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Veelgestelde vragen
Wat zijn certificaten van aandelen?
De aandelen van de vennootschap zijn opgedeeld in 3 soorten aandelen: A, B en C.
De aandelen C zijn verkocht aan het Stichting administratiekantoor Crooked Spider Brewing B.V.
Het stem- en vergaderrecht en het winstrecht van deze aandelen zijn opgesplitst.
Door de aanschaf van een certificaat van aandeel heb jij recht op de winst die dat aandeel
toebehoort, maar het stem- en vergaderrecht wordt uitgeoefend door het bestuur van de stichting.
Wat koop ik dan precies?
Je koopt het recht op het deel van de winst wat wordt uitgekeerd op het aandeel waarvan jij een
certificaat hebt gekocht.
Het aandeel is een aandeel van Crooked Spider Brewing B.V. Hierin brouwen wij bier, verkopen we
bier, en exploiteren we het proeflokaal voor proeverijen en rondleidingen.
Wie zitten er in het bestuur van de stichting?
Het bestuur wordt gevormd door G.C. Beekhuizen als voorzitter, en S.H.L. Hanford, W.G. Iverson en
A.J.T. Kaaks.
Zij stemmen namens de certificaathouders op de algemene vergadering van de vennootschap. Zij
stemmen met inachtneming van de statuten van het STAK en de administratievoorwaarde, en gaan
hierbij uit van het grootste voordeel voor de certificaathouders.
Wat is het certificaathoudersregister?
Op het kantoor van het STAK wordt een register bijgehouden met de namen en contactgegevens van
iedereen die certificaten heeft gekocht. De gegevens moeten door de certificaathouder bijgehouden
worden door het bestuur op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.
Kan ik mijn certificaten verkopen?
Ja en nee.
De certificaten mogen alleen aangeboden worden voor de door het bestuur vastgestelde prijs, welke
in het begin van ieder boekjaar wordt vastgesteld. Echter, de verkoop moet wel goedgekeurd
worden door het bestuur. Hiermee houden zij controle over welke partijen in het bezit zijn van
certificaten. Zo kunnen we bijvoorbeeld concurrenten uitsluiten van aanschaf van certificaten.
Maar, als het bestuur het niet eens is met de verkoop, moeten zij een alternatieve koper aanbieden,
die dan de certificaten zal kopen.
Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd?
Dat is nog onbekend. Dit is afhankelijk van hoe snel onze ketels gevuld raken, hoe de precieze
verhouding huurbrouwen/zelfbrouwen zich ontpopt, en of wij ons proeflokaal mogen gebruiken als
HoReCa. De eerste twee boekjaren keren we sowieso geen dividend uit.
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Jullie hebben nog geen huurcontract?
Klopt. We zijn nog in gesprek met de verhuurder over de voorwaarden, dus formeel gezien hebben
we nog geen contract.
En ook geen vergunning?
Klopt ook. Voor onze vergunningsaanvragen moeten we precies uittekenen wat voor ketels we
neerzetten, waar die staan, hoe de riolering loopt; allemaal zaken waar we nog niet de uitkomst van
hebben, omdat dit afhankelijk is van onze crowdfunding.
We hebben het volste vertrouwen dat wij zodra we weten wat er geplaatst wordt, een vergunning
zullen krijgen voor het brouwen van bier.
Echter, de HoReCa vergunning zal wat lastiger worden.
Omdat het doel is om bier te maken, focussen we daarop. Zodra we het proeflokaal openen, ben jij
daar ook mede-eigenaar van, zolang we dit kunnen financieren vanuit de vennootschap.
Hoeveel bier verwachten jullie te produceren?
De brouwerij gaat niet alleen voor ons eigen merk produceren. We hebben intentieverklaringen van
een aantal brouwmerken die graag hun bieren bij ons zouden produceren. Ook helpen we nieuwe
merken met hun opzet, zodra die op de markt komen brouwen zij hun bier ook bij ons.
Op dit moment verwachten we sowieso 90,000 liter bier te kunnen produceren in het eerste jaar na
opening van de brouwerij.
Als wij alle 20 vergistingstanks die we in gedachte hebben kunnen plaatsen, kan dit oplopen tot
250,000 liter per jaar.
Het brouwhuis zou eventueel nóg meer kunnen produceren, maar dan hebben we wel meer
vergistingstanks nodig. Hiervoor zal de opslag moeten verhuizen, en zullen we opnieuw moeten
investeren.
Is deze investering gecontroleerd door de Autoriteit Financiële markten?
Nee. Je belegt buiten AFM toezicht, en we hebben geen prospectusplicht.
Wel hebben we bij de AFM een melding gemaakt van onze campagne en het informatiedocument
daarbij gevoegd. De AFM toetst deze documenten niet, maar kan wel optreden als achteraf blijkt dat
wij niet hebben gedaan wat we hebben beloofd.

-------Nog meer vragen?
We houden informatieavonden op 28 (NL) en 29 (EN) januari, en 19 (NL) en 20 (EN) februari. We
hopen je daar te kunnen ontmoeten en al je vragen te beantwoorden.
Lukt dat je niet? Bel of mail ons dan even.

