
Overeenkomst tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen 
Stichting Administratiekantoor Friends of Groasis One 

Presale 
 
 
In aanmerking nemende dat: 

- Stichting Administratiekantoor Friends of Groasis One (hierna ook: ‘STAK Friends of Groasis 
One’) certificaten van B- aandelen in Groasis B.V. aanbiedt aan natuurlijke personen die de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en/of aan rechtspersonen (de ‘Groasis Digital Securities’ 
of ‘GDS’); 

- Deze certificaten van aandelen (GDS) een indirect economisch eigendom in Groasis B.V. 
representeren; 

- Aan deze certificaten van aandelen (GDS) dividendrechten gekoppeld zijn; 
- Aan deze certificaten van aandelen (GDS) geen stemrechten en geen vergaderrechten 

verbonden zijn; 
- STAK Friends of Groasis One deze certificaten (GDS) via een online platform aanbiedt, het 

‘Groasis Investor Platform’; 
- U (de Koper, zijnde een natuurlijk- of rechtspersoon) wenst deel te nemen aan dit aanbod 

door het aankopen van certificaten van aandelen in de STAK Friends of Groasis One (GDS) 
middels het Groasis Investor Platform, waarmee u indirect een economisch eigendom in 
Groasis B.V. zal bezitten; 

 
U (de Koper) verklaart hierbij: 

- Op basis van de door of namens STAK Friends of Groasis One verstrekte informatie, onder 
andere bestaande uit het op de website geplaatste Informatiedocument, de 
Investeerdersinformatie, de statuten van de stichting, de geldende 
administratievoorwaarden van de stichting en de algemene voorwaarden voor het gebruik 
van het Groasis Investor Platform (Algemene Voorwaarden), gezamenlijk te noemen de 
‘Investeringsdocumenten’, te investeren in de GDS; 

- Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van de Investeringsdocumenten, waarin 
uw rechten als certificaathouder zijn bepaald, welke Investeringsdocumenten onlosmakelijk 
zijn verbonden aan deze Overeenkomst tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen 
(hierna: Koopovereenkomst); 

- In te stemmen met alle bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de 
Investeringsdocumenten, alsmede de daarin opgenomen verplichtingen en/of 
derdenbedingen te aanvaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk daaraan te 
onderwerpen; 

- In het bijzonder ermee in te stemmen dat uw rechten als certificaathouder van de GDS 
uitsluitend worden uitgeoefend op de wijze als nader bepaald in de geldende statuten en/of 
administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis One; 

- Deel te nemen voor een bedrag zoals door u op het Groasis Investor Platform aangegeven 
(de Koopsom); 

- In te stemmen met het feit dat over de Koopsom nog kosten berekend worden om de 
transactieprocedure mogelijk te maken (de Transactiekosten); 

- In te stemmen met de aankoop- en toewijzingsprocedure als bepaald in de geldende 
statuten en/of administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis One en de Algemene 
Voorwaarden;  

- Na het aanmaken van uw kluis (Ethereum adres) via het Groasis Investor Platform de 
Koopsom evenals de Transactiekosten over te maken aan STAK Friends of Groasis One via de 
online betalingsmethoden die door het Groasis Investor Platform aangeboden worden; 

- In te stemmen met het feit dat er een zogenaamde ‘lock up periode’ van maximaal 12 
maanden bestaat, in welke periode het voor u niet mogelijk is om de GDS te verkopen of 



over te dragen aan andere natuurlijke- of rechtspersonen. STAK Friends of Groasis One kan 
eenzijdig besluiten deze lock up periode te verlengen dan wel te verkorten. Van zulke 
besluiten zal STAK Friends of Groasis One haar certificaathouders tijdig op de hoogte 
brengen. 

 
Waartegenover Stichting Administratiekantoor Friends of Groasis One verklaart: 

- Na ontvangst van uw betaling (de Koopsom inclusief Transactiekosten) en haar definitieve 
acceptatie u de GDS te verstrekken en deze te versturen naar de door u via het Groasis 
Investor Platform aangemaakte kluis (Ethereum adres); 

- Dat STAK Friends of Groasis One na bovenstaande stap u een couponcode zal toesturen ter 
waarde van 20% bonus GDS over de Koopsom, in overeenstemming met de Letter of Intent 
(LOI) die eerder tussen u en Groasis B.V. getekend is, en die u uitsluitend via het Groasis 
Investor Platform kunt omzetten in GDS.  

 
U (de Koper) verklaart bij deze verder er mee bekend te zijn en er mee in te stemmen: 

- Dat STAK Friends of Groasis One, indien zij dit noodzakelijk acht, in een voorkomend geval 
achtergrondonderzoeken naar u zal kunnen verrichten in het kader van haar zorgplicht en/of 
in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft); 

- Dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk geweigerd kunnen 
worden, waarbij de eventueel gedane stortingen van geld zullen worden gestorneerd 
(exclusief Transactiekosten) op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke 
betaling werd gedaan, in welk geval geen rente wordt vergoed over het gestorneerde 
bedrag; 

- Dat de inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke reden dan ook, uw betaling van 
het bij de toewijzing door STAK Friends of Groasis One aangegeven bedrag niet heeft 
plaatsgevonden; 

- Dat de aanbieding van de GDS buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
plaatsvindt en dat u de risico’s die gepaard gaan met beleggingen, zoals niet limitatief 
opgesomd in de Investeringsdocument, begrijpt en accepteert; 

- Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze Koopovereenkomst en de geldende 
statuten en/of administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis One, de geldende 
statuten en/of administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis One zullen prevaleren; 

- Dat op deze Koopovereenkomst het Nederlandse recht van toepassing is en dat alle 
geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Koopovereenkomst 
of die daaruit voortvloeien, in eerste instantie beslecht zullen worden door middel van 
gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Breda.  

 
U (de Koper) verklaart tenslotte: 
Volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers van STAK Friends of Groasis One en/of Groasis 
B.V. om alles te doen wat nodig en nuttig zal zijn in het belang van de certificaathouders, onder de 
voorwaarden als in de Algemene Voorwaarden, de geldende statuten en/of 
administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis One en/of in deze Koopovereenkomst 
vermeld.  
 
U (de Koper) gaat hierbij middels een druk op de akkoord knop, uitdrukkelijk akkoord met de 
bovenstaande voorwaarden en inhoud van deze Koopovereenkomst.  
 
 
 
 
 


