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OVEREENKOMST TOT VASTSTELLING
VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING
HODL.NL GENESIS FUND
De ondergetekenden:
1.

de statutair te Schiedam (feitelijk adres: 3112 DD Schiedam, Broersvest 16) gevestigde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hodl.nl Management B.V.,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
77959841 (“Beheerder”);

2.

de statutair te Schiedam (feitelijk adres: 3112 DD Schiedam, Broersvest 16) gevestigde
stichting Stichting Bewaarder Fintech & Blockchain, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 77921534 (“Stichting Juridisch Eigenaar”)

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
de Fondsvoorwaarden waaronder het vermogen onder de naam Hodl.nl Genesis Fund ter
collectieve belegging ten titel van beheer wordt gehouden, per 25 mei 2020 als volgt te laten
luiden:

1

Definities

1.1

De volgende begrippen hebben in deze Fondsvoorwaarden de hierna omschreven
betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:

Beheerder

degene die belast is met het beheer van het Fonds, te weten Hodl.nl
Management B.V., of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die
nadien belast wordt met het beheer van het Fonds

Belegd Vermogen

de Intrinsieke waarde met inbegrip van de in artikel 17 genoemde
beheer- en prestatievergoeding

Pagina 3

Fonds

het vermogen onder de naam Hodl.nl Genesis Fund waarin ter
collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere
goederen zijn of worden opgenomen en ten laste waarvan
overeenkomsten en verplichtingen zijn of worden aangegaan teneinde
de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen, zulks met
inachtneming van het Informatie Memorandum (bijlage 1).

Fondsactiva

de goederen die door Stichting Juridisch Eigenaar voor het Fonds
worden gehouden

Fondspassiva

de verplichtingen en schulden die door Stichting Juridisch Eigenaar
voor het Fonds worden aangegaan

Fondsvoorwaarden

de voorwaarden van het Fonds zoals deze te eniger tijd zullen luiden

Informatie
Memorandum

het document bedoeld om informatie te geven betreffende het Fonds,
op basis waarvan de Participanten zich een oordeel kunnen vormen
omtrent kosten en risico's verbonden aan het verwerven van
Participaties in het Fonds

Intrinsieke waarde

het verschil tussen de Fondsactiva en de Fondspassiva verminderd met
de in artikel 17 genoemde beheer- en prestatievergoeding, van tijd tot
tijd vastgesteld door of namens de Beheerder op basis van de
waarderingsgrondslagen bepaald met inachtneming van artikel 11.2

Nettorendement

het (positief) rendement van het Fonds na aftrek van de in artikel 17
genoemde beheervergoeding, maar voor aftrek van de
prestatievergoeding

Participant

de gerechtigde tot éénhonderdduizend (100.000) of meer Participaties,
danwel de gerechtigde van een aantal Participaties met een
tegenwaarde van tenminste éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00)
bij toetreding als Participant
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Participatie A

een participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de
economische gerechtigdheid tot het Fonds, elk met een nominale
waarde van één euro (€ 1,00)

Participatie B

een participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de
economische gerechtigdheid tot het Fonds, elk met een nominale
waarde van één euro (€ 1,00)

Participatie C

een participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de
economische gerechtigdheid tot het Fonds, elk met een nominale
waarde van één euro (€ 1,00)

Participatie

een Participatie A, een Participatie B of een Participatie C

Register

het in artikel 10.2 omschreven register dat door de Beheerder op
verzoek van Stichting Juridisch Eigenaar wordt gehouden

Stichting Juridisch
Eigenaar

de statutair te Schiedam (feitelijk adres: 3112 DD Schiedam, Broersvest
16) gevestigde stichting Stichting Bewaarder Fintech & Blockchain,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 77921534 of een andere entiteit die van tijd tot tijd is
aangewezen als houder van de juridisch eigendom van de activa van
het Fonds

Verklaring

het standaard document opgenomen als bijlage 2 bij deze
Fondsvoorwaarden, waarmee de Beheerder verzoeken tot inkoop en
verzoeken tot uitgifte van Participaties accepteert en op hetzelfde
moment laat uitvoeren

Werkdag

een dag van de week van maandag tot en met vrijdag waarop zowel in
Nederland gevestigde banken als de Beheerder geopend zijn

Wft
1.2

Wet op het financieel toezicht
Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het
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meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het
enkelvoud de betekenis als in lid 1 is omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt,
heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het enkelvoud, met
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud de
betekenis als in lid 1 is omschreven.
1.3

Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, zijn verwijzingen naar artikelen en bijlagen
verwijzingen naar artikelen van en bijlagen bij deze Fondsvoorwaarden.

1.4

De in deze Fondsvoorwaarden gebruikte kopjes ter aanduiding van de onderscheiden
artikelen hebben geen invloed op de interpretatie daarvan.

2

Naam, Aard, Duur en Fiscale Status

2.1.

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en wordt aangeduid met de naam:
Hodl.nl Genesis Fund.

2.2.

Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd.

2.3.

Het Fonds is geen rechtspersoon, maar betreft een vermogen waarin ter collectieve
belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden
opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst te doen delen, overeenkomstig
het bepaalde in de Fondsvoorwaarden.

2.4.

Deze Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de
Beheerder, Stichting Juridisch Eigenaar en een Participant en creëren geen
overeenkomst tussen de Participanten onderling en beogen niet (anderszins) een
samenwerking tussen de Participanten.

2.5.

Het Fonds, de Fondsvoorwaarden en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt,
vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
of openbare of stille vennootschap.

2.6.

Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft.
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2.7.

Het Fonds beoogt in Nederland aangemerkt te worden als een fiscaal transparante
entiteit en is mitsdien niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting.

3

Doel
Het doel van het Fonds is het voor rekening en risico van de Participanten direct of
indirect beleggen van vermogen in cryptocurrencies en het creëren van extra
cryptocurrencies door mining, staking, delegating en andere vormen van services
voor het genereren van extra cryptocurrency, teneinde de Participanten te doen
delen in de inkomsten en de vermogenswinsten die voortvloeien uit die
beleggingen, zomede het ter leen opnemen van gelden, verstrekken of overnemen
van geldleningovereenkomsten alsmede het verstrekken van garanties, het
beleggen van gelden in vermogenswaarden, een en ander al dan niet in
samenwerking met derden alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

4

Beheerder

4.1

De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds en is bevoegd in
overeenstemming met deze Fondsvoorwaarden, voor rekening van de Participanten
(i) de goederen die tot het Fonds (gaan) behoren te beheren, (ii) over de goederen
die tot het Fonds (gaan) behoren te beschikken en (iii) verplichtingen voor het
Fonds aan te gaan. Tot de werkzaamheden van de Beheerder behoren het
portefeuillebeheer en het risicobeheer van het Fonds.

4.2

De Beheerder is bevoegd om bij het beheer te handelen in eigen naam voor
rekening van Stichting Juridisch Eigenaar in zijn hoedanigheid van juridisch eigenaar
van de goederen van het Fonds. Stichting Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de
Beheerder volmacht voor het verrichten van de in dit lid bedoelde handelingen en
voor alle overige handelingen ten aanzien waarvan de Beheerder Stichting Juridisch
Eigenaar op grond van een bepaling in deze Fondsvoorwaarden vertegenwoordigt.

4.3

De Beheerder treedt bij het beheren op in het belang van de Participanten. Het
beheer van het Fonds geschiedt voor rekening en risico van de Participanten.
Opbrengsten en verliezen die voortvloeien uit het beheer van het Fonds zijn
derhalve voor rekening en risico van de Participanten. De Beheerder kan de
Participanten niet vertegenwoordigen.
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4.4

De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen
geleden schade ten gevolge van het door de Beheerder gevoerde beheer van het
Fonds uit hoofde van dit artikel 4, voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van de Beheerder.

4.5

De Beheerder kan in het kader van het beheer van het Fonds een of meer
werkzaamheden uitbesteden aan een derde. De Beheerder besteedt het bepalen
van het beleggingsbeleid van het Fonds niet uit.

5

Uitbesteding
Het staat de Beheerder vrij werkzaamheden uit te besteden aan derden. De
Beheerder blijft in het geval van uitbesteding met inachtneming van het bepaalde in
artikel 4.4 volledig aansprakelijk jegens het Fonds en de Participanten.

6

Juridisch eigendom

6.1

Stichting Juridisch Eigenaar is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd tot alle
goederen die tot het Fonds behoren.

6.2

Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn
respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door Stichting Juridisch
Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Rekeningen en rechten op naam zullen
staan ten name van Stichting Juridisch Eigenaar. Over de goederen die tot het Fonds
behoren, zal Stichting Juridisch Eigenaar uitsluitend tezamen met de Beheerder
beschikken, behoudens artikel 4.1.

6.3

Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn
respectievelijk worden aangegaan op naam van Stichting Juridisch Eigenaar.
Stichting Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet vertegenwoordigen.

6.4

Stichting Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor
door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare nietnakoming of verwijtbare gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen.

7

Defungeren en vervanging van de Beheerder of Stichting Juridisch Eigenaar

7.1

De Beheerder respectievelijk Stichting Juridisch Eigenaar zullen als zodanig
defungeren:
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(a)
(b)

(c)
7.2

op het tijdstip dat zij worden ontbonden;
doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het
vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem
verleende surséance van betaling; en
door vrijwillig defungeren.

Indien de Beheerder of Stichting Juridisch Eigenaar zijn functie als Beheerder
respectievelijk houder van de juridische eigendom van de goederen van het Fonds
wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering
van Participanten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder
respectievelijk Stichting Juridisch Eigenaar. Van de vervanging wordt aan alle
Participanten mededeling gedaan.

7.3

Stichting Juridisch Eigenaar en de Beheerder verbinden zich hierbij bij voorbaat om
alle medewerking te verlenen aan een overname door een opvolger van de
contractuele positie van Stichting Juridisch Eigenaar die haar functie als houder van
de juridische eigendom van de goederen van het Fonds beëindigt.

7.4

Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de Beheerder of Stichting
Juridisch Eigenaar zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of
Stichting Juridisch Eigenaar is benoemd, is het Fonds ontbonden en wordt het
vereffend overeenkomstig artikel 20, tenzij de vergadering van Participanten besluit
tot verlenging van de bedoelde termijn.

8

Het Fonds

8.1

Het Fonds bestaat uit het door Participanten bijeengebracht vermogen te
verminderen met de gelden die worden onttrokken door inkoop van Participaties
door het Fonds, door opbrengsten van de goederen van het Fonds, door vorming en
toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van
eventuele voorzieningen en reserveringen.

8.2

De niet belegde goederen die behoren tot het Fonds zullen worden aangehouden
op één of meer rekeningen op naam van Stichting Juridisch Eigenaar ten behoeve
van het Fonds bij één of meer in de Europese Unie gevestigde banken die door de
Beheerder worden aangewezen.

9

Rechten en verplichtingen van Participanten
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9.1

De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het
aantal Participaties waartoe zij gerechtigd zijn.

9.2

Alle voor- en nadelen, die economisch aan het Fonds zijn verbonden, komen ten
gunste respectievelijk ten laste van een Participant, naar verhouding van het aantal
Participaties waartoe hij gerechtigd is. Een Participant is niet aansprakelijk voor de
verplichtingen van de Beheerder en Stichting Juridisch Eigenaar en draagt niet
verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat in het Fonds is of moet
worden ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties die hij houdt.

9.3

Iedere Participant is na verkrijging van een of meer Participaties gebonden aan het
bepaalde in deze Fondsvoorwaarden.

9.4

Indien Participaties tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke
gerechtigden zich bij de uitoefening van hun rechten slechts door een schriftelijk
door hen daartoe aangewezen persoon doen vertegenwoordigen na voorafgaande
schriftelijke mededeling aan de Beheerder.

10

Participaties

10.1

De Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.

10.2

De Beheerder houdt op verzoek van Stichting Juridisch Eigenaar een register, waarin
de namen en adressen van alle Participanten zijn opgenomen. In het Register wordt
tevens vermeld op welke bankrekening een Participant betalingen wenst te
ontvangen. Iedere wijziging in het Register wordt door de Beheerder bijgehouden.

10.3

De Beheerder zal te allen tijde mogen vertrouwen op de gegevens die een
Participant ter opname in het Register heeft verstrekt en zal deze gegevens
gebruiken voor toezending van documenten aan deze Participant en voor iedere
overige informatieverstrekking aan het adres van deze Participant. De Beheerder is
niet gebonden:
(i)
(ii)

aan een wijziging die niet schriftelijk aan de Beheerder is medegedeeld;
een belang of een aanspraak van enig persoon te erkennen, anders dan de
Participant betreffende een Participatie wiens gegevens juist zijn opgenomen
in het Register.
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10.4

Een Participant zal iedere wijziging in zijn gegevens als hiervoor vermeld in artikel
10.2 onmiddellijk aan de Beheerder opgeven. De Beheerder zal na ontvangst van de
wijziging ervoor zorgdragen dat het Register binnen tien (10) Werkdagen wordt
bijgewerkt.

10.5

Op schriftelijk verzoek van een Participant aan de Beheerder is het Register ten
kantore van de Beheerder ter inzage voor iedere Participant, doch uitsluitend voor
zover het zijn eigen inschrijving betreft.

10.6

Het is de Beheerder toegestaan om de informatie als bedoeld in artikel 10.2 te
verstrekken aan belastingautoriteiten, toezichthouders of enige andere autoriteit,
indien het naar de mening van de Beheerder in het belang is van het Fonds of één
van de Participanten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het doen van een
beroep op een belastingverdrag.

11

Vaststelling van de Intrinsieke waarde

11.1

Maandelijks stelt de Beheerder de Intrinsieke waarde vast. Een opgave van de
Intrinsieke waarden wordt opgenomen in het (half)jaarlijkse verslag van het Fonds
als vermeld in artikel 16.

11.2

De Intrinsieke waarde wordt berekend op basis van de waarderingsgrondslagen van
het Fonds, zoals die door de Beheerder worden vastgesteld.

12

Uitgifte van Participaties

12.1

De Beheerder is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Participaties. De minimale
initiële deelneming per Participant bedraagt EUR 100.000. Vervolgstortingen dienen
een minimale omvang te hebben van EUR 10.000. Er worden geen fracties van
Participaties uitgegeven.

12.2

Een verzoek tot uitgifte van Participaties geschiedt door het indienen van een
schriftelijk verzoek bij de Beheerder. Het verzoek tot uitgifte vermeldt het aantal
Participaties dat de verzoeker wenst te verkrijgen.

12.3

Uitgifte van Participaties geschiedt door de Beheerder als gevolmachtigde van
Stichting Juridisch Eigenaar nadat de uitgifteprijs van de uit te geven Participaties
door Stichting Juridisch Eigenaar is ontvangen door bijschrijving op de bankrekening
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van Stichting Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Fonds en door ondertekening
van een Verklaring.
12.4

De Beheerder is te allen tijde gerechtigd, uitsluitend te zijner beoordeling, uitgifte
geheel of gedeeltelijk te weigeren, of daaraan nadere voorwaarden te stellen.

12.5

Met betrekking tot uitgifte van Participaties aan, en inkoop van Participaties van,
een naar Nederlands recht fiscaal transparant lichaam handelt de Beheerder - in lijn
met het enkelvoudige toestemmingsvereiste zoals uiteengezet in het Besluit van de
staatssecretaris van Financiën van 15 december 2015, nr. BLKB2015/1209M - ten
behoeve van een dergelijk lichaam met de beheerder van dat lichaam.
Overdrachten van belangen in een dergelijk fiscaal transparant lichaam worden
beschouwd als een interne aangelegenheid van dat lichaam, zodat een eventuele
overdracht van participaties op dat niveau geen afbreuk doet aan de fiscale
transparantie van het Fonds en niet de toestemming vereist van de Participanten.

13

Overdracht van Participaties

13.1

Participaties kunnen niet worden overgedragen, tenzij (i) door middel van inkoop
door Stichting Juridisch Eigenaar overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde of (ii)
aan bloed- en aanverwanten van de Participant in de rechte linie.

13.2

In geval van overgang onder algemene titel krachtens juridische fusie, juridische
splitsing of erfrecht aan anderen dan bloed- en aanverwanten van de Participant in
de rechte linie, of anderszins, vervallen de desbetreffende Participaties en verkrijgt
de rechtsopvolger het recht eenzelfde aantal Participaties door uitgifte te
verkrijgen, mits deze binnen een jaar na de overgang onder algemene titel aan de
Beheerder een schriftelijk verzoek daartoe heeft gedaan. Indien en zolang
Participaties niet zijn uitgegeven aan de rechtsopvolger, heeft de rechtsopvolger
een vordering op Stichting Juridisch Eigenaar ter hoogte van de Indicatieve
handelskoers van de desbetreffende Participaties op de dag van het vervallen van
die Participaties, welke vordering opeisbaar wordt op de dag van uitkering van het
liquidatie-overschot in overeenstemming met artikel 20.3. In geval van uitgifte van
Participaties op grond van dit lid is geen Emissievergoeding verschuldigd.

13.3

Participaties kunnen niet met enig beperkt recht worden bezwaard.

13.4

Iedere overdracht of bezwaring van Participaties in strijd met het hiervoor in artikel
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13.1 en 13.3 bepaalde is nietig.
14

Inkoop van Participaties

14.1

De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van
Participaties. Er worden geen fracties van Participaties ingekocht.

14.2

Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd indien het
Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door
een uitgifte van Participaties.

14.3

Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de
Participant van een ondertekend Inkoopverzoek aan de Beheerder. Het
Inkoopverzoek vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten
kopen.

14.4

De inkoopprijs van een Participatie is in beginsel gelijk aan de Intrinsieke waarde
van een Participatie, tenzij de Beheerder met de Participant van de in te kopen
Participaties een andere inkoopprijs overeenkomt.

14.5

Stichting Juridisch Eigenaar zal de inkoopprijs van de ingekochte Participaties
uiterlijk binnen vier (4) Werkdagen na de dag waarop de Participaties zijn ingekocht
aan de Participant voldoen.

14.6

Inkoop kan plaatsvinden van alle of van een door de Beheerder te bepalen gedeelte
van de aangeboden Participaties. Indien Participaties op verschillende tijdstippen
ter inkoop zijn aangeboden, vindt inkoop plaats in de volgorde van die tijdstippen,
tenzij de Beheerder anders bepaalt. Indien Participaties door meerdere
Participanten gelijktijdig ter inkoop zijn aangeboden en inkoop van alle aangeboden
Participaties niet kan plaatsvinden, vindt inkoop plaats naar rato van het aantal
aangeboden Participaties van de desbetreffende Participanten, tenzij de Beheerder
anders bepaalt.

14.7

Inkoop van Participaties geschiedt door de Beheerder als gevolmachtigde van
Stichting Juridisch Eigenaar door ondertekening van een Verklaring. De inkoop van
Participaties vindt plaats per de dag als vermeld in de betreffende Verklaring.

14.8

De Participaties vervallen door verkrijging door Stichting Juridisch Eigenaar.
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14.9

Voorzover een gelijk aantal Participaties door de Beheerder als gevolmachtigde van
Stichting Juridisch Eigenaar wordt ingekocht krachtens dit artikel 14 als wordt
uitgegeven krachtens artikel 12, zorgt de Beheerder door ondertekening van de
Verklaring dat de inkoop en uitgifte van die Participaties gelijktijdig geschiedt.

15

Oproepingen en mededelingen

15.1

Oproepingen van en mededelingen aan Participanten geschieden aan het (e-mail)
adres van iedere Participant, zoals opgenomen in het register als vermeld in artikel
10.2.

15.2

Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending aan het
adres van iedere Participant.

16

Boekjaar; Verslaglegging

16.1

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van
het Fonds loopt tot en met 31 december 2021.

16.2

De Beheerder stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een
verslag op over dat boekjaar, het jaarverslag, bestaande uit een
vermogensopstelling, een staat van baten en lasten, alsmede een toelichting. In de
toelichting worden ten minste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende
het boekjaar van de waarde van het Fonds, van de beleggingen en de samenstelling
van de beleggingen van het Fonds per het einde van het boekjaar, alsmede voor
zover beschikbaar, een vergelijking van het resultaat over het boekjaar met het
resultaat in het voorafgaande boekjaar.

16.3

Het Jaarverslag wordt ondertekend door de Beheerder. Het Jaarverslag wordt door
de Beheerder kosteloos beschikbaar gesteld aan de Participanten.

17

Kosten; Uitkeringen

17.1

De Beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden een beheervergoeding van 0,5%
per kwartaal over het Belegd Vermogen. De Beheerder brengt aan het Fonds een
prestatievergoeding in rekening van 20% van het behaalde Nettorendement, te
berekenen op de wijze als weergegeven in het Informatie Memorandum. De
prestatievergoeding wordt maandelijks berekend en betaald. De korting op de
kosten waartoe de houders van Participaties B respectievelijk Participaties C blijkens
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het Informatie Memorandum gerechtigd zijn zal worden uitgekeerd aan de houders
daarvan.
17.2

De voor uitkering beschikbare inkomsten en winsten zoals ontvangen door Stichting
Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten worden in beginsel niet
uitgekeerd aan de Participanten maar toegevoegd aan de Fondsactiva.

17.3

De Beheerder kan besluiten dat uit de winst over het lopende boekjaar een
tussentijdse uitkering aan de Participanten geschiedt, met inachtneming van het in
lid 2 bepaalde. De Beheerder kan eveneens besluiten dat uit de reserve een
uitkering aan de Participanten naar evenredigheid van de door hen gehouden
Participatie(s) geschiedt.

17.4

Uitkeringen vinden slechts plaats op voorstel van de Beheerder en kunnen zowel in
geld als anders dan in geld geschieden. De betaalbaarstelling van uitkeringen, de
samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 14.

17.5

Indien op voorstel van de Beheerder door de vergadering van Participanten wordt
besloten om gedurende de looptijd van het Fonds van goederen te verkopen, zullen
in beginsel de vrijgekomen middelen na aftrek van (i) een eventuele additionele
aflossing op financieringen, (ii) de overige kosten en (iii) eventuele verschuldigde
belastingen, worden toegevoegd aan de Fondsactiva.

18

Vergadering van Participanten

18.1

Elke Participatie geeft recht op het uitbrengen van één stem in een vergadering van
Participanten. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een vergadering van Participanten gehouden.

18.2

Daarin wordt ten minste:
a. door de Beheerder verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van het
Fonds gedurende het afgelopen boekjaar en het daarin gevoerde beheer;
b. de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van een toelichting,
besproken;
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c. verlening van décharge van de Beheerder tijdens het afgelopen boekjaar
geagendeerd, voor zover het beheer uit de jaarrekening over het afgelopen
boekjaar blijkt;
d. ieder onderwerp behandeld, dat op de oproepingsbrief van de
desbetreffende vergadering staat vermeld.
18.3

Bij aftreden, ontbinding of anderszins defungeren van de Beheerder of Stichting
Juridisch Eigenaar, zal binnen vier weken een vergadering van Participanten worden
bijeengeroepen waarin een nieuwe beheerder of juridisch eigenaar van de activa
van het Fonds zal worden benoemd. Voorts kunnen vergaderingen van
Participanten worden gehouden zo dikwijls als de Beheerder het wenselijk acht. Tot
slot kunnen ook vergaderingen van Participanten worden gehouden op verzoek van
één of meer Participanten die gezamenlijk ten minste twintig procent (20%) van het
aantal uitgegeven Participaties vertegenwoordigen.

18.4

De oproeping tot de vergadering geschiedt door de Beheerder door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de (e-mail) adressen van de Participanten, zoals
opgenomen in het in artikel 10.2 van deze Fondsvoorwaarden bedoelde register. De
oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. De oproeping
geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

18.5

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is
aangekondigd, of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor
de oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet worden besloten, tenzij
het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle Participanten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

18.6

De vergaderingen worden gehouden in de plaats waar het Fonds kantoor houdt, of
in een andere door de Beheerder vast te stellen gemeente in Nederland.

18.7

De vergadering van Participanten wordt voorgezeten door de Beheerder.

18.8

Tenzij van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden
door of namens de Beheerder notulen bijgehouden, welke door de voorzitter van de
vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend. De kosten van
een notarieel proces verbaal opgemaakt op verzoek van de Beheerder komen voor
rekening van het Fonds. Indien het verzoek wordt gedaan door (één van) de
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Participanten komen de kosten voor rekening van de betreffende Participant(en).
18.9

Indien aan de vergadering een voorstel zal worden voorgelegd ter goedkeuring van
wijziging van onderhavige Fondsvoorwaarden dan zal dat voorstel tot wijziging van
de Fondsvoorwaarden worden meegestuurd met de oproepingsbrief.

19

Toepasselijkheid en wijziging Fondsvoorwaarden

19.1

Door het verkrijgen van een Participatie onderwerpt een Participant zich aan de
bepalingen van de Fondsvoorwaarden.

19.2

Deze Fondsvoorwaarden kunnen op voorstel van de Beheerder worden gewijzigd
door de Beheerder en Stichting Juridisch Eigenaar na voorafgaande goedkeuring van
de vergadering van Participanten.

19.3

De Beheerder maakt (een voorstel tot) wijziging van de Fondsvoorwaarden bekend
aan het (e-mail) adres van iedere Participant alsmede op zijn Website. De Beheerder
licht (het voorstel tot) de wijziging van de Fondsvoorwaarden toe op zijn Website.
Indien de uiteindelijke wijziging van de Fondsvoorwaarden afwijkt van het voorstel
zoals dat was vermeld op de Website van de Beheerder, maakt de Beheerder de
wijziging eveneens bekend aan het (e-mail) adres van iedere Participant alsmede op
zijn Website.

20

Ontbinding

20.1

Op voorstel van de Beheerder is de vergadering van Participanten bevoegd te
besluiten tot ontbinding van het Fonds.

20.2

Bij ontbinding van het Fonds geschiedt de vereffening door de Beheerder. De
Fondsvoorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. De
Beheerder is tijdens de vereffening bevoegd de tot het vermogen van het Fonds
behorende goederen te vervreemden en alle schulden van het Fonds te voldoen.

20.3

Bij een ontbinding van het Fonds wordt een eventueel resterend liquidatieoverschot
uitgekeerd aan de Participanten in verhouding van het aantal Participaties dat door
een Participant wordt gehouden.

20.4

De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op. Eerst na het afleggen van
de rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden
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overgegaan.
21

Toepasselijk recht; Bevoegde rechter

21.1

Deze Fondsvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

21.2

Alle geschillen, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaronder begrepen,
die ontstaan in verband met deze Fondsvoorwaarden, zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

ALDUS OP 25 MEI 2020 OVEREENGEKOMEN en ondertekend.

Hodl.nl Management B.V.
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Bijlage 1 - INFORMATIE MEMORANDUM
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Bijlage 2 - Verklaring
HODL.NL GENESIS FUND
Hodl.nl Management B.V., te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van
Stichting Bewaarder Fintech & Blockchain in haar hoedanigheid van juridisch eigenaar van de
assets van het fonds voor gemene rekening: HODL.NL GENESIS FUND, verklaart hierbij de
volgende verzoeken tot inkoop en verzoeken tot uitgifte de dato [@] te accepteren en
daarmee op hetzelfde moment te laten uitvoeren.
Verzoek tot uitgifte
Naam investeerder

Aantal Participaties

Verzoek tot inkoop
Naam investeerder

Aantal Participaties

Door ondertekening van deze Verklaring zal de uitgifte respectievelijk de inkoop van de
participaties tegelijkertijd per voormelde datum geschieden.
Hodl.nl Management B.V.

______________________

______________________

Naam:

Naam:

Titel:

Titel:

Op:

Op:

