*PRESS ARTICLE*

The Share Council enters into a Strategic Partnership with
Regulated market Nxchange
Strategic partnership that strengthens The Share Council’s position as the go-to destination for
stakeholder participation
Amsterdam, May 12th 2021 - The Share Council proudly announces its new strategic partnership with
Regulated market Nxchange. The Share Council offers a blockchain-based participation platform on
which entrepreneurs can digitize their business and make employees, customers, suppliers and other
stakeholders co-owners of the organisation. By entering into a partnership, companies who already
administer their businesses on The Share Council can now also publicly raise capital and list their shares
on Nxchange.
“The Share Council is administering employee and stakeholder participation schemes of over 50
companies. Providing our clients the opportunity to publicly raise capital and be able to list their shares
to a regulated exchange is a logical step into further democratizing stakeholder participation and opens
for us the door to Europe”. Said Quintus Willemse Founder and CEO of The Share Council.
Nxchange, who earlier this week announced the acquisition of blockchain-based platform Bondex, is the
first fully regulated European Securities Exchange for (tokenized) securities and digitized assets, allowing
real-time trading, clearing and settlement, 24/7 and peer-2-peer trading. By using the Nxchange
platform, companies and financial service providers can raise capital directly within their own
communities and offer their investors the opportunity to trade securities on Nxchange's secondary
market.
“Offering a very efficient market is only one step. Being able to subsequently efficiently list promising
companies to a regulated market is a complex process where compliance with our existing regulatory
framework is a must” - said Marleen Evertsz, Founder and CEO of Nxchange. “Companies that already
are structured by The Share Council get easier access to that public market. Next to that we are excited
to offer new and innovative features to the next generation capital markets.”
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About The Share Council
The Share Council was founded 3,5 years ago as a solution to bind experienced employees to your
company while democratizing capital spread. Nowadays they digitalize every form of participation and
make sure companies get the right infrastructure to be ready for growth. Shares are cut into small pieces
and made digitally available to anyone who wants to contribute to the company. For startups it is
interesting to involve employees who they cannot offer a higher salary but can offer a piece of
ownership. For SMEs, The Share Council platform enables them to transform cumbersome participation
structures into simpel, easy to use co-ownership programs creating dedication, loyalty and in the end a
better society.
About Nxchange
Nxchange is the first fully regulated European Securities Exchange for (tokenized) securities and digitized
assets, allowing real-time trading, clearing and settlement, 24/7 and peer-2-peer trading. Nxchange is a
comprehensive trading platform developed in close cooperation with the AFM (the Dutch Authority for
Financial Markets) and holds a Regulated Market license, a MTF license and an Investment firm license
issued by the Dutch Ministry of Finance and the AFM. Nxchange works closely together with European
Regulators and has set up strong partnerships with traditional and new players in the capital market such
as ABN Amro Clearing bank, Rabobank and Euroclear.
www.nxchange.com
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The Share Council gaat strategische samenwerking aan met
gereglementeerde markt Nxchange
Strategische samenwerking die de positie van The Share Council versterkt als dé bestemming voor
stakeholder participaties
Amsterdam, 12 mei 2021 - The Share Council kondigt met trots haar nieuwe strategische partnerschap
met Regulated Market Nxchange aan. The Share Council biedt een op blockchain technologie gebouwd
participatieplatform waarop ondernemers hun bedrijf kunnen digitaliseren en werknemers, klanten,
leveranciers en andere stakeholders mede-eigenaar kunnen maken van hun organisatie. Door een
partnershap aan te gaan kunnen bedrijven die al zijn gedigitaliseerd op The Share Council nu ook
publiekelijk kapitaal ophalen en hun aandelen noteren op Nxchange.
“The Share Council beheert werknemers- en stakeholder participatie regelingen van meer dan 50
bedrijven. Onze klanten de mogelijkheid bieden om publiekelijk kapitaal op te halen en hun aandelen
naar de beurs te brengen is een logische stap in de verdere democratisering van stakeholder participatie

en opent voor ons de deur naar Europa", aldus Quintus Willemse , oprichter
en CEO van The Share Council.
Nxchange, die eerder deze week de overname aankondigde van het op blockchain technologie gebouwd
platform Bondex, is de eerste volledig gereglementeerde Europese effectenbeurs voor (tokenized)
effecten en gedigitaliseerde activa, waardoor real-time handel, clearing en afwikkeling, 24/7 en
peer-2-peer handel mogelijk is. Door gebruik te maken van het Nxchange-platform kunnen bedrijven en
financiële dienstverleners rechtstreeks in hun eigen community kapitaal ophalen en hun beleggers de
mogelijkheid bieden effecten te verhandelen op de secundaire markt van Nxchange.
"Het aanbieden van een zeer efficiënte markt is slechts één stap. Het vervolgens efficiënt kunnen
noteren van veelbelovende bedrijven aan een gereglementeerde markt is een complex proces waarbij
het voldoen aan ons bestaand regelgevend kader een must is" - aldus Marleen Evertsz, oprichter en CEO
van Nxchange. "Bedrijven die al gestructureerd zijn door The Share Council krijgen makkelijker toegang
tot die publieke markt. Daarnaast zijn we enthousiast om nieuwe en innovatieve functies aan te bieden
aan de volgende generatie kapitaalmarkten."
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Over The Share Council
The Share Council is 3,5 jaar geleden bedacht als oplossing om ervaren medewerkers aan uw bedrijf te
binden terwijl het kapitaal verdeling democratiseert. Tegenwoordig digitaliseren ze elke vorm van
participatie en zorgen ze ervoor dat bedrijven de juiste infrastructuur krijgen om klaar te maken voor
groei. Aandelen worden in kleine stukjes geknipt en digitaal beschikbaar gesteld voor iedereen die wil
bijdragen aan het bedrijf. Voor startups is het interessant om medewerkers te betrekken die ze geen
hoger salaris, maar wel een stukje eigenaarschap kunnen bieden. Voor MKB bedrijven stelt het platform
van The Share Council hen in staat om logge participatie structuren te vervangen door eenvoudig te

gebruiken mede-eigenaarschap programma's die zorgen voor toewijding,
loyaliteit en uiteindelijk een mooiere maatschappij.
www.thesharecouncil.com
Over Nxchange
Nxchange is de eerste volledig gereglementeerde Europese effectenbeurs voor (tokenized) effecten en
gedigitaliseerde activa, waardoor real-time handel, clearing en afwikkeling, 24/7 en peer-2-peer-handel
mogelijk is. Door gebruik te maken van het Nxchange-platform kunnen bedrijven en financiële
dienstverleners rechtstreeks in hun eigen community kapitaal ophalen en hun beleggers de mogelijkheid
bieden effecten te verhandelen op de secundaire markt van Nxchange. Nxchange is een uitgebreid
handelsplatform dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de AFM (de Autoriteit Financiële
Markten) en beschikt over een Gereglementeerde markt-vergunning, een MTF-vergunning en een
vergunning voor een Beleggingsonderneming die is afgegeven door het Ministerie van Financiën en de
AFM. Nxchange werkt nauw samen met Europese toezichthouders en heeft sterke samenwerkingen
opgezet met grote spelers op de kapitaalmarkt zoals ABN Amro Clearing bank, Rabobank, en Euroclear.
www.nxchange.com

