
Belangrijkste informatie over de belegging

Certificaten op aandelen van The Freelance Qommunity B.V.

01-06-2022

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 op aandelen worden aangeboden door The Freelance Qommunity

B.V.(hierna te noemen aandelen). De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de

certificaten op aandelen. De uitgevende instelling is The Freelance Qommunity B.V. een

platform voor freelancer. De website van de aanbieder is www.qommunity.net

De volgende entiteiten zijn betrokken bij de aanbieding bij van de aandelen.

- De STAK.

- The Freelance Qommunity B.V. (KVK: 80988733, gevestigd te Amsterdam)

- Calis Holding B.V. (KVK 80984126, gevestigd te Amsterdam)

- Trotz Holding B.V. (KVK 80984029, gevestigd te Amsterdam)

- Experience Investments B.V. (KVK 69770522, gevestigd te Heemstede)
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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 The Freelance Qommunity 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. De

belangrijkste redenen waardoor The Freelance Qommunity B.V.mogelijk niet in staat is

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

- Veranderende en ZZP wetgeving rondom.

- Partners en opdrachtgevers kunnen beloften en verwachtingen niet nakomen.

- Wegvallen/overlijden van de oprichters.

- Verwachte rendementen worden niet behaald.

De certificaten van aandelen zijn - in beginsel vanaf 2023 - (beperkt)

verhandelbaar op het (besloten) platform van The Freelance Qommunity B.V. (powered

by Bondex B.V.) Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is

voor uw certificaten 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 voor een lagere prijs moet verkopen.

Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document onder het kopje “Nadere

informatie over de risico’s” op pagina 4.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De certificaten van aandelen worden aangeboden aan (ervaren) particuliere en zakelijke

beleggers.

De certificaten zijn geschikt voor:

• beleggers die in het ondernemingsplan en het team van

The Freelance Qommunity B.V.geloven;

• beleggers die affiniteit hebben met de branche (als consument of zakelijk);

• beleggers die zich voor de (middel)lange termijn willen committeren; en

• beleggers die zich bewust zijn van de risico’s die aan de orde (kunnen) zijn.

De certificaten van aandelen zijn niet geschikt voor:

• beleggers die - als speculant - korte termijn-doelen nastreven en/of die

dagelijks rendement willen kunnen verzilveren;

• beleggers die zich niet voldoende verdiept hebben in de beschikbare informatie

omtrent de aanbieding van deze certificaten van aandelen;

• beleggers die de risico’s en de mogelijkheid tot verlies van de inleg niet

financieel en/of emotioneel kunnen dragen of geld moeten leven voor de investering;
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Wat voor belegging is dit?

U belegt in een certificaat van een aandeel.

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

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

De prijs van de certificaten van aandelen is €100

Deelname is mogelijk vanaf €100

De datum van uitgifte van de certificaten van aandelen is 14-juni-2022.

De looptijd van de certificaten van aandelen is zodra de participatie ronde succesvol is

afgerond of anders op 26 juli 2022.

Het rendement komt uit de verkoop van de certificaten en dat we in een periode van 4

jaar verwachten dat dat rond de 300% zit.

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

rendement” op pagina 5.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u 1 % transactiekosten bovenop uw inleg welke bij doneren aan

Qommunitrees.

Bij verkoop van uw certificaat betaalt u 1% transactie/administratiekosten

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

In deze ronde is ons doel om maximaal 200.000 euro op te halen. Met dit

wordt € 0,01 gebruikt om kosten af te dekken. 99% wordt gebruikt als werkkapitaal voor

The Freelance Qommunity B.V. en wordt geïnvesteerd in:

• Het team uitbreiden met een Matchmaker en Qommunity Manager - 50%

• Extra budget vrijmaken om meer freelancers te bereiken - 20%

• Netwerk van opdrachtgevers en partners uitbreiden - 10%

• Automatiseren en optimaliseren van het klussenmatching - 10%

Uw inleg behoort tot het vermogen van The Freelance Qommunity 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 4.
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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.

De aanbiedende instelling is The Freelance Qommunity B.V. (KVK: 80988733, gevestigd te

Amsterdam) , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op

23-11-2020 en gevestigd te Amsterdam. www.qommunity.net

Het adres van de aanbiedende instelling is Noordzijde 249, 1064 ME te Amsterdam.

Meerderheidsaandeelhouders en de bestuurder / directeurs van de aanbiedende

instelling zijn Calis Holding B.V.(KVK 80984126,) en Trotz Holding B.V. met beide een

belang van 34.2% na uitgifte in The Freelance Qommunity B.V. te bereiken via: Kiki Calis -

06-46633727.

Minderheidsaandeelhouder van de aanbiedende instelling is Experience Investments

B.V. (KVK 69770522, gevestigd te Heemstede) met een belang van 21.4% in The

Freelance Qommunity B.V.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:

• Helpen en verbinden van freelancers met collega freelancers dmv netwerkevents

• Partnerships voor events en branded content

• Klussen matching met opdrachtgevers en freelancers

Nadere informatie over de risico’s

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 Freelance Qommunity

B.V.mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit

te keren, zijn:

- Veranderende en ZZP wetgeving rondom.

- Partners en opdrachtgevers kunnen beloften en verwachtingen niet nakomen.

- Wegvallen/overlijden van de oprichters.

- Verwachte rendementen worden niet behaald.

Het team functioneert niet naar behoren: Het risico bestaat dat wanneer een team (of

gedeelte van het team) niet naar behoren functioneert of uitvalt er sprake kan zijn van

een risico voor het behalen van het beoogde bedrijfsresultaat. Er kan vertraging ontstaan

in de groei en de planning kan niet waar gemaakt worden. Dit betekent dat er minder
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dividend uit kan uitgekeerd naar beleggers en dat de aandelen in waarde dalen als het

risico zich voordoet.

De certificaten van aandelen zijn - in beginsel vanaf 2023 - (beperkt)

verhandelbaar op het (besloten) platform van The Freelance Qommunity B.V. (Bondex,

powered by Nxchange B.V.) Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen

koper is voor uw certificaten 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 voor een lagere prijs moet

verkopen.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 200.000,-

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet alle certificaten van aandelen worden verkocht.

Het doel is om de community nog beter te maken, zodat we nog meer mensen kunnen

verbinden en in alle vrijheid kunnen laten werken. Het afgelopen jaar hebben we er alles

aan gedaan om een goede basis van het bedrijf neer te zetten. Nu dit staat er goed werkt,

willen we door investeren in het platform en nog een betere service aanbieden aan onze

Qommunity, partners en opdrachtgevers.

We willen juist nu door investeren in het platform. De basis klopt, werkt en gaat goed.

We hebben drie consistente inkomstenstromen via:

1. freelance memberships

2. klussenmatching voor opdrachtgevers

3. partnerships voor events en freelance diensten

Het werkkapitaal dat we in deze ronde gaan ophalen is om deze diensten en

inkomstenbronnen te optimaliseren. Dat betekent in een notendop: market fit

optimalisatie zodat we ons voorbereiden om verder op te schalen en nog meer mensen

kunnen helpen:

- Meer mensen in ons team om nog meer investeren in events en

qommunitymanagement

- Het netwerk uitbreiden van partners en opdrachtgevers

- Automatisering en optimalisatie van het klussenmatching

Nadere informatie over het rendement

Rendement voor jou als investeerder kent vanuit financieel oogpunt 2 manieren namelijk,

de stijging in waarde van het aandeel en het te verwachten dividendrendement. The

Freelance Qommunity heeft tot nu toe alle vrijgekomen middelen teruggei ̈nvesteerd in
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het bedrijf en is daardoor in korte tijd naar breakeven gegaan. Door dit te blijven doen,

kunnen we gezamenlijk de groeiverwachtingen aanhouden. Hierdoor profiteer jij als

mede-eigenaar van de waardestijging van je aandeel.

Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering van aandeelhouders wordt in goed

overleg bepaald hoe hoog de eventuele uitkering van het dividend is. Het dividendbeleid

is afhankelijk van de gemaakte winst en de behoefte naar in welke mate het gezond is om

op korte- en middellange termijn te investeren in de groei van het bedrijf en daarmee de

waardering. Gedurende de eerste jaren is de dividendrendement nihil. Eventuele

dividenduitkering wordt besproken in de AVA en is geen garantie voor de toekomst.

Beloningen:

● Boom in Qommunitree bos voor elke investeerder

● 1 x per jaar toegang tot de niet saaie investeerdersupdate

● Logo / naamsvermelding op de fundingpage indien gewenst

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De aanbiedende instelling - The Freelance Qommunity  B.V. - opgericht op

23-11-2020 en gevestigd te Amsterdam is break-even sinds Q2 2022.

Balans

De datum van deze informatie is 01-juni-2022

Het eigen vermogen bedraagt [€]6.386 en bestaat uit:

Bank / Kas

− Mollie - € 4.126

− BUNQ Bank rekening - € 2.260

−
Het vreemd vermogen bedraagt [€] en bestaat uit:

− lening crowdfunding 2020 - €50.990,00

Dit betreft een lening die de uitgevende instelling voor 31 december 2027

afgelost moet hebben.

− debiteuren - €10.049,50

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is [-61/161 (weergeven zoals 50/50,

totaal 100)]. Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] is

deze verhouding [74/26 (weergeven zoals 50/50, totaal 100)].
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Het werkkapitaal voor uitgifte certificaten bedraagt [€]21.729  en bestaat uit:

− [Debiteuren + [€]11.216]

− [Crediteuren + [€]5.839]

− [Andere vorderingen + [€]14.412]

− [liquide middelen + [€]6.386]

− [Kortlopende schulden + [€]4.447]

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op [periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk aan

de balansdatum van de informatie hierboven ] en is de meest recent beschikbare

informatie.

Cijfers uit jaarcijfers 2021

De omzet voor deze periode bedraagt [€] 143.760

De operationele kosten over deze periode bedragen [€] 244.826

De overige kosten over deze periode bedragen [€] 73.779

De netto winst over deze periode bedraagt [€] -174.845

Voorlopige cijfers 2022 maand 1 tot 6 - concept

De omzet voor deze periode bedraagt [€] 96.423

De operationele kosten over deze periode bedragen [€]92.726

De overige kosten over deze periode bedragen [€] 0.00

De netto winst over deze periode bedraagt [€] 3.697

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de [(certificaten van)

aandelen/participaties/obligaties].

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting [€]

Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van)

aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is [€] en bestaat uit:
− [Eigen vermogen - AGIO + 200k]

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.

Na de uitgifte van de certificaten vanaandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd

vermogen [74/26 (weergeven zoals 50/50, totaal 100)].

Na de uitgifte van de [certificaten van) aandelen] bedraagt het werkkapitaal [€]221.792

en bestaat uit:

− [Debiteuren + [€]11.216]

− [Crediteuren + [€]5.839]

− [Andere vorderingen + [€]14.412]

− [liquide middelen + [€]206.386]

− [Kortlopende schulden + [€]4.447]
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 14 juni 2022 en eindigt op 26 juli of zoveel

eerder als doelbedrag behaald.

De aanbiedingsperiode begint op 14 juni 2022 en eindigt uiterlijk op 31december 2022.

De aanbiedingsperiode zal lopen zolang gewenst of tot alle aandelen zijn verkocht.

De uitgiftedatum van de certificaten van aandelen is 13 juni 2022.

De uitgifte zal beheerd en geadministreerd worden op het investeerdersplatform van

Qommunity, welke te bezoeken is via de volgende link: www.qommunity.net/funding

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:

1. Via www.qommunity.net/funding

2. Via mijn.Qommunity.net
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