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Samen staan voor financiële zekerheid

Trading Strategie biedt:
 Leren traden
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Investeer in een
zekere toekomst!
Investeer in de emissie
van Trading Strategie

Trading Strategie is een snelgroeiend Nederlands fintech bedrijf
dat inspeelt op de sterk groeiende behoefte en noodzaak om zelf te
zorgen voor financiële zekerheid. Voor nu maar vooral voor later.

Trading Strategie maakt zo vermogensopbouw
voor elke portemonnee haalbaar.

Laten we er niet omheen draaien: Trading
Strategie geeft 500.000 aandelen uit ad € 5,-.

Wij keren jaarlijks gegarandeerd 5% dividend uit en
hebben een rendementspotentieel van 1670 % in vijf jaar.

Wij weten hoe het werkt en willen u
graag volledig bijstaan in deze reis.

Exponentieel groeiende markten
De combinatie van educatie, succesvolle beleggingsstrategieën en het gemak van autotrading met een extreem
klantvriendelijke mindset en senior medewerkers. Het klinkt cliché maar dit is toch echt de basis van succes.
Trading Strategie opereert nu al in Nederland en België en zal in 2022 internationale expansie verwezenlijken in
Duitsland* en Groot-Brittannië**. In deze landen zijn momenteel 32 miljoen beleggers. Belangrijker is dat er in de
EU momenteel € 17.000 miljard aan banktegoed is. Geld dat niets oplevert. De vraag naar educatie op het
gebied van beleggen is booming.

EEN ENORME MARKT
Het totaal spaartegoed is groter dan ooit

Bronnen: EFAMA
ECB Euro Area Statistics

NEDERLAND EN BELGIË

€1.500+

70%

MILJARD

cash op
bank
Totaal spaartegoed Nederland en België

Mede door het internationaal opschalen hebben wij geprognosticeerd dat onze omzet de komende jaren gaat
oplopen naar minimaal € 40 miljoen.

30% is belegd en 70% staat
op de spaarrekening

Totaal spaartegoed Europa

Dit is op basis van 1% van de beleggende huishoudens in Nederland en België en slechts 0.1% van deze in
Duitsland en Groot-Brittannië

€17.500+
MILJARD

Edgar de Haas CEO Trading Strategie B.V.
Met Trading Strategie ondersteunen wij de particuliere
belegger in het maken van de juiste keuzes op de
financiële markten. Geen risicovolle zaken maar
duurzaam groeien is ons devies.

Liquide Kapitaal Europa

Aantal geïnteresseerde
beleggers NL/BE

3 miljoen
Beleggen
daadwerkelijk

belegt
nog niet
Slechts 10% van de Europeanen
belegt op dit moment

Aantal geïnteresseerde
beleggers Europa

30 miljoen
Beleggen
daadwerkelijk
9 miljoen
beleggers
zoeken
naar educatie

* Bron: Aantal beleggers Duitsland - https://www.dai.de
**Bron: Aantal beleggers Groot-Brittannië - https://www.finder.com/uk/investment-statistics
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Wij gaan samen met u zorgen voor
financiële zekerheid en willen internationaal 60.000 cliënten bedienen in vijf jaar.
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EDUCATIE IS DE BASIS
Als u wilt autorijden dan dient u eerst te leren om de
verkeersrisico’s in te schatten en om te gaan met de auto en het verkeer. Bij beleggen is dit niet anders. Probeer
niet zonder kennis op weg te gaan met uw belegging want uw ervaring zal tegenvallen. Wij laten onze cliënten
niet zomaar de weg op gaan. Wij leren u beleggen tot het
niveau dat u zelf wenst en begeleiden u middels de
online persoonlijke coaching.
BELEG MET ONS MEE
Wij passen zelf de opgedane kennis en ervaring toe in onze eigen beleggingen. Wij hebben verschillende
strategieën op verschillende markten. Onze transacties delen wij met u. Er is altijd iets dat bij u past. Voor uw
gemak bieden wij gratis de mogelijkheid tot autotrading. Hierin worden onze transacties niet alleen gedeeld met u
maar ook direct automatisch uitgevoerd.
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Toegankelijkheid
en service

PERFECTE KLANTERVARING

LAAG ALL-IN TARIEF

Trading Strategie weet uit ervaring hoe belangrijk klantvriendelijkheid
is. Wij hebben tientallen jaren ervaring met relatiebeheer en zijn
overtuigd van het belang van een goede relatie.

Wij maken beleggen super toegankelijk!

Wij staan naast u en denken met u mee.Daarbij moet de
dienstverlening voor iedereen toegankelijk zijn.
Middels onze bescheiden minimale deelname is het voor vrijwel
iedereen bereikbaar

Dit doen we door de kosten bescheiden te houden en efficiënt te opereren.
Als fintech bedrijf kunnen we onbeperkt opschalen.
Onze diensten zijn al toegankelijk vanaf € 399,- per jaar.
Wilt de klant alles ondervinden en met alle mogelijkheden kunnen
meedoen dan is de vergoeding € 1099,- per jaar.
U krijgt dan voor nog geen € 5,- per werkdag de beschikking tot onze
volledige educatie, coaching, signalen en autotrading.
Toegankelijkheid is de sleutel tot een onbegrensd succes!

WAT KUNT U VERWACHTEN
De beleggersmarkt is enorm, internationaal en groeit hard. Meer dan ooit is er vanuit
de consumentenmarkt vraag naar kennis en begeleiding bij het vergaren, vergroten
of behouden van vermogen.
Wij van Trading Strategie spelen hierop in door onze tientallen jaren ervaring en
opgedane kennis beschikbaar te stellen om zodoende de partner te zijn voor de
particuliere beleggers wereldwijd.
Wij kunnen door de vergaande automatisering en onze app de service zeer efficiënt
aanbieden.
Hierdoor kunnen wij internationaal opschalen en zijn de mogelijkheden enorm. Zo is het
totale banktegoed bij de Nederlandse - en Belgische huishoudens ca. € 1.500 miljard.
Dit spaartegoed kost de rekeninghouder geld vanwege de slechte rente en de inflatie.
Zodra men door meer kennis beter bekend wordt met beleggen dan zal een groot deel
hiervan naar de beleggingsmarkt vloeien. Onbekend maakt noch immer onbemind.
DE MARKT IS GROTER DAN OOIT EN GROEIT
Ons businessplan voor de komende jaren is gebaseerd op overnames in Nederland en
uitbreiding naar de UK en Duitsland in het komende jaar. Onze prognose voor de komende
jaren is een omzetverwachting van ca. € 40 miljoen met een bedrijfsresultaat van ca. € 18
mijloen met ca. 60.000 cliënten.
Dit is slechts 1% van het aantal beleggende huishoudens in Nederland en België en 0.1%
van de beleggende huishoudens in de VK en Duitsland.Daarnaast is de IPO-markt voor
met name succesvolle FinTech bedrijven heel hard gegroeid.

H1 2022

Lancering
belegging app`s

H1 2022
overname in NL

H2 2022

2023

overnames in
VK en Duitsland

uitbreiding producten
in Duits en Engels
Samenwerking met
internationale partners

2026
Doelen

• 60.000 cliënten
• € 40 miljoen omzet
en €18 miljoen winst

2025
Doelen

• 30.000 cliënten
• Stijgende omzet en
winstgevendheid

Timeline
Lanceren van de kapitaalronde en
uitgifte aandelenemissie
€2.500.000 uitgifte maakt een versnelde
groei mogelijk en biedt investeerders een
enorm potentieel.

Certificaten
van aandelen

Overige zaken
Investeringsinformatie / businessplan.
Trading Strategie heeft een AFM Informatiedocument opgesteld.
Wij raden u aan deze goed te bestuderen alvorens u de beslissing
maakt te investeren in Trading Strategie.
Meer dan alleen aandeelhouder
Wij zoeken naar betrokken aandeelhouders die geloven in het
concept van internationale opschaling van succesvolle strategieën waarmee u zelf uw vermogen kunt opbouwen en waarin u de
kennis krijgt waardoor u ook weet en begrijpt wat er gebeurt.

Het certificeren van aandelen of vermogen heeft tot doel om de
rechten verbonden aan aandelen of vermogensbestanddelen te
scheiden. Na certificering komt het winstrecht (economische recht)
bij een ander te liggen dan het stemrecht (zeggenschapsrecht).

Trading Strategie B.V.
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

De certificaten van aandelen van Trading Strategie B.V. worden
aangeboden door Stichting Administratiekantoor Trading Strategie.

www.tradingstrategie.nl

Hierdoor blijft de onderneming slagvaardiger.

Investeerders@tradingstrategie.nl

Deze certificaten van aandelen:
 Zijn gemakkelijk over te dragen aan anderen
 Geven u geen vergader- of stemrecht in de onderneming
 Geven u winstrecht en alle andere rechten van aandelen

Ballentine Notarissen
Vliegtuigstraat 6e1059 CL Amsterdam

Trading Strategie bedrijfsmodel
Er zijn meerdere kasstromen

Educatie
Toegang tot volledige educatie
en persoonlijke coaching

Abonnementen
Laagdrempelig instappen
voor iedereen
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4

Autotrading
Succesvolle beleggingsstrategieën
met het gemak van autotrading met
een extreem klantvriendelijke mindset

FINTECH
Onbeperkt kunnen inspelen op
de sterk groeiende behoefte en
noodzaak
. om zelf te zorgen voor
financiële zekerheid.

Onze doelstellingen

Overnames 60%
 H1- 2022 overname in NL
 2
 023 overnames in VK en
Duitsland
 2
 025 verder opschalen
europa

Ontwikkelen
diensten 20%
 H
 1- 2022 Lancering
beleggingsapp
 H
 1 -2022 Lancering
educatie modules
diverse talen
 2023 Ontwikkelen
algoritmes cryptovaluta

Marketing &
Sales 20%
 H
 1- 2022 Opschalen
van klantcontacten en
acquisitie
 H1 -2022 Samenwerking
met internationale
partners

Het geïnvesteerde kapitaal wordt gebruikt om versneld te groeien en de bedrijfsactiviteiten te schalen.

RENDEMENT- EN EXITSTRATEGIE
Verschillende scenario’s leiden tot een hoog potentieel rendement

WAARDESTIJGING ONDERNEMING

Investeerders kunnen profiteren van een grote
waardestijging van de aandelen bij verkoop

DIVIDEND

Een jaarlijks gegarandeerd 5% dividend

Een potentiële beursnotering

MELDPLICHT EN INFORMATIEPLICHT
Dit is een aanbieding van certificaten op aandelen met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen
Trading Strategie B.V. en Stichting administratiekantoor Trading Strategie nemen haar meldplicht en
informatieplicht heel serieus.
Aanbiedingen met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen zijn volgens de AFM
Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van de prospectusplicht.
Trading Strategie B.V. heeft een AFM Informatiedocument opgesteld dat beschikbaar is via de Trading
Strategie B.V. website. Het informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement
van de belegging beter te begrijpen.
Trading Strategie B.V. heeft van dit publieke aanbod melding gemaakt bij de AFM en het Informatiedocument
en andere publicaties en noodzakelijke documenten met de AFM gedeeld.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit Memorandum en de door middel van verwijzing hierin opgenomen informatie kunnen mededelingen bevatten die toekomstverwachtingen uitspreken.
Verklaringen in dit Memorandum die geen historische feiten zijn, zijn prognoses. Dat is met inbegrip van verklaringen die betrekking hebben op onze intenties,
overtuigingen of onze huidige verwachtingen of die van onze groepsvennootschappen. Door hun aard, omvatten toekomstgerichte verklaringen en prognoses
risico’s en onzekerheden, omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden, die plaatsvinden in de toekomst.
Wij hebben geprobeerd om toekomstgerichte verklaringen en prognoses in dit prospectus herkenbaar te maken door het gebruik van woorden zoals “kan”,
“zal”, “zou”, “mocht”, “verwacht”, “vermoedt”, “is van plan”, “schat (in)”, “anticipeert”, “projecteert”, “gelooft”, “zou kunnen”, “hoopt”, “tracht”, “voorziet”, “plannen”,
“doelstellingen”, “stelt (zich) ten doel”, “potentieel”, “kans”, “strategie”, “beogen”, “doorgaan”, “verlangen”, “streven”, “verwachtingen”, “optimistisch”, “vooruitzichten”,
“risico”, “jaarbasis” en soortgelijke uitdrukkingen of variaties daarop, maar dergelijke uitdrukkingen zijn niet de enige manier waarop toekomstgerichte verklaringen
en prognoses in dit prospectus zijn aangegeven.
Als wij in dit Memorandum verwachtingen uitspreken, veronderstellingen maken, analyses of berekeningen geven of prognoses of projecties verstrekken, mag u
dergelijke mededelingen in geen geval uitleggen als een toezegging of een garantie van ons, waarop u mag vertrouwen. De in dit Memorandum opgenomen
verwachtingen, veronderstellingen, analyses, berekeningen, commentaren en prognoses zijn uitsluitend verstrekt ter informatie en alleen illustratief van aard.
Wij zijn niet van plan om de in dit Memorandum opgenomen toekomstgerichte verklaringen en prognoses te actualiseren of te herzien, ook niet vanwege
gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit Memorandum. Dat is slechts anders indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.
Trading Strategie heeft een AFM Informatiedocument opgesteld die beschikbaar is via de Trading Strategie website. Wij verwijzen naar dit document om de kosten,
risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen

Contact
Uiteraard is het mogelijk om meer informatie
op te vragen over deze investeringsmogelijkheid.
U kunt online de certificaten aankopen op:
www.tradingstrategie.nl/investeerders
Mocht u aanvullende informatie wensen, dan kunt
direct contact met ons opnemen door een mail
sturen aan:
Investeerders@tradingstrategie.nl
Trading Strategie B.V.
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
www.tradingstrategie.nl
Investeerders@tradingstrategie.nl

www.tradingstrategie.nl

