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Belangrijkste informatie over de belegging
Uitgifte nieuwe certificaten van aandelen in

Dappre B.V.

Investeer in Dappre. Investeer in je privacy en verdien aan je data

Dit document is opgesteld op 27 november 2019, bijgewerkt 16 december 2019

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?
Bij deze emissie worden maximaal 100.000 nieuwe certificaten van aandelen Dappre B.V. Serie A
uitgegeven, wat een uitbreiding van maximaal 10% van het kapitaal vertegenwoordigd.
De nieuwe certificaten van aandelen in Dappre B.V. worden door Stichting Administratiekantoor
Dappre BV (STAK) uitgegeven (niet de aanbieder). Ongeveer een derde deel van de certificaten van
aandelen wordt geplaatst door een conversie van bestaande leningen.
De aanbieder Dappre B.V. (“Dappre”) heeft een oplossing ontwikkeld, bestaande uit de Dappre app
en een achterliggend netwerk van Dappre services, waarmee mensen en organisaties op een
betrouwbare en veilige manier een 1-op-1 verbinding met elkaar kunnen opbouwen zonder hierbij
persoonsgegevens te hoeven uitwisselen. Daarmee draagt Dappre bij aan het terugbrengen van het
vertrouwen in de digitale wereld door mensen niet alleen ‘gemak en voordeel’ te bieden, maar hen
ook controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Dappre B.V. onderneemt vanuit een
maatschappelijke missie en combineert ‘social impact’ met een gezond verdienmodel.
Investeer in Dappre. Investeer in je privacy en verdien aan je data.

Dappre biedt consumenten niet alleen ‘gemak en voordeel’, maar geeft hen ook controle over hun
persoonlijke data. Voor organisaties biedt Dappre de kans op nieuwe en loyale klanten tegen lagere
kosten. Met Dappre kunnen ze 1-op-1 in contact komen met hun klant, die daar zelf toestemming
voor heeft gegeven.
1

Final, 27 november 2019, update 16 december 2019

Consumenten gebruiken Dappre graag omdat ze het gemak en het voordeel ervaren van het
digitaliseren van klanten- en cadeaukaarten, waarbij deze kaarten ‘slim’ worden gemaakt: ze worden
verrijkt met o.a. actueel saldo, transactiehistorie, besteedpunten (online en offline) en relevante
aanbiedingen. Bovendien gaan consumenten in de nabije toekomst voordeel ervaren doordat zij door Dappre te gebruiken- ‘data’-dividend opbouwen; een tegoed dat consumenten kunnen
gebruiken om producten aan te schaffen bij aangesloten partners of om aan een goed doel te
schenken.
Dappre heeft hiermee de oplossing gevonden om consumenten AVG-proof alle voordelen te bieden
van de bundeling en het gebruik van klanten- en cadeaukaarten zonder dat zij verplicht worden
persoonsgegevens te verstrekken.
Met andere woorden: Dappre stelt de consument centraal en wil niet de zoveelste app introduceren
waarbij klanten het product zijn en de klantgegevens vercommercialiseerd worden. Door het gebruik
van Dappre verkrijgen consumenten controle over hun gegevens. Daarmee biedt Dappre een
alternatief voor de ongelimiteerde targeted advertising die steeds meer weerstand oproept bij het
grote publiek.
Op de website www.dappre.com is aanvullende informatie te vinden, aangaande de propositie voor
de consumenten- en de zakelijke markt. Beleggers worden geadviseerd daar kennis van te nemen.
Dappre verwijst beleggers bij het beoordelen van deze propositie naar de in dit document op pagina
10 opgenomen risicoparagraaf.
Voor de beursintroductie heeft Dappre B.V. zich laten adviseren door o.a.:
- Keijser Capital N.V., Peter Nederlof
- Moon Ventures, Arno Otto
- Brooimans Accountants, Rens Brooimans
- Koenders Advies, Ton Koenders
- Merkle, Bulent Candan
- GroupM, Hein van der Wielen

Dappre’s consumentenapp
De eis die Dappre zichzelf stelt, is om voor mensen een
waardevolle app te zijn, die dermate handig, gemakkelijk én
voordelig is dat men de app dagelijks -of minimaal wekelijkswil gebruiken. De gekozen aanpak blijkt te werken. Dappre
legt nu de focus op het vergroten van haar gebruikersgroep
en het uitbouwen van functionaliteit.
Consumenten maken de Dappre app voor zichzelf
waardevol door het toevoegen van hun eigen collectie
klanten- en cadeaukaarten die ze dagelijks bij de hand willen
hebben, met de zekerheid dat de app hun privacy
respecteert. Uniek aan Dappre is dat elke klantenkaart,
cadeaukaart, spaarkaart, voucher, ticket of lidmaatschapskaart wordt gezien als een mogelijke ‘connector’
tussen een anonieme consument enerzijds en de
organisatie achter een kaart anderzijds.
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Gebruikers van de Dappre app kunnen zelf bepalen welke data ze delen met welke organisatie. Zij
kunnen hun eigen anonieme profiel samenstellen en vervolgens hun voorkeuren, interesses en
wensen kenbaar maken zonder persoonsgegevens te delen. Daarbij worden ze geholpen door slimme
algoritmes (AI).
Organisaties (kaartuitgevers en acceptanten van kaarten) kunnen daarop acteren door relevante
advertenties en aantrekkelijk aanbod te tonen, gebaseerd op anonieme profielen en locaties.

De Dappre technologie
De Dappre app is ontwikkeld voor zowel Android als iOS. Het gebruik van specifieke code voor elk
van de beide platformen levert een betere gebruikerservaring op. De Android en iOS versies van de
Dappre app maken gebruik van centrale en met REST API’s ontsloten services, waarop ook andere
partijen hun applicaties kunnen aansluiten.
Op basis van ‘lean’ principes wordt met een eigen ontwikkelteam invulling gegeven aan de Dappre
roadmap.

De verschillende componenten van het netwerk van Dappre services

Schaalbaarheid en integreerbaarheid zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling van Dappre. Daarom is
het netwerk van Dappre services gebaseerd op fast- en big-data principes. Daarmee is tevens de
toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk.
Vanuit infrastructuur perspectief is Dappre ingericht om met een ‘continues delivery’ opzet gebruik
te maken van ‘Cloud Infrastructure as a Service’ bij meerdere providers. Hiermee is een schaalbaar
platform gerealiseerd voor de inzet en het beheer van het netwerk van Dappre services.
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Dappre is gebaseerd op Qiy Trust Principles1 en positioneert zichzelf daarmee als ‘thought leader’
binnen de hedendaagse applicatieontwikkelingen. Met Dappre hebben mensen maximale controle
over hun data, in lijn met de doelstellingen van de Europese wetgever.
De beschreven technologie leidt tot oplossingen voor het toevoegen en beheren van o.a. klanten- en
cadeaukaarten en voor het aanmaken en distribueren van content achter de kaarten.
Door koppelingen op transactieverwerkers verkrijgen Dappre gebruikers de mogelijkheid kaarten te
verrijken met actueel saldo op de kaart, transactiehistorie, online en offline besteedlocaties en
relevant aanbod. Dit is één van de unieke kenmerken van Dappre. Dappre is uiteraard meertalig
beschikbaar.
Het netwerk van Dappre services is zo opgezet dat nieuwe toepassingen, waarbij anonieme 1-op-1
communicatie tussen personen en organisaties relevant is, eenvoudig kunnen worden toegevoegd.
Denk hierbij aan het matchen van anonieme gegevens -op verzoek en onder regie van consumentenaan advertenties en content van organisaties (AI), maar ook aan het toevoegen van functionaliteit
aan lidmaatschapskaarten, e-ticketing en vouchers.
De komende jaren zal Dappre dan ook sterk gericht zijn op het toevoegen van nieuwe
functionaliteiten, zowel in de app als aan het netwerk van Dappre services, om hiermee nieuwe
verdienmodellen te ontwikkelen.

Achtergrond en historie Dappre BV
De ontwikkeling van de Dappre app is oorspronkelijk gestart eind 2015 door DigitalMe B.V., gebruik
makend van het Qiy Trust Network. Deze infrastructuur faciliteert veilige en privacy vriendelijke
verbindingen om gegevens uit te wisselen. In de jaren 2016 en 2017 groeide Dappre uit tot een
oplossing die een grote groep mensen is gaan gebruiken om onderling betrouwbaar en veilig
gegevens uit te wisselen, vergelijkbaar met gegevensuitwisseling via Linkedin en Whatsapp, maar
dan met behoud van controle over eigen data (‘AVG-proof’).
Eind 2018 is besloten de koers te wijzigen: van een focus op 1-op-1 verbindingen tussen mensen
onderling en tussen mensen en organisaties naar een autonome oplossing die voor iedere consument
leidt tot dagelijks gemak en voordeel met behoud van hun privacy.
De kern van die oplossing wordt gevormd door allerlei soorten kaarten in te zetten als de
verbindende factor tussen een anoniem individu en de organisaties achter diverse soorten kaarten.
Tegelijkertijd is besloten om de verdere ontwikkeling en het beheer van Dappre onder te brengen in
een eigen entiteit, Dappre B.V., opgericht op 9 augustus 2018, zodat de volledige focus op de
uitbouw van de Dappre app en het netwerk van Dappre services kan liggen.
We herkennen het allemaal: ben je aan het shoppen of wil je in een
restaurantje gaan eten, dan ligt de klanten- of cadeaukaart thuis.
En andersom: je hebt de kaart in je hand, maar kunt niet zien
hoeveel punten of welk bedrag er op de kaart staan en of de kaart
nog geldig is. Bovendien is het een hoop gedoe om te weten te
komen waar je de kaart kunt gebruiken.

1

Uitgebreide informatie over de Qiy Trust Principles is te vinden op qiyfoundation.org
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Team
Dappre is opgericht door Marcel van Galen (100% aandeelhouder). Een serie-ondernemer met
succesvolle verkopen van zijn bedrijven aan toonaangevende partijen (onder meer IDTV en KPN).
Huidige en eerdere rollen van Marcel van Galen:
• Oprichter en CEO van Dappre B.V.
• Oprichter en CEO van DigitalMe B.V.
• Eigenaar multidisciplinair ontwerpbureau Marcelvangalendesign
• Oprichter van de onafhankelijke non-profit Qiy Foundation
• Voormalig oprichter en CEO van Qbix, een digitaal communicatiebureau (verkocht aan KPN
in 2006)
• Voormalig oprichter en CEO van Martsell (verkocht aan IDTV in 2000).
Marcel van Galen wordt ondersteund door een krachtig team van ervaren mensen, onder meer Bram
Neuteboom (CTO Dappre, eerder CTO DigitalMe, eigenaar VisionIT-Architects, manager NRS),
Maarten Louman (co-founder, business development, eerder management DigitalMe, QYN, Qbix,
SPC Group) en Cindy van der Leek (content lead, eerder oprichter Beaneasy, content lead Qbix en
QYN, FHV BBDO). Het hele team bestaat uit 7 FTE en wordt aangevuld met specialisten (o.a. legal en
design) die op flexibele basis worden ingezet.

Organisatiestructuur Dappre na uitgifte Certificaten van Aandelen Serie A via Nxchange.
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Verdienmodel
Het verdienmodel2 van Dappre komt voort uit de toegevoegde waarde van Dappre voor zowel de
consument als de organisatie waarmee de consument zich verbindt.
Dat vertaalt zich in marge-inkomsten voor Dappre. Er zijn vier categorieën, waarbij de tweede
categorie veruit de belangrijkste wordt in de loop van de tijd:
a. Partnerships (b2b): hieronder vallen alle jaarlijkse opbrengsten die partners (organisaties die
kaarten uitgeven) betalen voor de beschikbaarheid van hun kanaal in Dappre;
b. Content/advertenties (b2b): de opbrengsten die partners betalen voor het gebruik van hun
kanaal in Dappre, zoals het plaatsen van advertenties en het tonen van content op basis van
anonieme profielen, die consumenten onder eigen regie en op vrijwillige basis met hen
delen;
c. Partnersales (b2b): het gaat hier om de bijdrage die partners betalen voor expliciet gebruik
van ‘kaart’ functionaliteiten (o.a. aanvragen van een klantkaart, omzetten van
cadeaukaarten in vouchers, verkoop van cadeaukaarten, virtuele assistentie);
d. Consumer sales (b2c): opbrengsten die door consumenten direct in Dappre worden
gerealiseerd.
Samen met de uitgevers van kaarten ontwikkelt Dappre nieuwe service-, business- en
verdienmodellen voor hun eigen kaarten, mede op basis van nieuwe marktomstandig-heden.

Ambitie Dappre
Dappre wil een toonaangevende partij zijn die middels haar ‘gemak- en voordeel services’ mensen
en organisaties helpt om een betekenisvolle en betrouwbare relatie op te bouwen. Vertrouwen in de
digitale wereld vormt de basis voor duurzame sociaaleconomische groei. Dappre wil dan ook binnen
5 jaar groeien naar 2 miljoen gebruikers in Nederland en nog eens 10 miljoen in 10 andere Europese
landen. De eerste landen op de lijst zijn Duitsland en Zwitserland, gevolgd door onder meer Frankrijk
en België en de Scandinavische landen. Het model is gericht op internationale groei via de
aangesloten organisaties.
In Nederland heeft Dappre
samen met toonaangevende
organisaties gewerkt aan het
ontwikkelen
van
het
communicatiekanaal achter
hun klanten-of cadeaukaart.
VVV
is,
als
absolute
marktleider
binnen
het
cadeaukaartensegment,
launching partner en een
sterke ambassadeur van
Dappre3.
Website vvvcadeaukaarten.nl/saldo-checken
2
3

Zie voor cijfermatig overzicht pagina 8 en verder
VVV Cadeaukaarten heeft oa een promotiefilm gemaakt over Dappre: youtube.com/watch?v=n7oi26dyKdQ
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Naast de VVV Cadeaukaarten zijn ook onder meer de kaarten van fonQ, Hallmark, Airmiles,
Decathlon, Humphreys, Shoeby en Blackhawk (Restaurantcadeau) al aangesloten. Met veel andere
partijen lopen er gesprekken zoals uit het volgende schema blijkt.

Groei gebruik Dappre
Dappre heeft de afgelopen periode al een flinke groei doorgemaakt. Sinds de start van de
strategische samenwerking met VVV Nederland medio 2019 is de groei versneld. Gemiddeld heeft
een gebruiker ruim 5 kaarten in Dappre geactiveerd. De groei van het aantal gebruikers van Dappre
wordt vooral gerealiseerd via de aangesloten partijen. Zij helpen Dappre versneld te groeien door
hun klanten naar Dappre te verwijzen. Daarmee maken ze Dappre voor zichzelf waardevol als
communicatiekanaal met hun klanten: #findusondappre. Voor Dappre betekent dit dat er geen grote
bedragen aan ‘sales’ hoeven te worden uitgegeven.
De roadmap van de doorontwikkeling van Dappre ziet er momenteel als volgt uit:

De roadmap wordt regelmatig herijkt op basis van de ontwikkelingen in de markt, de mogelijkheid
om nieuwe businessmodellen toe te voegen en de concrete vragen van partners.
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Markt en concurrentie
Klanten belonen voor het kopen van goederen of diensten, winkelbezoek of het delen van anonieme
informatie door middel van een loyaliteitsprogramma vormt een sterke motivatie voor klanten om
terug te komen. Klantenkaarten creëren vertrouwde verbindingen tussen consumenten en retailers.
Deze markt is groot en groeiend.
De wereldwijde markt voor cadeaukaarten werd in 2017 gewaardeerd op 680 miljard dollar en zal in
2023 naar verwachting 3.000 miljard dollar bedragen, met een gemiddelde groei van 24,0% per jaar4.
Dappre heeft een uitgebreide markt- en concurrentieanalyse gemaakt. Als concurrenten van Dappre
worden gezien partijen die consumenten een kaartenapp bieden, zoals Stocard (wereldwijde grote
speler met 35 mln. downloads) en de OK app.
Door de unieke positionering van Dappre met de consument als baas over zijn eigen gegevens (AVGproof), de anonimiteit en gerespecteerde privacy, biedt Dappre voor veel consumenten én
organisaties een aantrekkelijker alternatief.
Dappre is bovendien de enige partij die met een ‘kaartenapp’ ook de cadeaukaartenmarkt bedient
en kaarten ziet als een ‘connector’ tussen een anonieme consument enerzijds en organisaties
anderzijds.
Dappre ziet de betaalindustrie niet als een concurrent maar als een toekomstige industrie om actief
mee samen te werken. Er is een aantal betaalinitiatieven die tevens het digitaliseren van
klantenkaarten faciliteren. Het speelveld van de ‘payment solutions’ is momenteel enorm in
beweging en is drukbezet. Het spel wordt gespeeld door een aantal grote spelers. Als de stofwolken
zijn opgetrokken kiest Dappre voor strategische samenwerking met een of meer partijen in deze
markt.

Dappre financieel: actueel
Dappre bestaat nog maar heel kort, dus er zijn maar beperkte historische gegevens. Vandaar dat hier
met name inzicht in de prognoses voor de komende jaren wordt gegeven, gebaseerd op het
businessplan.
Balans
Dappre heeft de ontwikkelkosten van de app en het netwerk van services geactiveerd. De waarde
bedraagt ultimo oktober €750.000 (gebaseerd op de gemaakte (personeels-) kosten). De
geactiveerde kosten worden in 5 jaar afgeschreven.

4

https://www.researchandmarkets.com/research/pw8lhg/global_gift_cards?w=4
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Dappre investeert permanent in het onderhoud en de doorontwikkeling van de Dappre app en het
netwerk van Dappre services. Op jaarbasis gaat het om ruim € 400.000 in 2020 oplopend tot €
900.000 in 2022 en latere jaren. Het belangrijkste deel van deze kosten wordt geactiveerd en in 5
jaar afgeschreven.
Voor de te verrekenen VPB over de aanloopverliezen wordt een actieve belastinglatentie gevormd.
Het benodigde kapitaal voor de huidige ontwikkeling is voor ongeveer € 600.000 verstrekt door een
aantal ‘informals’ in de vorm van converteerbare leningen. Deze leningen worden bij deze emissie
geconverteerd in nieuwe certificaten van aandelen in Dappre, zo is overeengekomen met de
geldverstrekkers. Daarmee wordt Dappre leningenvrij. Daarnaast is er gefinancierd in de vorm van
kapitaalsstortingen vanuit de aandeelhouder (€ 160.000).
Dappre maakt ook gebruik van (zeer) korte termijn brugfinancieringen die desgewenst
geconverteerd kunnen worden in bestaande certificaten van aandelen.
Winst & Verliesrekening
De omzet t/m oktober 2019 (ruim € 450.000) betreft (project-)omzet afkomstig van partners,
doorbelaste operationele kosten, content creatie en aansluitvergoedingen. Daar staan vooral
personeelskosten en overige kosten tegenover. Per saldo resteert voor deze periode een
operationeel resultaat van € 4.900.

Dappre financieel: vooruitzichten
Dappre is nu actief in Nederland en gaat daar stevig groeien. Vanuit dat succes wordt de stap naar
het buitenland gezet. Vanwege het startup karakter van Dappre is de prognose voor de komende
jaren voor Nederland apart gehouden van de rest van Europa. Hieronder wordt eerst ingegaan op de
prognose en waardering voor Nederland. Daarna wordt een doorkijk gegeven naar de uitbouw van
Dappre naar andere Europese landen.
Nederland
Dappre is positief over de vooruitzichten die de propositie biedt. In hoofdlijnen ziet de prognose van
de resultaten voor Dappre in Nederland over de periode 2019-2023 er als volgt uit, gebaseerd op een
scenario waarin de ambitie van Dappre optimaal tot uitdrukking komt:
P&L

(Gross) turnover
Cost of sales
Net Turnover
Total Cost
EBITDA Netherlands
Interest cost (revenue)
Amortizations
Net result before taxes
Taxes
Net result

2019
TOT/ULT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

457.995
457.995
572.410
(114.415)
12.089
42.185
(168.689)
(33.738)
(134.951)

2020
TOT/ULT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

888.242
130.495
757.747
1.299.596
(541.849)
(5.081)
305.284
(842.053)
(168.411)
(673.642)

2021
TOT/ULT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.037.155
737.452
3.299.703
2.136.969
1.162.734
(5.311)
446.968
721.076
144.215
576.861

2022
TOT/ULT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.763.191
2.155.617
7.607.574
2.301.885
5.305.689
(34.245)
637.812
4.702.121
1.175.530
3.526.591

2023
TOT/ULT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.130.842
4.434.375
13.696.466
2.486.427
11.210.039
(103.203)
795.535
10.517.707
2.629.427
7.888.280

2020 wordt het eerste volledige jaar waarbij Dappre in Nederland actief is met haar klant- en
cadeaukaartproposities. Er is een behoorlijke groei voorzien in het aantal downloads
(> 325.000, conservatieve verwachting) en aangesloten organisaties (90).
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De omzetgroei is fors in 2021 (ten opzichte van 2020) doordat dan een aantal verdienmodellen echt
op gang gaat komen. Diverse modellen hebben schaal nodig om effectief te worden en die schaal
ontstaat in 2020 met het grotere aantal downloads (en dus gebruikers).
De geplande groei vergt stevige inspanningen en dus onder meer kosten op het gebied van marketing
en sales (-medewerkers). Ook worden de Dappre app en het netwerk van Dappre services verder
doorontwikkeld. De kosten groeien in 2020 mee met de ontwikkeling van de business. Een belangrijk
deel van de groei in kosten is flexibel (marketing, extra medewerkers) waardoor Dappre rekening kan
houden met afwijkende groeiscenario’s. Dit geldt overigens ook voor de latere jaren.
Medio 2021 zal de EBITDA positief worden en vervolgens stevig doorgroeien naar ruim
€ 11 miljoen in 2023 (bij 2 miljoen downloads).
De cashbehoefte voor 2020 is ongeveer € 1,0 miljoen op basis van de verwachte groei en de kosten.
De cashbehoefte op de Nederlandse activiteiten bedraagt vanaf januari 2020 tot break-even
ongeveer € 1,5 miljoen.
De belangrijkste KPI’s voor Dappre zijn het aantal downloads (en daarmee samenhangend
gebruikers) en het aantal aangesloten organisaties. De verwachting is dat de groei op deze KPI’s er
als volgt uitziet (in Nederland):

Aantal downloads
Aantal organisaties

2019
50.000
10

2020
375.000
100

2021
975.000
200

2022
1.575.000
300

2023
2.050.000
400

Dappre is zeer positief over de kansen en mogelijkheden van haar businessmodel, de uitrol in
Nederland, de samenwerking met nieuwe partners en vervolgens de internationale uitrol. De
onderneming is een jaar geleden opgericht en heeft in het eerste jaar een aantal mooie contracten
kunnen afsluiten, waaronder met VVV Nederland.
De waardering van de onderneming hangt uiteraard sterk af van de mogelijkheid om nieuwe
organisaties aan te sluiten en Dappre onder de aandacht te brengen van het grote publiek, wat leidt
tot veel regelmatige gebruikers van de app.
Dappre heeft haar businesscase laten doorrekenen door het onafhankelijk bureau BlueSuit. Hun
berekeningen geven een potentieel van Dappre van vele tientallen miljoenen bij de gegeven
groeiverwachtingen. Voor deze emissie hanteert de directie van Dappre een emissieprijs gebaseerd
op een (naar haar mening voorzichtige) waardering van € 15 miljoen. Deze is identiek aan de
waardering die is gehanteerd voor de converteerbare leningen die eerder dit jaar zijn uitgegeven. De
directie van Dappre wijst er expliciet op dat Dappre een startup is. Dit brengt een hoge mate van
onzekerheid met zich mee.
Europa
Bij succes in Nederland gaat Dappre stappen zetten naar andere Europese landen. De mogelijke
resultaten, gebaseerd op afgezwakte parameters in Nederland, voor 11 landen tezamen laat een
forse EBITDA zien, tot € 25 miljoen in 2023 (totaal 12 miljoen downloads).
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P&L

(Gross) turnover
Cost of sales
Net Turnover
Total Cost
EBITDA Europe

2019
TOT/ULT
€
€
€
€
€

457.995
457.995
572.410
(114.415)

2020
TOT/ULT
€
€
€
€
€

931.104
137.354
793.750
2.688.772
(1.895.022)

2021
TOT/ULT
€
€
€
€
€

6.713.662
1.499.904
5.213.758
7.765.028
(2.551.270)

2022
TOT/ULT
€ 24.107.882 €
€ 6.360.774 €
€ 17.747.108 €
€ 13.555.967 €
€ 4.191.142 €

2023
TOT/ULT
57.410.179
16.021.676
41.388.502
15.839.226
25.549.277

Door de aanloopverliezen (en negatieve cashflow) die ieder land heeft (gemiddeld is er na ongeveer
2 jaar een positieve EBITDA), wordt het break-evenpoint in 2022 verwacht. Om in een nieuw land te
starten wordt een uitgebreide businesscase opgesteld, worden er strategische partners gezocht en
kan de benodigde financieringsbehoefte worden bepaald. Hiervoor zal te zijner tijd separaat
financiering worden aangetrokken. De buitenlandse activiteiten zullen in principe in een aparte
entiteit worden ondergebracht, onder Dappre B.V., waardoor investeerders een afzonderlijk besluit
kunnen nemen over participeren in andere landen en de risico’s op de Nederlandse entiteit worden
beperkt.
Het spreekt voor zich dat de totale waarde van Dappre dan een veelvoud is van de waarde op de
Nederlandse activiteiten.
De website van de aanbieder is www.dappre.com.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico.
Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten van aandelen is afhankelijk van de winst
die Dappre B.V. gaat maken. 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
ervan verliest.
De belangrijkste redenen en risico’s waardoor Dappre B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden
of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
- Tegenvallende aantallen gebruikers van de app of onvoldoende organisaties die willen
aansluiten waardoor de verdienmodellen niet op gang komen;
- Hogere dan verwachte kosten;
- Onvoldoende (vervolg-)financiering beschikbaar voor continuïteit van de onderneming.
De certificaten van aandelen zijn verhandelbaar op het beursplatform Nxchange. Desondanks kan
het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw certificaten van aandelen 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 kunt ontvangen 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 13.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De certificaten van aandelen Dappre B.V. worden aangeboden aan particuliere en professionele
beleggers (waaronder family offices en ondernemers) in Nederland of het buitenland.
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De certificaten van aandelen Dappre B.V. zijn geschikt voor investeerders die ervaring hebben in het
investeren in startups, die voldoende onderkennen dat de waardering zeer volatiel kan zijn en de
risico’s daarvan kunnen inschatten. De certificaten van aandelen Dappre B.V. zijn niet geschikt voor
beleggers die zich niet goed hebben voorbereid en geen kennis hebben genomen van de aangeboden
informatie en de bijbehorende risico’s. Dappre is ook niet geschikt voor beleggers die geen of weinig
vertrouwen hebben in de propositie van Dappre en haar groeikansen in Nederland en het buitenland
niet (h)erkennen. Ook de mogelijkheid van het verliezen van (een deel van) de investering moet
meegewogen worden bij het oordeel wel/niet te investeren in Dappre.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een certificaat van aandelen. Bij deze emissie wordt in totaal een bedrag van € 1,5 miljoen
aan nieuwe certificaten uitgegeven. Hiervan wordt maximaal € 0,6 miljoen aangewend voor de
conversie van bestaande leningen aan Dappre in Certificaten van aandelen in Dappre.
De nominale waarde5 van de certificaten van aandelen is € 0,01.
De uitgifteprijs van de certificaten van aandelen bij emissie bedraagt € 15.
Deelname is mogelijk vanaf € 450.
De start van uitgifte en plaatsing van de certificaten van aandelen is op 27 november 2019 en eindigt
uiterlijk op 27 januari 2020. Zodra eerder tot het maximale bedrag is ingeschreven sluit de inschrijving
per die datum. De uitgifte vindt plaats op 30 januari 2020. Het minimumbedrag van de inschrijving
bedraagt € 1.250.000; dit is inclusief de conversie van de bestaande leningen. Bij overtekening kan
een toewijzing van toepassing zijn.
Het verwachte rendement bedraagt op basis van de prognose en de gegevens van medio november
circa 20% op jaarbasis. Het rendement bestaat enerzijds uit een eventueel uit te keren dividend
(indien en zodra Dappre een uitkeerbare winst weet te realiseren) en anderzijds uit een eventueel
koersvoordeel. Beiden kunnen uiterst volatiel zijn.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Bij aankoop betaalt u 0,5% over het aankoopbedrag als emissiekosten.
Bij verkoop van uw certificaten van aandelen betaalt u eveneens 0,5% verkoopkosten over het
nominale verkoopbedrag. Daarnaast betaalt u € 10 per jaar voor uw account bij Nxchange.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Het emissieresultaat, na aftrek van (emissie)kosten, totaal circa 4%, wordt toegerekend aan het Eigen
Vermogen van Dappre. De netto-opbrengst van de uitgifte wordt geïnvesteerd in de
doorontwikkeling van de Dappre app, het netwerk van Dappre services, de commerciële activiteiten
om de verdienmodellen op gang te brengen en het financieren van operationele kosten. De
aanloopverliezen tot het bereiken van ‘Break-even’ komen uiteraard ten laste van het Eigen
Vermogen.
De opbrengst van de emissie zal niet wordt gebruikt voor het aflossen van (achterstallige)
crediteuren of dure grootschalige mediacampagnes.

5

De huidige nominale waarde bedraagt € 100. Bij de emissie wordt dit verlaagt tot € 0,01 voor alle aandelen.
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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 aanbieder
De aanbieder is niet tevens de uitgevende instelling van de
certificaten van aandelen.
De aandelen worden aangeboden door Dappre B.V., opgericht op 9
augustus 2018 en gevestigd in Amsterdam onder KvK nummer
72325747. Deze fungeert als aanbieder. Het adres van de uitgevende
instelling is Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam. De website van de
aanbieder is www.dappre.com
Contactpersoon: Marcel van Galen, marcel@dappre.com
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Dappre Holding B.V. en
die op haar beurt door Marcel van Galen.
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Holding Dappre
B.V. met op haar beurt twee aandeelhouders: 99% bij STAK MVG
Beheer (alle certificaten berusten bij Marcel van Galen) en 1% bij een
particulier.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het
ontwikkelen en onderhouden van een systeem (apps en het netwerk
van services) waarbij consumenten en organisaties op een veilige en
betrouwbare manier een digitale relatie aan kunnen gaan.

Nadere informatie over de risico’s
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste risico’s voor Dappre B.V. en de beleggers anders
dan de risico’s eerder omschreven in dit document.
Concurrentie: het risico bestaat dat de concurrentie zwaarder is dan verwacht omdat zij
functionaliteiten kopiëren en met zwaarder geschut de markt betreden. Dit betekent dat de groei in
gebruikers van Dappre achterblijft op de verwachtingen en daarmee de omzet.
Economische ontwikkelingen: het risico bestaat dat organisaties minder gebruik gaan maken van
klanten- of cadeaukaarten omdat de consumenten het minder interessant vinden. Dit betekent dat
Dappre B.V. minder organisaties kan aansluiten en dus minder inkomsten heeft uit o.a.de
aansluitvergoedingen, de aankopen in Dappre en de content.
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Afhankelijkheid van wetgeving: het risico bestaat dat de regelgeving voor met name cadeaukaarten
wordt aangescherpt omdat de regelgevers de consumenten willen beschermen. Dit betekent dat er
enerzijds een belangrijk verdienmodel kleiner wordt of komt te vervallen en dat dit anderzijds juist
kansen biedt voor de rol van Dappre.
Publiciteit: het risico bestaat dat Dappre B.V. en/of haar partner(s) negatief in het nieuws komen
omdat consumenten of aangesloten organisaties ontevreden zijn over de dienstverlening. Dit
betekent dat de groei van Dappre B.V. mogelijk wordt afgeremd en dit ten koste gaat van het
financiële resultaat.
Technologie: het risico bestaat dat de technologie zich zodanig ontwikkelt dat Dappre B.V. op
achterstand komt omdat ze niet snel genoeg meekan met de vernieuwingen. Dit betekent dat er
mogelijk meer kosten gemaakt moeten worden en/of dat de omzet achter blijft op de verwachtingen.
Key-man: het risico bestaat dat Dappre B.V. te sterk afhankelijk is van één of meer leidende personen
in de onderneming omdat zij specifieke kennis of bepalende vaardigheden bezitten die niet makkelijk
door iemand anders kan worden overgenomen. Dit betekent dat Dappre B.V. bij wegvallen van een
key-man op achterstand kan komen in de ontwikkeling of extra kosten moet maken.
Datalek: het risico bestaat dat onbevoegden toegang krijgen tot data omdat hackers, ondanks goede
beveiliging, zich toegang verschaffen tot de systemen van Dappre. Dit betekent dat Dappre B.V.
boetes kan krijgen, negatief in het nieuws komt en mogelijk extra kosten moet maken.
Internationale uitbreiding: het risico bestaat dat Dappre B.V. niet de geplande stap naar één of meer
andere landen kan maken omdat de markt er niet geschikt voor is. Dit betekent dat de beoogde
internationale omzet van Dappre B.V. lager is dan verwacht en daarmee ook het resultaat.
Valuta: het risico bestaat dat Dappre B.V. valutaverliezen maakt omdat de koers van een valuta in
een land waar Dappre B.V. zakendoet daalt. Dit betekent dat de winst in euro’s lager kan worden.
Debiteurenrisico: het risico bestaat dat klanten (aangesloten organisaties) niet aan haar
betaalverplichtingen voldoen omdat ze niet de beoogde voordelen halen of in betalingsproblemen
komen. Dit betekent dat Dappre B.V. vorderingen moet afschrijven en dat gaat ten laste van het
bedrijfsresultaat.
Governance: het risico bestaat dat de interne besturing van Dappre B.V. vastloopt omdat er
verschillen van inzicht ontstaan tussen de beleidsbepalende functionarissen. Dit betekent dat er een
kans is dat de groei gaat achterblijven en mogelijk kosten komen voor afvloeiing.
Rendement: het risico bestaat dat de certificaten van Dappre B.V. een lager dan verwacht rendement
opleveren omdat de financiële resultaten en het groeipotentieel achterblijven op de prognoses. Dit
betekent dat de beleggers ontevreden kunnen zijn door gemist rendement dan wel waardedaling
van hun belang.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 1,5 miljoen. Hiervan is minimaal € 0,9 miljoen
nieuw geld. Het overige deel betreft conversie van bestaande leningen.
De opbrengst kan ook lager zijn als niet op alle beschikbare certificaten van aandelen wordt
ingeschreven. De minimale opbrengst is € 1,25 miljoen.
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De opbrengst wordt gebruikt voor:
1. Het aflossen van bestaande converteerbare leningen (maximaal € 0,6 miljoen) conform de
conversie-afspraken met de geldverstrekkers. Zij worden dus certificaathouder. Er resteert
nog een deel (zeer) korte termijn brugfinancieringen die te zijner tijd geconverteerd kunnen
worden in bestaande certificaten van aandelen;
2. Het door ontwikkelen van de Dappre app en het netwerk van Dappre services met nieuwe
functionaliteiten waardoor:
a. meer marktsegmenten worden bereikt (waaronder lidmaatschapskaarten van
verenigingen en instellingen, (kortings-)vouchers, e-ticketing);
b. nieuwe functies beschikbaar komen die voor gebruikers leiden tot meer gemak en/of
voordeel (o.a. opbouwen van Dappre tegoed: data-dividend);
c. uitgebreide mogelijkheden beschikbaar komen voor organisaties om op basis van
anonieme profielen heel gericht consumenten te benaderen binnen door de
consument afgegeven consent;
3. Het opbouwen van een sterk commercieel team dat:
a. nieuwe betalende organisaties aan Dappre laat aansluiten en de bestaande
portefeuille beheert;
b. betaalde content weet te genereren bij (retail)organisaties (verkoop
advertentieruimte);
4. Financiering van overige operationele kosten.
Van de opbrengst wordt ongeveer 4% gebruikt voor kosten van de beursgang. Dit betreft kosten voor
de beurs (Nxchange), accountants, adviseurs en advocaten.
De opbrengst is voldoende voor de ontwikkeling van de activiteiten in Nederland tot medio 2020. Op
dat moment wordt een nieuwe financieringsronde voorzien van naar verwachting € 0,5 tot € 1,0
miljoen. De mogelijkheid staat open dat (een deel van) dit bedrag geplaatst gaat worden bij een
strategische investeerder of bij VC’s, al dan niet in combinatie met een plaatsing via Nxchange. Ook
kan deze ronde worden ingevuld door het aantrekken van Vreemd Vermogen.
Indien niet de maximale opbrengst wordt gehaald zal de volgende financieringsronde enkele
maanden eerder worden opengesteld.
Indien de beursgang van de nieuwe financiering geen doorgang heeft, dan probeert de vennootschap
versneld financiering op te halen bij VC’s of strategische investeerders.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend.
Het dividendrendement is volledig afhankelijk van de bedrijfsresultaten. Pas als de EBITDA positief is
en er ruimte is in de cashflow en uitkeerbare reserves kan het bestuur besluiten uit de winst een
dividenduitkering te doen. Het dividend bedraagt maximaal 50% van de vrije kasstroom. De eerste
dividenduitkering over de Nederlandse activiteiten wordt verwacht medio 2023.
De belegger ontvangt het dividend in principe jaarlijks zodra de vrije kasstroom van Dappre B.V. dat
toelaat en het bestuur tot het doen van een uitkering heeft besloten.
Naast het eventuele dividendrendement kan de houder van certificaten van aandelen Dappre B.V.
rendement maken door de certificaten met winst te verkopen, al dan niet via de beurs Nxchange.
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Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is actief sinds augustus 2018. De volgende informatie is de meest recent
beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is 31-10-2019.
Het Eigen Vermogen bedraagt € 153.404 en bestaat uit:
- Aandelenkapitaal € 10.000
- Wettelijke reserves € 750.000
- Agioreserves € 150.000
- Overige reserves -€ 756.596
Het Vreemd Vermogen bedraagt € 608.999 en bestaat uit:
- Converteerbare leningen ter grootte van € 586.499 (incl. opgelopen rente)
- Vlottende passiva € 22.500
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 20/80. Na de uitgifte van certificaten van
aandelen is deze verhouding 85/15, uitgaande van een uitgifteprijs van € 15 en een conversie van €
0,6 mln. leningen in certificaten van aandelen.
Het werkkapitaal bedraagt -€ 11.746 en bestaat uit:
- Vlottende activa € 10.264
- Liquide middelen € 490
- Vlottende passiva € 22.500
Het bedrag aan uitstaande leningen bedraagt thans € 586.499. Deze leningen kennen geen
verplichtingen tot aflossing.
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en garanties verleend.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op 10 maanden en is de meest recent beschikbare informatie.
De omzet voor deze periode bedraagt € 451.000
De operationele kosten over deze periode bedragen € 446.077
De overige kosten over deze periode bedragen € 3.350
De nettowinst over deze periode bedraagt € 1.258
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten van aandelen.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 1.500.000
Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht is € 1.500.000 en bestaat uit:
- Aandelenkapitaal € 1.000
- Agio € 1.499.000
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.
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Na de uitgifte van certificaten van aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
85/15. Na de uitgifte van de certificaten van aandelen bedraagt het werkkapitaal € 736.347 en
bestaat uit:
- Vlottende activa € 10.287
- Liquide middelen € 748.560
- Vlottende passiva € 22.500

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: om de eerste investering te doen en
certificaten van aandelen aan te kopen, moet u zich eerst aanmelden als accounthouder bij
Nxchange. Als u zich aanmeldt krijgt u een eigen rekening via Nxchange. Op deze rekening kan het
saldo aangevuld worden door middel van een iDEAL-betaling, creditcard of een bankoverschrijving.
Zodra het saldo toereikend is, kunnen de certificaten van aandelen worden aangekocht.
Nxchange heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor investeringen. Dat betekent dat
u op dat handelsplatform certificaten van aandelen kunt kopen en verkopen. Nxchange heeft
hiervoor de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (volgens artikel 2:96
Wet op het financieel toezicht). Om uiteindelijk te investeren in bedrijven en certificaten van
aandelen te kopen heeft u een legitimatiebewijs nodig die u kunt uploaden.
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