. In het geval van een eventueel tekort aan financiering na deze aanbieding 

kan er worden gekeken naar financiering met bijvoorbeeld, maar niet limitatief een 

nieuwe uitgifte of het aantrekken van vreemd vermogen. 

  De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel    

  andere kosten. Deze bestaan uit onder meer maar niet limitatief: personeelskosten,   

  ICT kosten, administratieve- en consultancykosten, kosten aan de bedrijfsvoering,  

  andere operationele kosten - en staan nooit vast. Deze            kosten worden in de eerste  

  plaats gefinancierd door de opbrengsten vanuit de exploitatie. 
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Nadere informatie over het rendement 

 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. 

 
Het (cumulerend) rendement (naar verwachting groot 5% per jaar) wordt toegekend 

aan de houders van de certificaten van aandelen. Indien         het jaarlijkse rendement niet 

kan worden uitgekeerd vanwege vennootschappelijke regelgeving, zal het rendement 

als zodanig cumuleren. De belegger ontvangt in september het dividend over het 

afgelopen jaar. Omdat de gebudgetteerde cumulatieve winstcijfers pas in 2024 

positief zijn, zal naar verwachting voor het eerst in september 2024 dividend worden 

uitgekeerd.  

Het rendement staat los van de waardeontwikkeling van het (certificaat van)  aandeel    

zelf. Wij zijn behoudend in het doen van rendement schattingen. Het betreft immers 

een product in een snel veranderende markt. 

 

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. 

 

 

 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 
De uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Yelza is actief sinds 07 

september 2022. Omdat Stichting Administratiekantoor Yelza geen winstoogmerk 

heeft, geen onderneming drijft en geen plicht heeft om een jaarrekening op te 

maken conform BW2 Titel 9, wordt de navolgende financiële informatie van Yelza 

B.V. gepresenteerd.  

Stichting Administratiekantoor Yelza beheert 25% van de (gecertificeerde) aandelen 

van Yelza B.V. De overige 75% is in bezit van Yelza B.V.  

 

Onderstaande informatie is de meest recent beschikbare informatie. 

 
Balans 

 
De datum van deze informatie is de eerste dag waarop alle 2.500.000 aandelen van  

Yelza B.V. zijn uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor Yelza (25%) en Yelza 

B.V. (75%). 

 
Het eigen vermogen bedraagt € 25.000 en bestaat uit: 

− Aandelenkapitaal: € 25.000 

Het vreemd vermogen bedraagt € 100.000 en bestaat uit: 

− Lening Smarter B.V.: € 100.000 

 
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 20/80. Na de verkoop van de 

certificaten van aandelen door Stichting Administratiekantoor Yelza is deze 

verhouding 98/2. 

 
Het werkkapitaal bedraagt € 125.000 en bestaat uitsluitend uit liquide middelen. 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is nihil.  

 
Zekerheden 

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend. 
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Resultatenrekening 
 
De uitgevende instelling van de onderliggende (cumulatief preferente) aandelen is Yelza 
B.V. Deze is op 05 september 2022 opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht. 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten van aandelen. 

 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 4.996.000. 

 

 

 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 
De aanbiedingsperiode begint op 26 september 2022 en eindigt op 1 september 2023. 

 
De aanbiedingsperiode eindigt voortijdig zodra alle certificaten van cumulatief 
preferente aandelen in Yelza B.V. zijn uitgegeven. Indien per de beoogde einddatum 

nog niet alle certificaten van cumulatief preferente aandelen in Yelza B.V. zijn 
uitgegeven, kan de aanbiedingsperiode worden verlengd. 
De uitgifte van certificaten van cumulatief preferente aandelen in Yelza B.V. is  direct 
na inschrijving. 

 

Alle documentatie m.b.t. de aanbieding vindt u via: https://yelza.com/investeerders 

 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: 

- Op 26 september 2022 zal de website voor inschrijving op de certificaten van 

aandelen open gaan. 
- De inschrijving op de certificaten van aandelen verloopt volledig digitaal, via 

www.yelza.com/investeerders. 
- Via de website kunnen beleggers het gewenste investeringsbedrag bepalen 

(minimaal € 800) en een transactie maken         middels een erkend online 
betalingsplatform.  

- Er zullen aanvullende gegevens worden gevraagd van de belegger – ter 
registratie -, waarna er een samenvatting van de investering per mail wordt 
toegestuurd, met verzoek tot digitale ondertekening. 

- De inschrijvingen zullen na afronding van het inschrijvingsproces worden 

verwerkt, waarna Yelza B.V. over zal gaan tot uitgifte van de certificaten van 
aandelen. Het betreft een  onderhandse uitgifte, zonder tussenkomst van een 
notaris. De belegger ontvangt direct na inschrijving een afschrift van investering 

in zijn of haar persoonlijke account op yelza.com, waarna de certificaten van 
cumulatief preferente aandelen worden geregistreerd in een overzicht. 

- De inschrijving sluit of op het moment dat het doelbedrag van € 4.996.000  is 
behaald of wanneer de gestelde einddatum van 1 september 2023 is verstreken. 

Indien er op 1 september 2023 nog ruimte is voor inschrijving dan kan de 
inschrijfprocedure worden verlengd. 

 
Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
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