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Prospectus voor de certificaten van aandelen van Deadeye Games B.V. 

1 maart 2020 

 

Wij, Stichting Administratiekantoor Deadeye Games (hierna te noemen: STAK 

DG), bieden certificaten van aandelen aan. Het gaat hierbij om aandelen B van 

Deadeye Games B.V. (hierna te noemen: DG BV). DG BV is de bedenker en 

ontwikkelaar van de computergame: Rulers of the Sea (hierna te noemen: RotS) 

Wij bieden maximaal 95.000 certificaten aan. De prijs van één certificaat bij deze 

aanbieding is € 50,00. De waarde van de certificaten volgt de waarde van de 

aandelen. Deze certificaten van aandelen worden op de website van RotS, Gamer 

Shares genoemd.  

Let op! de certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen. In totaal willen wij de 

komende maanden voor maximaal € 4.750.000,00 certificaten verkopen. Wij kopen 

evenveel aandelen van DG BV als er certificaten worden verkocht. Verkopen wij alle 

certificaten? Dan kopen wij dus 95.000 aandelen van DG BV (de nominale waarde 

van één (1) aandeel DG BV bedraagt € 0,01). 

Let op! de waardering van de certificaten vindt slechts eenmaal per jaar plaats. 

Tevens kunnen de certificaten alleen worden gekocht en verkocht via ons eigen 

(handels)platform. Verkoopt U een certificaat aan een andere belegger? Dan kan het 

certificaat meer geld waard zijn geworden maar ook minder. U krijgt dan meer of 

minder geld voor Uw certificaat dan U er oorspronkelijk voor heeft betaald.  

In deze prospectus vindt U informatie over de certificaten, over ons en over DG BV. 

Ook staan in deze prospectus afspraken die U maakt als U certificaten koopt. Leest 

U deze prospectus aandachtig door voordat U onze certificaten koopt. Heeft U deze 

prospectus gelezen? En wilt U onze certificaten kopen? Dan leest U in deze 

prospectus hoe dat moet. Volledigheidshalve, deze certificaten zijn met name 

geschikt voor (particuliere) beleggers in Nederland.  

Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Er geldt geen prospectusplicht voor de 

activiteit. Wij hebben ervoor gekozen om wel een prospectus op te stellen zodat het 

voor U volledig duidelijk is hoe en waarin U investeert en wat de risico’s zijn.  
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1. Certificaat van aandeel 

 

Een certificaat van aandeel is een waardepapier dat verbonden is met een aandeel. 

Het volgt een aandeel in zijn waarde (koers) en levert een gelijke opbrengst als het 

onderliggende aandeel (dividend). Anders dan bij een aandeel geeft een certificaat 

echter geen recht op deelname aan de stemming op de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (hierna tevens: AvA).  

Er zijn twee (2) typen van certificaten te onderscheiden:  

• Royeerbare certificaten; en 

• Niet royeerbare certificaten.  

Hierbij geldt dat royeerbare certificaten op elk moment door de aandeelhouder c.q. 

certificaathouder kunnen worden omgewisseld voor aandelen en niet royeerbare 

certificaten kunnen alleen met instemming van het administratiekantoor worden 

omgewisseld.  

Let op! deze uitgifte betreft niet royeerbare certificaten. Deze kunnen dus niet 

zonder instemming van ons, STAK DG omgewisseld worden in aandelen. 

De certificering van aandelen is bewust gekozen om een ongewenste overname van 

DG BV tegen te gaan.  
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2. Risicofactoren 

 

De waarde van onze certificaten hangt af van de waarde van de aandelen van DG 

BV. Als U onze certificaten koopt, belegt U dus indirect in de aandelen van DG BV.  

Let op! beleggen zonder risico’s bestaat niet. In dit hoofdstuk staat beschreven 

voor wie de certificaten in het algemeen niet geschikt zijn. Verder staan de volgende 

risico’s beschreven:  

• Risico’s van de certificaten. U leest hierover in hoofdstuk 2.1. 

• Risico’s van DG BV. U leest hierover in hoofdstuk 2.2. 

Het grootste risico dat U loopt wanneer U investeert in onze certificaten, is dat er iets 

gebeurt met DG BV en de aandelen niets meer waard zijn. Dit kan bijvoorbeeld 

wanneer DG BV failliet gaat. Het gevolg is dat onze certificaten ook niets meer 

waard zijn.  

 

2.1 Risico’s van beleggen in onze certificaten 

 

Omdat wij niet alle risico’s kunnen voorspellen, kunnen wij ook niet alle risico’s 

noemen die horen bij beleggen in onze certificaten. Hierna leggen wij U in het 

algemeen de meest belangrijke risico’s van het beleggen in de certificaten uit.  

Niemand wil Uw certificaten kopen 

Indien U Uw certificaten wil verkopen, dan is het niet zeker dat er altijd iemand is die 

Uw certificaten wil kopen. Als er niemand is die de certificaten wil kopen, kunt U de 

certificaten dus niet verkopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de 

certificaten wil kopen voor de prijs die U wil ontvangen. Het kan dus zijn dat U de 

certificaten niet kunt verkopen of niet op het moment dat u dat wil.  

Risico dat u geen dividend krijgt 

DG BV heeft beleid opgesteld wanneer en hoeveel dividend zij maximaal uitkeert 

aan haar aandeelhouders. Daarover leest U in hoofdstuk 5.5. Wij hebben aandelen 

B van DG BV waarvoor wij certificaten uitgeven. Keert DG BV dividend uit? Dan 

krijgen wij dus dividend die wij vervolgens doorbetalen aan alle certificaathouders. 

Betaalt DG BV geen dividend? Dan ontvangen wij geen dividend en ontvangt U dus 

niets.  

De prijs van Uw certificaat kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld Uw certificaten waard zijn, staat niet bij voorbaat vast. Tijdens de 

ontwikkeling van RotS wordt de waardering eenmaal per jaar intern berekend. Na 

het voltooien van de ontwikkeling van RotS wordt de prijs van één certificaat 

eenmaal per jaar door een externe waarderingsexpert vastgesteld. Wilt U Uw 

certificaten verkopen? Dan is het waarschijnlijk dat de koper maximaal de prijs wil 

betalen die is vastgesteld door deze (externe) waarderingsexpert. Het kan zijn dat 

deze prijs lager is dan het bedrag dat U heeft betaald voor Uw certificaat(en). U krijgt 

dan dus minder geld voor Uw certificaat(en) wanneer U verkoopt. Het kan ook zijn 

dat niemand Uw certificaat(en) wil kopen.  
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U kunt Uw certificaten niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in de certificaten via het (interne) handelsplatform van STAK 

DG. De certificaten staan op Uw rekening bij STAK DG. U kunt de certificaten niet 

overmaken/overdragen naar een andere (aandelen)rekening van U buiten STAK DG 

(bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank).  

Wilt u niet meer beleggen via de rekening bij STAK DG? Dan dient U de certificaten 

te verkopen aan iemand anders met een rekening bij STAK DG of iemand die 

daardoor een rekening bij STAK DG verkrijgt. Met het geld kunt U dan opnieuw 

beleggen of U kunt het op een (spaar)rekening bij een bank zetten. Indien niemand 

Uw certificaten wil kopen dan behoudt U Uw certificaten. Indien de verkoopprijs van 

de certificaten lager is dan het bedrag dat U heeft betaald, dan krijgt U minder terug 

voor Uw certificaten.  

U mag niet stemmen in de aandeelhoudersvergadering 

U koopt een certificaat. Een certificaat is niet hetzelfde als een aandeel. U mag 

daarom niet stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DG BV 

U kunt dus niet beslissen over de activiteiten van DG BV. U loopt dus het risico dat 

DG BV besluiten neemt waar U het niet mee eens bent.  

 

2.2 Risico’s die horen bij DG BV 

 

Sommige situaties kunnen nadelig zijn voor DG BV. De aandelen kunnen dan 

minder of zelfs niets meer waard zijn. Het gevolg is dat de certificaten dan ook 

minder of niets meer waard zijn. Dat zijn risico’s voor beleggers die bij iedere 

belegging horen.  

Hieronder leest U over de risico’s die horen bij DG BV.  

DG BV gaat failliet 

Het belangrijkste risico dat U loopt, is dat DG BV failliet gaat. Indien DG BV failliet 

gaat dan zijn de aandelen niets meer waard en zijn Uw certificaten ook niets meer 

waard. Aandeelhouders, samen met certificaathouders, krijgen als laatste betaald 

voor hun aandelen en certificaten. U krijgt dus als laatste betaald. Alle andere (zowel 

bedrijven als personen) die geld van DG BV krijgen, krijgen dus eerder betaald uit de 

middelen die beschikbaar zijn op het moment van faillissement. Alleen als er nog 

geld overblijft, wordt dit verdeeld over de aandeelhouders en certificaathouders. 

Hierbij worden aandeelhouders en certificaathouders in gelijke mate terugbetaald. 

Het kan dus zijn dat U (nagenoeg) niets terug krijgt voor de certificaten.  

Het bereiken van winstgevendheid hangt af van het succesvol bouwen van de 

computergame Rulers of the Sea, een risicovol traject 

Een computergame is een ingewikkeld stuk software om te ontwikkelen en een 

Massive Multiplayer Online Role Playing Game (hierna: MMORPG) is het meest 

complexe soort computergame om te bouwen. Het komt bij soortgelijke projecten 

voor dat de complexiteit onoverkomelijk blijkt en technische problemen zorgen voor 

onoverbrugbare financiering- en/of timingproblemen. Ondanks het feit dat DG BV 

werkt met een zeer uitgewerkt ontwerp en de complexiteit overzichtelijk lijkt, zullen er 
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veel complexe problemen moeten worden opgelost gedurende het project. In het 

ergste geval betekent dit dat het project niet is af te ronden en de waarde van de 

certificaten daardoor daalt of zelfs nihil is. 

Het bereiken van winstgevendheid hangt af van volledige financiering van het 

project 

Het bouwen van RotS is een kostbaar project. Er is voldoende financiering nodig om 

de computergame te kunnen bouwen. Het is mogelijk dat het niet zal lukken om 

voldoende financiering op te halen, waardoor de game niet afgebouwd kan worden. 

In het ergste geval betekent dit dat de waarde van de aandelen nihil zal zijn. Het is 

ook mogelijk dat de financiering niet snel genoeg gerealiseerd wordt om de beoogde 

bouwtijd van drie (3) jaar te realiseren, waardoor het project en de mogelijke 

winstgevendheid vertraagd worden. 

De winstgevendheid van DG BV hangt volledig af van de door haar te 

ontwikkelen computergame, RotS, en de interesse van spelers in dit spel 

De bouw van elke game is een gok, niet anders dan de uitgave van elk boek of elke 

film. Er is geen garantie dat spelers de game interessant genoeg vinden om een 

voldoende grote groep abonnees op te bouwen om winstgevendheid te bereiken. 

Sommige games zijn waanzinnig succesvol, sommigen doen het redelijk, anderen 

halen het niet. Er is geen enkele garantie dat DG BV zal slagen. Dat kan tevens 

betekenen dat DG BV geen dividend betaalt. Het kan ook zijn dat het financiële 

resultaat daardoor zo slecht is, dat DG BV failliet gaat danwel dat de waarde van de 

aandelen van DG BV daalt. Daalt de waarde van de aandelen van DG BV? Dan 

daalt tevens de waarde van de certificaten.  

De concurrentie doet het beter 

DG BV is niet het enige bedrijf dat een MMORPG probeert te ontwikkelen. De 

gaming markt kent een aantal (grote) spelers die in meer of mindere mate als directe 

concurrenten van DG BV kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat DG BV het 

spel, de marketing en/of de sales activiteiten niet voldoende kan ontwikkelen om 

tegen deze bedrijven te concurreren.  

Ook technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij concurrenten) kunnen ertoe leiden 

dat de kwaliteit van de door DG BV te bouwen computergame door andere bedrijven 

wordt voorbijgestreefd. Dit kan ertoe leiden dat verwachte opbrengsten niet of niet 

volledig kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft een negatief effect op het financiële 

resultaat van DG BV. Dit kan betekenen dat DG BV geen dividend betaalt. Het kan 

ook zijn dat het financiële resultaat daardoor zo slecht is, dat de waarde van de 

aandelen van DG BV daalt. Daalt de waarde van de aandelen van DG BV? Dan 

daalt ook de waarde van de certificaten.  
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3. Met wie werken wij samen voor de certificaten? 

 

3.1 Algemeen 

 

Voor de certificaten werken wij samen met DG BV. Hieronder vindt u meer 
(algemene) informatie over ons, STAK DG, en DG BV.  
 

3.2 Stichting Administratiekantoor DG 

 

Als U onze certificaten koopt, belegt U dus in onze certificaten en niet direct in de 
aandelen van DG BV. De afspraken die U daarover maakt staan in deze prospectus. 
Ook staan de afspraken over de certificaten in de administratie-voorwaarden. 
Volledigheidshalve, de administratievoorwaarden vindt u tevens in de bijlage. Ons 
bestuur heeft op 8 januari 2020 besloten om certificaten uit te geven. Onze statutaire 
naam is Stichting Administratiekantoor Deadeye Games. Wij zijn een stichting 
waarop het Nederlands recht van toepassing is. Wij zijn opgericht op 28 oktober 
2019 in Nederland en hebben het volgende statutaire doel: 
 

• “Het tegen toekenning van de certificaten in eigendom ten titel van beheer 
verwerven en administreren van Aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap, het uitoefenen van alle aan die Aandelen verbonden rechten, 
zoals het uitoefenen van stemrecht en het innen van dividend en andere 
uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de Certificaathouders 
uit te keren, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houdt, een en ander met inachtneming van de van 
toepassing zijnde administratievoorwaarden”. 

 
Wij zijn statutair gevestigd in ‘s-Gravenhage, Nederland en houden kantoor te ‘s-
Gravenhage, Nederland. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel in Amsterdam onder nummer 76228029. Indien U een kopie van de 
registratie bij de Kamer van Koophandel wil ontvangen, laat het ons dan weten dan 
sturen wij U deze gratis per email toe.  
 

3.3 DG BV 

 

DG BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is opgericht 

op 27 juni 2019 in Amsterdam, Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing 

op DG BV. Op 8 januari 2020 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van DG BV besloten om nieuwe aandelen uit te geven. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe beleggers (geen voorkeursrecht). 
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DG BV heeft het volgende statutaire doel: 
 

1. Het ontwikkelen, beheren, vermarkten, aankopen en verkopen van intellectual 
technology software, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, digitale 
spelprogramma’s en applicaties;  

2. Het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere 
vennootschappen en ondernemingen;  

3. Het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het 
lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van zekerheden ten behoeve 
van derden; 

4. Het verwerven, exploiteren, bezwaren en vervreemden van (register) 
goederen;  

5. Het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere 
vennootschappen en ondernemingen; 

6. Het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van 
patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, know-
how, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of 
industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en 
het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten; 

7. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 
DG BV is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland en houdt kantoor te ‘s-
Gravenhage, Nederland. DG BV is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 75214474. Wilt U een kopie 
van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten, dan sturen wij U 
deze gratis per email toe. 
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4. Informatie over de certificaten 

 

In dit hoofdstuk leest U informatie over de certificaten zelf. Zoals U in hoofdstuk 1 
heeft kunnen lezen is een certificaat van aandeel een waardepapier dat verbonden 
is met een aandeel. Het volgt een aandeel in zijn waarde (koers) en levert een 
gelijke opbrengst als het onderliggende aandeel (dividend). Anders dan bij een 
aandeel geeft een certificaat echter geen recht op deelname aan de stemming op de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
 

4.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

 

Wij bieden de certificaten aan zowel particuliere beleggers als professionele 
beleggers aan. Dat betekent niet automatisch dat de certificaten voor U geschikt zijn 
als U een particuliere belegger of een professionele belegger bent. 
 
Let op! Aan onze certificaten zijn risico’s verbonden. Onze certificaten zijn daarom 
alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de 
(algemene) risico’s leest u in hoofdstuk 2. Wij kunnen U niet adviseren of de 
certificaten voor U geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. 
Bijvoorbeeld van Uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld U heeft. Of 
welke beleggingen U al heeft. En of U veel of weinig risico wil nemen. Wilt U 
beleggen in onze certificaten? Gaat U bij twijfel dan eerst naar een financieel 
adviseur. 
 
Het is niet verstandig om al Uw (spaar)geld in onze certificaten te beleggen. Het is 
bijvoorbeeld ook belangrijk om een deel van Uw geld te sparen op een bankrekening 
en/of Uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 
 
Voor wie zijn onze certificaten niet geschikt? 
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan 
kunt u onze certificaten beter niet kopen. 
 

1. U wilt geen risico lopen op Uw beleggingen; 
2. U heeft geen ervaring met beleggen; 
3. U snapt niet wat DG BV doet; 
4. U snapt niet hoe certificaten of aandelen werken; 
5. U wilt geen geld verliezen; 
6. U leent geld en U gebruikt dit om te beleggen; 
7. U heeft minder pensioen of minder geld om belangrijke dingen te kunnen 

doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als U geld verliest door de 
certificaten; 

8. U heeft het geld van de certificaten nodig; 
9. U kunt het geld niet missen; en 
10. U heeft uitkeringen (dividend) van DG BV nodig om belangrijke dingen te 

kunnen doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 
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4.2 Een overzicht van de certificaten 

 

Aantal certificaten: Wij bieden 95.000 certificaten van de aandelen B in DG BV aan. 

Hierbij geldt dat er zowel een minimum als een maximale omvang is waarop 

beleggers kunnen inschrijven. Wij maken geen onderscheid (geen voorkeursrecht) 

tussen beleggers bij deze aanbieding. Voor ieder verkocht certificaat houden wij één 

(1) aandeel B van DG BV. 

Prijs: De prijs van de certificaten is € 50,00 per stuk. De prijs staat tevens op de 
website van Rulers of the Sea: www.rulersofthesea.com. Deze prijs staat vast voor 
deze aanbieding.  
 
Maximaal bedrag: Wij zullen voor maximaal € 4.750.000,00 certificaten aanbieden 
(zijnde, 95.000 stuks maal € 50,00 per stuk). 
 
Kosten: U betaalt kosten voor het kopen van certificaten. Het gaat om één procent 
(1%) van het bedrag waarvoor u certificaten koopt. Deze kosten betaalt U aan STAK 
DG. Koopt U bijvoorbeeld voor € 1.750,00 certificaten? Dan betaalt u dus aanvullend 
€ 17,50 kosten. Deze kosten zijn eenmalig. Deze kosten zijn met name 
administratie- en beheerkosten voor het inschrijven van Uw gegevens in het 
certificatenregister. 
 
Aantal beschikbare aandelen: Voor deze aanbieding van certificaten zal DG BV 
maximaal 95.000 nieuwe aandelen B uitgeven. 
 
Euro: De certificaten zijn in Euro. 
 
Niet omwisselbaar: De certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen B.  
 
Start datum: maandag, 2 maart 2020 om 10:00 
 
Minimum: U dient minimaal 4 certificaten te kopen. 
 
Maximum: U kunt maximaal 200 stuks kopen, zijnde € 10.000. Wilt u meer dan 200 
certificaten kopen, dan verzoeken wij U direct contact op te nemen met één van de 
bestuurders van DG BV om een afspraak te maken.  
 
Tot wanneer kunt u certificaten kopen?: vrijdag 29 mei 2020 om 17:00. 
 
Certificaten zijn op naam: Dit betekent dat u als eigenaar van de certificaten staat 
geregistreerd in het certificatenregister van STAK DG. Een certificaat is echter geen 
fysiek stuk dat wij afgeven. 
 
Register: In het register staat hoeveel certificaten U heeft. Een uittreksel uit het 
register is voor iedere certificaathouder te allen tijde gratis opvraagbaar. Indien U 
een uittreksel wil ontvangen, dient U een email te sturen naar: investor@rots.com. 
Uw verzoek wordt binnen 5 werkdagen beantwoord.  
 
  

http://www.rulersofthesea.com/
mailto:investor@rots.com
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4.3 Rechten en beperkingen die horen bij de certificaten 

 

Bij de certificaten horen de volgende rechten: 
 

• Het recht op betaling van het uitgekeerde dividend indien DG BV dividend 
uitkeert. Dit kan in contanten zijn maar ook bijvoorbeeld in certificaten; 

• Het recht op betaling van het restant van het vermogen van DG BV, indien 
DG BV wordt ontbonden; 

• Het recht om de certificaten vrij te verkopen, zonder dat er een 
blokkeringsregeling (beperking van verkoop) geldt. Meer informatie over het 
verkopen van de certificaten leest u in hoofdstuk 7; 

• Het recht om de certificaten mee te verkopen als de aandelen van DG BV 
worden verkocht aan een derde. Hoe dit precies werkt, leest u in de 
administratievoorwaarden; 

• Het recht om extra certificaten te kopen als DG BV nieuwe aandelen uitgeeft. 
Dit is een voorkeursrecht. Dit recht kan door ons, STAK DG worden 
uitgesloten; 

• Het recht om vergaderingen voor certificaathouders bij te wonen. Meer over 
deze vergaderingen leest u in hoofdstuk 14; en 

• Het recht op informatie over jaarrekeningen die DG BV publiceert. 
 

Bij de certificaten horen de volgende beperkingen: 
 

• Er geldt geen recht om de Algemene Vergadering van Aandelen van DG BV 
bij te wonen; 

• De certificaten kunnen niet worden omgeruild voor aandelen van DG BV; 

• Er geldt een plicht voor de overige aandeelhouders om al haar aandelen (en 
certificaten) mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht aan een 
derde. Dit kan alleen als deze verkoop op zakelijke voorwaarden plaatsvindt 
en op verzoek van aandeelhouder(s) die de meerderheid (tenminste 51%) 
van de aandelen in DG BV in bezit hebben. U krijgt dan de koopsom van het 
aandeel dat hoort bij het certificaat. De certificaten vervallen daarna; 

• Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratie-
voorwaarden. Wij mogen hier zelf over beslissen; 

• Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend; en 

• Er geldt een plicht om wijzigingen in Uw naam of adres (inclusief 
emailadres) binnen 10 werkdagen aan ons door te geven. Indien U dit niet 
doet, dan kunnen wij U niet meer informeren totdat U Uw gewijzigde 
gegevens aan ons heeft doorgegeven.  
 

4.4 Wij mogen deze aanbieding van certificaten intrekken of uitstellen 

 

Wij mogen besluiten om de aanbieding van certificaten te allen tijde in te trekken. Dit 
betekent dat u dan geen certificaten kunt kopen. Als U zich al heeft ingeschreven en 
heeft betaald, dan krijgt U uiteraard Uw geld terug. Wij mogen ook besluiten om de 
aanbieding uit te stellen. Dan kunt U pas later inschrijven. Ook dan krijgt U Uw geld 
terug als U zich al heeft ingeschreven en heeft betaald. Wilt U de certificaten kopen 
wanneer wij de aanbieding weer doen? Dan moet U zich op dat moment dus 
opnieuw inschrijven. 
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Als wij besluiten om de aanbieding in te trekken danwel uit te stellen, dan laten wij 
dat weten op de website van Rulers of the Sea: www.rulersofthesea.com. Wij mogen 
een dergelijk beslissing onder alle omstandigheden nemen als de formele verkoop 
van de certificaten nog niet heeft plaatsgevonden. 
 

4.5 Ons bestuur 

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DG BV besluit uit hoeveel 
personen ons bestuur bestaat. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft 
besloten dat ons bestuur vanaf oprichtingsdatum uit drie (3) personen bestaat. Ons 
bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 

• De heer P.L. Schreuder Jonkman. Hij is tevens bestuurder en algemeen 
directeur van DG BV. Hij is op 16 december 2019 benoemd voor onbepaalde 
tijd. 

• De heer H.W. Wielink. Hij is tevens bestuurder en technisch directeur van DG 
BV. Hij is op 16 december 2019 benoemd voor onbepaalde tijd; en 

• De heer H.J. van Eikenhorst. Hij is tevens bestuurder en financieel directeur 
van DG BV. Hij is op 16 december 2019 benoemd voor onbepaalde tijd. 

 
Ons bestuur vertegenwoordigt ons. Voor een aantal besluiten geldt dat alle 
bestuurders (unaniem) akkoord moeten zijn. Het gaat om de volgende besluiten: 
 

• Besluiten om alle certificaten of een deel van de certificaten te decertificeren 
(om te zetten in aandelen); 

• Besluiten om onze statuten te veranderen; 

• Besluiten om de administratievoorwaarden te veranderen; 

• Besluiten tot juridische fusie of splitsing van ons; 

• Besluiten tot onze ontbinding; en 

• Besluiten om de aandelen B in DG BV die wij houden te verkopen. 
 
U kunt hier meer over lezen in onze statuten (zie tevens hoofdstuk 17). 
  

http://www.rulersofthesea.com/
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4.6 Onze certificaathouders 

 

DG BV heeft op dit moment een aantal certificaten uitgegeven aan haar 
medewerkers. Dit betreft certificaten voor het ontwikkelen van RotS. Dit betreft de 
volgende certificaathouders:  
 

Certificaathouder(s) Aantal 

Medewerker 1 10.000 

Medewerker 2 1.000 

Medewerker 3 1.000 

Medewerker 4 10.000 

 
Voor alle vier (4) bovengenoemde certificaathouders geldt een lock-up periode. Dat 
betekent dat deze certificaathouders pas hun certificaten kunnen verkopen als de 
lock-up periode van vijf (5) jaar voorbij is. Deze lock-up periode is gestart op 27 juni 
2019 en loopt derhalve tot en met 27 juni 2024. 
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5. Informatie over de aandelen van DG BV 

 

Voor ieder certificaat kopen wij één (1) aandeel van DG BV. Het gaat hierbij om 
aandelen B. Voor deze aanbieding van certificaten verwacht DG BV op 2 juni 2020 
maximaal 95.000 nieuwe aandelen B uit te geven. De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van DG BV heeft op 8 januari 2020 besloten deze nieuwe aandelen 
B te zullen uitgeven.  
 
Hieronder vindt U meer informatie over de aandelen van DG BV. Deze informatie 
gaat ook over de statuten van DG BV. Een kopie van de statuten is voor iedere 
certificaathouder te allen tijde gratis opvraagbaar. Indien U een kopie wil ontvangen, 
dient U een email te sturen naar: investor@rots.com. U leest hier ook over in 
hoofdstuk 17. 
 

5.1 Informatie over het aandelenkapitaal 

 

Het huidige aandelenkapitaal van DG BV bestaat uit 120.500 aandelen met een 
nominale waarde van € 0.01 per aandeel. De aandelen worden gehouden door een 
viertal (4) aandeelhouders, waarbij wij, STAK DG één van de aandeelhouders zijn. 
De overige aandelen zijn in handen van de drie (3) oprichters van DG BV.  
 

Huidig Aandelenkapitaal 

Aandelen DG BV - oprichters 98.500 

Aandelen A DG BV - STAK DG 22.000 

  

Nominale waarde per Aandeel €0,01 

  

Nominale waarde aandelen per 31 december 2020 €1.205 

 
Het aandelenkapitaal kan veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen in te 
trekken of door extra aandelen uit te geven. Indien alle certificaten verkocht worden, 
zal het nieuwe aandelenkapitaal van DG BV er als volgt uitzien:  
 

Nieuw Aandelenkapitaal 

Aandelen DG BV - oprichters 98.500 

Aandelen A DG BV - STAK DG 22.000 

Aandelen B DG BV - STAK DG 95.000 

  

Nominale waarde per Aandeel €0,01 

  

Nominale waarde aandelen per 2 juni 2020 €2.155 

 
Het verschil tussen de aandelen A en B is het stemrecht. Aandelen A geven het 
recht op stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aandelen B 
geven geen recht op stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 

mailto:investor@rots.com
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5.2 Rechten en verplichtingen die horen bij de aandelen 

 

Bij de aandelen B, en dus ook ieder aandeel B dat wij kopen, horen onder andere de 
volgende rechten: 
 

1. Het recht om uitkeringen (zoals dividend) te ontvangen. Het gaat om een 
uitkering in geld of in aandelen of certificaten van aandelen van de winst die 
DG BV heeft gemaakt. Het gaat ook om een uitkering als DG BV wordt 
verkocht of ontbonden. Wij zullen de dividenden en vergoedingen die wij 
ontvangen, volledig doorbetalen aan de certificaathouders met inhouding van 
de verschuldigde belasting(en) en eventuele administratiekosten; 

2. Het (aandeelhouders)recht op het restant van het vermogen indien DG BV 
wordt ontbonden wordt ook volledig doorbetaald aan de certificaathouders 
met inhouding van de verschuldigde belasting(en); 

 
Geeft DG BV nieuwe aandelen uit? Dan hebben bestaande aandeelhouders en 
certificaathouders een voorkeursrecht. Dat betekent dat zij als eerste deze aandelen 
mogen kopen. Dit voorkeursrecht kan echter door ons worden uitgesloten. 
 
De rechten die horen bij de aandelen van DG BV kunnen veranderen. Dit kan 
bijvoorbeeld als de statuten van DG BV veranderen. De statuten kunnen alleen 
worden veranderd als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daarmee 
instemt. Hiervoor dient een speciale vergadering te worden bijeengeroepen waar 
minimaal zestig procent (60%) van de geplaatste aandelen vertegenwoordigd is. Een 
besluit kan rechtsgeldig worden genomen als minimaal zestig procent (60%) van de 
stemmen van aandelen A in die vergadering voor de statutenwijziging stemt. 
 

5.3 Vergaderingen van aandeelhouders 

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DG BV zal minimaal één (1) 
keer per jaar worden gehouden. De vergadering zal tevens voor alle aandeelhouders 
en certificaathouders van DG BV te volgen zijn via het internet.  
 
Het (volledige) bestuur van DG BV zal bij deze vergadering aanwezig zijn om vragen 
te beantwoorden. De vergadering zal worden aangekondigd door een 
(oproepings)brief aan alle aandeelhouders via het opgegeven email-adres. De 
oproep vindt uiterlijk veertien (14) werkdagen voor de vergadering plaats.  
 
Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
(minimaal 51%). Behalve als in de statuten staat dat een gekwalificeerde 
meerderheid (minimaal 60%) verplicht is. Ook kunnen besluiten buiten de 
vergadering worden genomen. Dat kan alleen als alle personen die gerechtigd zijn 
om de vergadering bij te wonen het daarmee eens zijn en als het volledige bestuur 
van DG BV daarover gehoord is.  
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5.4 Afspraken met aandeelhouders 

 

De aandeelhouders van DG BV hebben op 28 oktober 2019 een 
aandeelhoudersovereenkomst met elkaar opgesteld. De belangrijkste punten daaruit 
zijn als volgt: 
 

1. Er geldt een recht om de aandelen mee te verkopen als aandelen worden 
verkocht aan een derde. Dit is een zogenaamde Tag Along Recht bepaling. 
Hoe dit precies werkt, leest u in de administratievoorwaarden. 

2. Bij een Tag Along bepaling beslist het bestuur van STAK DG of de aandelen 
die de STAK DG in bezit heeft, verkocht worden. Indien deze aandelen 
verkocht worden, ontvangt U de opbrengst van Uw certificaat(en). Na de 
verkoop bezit U geen certificaat meer. 

 

5.5 Dividend 

 

Aandeelhouders van DG BV hebben recht op dividenden, als DG BV deze uitkeert. 
DG BV kan alleen dividend uitkeren als er winst is gemaakt. 
 
DG BV heeft de volgende regels voor het uitkeren van dividend: 
 

1. De aandeelhouders hebben recht op de winst voor zover deze niet wordt 
geïnvesteerd voor de verdere groei en ontwikkeling van DG BV. Er is sprake 
van winst als het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal inclusief wettelijke reserves; 

2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt of dividend wordt 
uitgekeerd. Uitgangspunt is dat maximaal vijftig procent (50%) van de 
behaalde winst wordt uitgekeerd. De overige vijftig procent (50%) wordt 
gebruikt om zowel de levensduur van de computergame, RotS, te verlengen 
als ook commercieel aantrekkelijk te houden; 

3. Besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om dividend uit te 
keren? Dan kan alleen dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit 
goedkeurt. Het bestuur zal dit goedkeuren. behalve als het bestuur weet of 
redelijkerwijs hoort te voorzien dat DG BV opeisbare schulden niet kan 
(blijven) betalen na het uitkeren van het dividend; en  

4. Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen vijf (5) jaar, dan vervalt 
het dividend. 

 
Let op! Tot op heden heeft DG BV geen dividend uitgekeerd. DG BV verwacht in de 
toekomst circa vijftig procent (50%) van de (toekomstige) winsten te investeren om 
de computergame commercieel aantrekkelijk te houden en de levensduur van de 
game te verlengen.  
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5.6 Verwatering 

 

Voor ieder certificaat dat wij uitgeven, zullen wij één (1) aandeel B van DG BV 
kopen. DG BV zal hiervoor nieuwe aandelen uitgeven. De aandeelverhoudingen 
zullen hierdoor veranderen.  
 
Hieronder ziet u de aandeelhoudersverhoudingen als wij 95.000 certificaten 
verkopen en wij dus 95.000 aandelen B van DG BV verkrijgen: 
 

Situatie voor emissie van de aandelen B van DG BV 

Oprichters DG BV 98.500 Aandelen A 81,74% 

Wij, STAK DG 22.000 Aandelen A 18,26% 

Totaal 120.500 Aandelen A 100% 

 

Situatie na eerste emissie van de aandelen B van DG BV 

Oprichters DG BV 98.500 Aandelen A 45,71% 

Wij, STAK DG 22.000 Aandelen A 10,21% 

Wij STAK DG 95.000 Aandelen B 44,08% 

Totaal 215.500 Aandelen A + B 100% 

 

Let op! In de toekomst houdt DG BV nadrukkelijk de mogelijkheid open om 

nogmaals certificaten van aandelen uit te geven.  
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6. Als U certificaten wil kopen 

 

Heeft U deze prospectus gelezen? En wilt U certificaten kopen? Dan leest U 
hieronder hoe U dat kunt doen. 
 

6.1 U schrijft in 

 

Om certificaten te kunnen kopen, moet U twee (2) dingen doen: 
 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van 
RotS: www.rulersofthesea.com. Heeft U Uw inschrijfformulier eenmaal 
verstuurd? Dan kunt U Uw inschrijving niet meer veranderen. 

 
Wij moeten het inschrijfformulier uiterlijk op 29 mei 2020 om 17h00 uur hebben 
ontvangen, dan stopt de periode om in te schrijven voor deze certificaten. Wij 
kunnen een eerdere datum kiezen om de inschrijving te stoppen. Dat kunnen wij 
bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben. Wij kunnen ook een latere 
datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen hebben op 
het moment dat de inschrijfdatum nadert. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan 
laten wij dat weten op de website van RotS: www.rulersofthesea.com. 
 

2. U betaalt het bedrag waarvoor U certificaten wil kopen. Dat doet U door het 
bedrag van de certificaten (aantal certificaten a € 50 per stuk) plus één 
procent (1%) inschrijfkosten over te maken op onze bankrekening. Indien U 
bijvoorbeeld 5 certificaten wil kopen dan maakt U dus € 252,50 over (zijnde, 5 
certificaten * € 50 per stuk + 1%). Ons bankrekeningnummer is: 
NL98ABNA0848895266. U moet het bedrag uiterlijk op 29 mei 2020 om 
17h00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u 
certificaten krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit. 

 
Wij gebruiken het volgende tijdschema: 
 

• 29 mei 2020 – de inschrijving stopt om 17h00. 
 

• 2 juni 2020 – Wij maken op de website van RotS bekend hoeveel 
inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  

 

• 2 juni 2020 – Wij verkrijgen de gekochte aandelen B van DG BV en geven de 
certificaten uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:  

 
1. Wij hebben het geld van de certificaten ontvangen;  
2. De beleggers in de certificaten krijgen de certificaten toebedeeld en worden 

ingeschreven in het register;  
3. STAK DG registreert in haar administratie hoeveel certificaten iedere 

belegger heeft, alsmede de naam, adres en emailadres van iedere 
certificaat houder;  

4. STAK DG stuurt iedere belegger een bericht. In dit bericht staat vermeld of 
U certificaten heeft gekregen en zo ja, hoeveel certificaten U heeft 
gekregen; en 

http://www.rulersofthesea.com/
http://www.rulersofthesea.com/
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5. De afspraken over de certificaten zoals opgenomen in deze prospectus 
gelden vanaf nu tussen U en ons.  
 

Het kan zijn dat U minder certificaten krijgt dan U op Uw inschrijfformulier heeft 
aangegeven. Dit kan het geval zijn als er meer personen certificaten willen kopen 
dan er worden aangeboden. In dat geval kijken wij naar het moment dat wij de 
betaling hebben ontvangen. Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen 
betalingen aan. Krijgt U minder certificaten? Dan krijgt U een deel van Uw geld 
terug. Het kan ook zijn dat U geen certificaten krijgt. Dan krijgt U al Uw geld terug. 
Zijn al onze certificaten verkocht voordat wij Uw inschrijfformulier ontvangen? Dan 
krijgt U Uw geld terug. Volledigheidshalve, wij, zijnde STAK DG storten het geld 
terug op de bankrekening die U heeft gebruikt om te betalen. Dat doen wij binnen vijf 
(5) werkdagen na het einde van de inschrijfdatum. 
 
De certificaten worden eenmaal per jaar, op een door ons gekozen tijdstip, 
gewaardeerd maar U mag Uw certificaten te allen tijde verkopen. Wij informeren U 
tijdig over het tijdstip van de waardering (minimaal veertien (14) dagen van tevoren). 
 

6.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

 

Wij kunnen de aanbieding van de certificaten stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat 
kunnen wij doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. 
Wij willen minimaal voor € 2.000.000,00 certificaten verkopen. Dat zijn 40.000 
certificaten. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan kunnen wij de aanbieding 
stoppen. De reden hiervoor kan zijn dat dan voor DG BV in verhouding de kosten om 
certificaten uit te geven te hoog zijn. 
 
Stoppen wij de aanbieding? Dan plaatsen wij een bericht op de website van RotS: 
www.rulersofthesea.com.  
 
Heeft u ons al betaald? Dan krijgt U Uw geld binnen vijf (5) werkdagen terug na de 
aankondiging dat wij de aanbieding stoppen. Wij, STAK DG maken het geld over 
naar de bankrekening die U heeft gebruikt om te betalen. 
 

  

http://www.rulersofthesea.com/
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7. Als U certificaten wil verkopen 

 

U kunt alleen certificaten verkopen aan een andere belegger bij STAK DG 
Wilt U Uw certificaten verkopen? Dan kunt u dat alleen doen aan een belegger die 
een rekening heeft of er een wil openen bij STAK DG.  
 
Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij STAK DG? 
Eenmaal per jaar wordt de prijs van één (1) aandeel DG BV door een (externe) 
waarderingsexpert vastgesteld. Wij, STAK DG, publiceren deze prijs de eerst 
volgende werkdag op de website van RotS: www.rulersofthesea.com.  
 
Volledigheidshalve, gedurende de ontwikkeling van RotS, wordt de prijs van één 
certificaat door een interne waarderingsexpert vastgesteld. Dit wordt met name 
gedaan uit kostenoverwegingen om zodoende zoveel mogelijk van de 
binnengekomen financiering te gebruiken voor het ontwikkelen van de 
computergame, RotS.  
 
U kunt Uw certificaten te alle tijde verkopen op ons handelsplatform voor iedere 
willekeurige prijs, mits de persoon(en) die de certificaten van U koopt, ook een 
rekening heeft bij STAK DG. Die persoon (koper) krijgt dan de certificaten op zijn 
rekening bij ons en U (verkoper) krijgt het geld gestort op Uw rekening door STAK 
DG.  
 
Verkoopt u certificaten? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de certificaten heeft 
verkocht 
Ook betaalt u kosten één procent (1%) van het verkoopbedrag aan STAK DG voor 
het verkopen van certificaten op het handelsplatform. Dat zijn met name de kosten 
voor de administratie, verwerking en beheer van de certificaten. 
 

  

http://www.rulersofthesea.com/
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8. Informatie over DG BV 

 

Hieronder vindt u meer algemene informatie over DG BV  
 
DG BV is opgericht op 27 juni 2019 als een besloten vennootschap onder 
Nederlands recht. DG BV is derhalve een rechtspersoon naar Nederlands recht. In 
het Nederlandse recht moeten rechtspersonen worden onderscheiden van 
“natuurlijke personen”, mensen van vlees en bloed. Net als natuurlijke personen 
kunnen rechtspersonen aan het maatschappelijke verkeer deelnemen. Echter, een 
rechtspersoon moet altijd worden vertegenwoordigd door een bestuur(der) maar als 
een rechtspersoon handelingen verricht via deze bestuur(der), wordt niet de 
bestuur(der) in privé maar de rechtspersoon gebonden.  
 
Het bestuur van DG BV wordt verricht door haar drie (3) oprichters/bestuurders, 
zijnde de heren Schreuder Jonkman, Wielink en Van Eikenhorst. In onderling 
overleg is besloten dat de heer Schreuder Jonkman zal optreden als algemeen en 
creatief directeur, de heer Wielink als technisch directeur en de heer Van Eikenhorst 
als financieel directeur. In de toekomst zullen de oprichters een management fee 
ontvangen voor hun werkzaamheden. Deze management vergoeding zal tegen 
marktconforme voorwaarden worden aangegaan rekening houdend met de fase 
waarin DG BV zich bevindt. Tot op heden hebben alle drie (3) de bestuurders geen 
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden anders dan in aandelen ten tijde 
van de oprichting van DG BV.  
 
De oprichters hebben het voornemen uitgesproken om tenminste tot en met 1 
januari 2025 aan te blijven als bestuurder van DG BV.  
 

8.1 Activiteiten DG BV 

 

DG BV is opgericht als studio met als voornaamste doel het ontwikkelen, beheren en 
vermarkten van de te bouwen computergame, RotS. DG BV zal op korte termijn (< 1 
jaar) geen andere activiteiten ontplooien.  
 

8.2 Hoe ziet het bedrijf van DG BV eruit 
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8.3 Belangrijkste markten 

 

De computergame RotS zal wereldwijd speelbaar zijn op elke markt die de game 
toelaat. Het ontwerp van de game is dusdanig dat de speelervaring het beste zal zijn 
als wereldwijde culturen als spelers in de game vertegenwoordigd zijn. 
 
In primaire marketing gedurende de bouwfase zal RotS zich richten op de grootste 
markten waar ook de meeste investeerders te vinden zijn. Bij deze marketing zal de 
focus liggen op gamers die potentiele abonnees zijn (en daarmee de grootste 
stempel op de game drukken omdat zij de regeringen in de game vormen). 
 
De belangrijkste spelersgroepen zijn in drie hoofdmarkten onder te verdelen: 
 

1. De Noord-Amerikaanse markt (USA, Canada); 
2. De West-Aziatische Markt (met name Korea, Japan, China); en 
3. De Europese Markt (met name de UK en de EU zone). 

 
In een tweede fase, dichter bij de lancering van de game, zal RotS zich ook op 
secundaire markten richten, met name daar waar de diversiteit van de gamers 
culturele invloed toevoegen aan de historische game wereld. De secundaire 
hoofdmarkten zijn: 
 

1. Oost Europa (met name Rusland, Polen, Roemenië, Hongarije, Tsjechië); 
2. Zuid-Azië (met name India); 
3. Zuid Amerika (met name Brazilië, Mexico); 
4. Zuidoost-Azië (met name Singapore, Thailand, Indonesië); en  
5. West-Azië en Midden Oosten (met name Turkije, Saoedi Arabië, Israël). 

 
In een derde fase, direct na de lancering van RotS, zal de marketing zich richten op 
de free-to-play markt. Dit is een brede groep van wereldwijde gamers die de game 
weliswaar gratis zullen spelen, maar niet deel uitmaken van de spelersgroep die de 
game wereld bestuurt. Zij geven kleinere bedragen uit aan de game, maar maken de 
game wereld interessant en dynamisch met hun aanwezigheid en zijn potentiele 
abonnees. 
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Het is mogelijk dat RotS in bepaalde landen geweerd wordt, bijvoorbeeld in Noord 
Korea of China. RotS Sea geeft een realistische historische wereld weer die niet 
altijd hoeft te stroken met hoe een land zich in de moderne tijd wenst te presenteren. 
Alhoewel RotS het liefst open staat voor alle nationaliteiten zal DG BV er niet voor 
kiezen om game inhoud aan te passen om aan de eisen van nationale regeringen 
indien deze vragen om het historisch realisme van de game geweld aan te doen. 
 

8.4 Research & development en octrooien 

 

Bij DG BV draait het om technologie en het bouwen van de computergame, RotS. 
Research & development, zijnde onderzoek en ontwikkeling (hierna: R&D) en de 
bescherming van auteursrechten zijn daarom erg belangrijk voor DG BV.  
 
Echter, bij het bouwen van de computergame, RotS, zal gebruik gemaakt worden 
van een combinatie van de laatst bekende technieken en technologie. DG BV 
verwacht niet dat zij zelf nieuwe hard- of software dient te ontwikkelen voor het 
bouwen van de computergame, RotS. De kosten voor R&D en octrooien zullen 
derhalve beperkt.  
 

8.5 De geschiedenis van DG BV 

 

Deadeye Games bestaat als naam en team sinds juni 2018. Het werk aan het 
ontwerp van RotS, de computergame waarvoor DG BV is opgericht, is begonnen in 
het begin van 2016. In 2019 is DG BV juridisch opgericht (kamer van koophandel nr. 
75214474, Den Haag). Bij deze oprichting zijn drie (3) oprichters toegetreden tot het 
bedrijf als bestuur. Voorts zijn meerdere teamleden toegetreden als houder van 
aandelen certificaten. 
 
De naam van Deadeye Games refereert aan een houten blok dat op klassieke 
zeilschepen gebruikt werd om verschillende touwen met elkaar te verbinden. De drie 
gaten in het ronde blok deden het op een schedel lijken, waardoor dit blok ‘Deadeye’ 
genoemd werd. Deze nautische symboliek keert terug in het logo van Deadeye 
Games.  
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8.6 De toekomst van DG BV 
 
DG BV is een studio die is opgericht rondom één product, het ‘Rulers of the Sea’ 
project. RotS is een game die niet werkt op basis van een eenmalige verkoop, maar 
een langdurige abbonementsverkoop. Daarmee is dit project ook een langdurige 
verplichting. Er zijn voorkomende gevallen waarin games zoals RotS (MMORPG’s) 
al meer dan twintig jaar bestaan. Dit is in tegenstelling tot games die eenmalig 
worden uitgegeven, dus waarvan de levenscyclus van een project na de lancering 
afloopt en een ontwikkelteam ontbonden wordt. 
 
Het ontwikkelteam van RotS zal na de lancering van de game in aangepaste vorm 
blijven bestaan, want voortdurend zal nieuwe en verbeterde content worden 
ontwikkeld. Daarnaast zal behoefte blijven aan een service, community en verkoop 
team, en bedrijfskundig en financieel management. DG BV zal als juridische entiteit 
de beheerder en eigenaar van de RotS titel blijven, en zijn focus blijven richten op 
het voortbestaan van de titel.  
 
Als DG BV de behoefte heeft om ook andere game projecten te ontwikkelen ligt het 
voor de hand dit in andere juridische entiteiten te doen die niet aan RotS verbonden 
zijn. Het is wél mogelijk dat dit wederom plaatsvindt onder de merknaam Deadeye 
Games.  
 

8.7 Belangrijkste contracten 

 

DG BV en STAK DG hebben (nog) geen belangrijke contracten gesloten buiten hun 
normale bedrijfsuitoefening. Vooralsnog zijn er ook geen plannen om dit op korte 
termijn (< 1 jaar) te doen.  
 

8.8 Partijen waar DG BV mee samenwerkt 

 

DG BV werkt op dit momenteel niet samen met andere bedrijven in een (strategisch) 

partnership. Het is denkbaar dat dergelijke samenwerkingen in de toekomst tot stand 

komen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van onderdelen van de game, de kunst 

voor de game of onderhoud van hardware of software. In zulke gevallen zal altijd 

getoetst worden of een partner ook voldoet aan de waarden waar DG voor staat. 

Deadeye Games zal in de toekomst, naar gelang noodzaak en nut, samenwerken 
met diverse leveranciers van producten of diensten, zoals specifieke software, 
hardware en juridische-, financiële of personeelstechnische diensten. Op dit moment 
zijn hierover nog geen lange termijn verplichtingen aangegaan.  
 

8.9 Belangrijke ontwikkelingen voor 2020 t/m 2023 

 

Voor de komende drie (3) jaren zal de focus van DG BV voornamelijk gericht zijn op 
het verder ontwikkelen van de computergame, RotS. Hierbij dient tevens de 
organisatie verder ontwikkeld worden. Het gaat dan met name om het aannemen 
van medewerkers zoals ontwikkelaars en game artiesten (tekenaars, programmeurs 
etc.). Na het uitgeven van de certificaten, zal DG BV ieder kwartaal een update 
publiceren over de voortgang van de computergame, de financiën en haar 
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organisatie.  
 

8.10 Leningen 

 

Zowel DG BV als STAK DG hebben op dit moment geen leningen. Indien een lening 
zal worden aangegaan door een van beide partijen die een substantieel onderscheid 
maakt (> € 1 miljoen) zal dit worden opgenomen in bovengenoemde update per 
kwartaal.  
 

8.11 Innovatiebox en subsidies 

 

DG BV krijgt op dit moment geen subsidie. Echter begin 2020 wil DG BV inschrijven 

op een subsidie van het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Het gaat 

hierbij om de Deelregeling Digitale cultuur. Deze regeling is in eerste plaats bedoeld 

voor makers, ontwerpers en game ontwikkelaars binnen het domein van de digitale 

cultuur en subsidie kan worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, 

ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de 

presentatie hiervan. DG BV meent dat zij volledig voldoet aan de voorwaarden zoals 

gesteld in de Deelregeling Digitale cultuur en zal daarom opteren voor een subsidie 

waarvan de hoogte nog niet bekend is.  

Vanaf de datum dat DG BV werknemers in dienst zal hebben, zal zij tevens opteren 
voor een subsidie die gebaseerd is op de Wet Bevordering Speur en Onderzoek of 
WBSO-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). De 
WBSO-regeling houdt in dat DG BV minder loonheffing betaalt over het salaris van 
haar medewerkers in Nederland. DG BV meent dat zij deze subsidie kan ontvangen 
omdat zij voldoet aan de vereisten. Het gaat hierbij om de volgende vereisten; DG 
BV houdt zich bezig met:  

• de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten of 
diensten, productieprocessen of programmatuur;  

• het verrichten van technisch-onderzoek.  
 
Indien mogelijk zal DG BV deze subsidie ieder jaar opnieuw aanvragen. DG BV is 
verplicht om hiervoor een deugdelijke administratie bij te houden van alle activiteiten 
die zij als R&D beschouwt. De RVO kan hier een controle op uitvoeren.  
 
Daarnaast valt DG BV mogelijk onder de Innovatiebox. Dit is een fiscale regeling om 
innovatief onderzoek door ondernemers te stimuleren. De eerste vereiste is een 
speur- en ontwikkelingsverklaring. In de jaren 2020 en 2021 zal worden bekeken in 
welke mate gebruik kan worden gemaakt van de Innovatiebox.  
 
Verder zal DG BV inschrijven op (subsidie)projecten van de Europese Unie. De 
Europese Unie vindt de game industrie zeer belangrijk en heeft daarom diverse 
projectprogramma’s opengesteld voor bedrijven om zich voor aan te melden.  
 

8.12 Er zijn geen rechtszaken 

 

Vanaf oprichtingsdatum zijn er geen rechtszaken geweest. Dit betekent dat er geen 
rechtszaken lopen die van betekenis kunnen zijn of van betekenis zijn geweest op 
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de financiële positie of de rentabiliteit van DG BV of STAK DG. Voor zover DG BV of 
STAK DG weet, worden/zijn er ook geen rechtszaken gestart. Dat geldt ook voor 
ingrepen van de overheid en/of voor arbitrage(s) en/of boetes.  
 

8.13 Waardering 

 

De vraag die DG BV zichzelf heeft gesteld is: hoe bepaal je de waardering van een 

startende onderneming, een vennootschap met weinig bezittingen en nog geen 

omzet? Er zijn diverse methodes beschikbaar maar DG BV heeft besloten om de 

aandelen te waarderen volgens de zogenaamde Discounted Cash Flow (hierna: te 

noemen: DCF) methode. De belangrijkste reden hiervoor is dat de DCF methode 

meer kijkt naar toekomstige prestaties dan de huidige prestaties. Met andere 

woorden, waardering van aandelen volgens de DCF methode komt tot stand op 

basis van de verwachte prestaties van een vennootschap in de toekomst.  

Bij de waardering zijn de volgende aannames gebruikt:  

 
1. Uitgangspunt zijn de vrije kasstromen voor de komende acht (8) jaren 

(inclusief de eerste drie jaren bouwtijd) volgens de begroting van DG BV; 
2. De rendementseis (zijnde het rendement waarmee gerekend is) op het eigen 

vermogen is gesteld op zeventien en een half procent (17,5%); 
3. Additionele investeringen om RotS verder te laten groeien en ontwikkelen zijn 

in de DCF berekening meegenomen in de jaren vier (4) tot en met acht (8) 
voor een totaal bedrag van ruim € 20 miljoen.  

 
Het resultaat van bovengenoemde DCF berekening is een waardering van € 50,11 
per aandeel. De certificaten volgen de waarde van de aandelen en de waarde van 
een certificaat is hiermee eveneens € 50,11.  
 
Let op! de waardering volgens de DCF methode staat of valt met de kwaliteit van de 
begroting en de gemaakte keuzes omtrent gehanteerde variabelen. Hoewel DG BV 
heeft getracht zo conservatief mogelijk alle inkomsten en kosten in te schatten 
(zowel in de begroting als bij het bepalen van de geschatte variabelen), blijft de 
waardering slechts een schatting/indicatie.  
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9. Waarom willen wij certificaten verkopen? 

 

9.1 De reden van de aanbieding 

 

Wij willen maximaal voor € 4.750.000,00 aan certificaten verkopen. Voor dit bedrag 
zullen wij aandelen B van DG BV kopen. Dit bedrag wil DG BV vervolgens 
investeren in het verder ontwikkelen en bouwen van de computergame, RotS. 
Tevens wil DG BV een gedeelte van het geld gebruiken voor het beschermen van 
haar logo, de merknaam RotS en haar auteursrechten.  
 

9.2 Onze kosten voor het aanbieden van certificaten 

 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt voor het uitgeven van 

certificaten. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan wij verwachten. 

Wij verwachten de volgende kosten te hebben die samenhangen met het uitgeven 

van certificaten: 

• Kosten voor de waardering. Deze kosten begroten wij op € 10.000 per jaar; 

• Kosten voor deze prospectus. Deze kosten begroten wij op € 15.000 
eenmalig; 

• Kosten voor de notaris en fiscalist. Deze kosten begroten wij op € 15.000 per 
jaar; 

• Additionele kosten van de structuur. Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat 
het om een bedrag van € 10.000. 

 
Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze certificaten (bijvoorbeeld de 
administratie en beheer van de certificaten). Deze kosten begroten wij op minimaal  
€ 10.000 per jaar. Al deze kosten zijn exclusief BTW. 
 

9.3 Wie heeft er belang bij de uitgifte van deze certificaten? 

 

Het grootste belang van het uitgeven en verkopen van certificaten ligt bij DG BV. 

Door het verkopen van certificaten wordt geld bijeengebracht dat DG BV nodig heeft 

om RotS verder te ontwikkelen en bouwen. Zonder geld komt er geen spel.  

Iedereen die RotS in de toekomst wil spelen, heeft belang bij het bijeenbrengen van 

geld door DG BV ten einde RotS (verder) te kunnen ontwikkelen en bouwen.  

De heren Schreuder Jonkman, Wielink en Van Eikenhorst hebben een aanmerkelijk 
belang in DG BV. Als aandeelhouders van DG BV hebben zij daarmee een direct 
financieel belang bij de groei en ontwikkeling van DG BV en RotS en daarmee ook 
belang bij het succes van deze aanbieding van certificaten.  
 
De medewerkers van DG BV hebben ook belang bij de groei van DG BV en 
daarmee bij het succes van deze uitgifte van aandelen. De medewerkers hebben 
namelijk ook certificaten van ons (zie tevens hoofdstuk 4.6).  
 
  



29 
 

10. Het team van DG BV 

 

Het team van DG BV bestaat uit een groep “liefhebbers” die de droom hebben om 
de game industrie te veranderen. Voor een nadere kennismaking met het team, de 
missie en waarden van DG BV verwijzen wij U naar de website: www.deadeye-
games.com.  
 

10.1 Er zijn geen bijzonderheden uit het verleden 

 

De bestuurders verklaren het volgende over hun verleden:  

 

• Zij zijn niet betrokken geweest bij fraudemisdrijven; 

• Zij zijn niet betrokken geweest bij faillissementen, surseances of liquidaties 
van vennootschappen; 

• Zij zijn niet voorwerp geweest van officieel en openbaar geuite 
beschuldigingen of opgelegde sancties door wettelijke autoriteiten of door de 
toezichthouder; 

• Zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen als 
bestuurder, leidinggevende of als lid van een toezichthoudend orgaan van 
een (uitgevende) instelling; en  

• Zij zijn niet door een rechter onbekwaam verklaard om te handelen in het 
kader van het beheer of de uitoefening van activiteiten van een (uitgevende) 
instelling. 

 

10.2 Regels die gelden voor de benoeming, schorsing en ontslag van 

bestuurders 

 

De bestuursleden kunnen bij unanimiteit van de andere bestuursleden vaststellen 

dat één van hen disfunctioneert. In een dergelijk geval zal er een verbeterplan voor 

het desbetreffende bestuurslid worden opgesteld om hem/haar in de gelegenheid te 

stellen om zijn/haar functioneren binnen één (1) maand te verbeteren. Nadat de 

termijn is verstreken komt het bestuur bijeen om vast te stellen of de betreffende 

directeur weer functioneert of aanhoudend disfunctioneert. Indien de overige 

directeuren vaststellen dat er sprake is van aanhoudend disfunctioneren, zullen zij 

de aandeelhouders daarover informeren en adviseren.  

Uiteraard kan iedere directeur te allen tijde door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.  

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DG BV benoemt een (nieuwe) 
bestuurder (dit kan op voordracht van de overige bestuursleden maar dat is niet 
noodzakelijk).  
 

10.3 Vergoedingen, aandelen en certificaten 

 

In 2019 heeft DG BV geen vergoeding betaald aan haar bestuur of medewerkers 

anders dan in aandelen en/of certificaten. Voor het jaar 2020 verwacht DG BV om 

maximaal een bedrag van € 50.000 aan haar bestuurders en medewerkers te 

http://www.deadeye-games.com/
http://www.deadeye-games.com/
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betalen. Dit bedrag is het brutobedrag inclusief werkgeverslasten en vakantiegeld en 

exclusief BTW (indien van toepassing). 

DG BV heeft geen voordelen in natura toegekend. Tevens zijn er geen pensioenen 

opgebouwd, betaald of uitgekeerd. Zoals hiervoor vermeld, heeft DG BV in 2019 

certificaten verstrekt tegen betaling aan vier (4) medewerkers. Voor deze certificaten 

geldt een lock-up periode. Hierover leest u in hoofdstuk 4.6.  

Op dit moment geldt er geen optieplan voor medewerkers. Ook zijn er geen verdere 
afspraken gemaakt in de intentieovereenkomst(en) tussen het bestuurdersteam en 
DG BV over het ontvangen van een (bepaald) bedrag als deze personen stoppen 
met hun functie.  
 

10.4 Medewerkers 

 

DG BV heeft op dit moment geen medewerkers in dienstbetrekking. Wel zijn een 

aantal personen bezig met het (op)bouwen van de computergame, RotS. Deze 

personen zijn allen zelfstandig en krijgen vooralsnog geen salaris.  

Hieronder volgt een overzicht van de medewerkers per 31 december 2019: 

Werkend vanuit EU:  12 

Werkend vanuit de Verenigde Staten:  1 

Werkend vanuit Canada:  1 

Werkend vanuit Brazilië 1 

 

Aangezien het medewerkersbestand van DG BV regelmatig wordt uitgebreid, 

verwijzen wij U naar de website: www.deadeye-games.com voor het meest recente 

overzicht.  

  

http://www.deadeye-games.com/
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11. Financiële informatie van DG BV 

 

DG BV heeft een gedetailleerde (investerings)begroting opgesteld voor het maken 

van de computergame, RotS. Deze begroting is onderverdeeld naar 

werkzaamheden per activiteit en vervolgens uitgedrukt in EUR. Onderstaande 

kosten zijn inclusief de betreffende salariskosten tijdens de ontwikkelingsfase van 

RotS.  

Activiteit: In EUR tijdens ontwikkeling (3 jaar) 

Game designer(s) € 634.887 

Game artiest(en) € 1.683.666 

Programmeur(s) € 1.895.360 

Level designer(s) € 1.215.095 

Sound engineer(s) € 495.840 

Tester(s) € 682.898 

Management € 589.321 

Animator(s) € 389.286 

Workflow engineer(s) € 150.953 

Schrijver(s) € 463.841 

Network engineer(s) € 163.261 

Economist(s) € 74.942 

Historici € 289.273 

Vertaler(s) € 150.518 

Project leider(s) € 469.881 

Additionele kosten:   

Game Engine(eenmalige aanschaf) € 1.700.000 

Overige kosten € 5.655.448 

Totaal investeringskosten € 16.704.470 

 
Game designer(s) 
In deze post zijn alle kosten voor het game design opgenomen. Een game designer 
ontwikkelt en test de content van het game design en werkt dit uit in detail zodat de 
overige ontwikkelaars verder kunnen met hun specifieke onderdeel(en) voor het 
bouwen van de computergame.  
 
Game artiest(en) 
In deze post zijn de kosten van de diverse artiesten opgenomen die meewerken aan 
RotS. Dit zijn bijvoorbeeld artiesten die de designs in het computergame zelf 
ontwerpen maar ook (3D) artiesten die details zoals landkaarten, gebouwen, outfits, 
schepen en (spel)karakters toevoegen aan de computergame.  
 
Programmeur(s) 
In deze post zijn de “programmeer” kosten opgenomen. Deze activiteiten zijn 
veelomvattend maar in beginsel bouwen en schrijven de programmeurs de codes 
voor alle aspecten van de computergame zodat het game design wordt omgezet in 
een praktisch en technisch goed werkend concept.  
 
Level designer(s) 
In deze post zijn de kosten voor de level designers opgenomen. De level designer 
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bouwen de actuele (game) wereld middels het toevoegen van de diverse spel 
elementen (dit varieert van interieurs tot spelkarakters).  
 
Sound engineer(s) 
In deze post zijn alle kosten opgenomen voor de geluiden en muziek die gebruikt 
zullen worden in de computergame, RotS. De sound engineer(s) zijn 
verantwoordelijk voor het creëren en onderhoud van alle geluiden en de muziek 
database.  
 
Tester(s) 
In deze post zijn alle kosten opgenomen voor het testen van de computergame, 
RotS. De tester(s) testen de functionaliteit van de computergame op basis van het 
script. In de begroting zijn de kosten opgenomen voor ingehuurde tester(s) maar DG 
BV hoopt dat het merendeel van de testen zal worden gedaan door haar fans.  
 
Management 
In deze post zijn de uren opgenomen die het bestuur specifiek dient te besteden aan 
het ontwerpen en uitvoeren van de strategische elementen in het spel.  
 
Animator(s) 
In deze post zijn de kosten opgenomen van alle animatie die in de computergame 
verwerkt zal worden. Dit betreft bijvoorbeeld de beweging van objecten maar ook 
spelkarakters.  
 
Workflow engineer(s) 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor de workflow engineer(s). De workflow 
engineer(s) zullen zich voornamelijk bezig houden met de logica in het spel en 
dientengevolge veel samenwerken met de programmeur(s).  
 
Writer(s) 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor alle teksten en dialogen die gebruikt 
zullen worden in de computergame. Deze post betreft kosten voor ingehuurde 
schrijver(s) maar DG BV hoopt dat zijn fans een gedeelte van het “schrijven” voor 
hun rekening zullen nemen.  
 
Network Engineer 
In deze post zijn de directe kosten van de netwerk engineer(s) opgenomen. De 
netwerk engineer(s) verzorgen de opbouw en onderhoud van de IT structuur en 
architectuur die benodigd zijn voor het spelen van de computergame. De IT 
hardware kosten, zoals de servers, zijn separaat opgenomen.  
 
Economist(s) 
De economist(s) zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de economische 
modellen in de computergame tijdens de bouw en het managen van de economie 
gedurende de looptijd van het spel.  
 
Historici 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor input van historici. De historici zijn 
verantwoordelijk dat het computergame en alle data daarin verwerkt, zo historisch 
accuraat als mogelijk zijn.  
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Vertaler(s) 
In deze post zijn met name de kosten opgenomen voor een vertaling van het spel 
voor de Chinese markt.  
 
Project leider(s) 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor project leider(s). De project leider(s) 
zorgen voor de planning, voortgang en evaluatie van de werkzaamheden van een 
ieder die meewerkt aan de ontwikkeling van het spel.  
 
Game engine 
Een van de hoogste kosten voor het bouwen van een MMORPG betreft de kosten 
voor een game engine. De door DG BV voorlopig gekozen game engine geeft de 
beste “game play” maar is ook tevens de duurste oplossing.  
 
Platform fees 
Vooralsnog heeft DG BV nog geen keuze gemaakt voor een game platform. De 
ontwikkeling en concurrentie op het gebied van gaming platform gaat razend snel en 
de verwachting is dat het landschap er over twee (2) jaar anders en goedkoper zal 
uitzien. Vooralsnog zijn de platform fees geschat op tien procent (10%) van de 
omzet van RotS.  
 
Overige kosten 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor de huur van kantoor en meubilair, 
marketing kosten, beloning van de bestuurders en IT kosten maar ook de kosten 
voor de overbruggingsperiode die DG BV heeft gepland om winstgevend te zijn.  
 
Deze begroting is niet onderworpen aan een accountantscontrole en is gebaseerd 
op de (investeringen)uitgaven tot en met heden, gesloten overeenkomsten en door 
adviseurs en het bestuur geschatte bedragen.  
 

11.1 De jaarrekening(en) van DG BV 

 

DG BV zal ieder jaar een jaarrekening opstellen. Het boekjaar 2019/2020 eindigend 

op 31 december 2020, is het eerste (verlengde) boekjaar waarover een jaarrekening 

zal worden opgesteld. Naar verwachting zal de jaarrekening over het jaar 2019/2020 

voor 31 mei 2021 worden gepubliceerd. De jaarrekening zal worden opgesteld 

volgens de accounting regels van Dutch GAAP (accounting regels). 

De accountant zal een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening. Dit 

betekent dat de accountant de jaarrekening heeft samengesteld. De accountant 

heeft de jaarrekening(en) dus niet gecontroleerd. Dit staat ook specifiek in de 

verklaring van de accountant. Op dit moment is de accountant nog niet benoemd.  

De te benoemen accountant zal lid zijn van Nederlandse beroepsorganisatie van 

accountants (NBA).  
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11.2 Belangrijke financiële informatie 

 

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste financiële informatie 

(verwachting). Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat dit begrote 

cijfers betreft voor de komende tien (10) jaren. Het overzicht laat een “doorsnede” 

zien van de meest belangrijke financiële informatie na het einde van het betreffende 

boekjaar.  

 In jaar 1 in € In jaar 5 in € In jaar 10 in € 

Omzet 0 9.347.250 122.210.000 

Personeelskosten -5.081.911 -4.413.681 -4.692.632 

IT gerelateerde kosten -1.470.359 -1.565.411 -10.018.849 

Platform fee 0 -934.725 -12.221.000 

Winst voor belasting -6.552.268 2.433.435 95.277.519 

Belasting 0 -608.359 -23.819.380 

Winst na belasting -6.552.268 1.825.076 71.458.139 

    

Cumulatieve winst na belasting -6.552.268 -14.954.652 223.627.059 

 
Hieronder vindt u een toelichting van de winst-en verliesrekening per post: 
 
Omzet 

Dit betreft de inkomsten uit de maandelijkse abonnementsgelden. Hier is nog geen 

rekening gehouden met eventuele inkomsten uit de computergame zelf en/of 

sponsor(s) inkomsten.  

Personeelskosten 

In deze post zijn naast de salariskosten en sociale premies tevens de overige 

personeelskosten opgenomen zoals bijvoorbeeld reiskosten, opleiding en werving en 

selectie.  

IT kosten 

Dit betreft de kosten voor de IT structuur (hard- en software) die DG BV nodig heeft 

voor het verder ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de computergame, RotS.  

Platform fees 

Zie tevens de voorgaande paragraaf. DG BV heeft nog geen keuze gemaakt voor 

een platform en vooralsnog zijn de platform fees geschat op tien procent (10%) van 

de jaarlijkse omzet.  

Vennootschapsbelasting 

In de geprognotiseerde verlies-en winstrekening is rekening gehouden met 

vennootschapsbelasting. Hierbij is een standaard vennootschapsbelastingtarief van 

25% gebruikt voor alle jaren.  

Cumulatieve winst 

Dit betreft de winsten na belasting van alle voorgaande perioden bij elkaar opgeteld. 
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Winst Perspectief (forecast) 

Op basis van het lange termijn perspectief van MMORPG games die een niveau van 

complexiteit en niche appeal delen, zijn gemiddelden geanalyseerd om een 

prognose te maken van de mogelijke prestaties van Rulers of the Sea.  

De MMORPG games die geanalyseerd zijn waren vooral op de westerse markt 

gericht en komen uit een verleden waarin de gaming markt kleiner was. We hebben 

de gemiddelden niet gecompenseerd voor een potentieel op de Aziatische markt of 

een grotere video gaming markt. 

De analyse leidde tot de aanname dat een natuurlijk plafond (maximum aantal 

actieve gamers) rond de 600.000 abonnees zal liggen en de piek gehaald kan 

worden in zes tot acht jaar na lancering. Omzet zal aanvullend opgestuwd worden 

door free-to-play gamers. 

 

Meer informatie over het verdienmodel van Rulers of the Sea is gepubliceerd en 

wordt geactualiseerd op de game website en kan via deze link gevonden worden. 

https://www.rulersofthesea.com/home/project/monetization-model/ 

Het lange termijn perspectief is speculatief omdat geen game bestaat of heeft 

bestaan die genoeg overeenkomsten heeft met Rulers of the Sea om een nauwe 

vergelijking te maken.  

  

https://www.rulersofthesea.com/home/project/monetization-model/
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12. Informatie over de belastingen 

 

In dit hoofdstuk leest U de belangrijkste gevolgen voor de belastingen.  
 

12.1 Beleggen in onze certificaten heeft gevolgen voor Uw belastingen 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemeen geldende gevolgen voor de belastingen. 

Misschien gelden deze dus niet voor Uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over 

Nederlandse belastingen. Woont U niet in Nederland? Dan leest U hieronder dus 

niets over de gevolgen van de belasting voor U. Wilt U onze certificaten kopen? Zorg 

dan dat U weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van certificaten in Uw 

woonland.  

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in 

specifieke gevallen ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering 

dan ook geldt voor het verleden. Heeft U certificaten gekocht? Dan kunnen de 

belastingen voor U dus nog veranderen. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.  

De certificaten zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) 
als rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.). Voor particulieren en rechtspersonen 
gelden niet dezelfde belastingen. Bent u particulier en koopt u de certificaten? Dan 
leest u onder hoofdstuk 12.3 de gevolgen voor de belastingen. Koopt een 
rechtspersoon certificaten? Dan leest u onder hoofdstuk 12.4 de gevolgen voor de 
belastingen.  
 

12.2 Dividendbelasting 

 

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in Nederland belast met 

dividendbelasting tegen een tarief van vijftien procent (15%). Onder de term 

‘dividend’ wordt onder andere het volgende verstaan, maar is daartoe niet beperkt:  

• “Onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in 

welke vorm dan ook;  

• Inkoop van aandelen, anders dan ter tijdelijke belegging, hetgeen wordt 

uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte 

kapitaal;  

• Hetgeen bij liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op 

de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal;  

• Hetgeen wordt uitgekeerd boven de nominale waarde van aandelen, voor 

zover niet blijkt dat storting heeft plaatsgevonden of zal plaats vinden; danwel 

gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort, indien en voor 

zover er zuivere winst is, tenzij tevoren de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale waarde 

van de desbetreffende geplaatste aandelen bij statutenwijziging met een gelijk 

bedrag is verminderd”. 

Indien een houder van een certificaat inwoner is van Nederland, kan de Nederlandse 

dividendbelasting die is ingehouden, verrekenbaar zijn voor de toepassing van 
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Nederlandse vennootschapsbelasting of Nederlandse inkomstenbelasting, mits de 

houder van de certificaten als de uiteindelijke gerechtigde van de onderliggende 

aandelen c.q. certificaten wordt beschouwd.  

Indien een houder van certificaten inwoner is van een ander land dan Nederland en 

er tussen Nederland en dat land een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele 

belasting ten aanzien van inkomen van kracht is, kan deze houder in aanmerking 

komen voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van dividendbelasting bij 

uitkering of volledige of gedeeltelijke teruggaaf van de Nederlandse 

dividendbelasting. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van het specifieke verdrag 

en of de houder van de certificaten als uiteindelijke gerechtigde van de opbrengst 

van de aandelen c.q. certificaten wordt beschouwd.  

De Nederlandse Belastingdienst kan zich onder bepaalde omstandigheden op het 

standpunt stellen dat de Nederlandse antimisbruikmaatregel om “dividend-stripping” 

tegen te gaan op een dividenduitkering moeten worden toegepast. Op basis van 

deze anti-misbruikmaatregel heeft de ontvanger van het dividend in bepaalde 

omstandigheden geen recht op teruggaaf, vermindering of verrekening van 

Nederlandse dividendbelasting. Dit geldt indien: 

• De ontvanger een tegenprestatie heeft verricht in verband met het ontvangen 

dividend; 

• De tegenprestatie deel uitmaakt van een “reeks transacties” waarbij het 

dividend als gevolg daarvan in werkelijkheid geheel of gedeeltelijk, direct of 

indirect ten goede is gekomen aan een andere persoon/vennootschap die, in 

vergelijking met de ontvanger, ofwel geen recht heeft ofwel minder recht heeft 

op teruggaaf, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting; en de 

ontvanger in feite direct of indirect zijn positie in de aandelen van de 

Nederlandse vennootschap die het dividend uitkeert behoudt.  

DG BV zal de Nederlandse dividendbelasting die moet worden ingehouden aan de 

Nederlandse Belastingdienst afdragen. In het algemeen geldt dat de 

dividendbelasting niet voor rekening van DG BV moet worden ingehouden, maar 

voor rekening van de aandeelhouder c.q. certificaathouder komt. In deze 

samenvatting worden niet de Nederlandse belastinggevolgen beschreven voor:  

1. Houders van certificaten indien deze houders op grond van de Nederlandse 

Wet inkomstenbelasting 2001 (in)direct een aanmerkelijk belang in DG BV 

houden. In het algemeen, wordt een houder van aandelen in een 

vennootschap geacht een aanmerkelijk belang in die vennootschap te hebben 

indien deze houder alleen of, indien het een natuurlijke persoon betreft, 

samen met zijn/haar partner (wettelijk gedefinieerde term), direct of indirect (i) 

een belang heeft van vijf procent (5%) of meer in het totale geplaatste 

aandelenkapitaal van die vennootschap; of (ii) het recht heeft om dit belang 

direct of indirect te verwerven; of (iii) winstbewijzen in die vennootschap heeft 

die betrekking hebben op vijf procent (5%) of meer van de jaarwinst van die 

vennootschap en/of vijf procent (5%) of meer van de liquidatieopbrengsten 

van de vennootschap; 
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2. Houders van certificaten die natuurlijke personen zijn en zijn of haar partner of 

bloed- of aanverwanten in de rechte op grond van de Wet inkomstenbelasting 

2001 (in)direct een aanmerkelijk belang in DG BV houden; 

3. Houders van certificaten die rechtspersonen zijn waarbij de certificaten voor 

de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als 

deelneming worden aangemerkt. In het algemeen, wordt een aandelenbezit 

van vijf procent (5%) of meer van een belastingplichtige in het nominale 

gestorte aandelenkapitaal van een vennootschap als deelneming 

aangemerkt, tenzij de deelneming als beleggingsdeelneming wordt gehouden. 

Echter, indien een deelneming als beleggingsdeelneming wordt 

aangehouden, kan de deelnemingsvrijstelling toch nog van toepassing zijn 

onder voorwaarde dat de betreffende deelneming is onderworpen aan een 

belasting naar de winst van ten minste tien procent (10%) of als de 

bezittingen van de deelneming direct of indirect voor minder dan vijftig procent 

(50%) bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen. Een houder kan ook een 

deelneming hebben als deze houder geen vijf procent (5%) aandelenbezit 

heeft, maar als een gelieerde entiteit (wettelijk gedefinieerde term) een 

deelneming heeft; en 

4. Pensioenfondsen, fiscale beleggingsinstellingen, vrijgestelde 

beleggingsinstellingen en andere entiteiten die zijn vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting in Nederland, alsmede entiteiten die zijn vrijgesteld 

van vennootschapsbelasting in hun land van vestiging.  

 

12.3 Belastingen voor als U particulier bent 

 

Bent U een particulier en ontvangt U een inkomen? Dan betaalt U hierover 

inkomstenbelasting. Hoeveel belasting U betaalt, hangt af van het soort inkomen dat 

U heeft. De inkomstenbelasting is in Nederland in drie categorieën verdeeld. Deze 

worden ‘boxen’ genoemd:  

1. In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

2. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een 

aanmerkelijk belang indien U (alleen of samen met Uw fiscale partner) ten 

minste vijf procent (5%) van de aandelen van één BV of één N.V. bezit.  

3. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk 

bedoelen wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit 

een onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige (zelfstandige) 

werkzaamheden.  

Beleggen in box 3 

In de meeste gevallen worden de certificaten belast als inkomen uit sparen en 

beleggen in box 3. In box 3 wordt belasting geheven over de waarde van Uw 

bezittingen minus Uw schulden. Dit is de waarde van de bezittingen en de schulden 

op 1 januari van het betreffende belastingjaar.  

Voor elke belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen voor box 3. In 2020 

bedraagt dit heffingsvrij vermogen € 30.846 (2019: € 30.360). Dit betekent dat er 
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geen belasting wordt betaald voor het jaar 2020 in box 3 als de bezittingen minus de 

schulden minder zijn dan € 30.846. Zijn de bezittingen minus de schulden meer dan 

€ 30.846, dan wordt over het meerdere box 3 heffing betaald. In bepaalde situaties 

kan er sprake zijn van een extra vrijstelling en voor schulden geldt een drempel.  

In 2020 zijn er drie (3) schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Het 

uitgangspunt is dat U meer rendement behaalt naarmate U meer vermogen heeft. 

Ook gaat de belastingdienst in Nederland ervan uit dat U bij een hoger vermogen 

meer belegt dan spaart. Bij iedere schijf wordt daarom een hoger percentage 

gebruikt om het fictief rendement over Uw vermogen te berekenen. De schijven zijn 

als volgt opgebouwd:  

Schijf Uw grondslag Percentage 
0.06% 

Percentage 
5.33% 

Percentage gemiddeld 
rendement 

1 tot € 72.798 67% 33% 1,799% 

2 vanaf € 72.798 tot  
€ 1.005.573 

21% 79% 4,223% 

3 vanaf € 1.005.573 0 100% 5,33% 

 
Over het voordeel dat berekend wordt op basis van de (rendement)schijf is 

uiteindelijk dertig procent (30%) inkomstenbelasting verschuldigd. Er is geen aftrek 

mogelijk van de kosten in verband met het verkrijgen van deze (fictieve) inkomsten.  

Beleggen in box 1 

In sommige gevallen wordt de particuliere belegger belast in box 1. Van een houder 

van certificaten die voor de toepassing van de Nederlandse belastingwetgeving als 

inwoner van Nederland wordt gezien, worden alle inkomsten die uit de certificaten 

zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen belast in ‘box 1’, met progressieve 

inkomstenbelastingtarieven (maximaal 49,50% in het jaar 2020), indien: 

1. de certificaten toe te rekenen zijn aan een IB onderneming (bijvoorbeeld 

eenmanszaak, VOF) en de houder van de certificaten wordt gezien als een 

ondernemer of als medegerechtigde tot de waarde van een onderneming 

zonder ondernemer of aandeelhouder te zijn; of 

2. de houder van de certificaten wordt geacht werkzaamheden uit te voeren met 

de certificaten die verder gaan dan normaal, actief vermogensbeheer of 

indien de houder inkomsten verkrijgt uit de certificaten die zijn belast als 

resultaat uit overige werkzaamheden.  

Verder zijn eventuele vermogenswinsten die in het geval van de verkoop van de 

certificaten worden behaald, belast in box 1. Indien verliezen worden geleden bij de 

verkoop van de certificaten, kan dit verlies door de houder van de certificaten in 

mindering worden gebracht op zijn/haar inkomsten uit box 1.  

Deze regels zijn ook van toepassing in box 2 (indien sprake is van aanmerkelijk 
belang) indien winst wordt genoten door de verkoop van de certificaten, is dit belast 
in box 2 en indien verlies wordt geleden op de verkoop van de certificaten, is dit 
aftrekbaar in box 2.  
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12.4 Belastingen voor de ondernemer 

 

Inkomsten die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit certificaten 

gehouden door een vennootschap die in Nederland is gevestigd, met inbegrip van 

vermogenswinsten gerealiseerd bij de verkoop daarvan, zullen in het algemeen 

belast zijn met Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 

vijfentwintig procent (25%). Voor belastbare winsten tot € 200.000 geldt een tarief 

van zestien en een half procent (16.5%) in het jaar 2020.  
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor deze prospectus? 

 

Wij, STAK DG te ‘s-Gravenhage, Nederland, tezamen met DG BV te ‘s-Gravenhage, 

Nederland zijn verantwoordelijk voor de informatie in deze prospectus. Wij en DG BV 

verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en 

voor zover ons bekend, dat de gegevens in de betreffende onderdelen van deze 

prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn 

weggelaten waarvan vermelding de strekking van deze prospectus zou wijzigen. 
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14. Vergaderingen voor beleggers in de certificaten 

 

Wij houden jaarlijks ten minste een vergadering voor beleggers in de certificaten. 
Daarover leest u hieronder meer. Ten overvloede, de vergadering kan gezien 
worden als informatiebijeenkomst omdat immers aan de certificaathouders in 
beginsel geen stemrecht toekomt.  
 
Wanneer is er een vergadering?  

Wij houden een bijeenkomst wanneer de houders van de certificaten een besluit 

moeten nemen over een bepaald onderwerp. In de statuten en de 

administratievoorwaarden staat wanneer een besluit van de houders nodig is. Maar 

ook U, als U certificaten heeft, mag om een vergadering vragen. Voorwaarde hierbij 

is wel dat een deel van de houders hierom vraagt. Het moet dan gaan om houders 

die samen recht hebben op minimaal twintig procent (20%) van alle certificaten.  

Hoe weet ik dat er een vergadering is?  

Vergaderingen maken wij van tevoren bekend. Dat gebeurt schriftelijk of per e-mail 

minimaal 14 dagen vantevoren.  

Wie mag op de vergadering komen? 

Alle houders die certificaten hebben, mogen op de vergadering komen. Andere 

personen mogen alleen als vertegenwoordiger van een certificaathouder op de 

vergadering komen met een geldige volmacht van een certificaathouder.  

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

• U mag spreken (het woord voeren) maar U mag niet stemmen over 

onderwerpen.  

De vergadering heeft een voorzitter. Dat is de voorzitter van ons bestuur. Deze 

voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt verloopt.  

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maken wij een verslag (notulen). Dit verslag zal op verzoek 

gratis aan iedere certificaathouder per email worden verzonden. 

 

  



43 
 

15. Heeft U een klacht? 

 

Heeft U een klacht of opmerking? Dan kunt U dat aan ons laten weten. Stuur een e-

mail naar investor@rots.com of een brief aan: 

Deadeye Games BV  

Postbus 85677 

2508 CJ te ’s-Gravenhage 

Nederland. 

Komt U er niet uit met ons? Dan kunt U met Uw klacht naar de rechter in Amsterdam 

gaan. 

 

  

mailto:investor@rots.com
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16. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken over de certificaten geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die U krijgt over de certificaten.  

Deze prospectus is eveneens in het Engels beschikbaar. Indien er een conflict is 

tussen hetgeen vermeld in de verschillende teksten, dan zal de Nederlandse tekst 

leidend zijn. 
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17. Informatie die ook bij dit prospectus hoort 

 

In deze prospectus staat informatie die geldt op de datum van opstellen van deze 

prospectus. In deze prospectus is verwezen naar informatie die U niet in de bijlage 

vindt. Deze informatie hoort ook bij deze prospectus. Hieronder vindt U de lijst met 

informatie: 

• onze statuten; 

• de statuten van DG BV; 

• ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel; en 

• het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van DG BV. 

Zolang de prospectus geldig is, vindt U al deze informatie zowel op de website van 

DG BV: www.deadeye-games.com  

Als ook op de website van RotS: www.rulersofthesea.com.  

De informatie op beide websites is voor iedereen toegankelijk.  

 

http://www.deadeye-games.com/
http://www.rulersofthesea.com/

