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Belangrijkste informatie over de belegging  
 

5% vastrentende converteerbare obligaties 
van The Sharing Group N.V. 

Dit document is opgesteld op 24-feb-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 obligaties worden aangeboden door The Sharing Group N.V. De aanbieder is 
Tevens de uitgevende instelling van de obligaties.   
 
De uitgevende instelling beheert en ontwikkelt (nieuwe) ondernemingen in de sectoren 
technologie, energie en mobiliteit. 
 
De website van de aanbieder is www.thesharinggroup.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 obligatie is afhankelijk van de 
winst die The Sharing Group N.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. De belangrijkste redenen 
waardoor The Sharing Group N.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of 
verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 
1. Risico’s met betrekking tot ontwikkelingen op de markt en concurrentie: de uitgevende 

instelling richt zich op innovatieve producten en diensten in snel ontwikkelende markten 
waarin ook concurrenten actief zijn. Indien de uitgevende instelling er niet in slaagt om op 
deze ontwikkelingen in te spelen zou dit een negatief effect kunnen hebben op haar 
concurrentiepositie. 
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2. Risico met betrekking tot cyber aanvallen: de kansen op cyber aanvallen stijgen. Zo’n cyber 
aanval kan materieel negatieve gevolgen hebben voor de uitgevende instelling en haar 
belanghebbenden, m.n. klanten. 

3. Risico met betrekking tot de arbeidsmarkt: personeelstekorten kunnen leiden tot 
problemen om gekwalificeerd en ervaren personeel te werven en vast te houden ten 
behoeve van het bereiken van de strategische doelen van de uitgevende instelling. 

 
 

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt 
verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligatie(s) 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 obligatie 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 5. 
 
 
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
 
De obligaties worden aangeboden aan (niet-professionele) beleggers. 
De obligaties zijn geschikt voor beleggers die bereid zijn enig risico te lopen op 
hun beleggingen, ervaring hebben met beleggen, verstand hebben van of 
begrijpen wat de uitgevende instelling doet, geen geld hoeven te lenen om de 
obligaties aan te kopen en/of het geld dat zij aanwenden voor de aankoop van 
de obligaties kunnen missen voor de duur van deze obligatielening.  
De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die niet bereid zijn enig risico te 
lopen op hun beleggingen, geen of weinig ervaring hebben met beleggen, 
geen of weinig verstand hebben van of niet (goed) begrijpen wat de 
uitgevende instelling doet, geld zouden moeten lenen om de obligaties te 
kunnen aankopen en/of het geld dat zij aanwenden voor de aankoop van de 
obligaties eigenlijk niet kunnen missen voor de duur van deze obligatielening. 
 
 
 
Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een obligatie. 
 
De nominale waarde van de obligaties is EUR 1. 
De intrinsieke waarde van de obligaties is EUR 1. 
De prijs van de obligaties  is EUR 1. 
 
Deelname is mogelijk vanaf EUR 100 (oftewel 100 obligaties). 
 
De datum van uitgifte van de obligaties is de datum waarop de uitgevende 
instelling de betaling voor de obligaties heeft ontvangen. 
 
De looptijd van de obligaties is  begrensd en eindigt in beginsel op 1 april 2028. 
 
  
De rente op de obligaties is 5% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente. 
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Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 
informatie over het rendement” op pagina 6.  

 
 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u 0 euro aan 
emissiekosten per obligatie. 
 
Bij verkoop van uw obligatie betaalt u geen kosten.  
 
 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Van elke euro van uw inleg wordt indien op alle obligaties wordt ingeschreven 
0,0075 euro gebruikt om kosten af te dekken. 0,9925 euro wordt geïnvesteerd in het 
doel van de uitgevende instelling om via haar dochtermaatschappij MyWheels 
B.V. een versnelde impact te kunnen maken in de sector mobiliteit. 
 
Uw inleg behoort tot het vermogen van The Sharing Group N.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 5. 
 

 
 

 
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 obligaties. 
 
De aanbieder is een naamloze vennootschap, opgericht op 07-jan-2000 en 
gevestigd in Lelystad onder het KvK-nummer 27181496. Het adres van de uitgevende 
instelling is Albert Einsteinweg 4, 8218 NH Lelystad. De website van de uitgevende 
instelling is www.thesharinggroup.com. 
 
Contactpersoon: S.G.J. Heesakkers, 085-001-4702 
 
De aanbieder wordt bestuurd door de heren J.H. de Jong en S.G.J. Heesakkers.  
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Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de aanbieder: het bouwen van platforms die 
gedeelde hosting, mobiliteits- en energie-oplossingen aanbieden.  
 
  
 
Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling.  
  
 
De aanbieder is opgericht op 07-jan-2020 en gevestigd in Lelystad  onder het KvK-
nummer 27181496. Het adres van de aanbieder is Albert Einsteinweg 4, 8218 NH 
Lelystad. De website van de aanbieder is www.thesharinggroup.com. 
 
Contactpersoon: S.G.J. Heesakkers, 085-001-4702 
 
De aanbieder wordt bestuurd door de heren J.H. de Jong en S.G.J. Heesakkers.  
 
De aandeelhouders van de aanbieder zijn Stichting Administratiekantoor ûnbedimbere en 
Werknemersparticipatie TSG B.V.  
 
 
Nadere informatie over de uitgevende instelling 
 
De uitgevende instelling is een naamloze vennootschap, opgericht op 07-jan-2000 
en gevestigd in Lelystad onder het KvK-nummer 27181496. Het adres van de 
uitgevende instelling is Albert Einsteinweg 4, 8218 NH Lelystad. De website van de 
uitgevende instelling is www.thesharinggroup.com 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door de heren J.H. de Jong en S.G.J. 
Heesakkers . 
 
 
 
  
 
 
  
 
De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: The Sharing Group N.V. en 
Mijndomein 
 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: hosting, mobiliteits- en 
energie-oplossingen. 
 
De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 
personen. 
 
De uitgevende instelling is de holding vennootschap van een groep van 
ondernemingen. 
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 
het bouwen van platforms die gedeelde hosting, mobiliteits- en energie-oplossingen 
aanbieden.  
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Nadere informatie over de risico’s 
 
  
 
Liquiditeitsrisico: het risico bestaat dat de uitgevende instelling niet aan haar 
betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen omdat ING Bank enige lening of 
kredietfaciliteit zou kunnen opzeggen. Dit betekent dat dit een negatief effect 
zou kunnen hebben op de financiële resultaten van de uitgevende instelling en 
dientengevolge op haar vermogen om rente te betalen en/of de obligaties af 
te lossen.  
 
Kredietrisico: de uitgevende instelling loopt het risico dat haar klanten in 
verzuim raken met betrekking tot hun betalingsverplichtingen. Dit betekent 
dat dit een negatief effect zou kunnen hebben op de financiële resultaten van 
de uitgevende instelling en dientengevolge op haar vermogen om rente te 
betalen en/of de obligaties af te lossen. 
 
Juridische en compliance risico’s: de wet- en regelgeving waaraan de 
uitgevende instelling is onderwerpen is aan verandering onderhevig. Zulke 
veranderingen zouden een negatief effect kunnen hebben op de uitgevende 
instelling. Bovendien leiden technologische innovaties vaak tot een verhoogd 
gebruik van (persoons)gegevens. Het risico bestaat dat de uitgevende 
instelling aanvullende middelen moet aanwenden teneinde naleving van de 
Algemene verordening gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en 
regelgeving met betrekking tot gegevens te verzekeren. Dit betekent dat dit 
een negatief effect zou kunnen hebben op de financiële resultaten van de 
uitgevende instelling en dientengevolge op haar vermogen om rente te 
betalen en/of de obligaties af te lossen. 
 
  
 
 
Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat zowel 
de uitgevende instelling als u als belegger de obligaties onder bepaalde voorwaarden 
vervroegd kan (laten) aflossen. Dit betekent voor u als belegger dat u het risico loopt 
dat u de daarmee vrijkomende gelden niet op dezelfde voorwaarden en tegen hetzelfde 
rentepercentage kunt herinvesteren. 
 
  
 
   
 
 
Risico met betrekking tot beperkte verhandelbaarheid: er is sprake van het risico op 
het niet kunnen vinden van een koper van uw obligaties omdat de obligaties niet 
worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Dit betekent dat u de gelden dan 
niet kunt gebruiken voor een investering die betere voorwaarden en/of een hoger 
rentepercentage biedt. 
 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 4.999.999.  
 
 Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. 

De minimale opbrengst is EUR 100. 
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De opbrengst wordt gebruikt voor verwezenlijking van het doel van de uitgevende 
instelling om via haar dochtermaatschappij MyWheels B.V. een versnelde impact te hebben op 
het gebied van mobiliteit. Van de opbrengst wordt  naar schatting EUR 38.000 
gebruikt voor kosten van juridisch advies (naar schatting EUR 10.000) en 
overige dienstverleners (naar schatting EUR 28.000). 
 
De opbrengst is wel voldoende voor verwezenlijking van het doel van de uitgevende 
instelling om via haar dochtermaatschappij MyWheels B.V. een versnelde impact te hebben op 
het gebied van mobiliteit en bovengenoemde kosten.  
 
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen 

andere kosten. 
 
  

 
 
 
Nadere informatie over het rendement 
 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 
 
De rente bedraagt 5% op jaarbasis. 
 
 Een ieder die op grond van het 1e supplement inschrijft op 1.000 of meer 

obligaties en daarvoor betaalt heeft recht op EUR 150 tegoed dat kan 
worden gebruikt om diensten van MyWheels B.V. mee te betalen. 

 
De belegger ontvangt de rente elk kwartaal. 

 
De obligaties zullen op 1 april 2028 worden afgelost behoudens in geval van 
vervroegde aflossing.  

 
De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 
  

 
 
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 
 
  
 
 
 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
 
De aanbieder is actief sinds datum oprichting. De volgende financiële informatie is de 
meest recent beschikbare informatie. 
 
Balans 
 
De datum van deze informatie is 31 december 2021. 
 
Het eigen vermogen bedraagt € 20.836.682  en bestaat uit: 

 Eigen vermogen: EUR 20.836.682 
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N.B. het groepsvermogen bedraagt EUR 19.218.257. 
 Het vreemd vermogen bedraagt € 42.342.237 en bestaat uit: 

 Voorzieningen: EUR 2.339.116 
 Kortlopende schulden: EUR 23.247.192 
- Langlopende schulden: EUR 16.755.929 

  
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 33/67 Na de uitgifte van de 
obligaties is deze verhouding 31/69 (op basis van de situatie per 31-12-2021 en 
uitgaande van inschrijving op alle aangeboden obligaties).  
  
 
Het werkkapitaal bedraagt € 3.110.971 en bestaat uit: 

 Vlottende activa: EUR 26.358.163, verminderd met 
 Vlottende passiva: EUR 23.247.192 

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is € 15.576.277. Naast een aantal uitstaande 
(maar inmiddels afgeloste) obligaties ten bedrage van EUR 206.705 betreft dit 
2 leningen van ING Bank die de uitgevende instelling op 30-09-2026 respectievelijk 
31-03-2027 afgelost moet hebben.   
 
Zekerheden 
 
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend   voor een 
bedrag van  - . 
   
 
Resultatenrekening 
 
De volgende informatie ziet op boekjaar 2021 en is de meest recent beschikbare 
informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt € 44.605.003 
De operationele kosten over deze periode bedragen € 39.515.968 
De overige kosten over deze periode bedragen €8.838.899 
De netto winst over deze periode bedraagt € -4.325.701 
 
   
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 4.999.999. 
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van) 
aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is € 0 en bestaat uit: 
- 
 
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € -.   
 
Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 
31/69 (op basis van de situatie per 31-12-2021 en uitgaande van inschrijving op alle 
aangeboden obligaties).  
 
Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 8.110.970 en bestaat uit: 

 Vlottende activa: EUR 31.358.162, verminderd met 
 Vlottende passiva: EUR 23.247.192 
(op basis van de situatie per 31-12-2021 en uitgaande van inschrijving op 
alle aangeboden obligaties) 
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op 27-feb-2023 en eindigt op 31-mrt-2023.  
 
De aanbiedingsperiode eindigt eerder dan 31 december 2022 indien op een eerder 
moment op alle aangeboden obligaties is ingeschreven. 
  
De uitgiftedatum van de obligaties is de dag waarop de uitgevende instelling de 
betaling voor de obligaties heeft ontvangen.  
  
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: via de website 

www.thesharinggroup.com/invest. 
 


