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Disclaimer

• Deze Beschrijvende Nota wordt uitgegeven door PwC Enterprise Advisory bv in samenwerking met 

de directie van BeeBonds SRL (de "directie") onder de hieronder uiteengezette voorwaarden voor 

het exclusieve gebruik door de personen tot wie het is gericht en hun adviseurs in verband met de 

obligatie-uitgifte ("Transactie") voor Chainius Solutions NV (hierna de "Vennootschap" of "Chainius").

• Deze Beschrijvende Nota is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te helpen bij het nemen van een 

besluit over het al dan niet verrichten van verder onderzoek naar het bedrijf. Het vormt geen 

professioneel advies en is niet bedoeld om de basis te vormen van een beslissing om in de 

Vennootschap te beleggen of aandelen van de Vennootschap te kopen.

• PwC, het management, hun respectieve adviseurs of enige van hun respectieve bestuurders of 

werknemers of enige andere persoon geven geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, 

met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze Circulaire of (ii) de 

nauwkeurigheid of volledigheid van de projecties die zijn opgenomen in deze Circulaire of enig ander 

document of informatie die op enig moment wordt verstrekt in verband met de Voorgenomen 

Transactie van de Vennootschap, of enige andere informatie die is opgenomen in dit memorandum 

of enig dergelijk document dat ongewijzigd blijft na de publicatie ervan. Voor zover wettelijk 

toegestaan aanvaarden PricewaterhouseCoopers en het Management, hun respectieve adviseurs of 

elk van hun respectieve directeurs of werknemers en agenten geen enkele verantwoordelijkheid of 

zorgplicht voor de gevolgen van uw handelingen of de handelingen van enige andere persoon die 

handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie in deze Nota of voor enige beslissing die op 

basis daarvan gefundeerd is.

• Noch de ontvangst van deze Nota door een persoon, noch enige informatie die hierin is vervat of 

nadien is verstrekt of meegedeeld aan een persoon in verband met de voorgestelde Transactie in de 

Vennootschap, vormt, of wordt geacht te vormen, een beleggingsadvies door PwC aan een 

dergelijke persoon. Elke dergelijke persoon moet zijn of haar eigen onafhankelijke beoordeling 

maken van de verdiensten van een belegging in de Transactie in de Vennootschap en moet zijn of 

haar eigen professioneel advies inwinnen.
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• Chainius Solutions S.A., is een holdingmaatschappij van belgisch recht dat 99.99% 

van de aandelen van bit4you S.A. bezit en haar ontwikkelingsplan wenst te 

financieren volgens 3 assen:

1. De ontwikkeling van haar filiaal bit4you financieren

2. De overname van de op Euronext Brussels beursgenoteerde onderneming

Beluga SA1 , financieren (of eender welk beursgenoteerd bedrijf, indien de 

transactie met Beluga niet lukt) 

3. Het financieren van de holdingactiviteiten van Chainius, dat van plan is om 

ondernemingen over te nemen die actief zijn op het gebied van 

cryptoassets en blockchain, of eender welk aanverwant en bijkomstig 

gebied, telkens wanneer dit mogelijk is.

• Chainius is van plan om haar ontwikkelingsplannen als volgt te financieren:

1. Werving van een obligatie-uitgifte voor een bedrag van minimum €0.5M en 

maximum €5M via het BeeBonds platform voor een looptijd van 4 jaar. 

De jaarlijkse rentevoet zal 8% bruto bedragen met een bijkomende

premie van 4% bij de aflossing in functie van de geconsolideerde

free cash flow van de groep.2

2. Organisatie van een private belegging, voor maximum €20M ((een andere 

obligatie waarvoor andere voorwaarden gelden), met name bij 

institutionele beleggers.

• Dit is een unieke kans om niet in een cryptocurrency te investeren, maar in de 

ontwikkeling en groei van het eerste Belgische crypto asset exchange platform.

Een ambitieus project in een belgisch tech startup

Een obligatie-uitgifte bestemd tot de financiering van de expansie van  
de holding van het 1ste belgische exchange platform voor crypto-actieven

Massieve uitgaven in marketing om groei te genereren

Het in deze Beschr. Nota opgenomen ondernemingsplan houdt alleen rekening met 

de financiering die via het BeeBonds-platform wordt opgeheven. Het 

management heeft twee businessplanscenario's opgesteld met verschillende 

investeringen, afhankelijk van het bedrag van de fondsenwerving (het 

minimumbedrag van 0,5 miljoen euro en het maximumbedrag van 5 miljoen euro). 

Als het businessplan werkelijkheid wordt, zal Chainius in beide scenario's rente 

kunnen betalen en kapitaal kunnen terugbetalen. 
1https://www.belugainvest.com/fr/information/

2Voor de definitie van geconsolideerd free cash flow, gelieve de Informatienota te raadplegen

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 7,609           19,107         31,744         43,877         50,800         

Frais de transfert blockchain 223              561              838              1,053           1,118           

Staking 3,804           9,553           14,285         17,950         19,050         

Parrainage (426)             (1,071)          (1,601)          (2,012)          (2,135)          

Charges salariales (1,046)          (1,546)          (2,546)          (2,946)          (3,746)          

Services et biens divers (730)             (1,461)          (1,948)          (2,191)          (2,678)          

Services experts (497)             (897)             (2,097)          (2,597)          (3,097)          

Marketing (11,200)       (24,600)       (28,700)       (28,700)       (10,800)       

Taxes -                    -                    (1,120)          (5,995)          (11,962)       

Cash flow opérationnel (2,263)          (353)             8,856           18,439         36,551         

Prêt actionnaire - capital 5,000           -                    -                    -                    (5,000)          

Prêt actionnaire - intérêts -                    (425)             (425)             (425)             (625)             

Cash flow de financement 5,000           (425)             (425)             (425)             (5,625)          

Capex (50)               (50)               (50)               (50)               (50)               

Cash flow d'investissement (50)               (50)               (50)               (50)               (50)               

Mouvements de cash sur la période 2,687           (828)             8,381           17,964         30,876         

Position de trésorerie fin de période 1,905           1,077           9,458           27,422         58,298         

https://www.belugainvest.com/fr/information/
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De globale evolutie van het aantal gebruikers van cryptomunten heeft
uitzienlijk toegenomen de laatste jaren

• De cryptomunten zijn digitale munteenheden die op 

het internet worden gebruikt.

• Het gebruik van deze activa heeft sterk toegenomen

sinds de lancering van de Bitcoin in 2008. Deze 

laatste had in mei 2022 een marktkapitalisatie van 

$570 miljard (vergeleken met $1.300 miljard voor de 

gehele cryptocurrency-markt).

• Tegen 2021 waren er ongeveer 300 miljoen 

gebruikers en meer dan 18.000 bedrijven die 

betalingen in cryptocurrencies verrichten en 

aanvaarden (CAGR* van 109% sinds 2013).

• Sommige analysten** voorspelden een jaarlijkse 

groei van het aantal gebruikers met 56,4% tussen 

2019 en 2025.

• De procentuele groei van deze markt bedraagt 195%

in 2021 met een vooruitzicht van 400 miljoen 

gebruikers in 2022.

*CAGR: Compound annual growth rate

**Sources: Cambridge Centre for Alternative Finance, triple-a.io, coinmarketcap.com

+195%

CommentaarGlobale evolutie van het aantal gebruikers van cryptomunten



Voorstelling van Chainius Solutions 
en van bit4you
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bit4you is het eerste belgisch exchange platform voor crypto-actieven

• Chainius is een holdingmaatschappij die 99.99% in handen heeft van bit4you1. deze

onderneming is een exchange platform voor crypto-actieven handelend op europees

niveau vanaf België. Het bedrijf startte zijn activiteiten in 2018 wanneer de huidige

belgische eerste minister Alexander De Croo zijn eerste transactie afronde op het 

platform.

• Zij heeft nadien groot succes geboekt, met een klantengroei van 388% in 2021. Het

totaal van geregistreerde transacties op het platform evolueert met snelheid van 

1000% CAGR sinds september 2018.

• Haar hoofdactiviteit is de verkoop, de aankoop en de exchange van crypto-actieven

voor rekening van haar klanten.

• Twee types klanten zijn actief op het platform:

1) De demo-klanten die een rekening openen om te leren beleggen en die mogelijk 

echte klanten zullen worden.

2) De « echte » klanten die hun geld investeren en inkomsten genereren voor

bit4you.

• Elke maand neemt het aandeel nieuwe echte klanten toe. In 2022, ongeveer 40% van 

de nieuwe ingeschrevenen investeren werkelijk in de crypto-actieven.

• bit4you is van plan zich te houden aan alle toepasselijke regelgeving in elk land waar 

het actief is.

Voorstelling van bit4you

1 https://www.bit4you.io/nl voor meer informatie

Evolutie van het aantal klanten

1

2

Sinds 1 mei 2022 moeten crypto-uitwisselingsplatformen en aanbieders van digitale 

portefeuilles die op Belgisch grondgebied actief zijn, zich registreren bij de FSMA. 

De FSMA² preciseert dat platformen die op 1 mei 2022 al actief zijn, een 

voorlopige vergunning genieten en dus hun activiteiten normaal kunnen 

voortzetten terwijl de FSMA hun aanvragen bestudeert en een definitief advies 

uitbrengt.

² https://www.fsma.be/en/party/bit4you 

https://www.fsma.be/en/list/register-providers-exchange-services-between-virtual-and-fiat-currencies 

https://www.fsma.be/en/list/register-providers-custody-wallet-services
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bit4you is van plan zijn inkomsten te diversifiëren en te verhogen

• Arbitrage marge: bit4you is verbonden met vele wereldwijde platforms en fungeert 

als market maker voor alle activa aangeboden op het platform.

Huidige voornaamste inkomsten

Kredietkaart/ IBAN

Blockchain transactiekosten

Nieuwe inkomstStaking1

• Aan het begin van het jaar, en na de stijging van de kosten van blockchain 

transacties, heeft bit4you besloten om deze kosten door te berekenen aan de 

gebruikers van het platform. 

• Dit zal een netto positief effect hebben op de operationele marge van bit4you.

• Staking is het proces waarbij een bepaald bedrag aan cryptoassets wordt 

vastgezet in een wallet om deel te nemen aan de goede werking van de 

blockchain die deze cryptoasset ondersteunt.

• De cryptoassets die in het kader van staking worden geïmmobiliseerd, kunnen voor 

verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals - en niet beperkt tot - het 

vergemakkelijken van proof-of-stake-mechanismen, mijnbouw, leningen, ...

• Voor deze bepaling kan al dan niet een vergoeding worden gegeven. Deze 

vergoeding wordt niet beschouwd als een rente, maar als een vergoeding voor het 

immobiliseren van activa waardoor de blockchain goed kan functioneren

• In maart 2022, heeft bit4you een voorovereenkomst gesloten met een 

kredietkaartmaatschappij.

• De kredietkaarten zullen het voor klanten makkelijker maken om hun crypto-activa 

uit te geven, te betalen en te gebruiken.

• De maandelijkse kosten en transacties van deze kaarten zullen een nieuwe bron 

van inkomsten vormen.

• Het management heeft besloten deze niet in de financiële plannen op te nemen.

Potentiële inkomst

Nieuwe inkomstBasis inkomst

• Commissie op aankopen/verkopen: bit4you rekent een commissie op aankopen en 

verkopen van crypto-activa. 1,5% bij aankoop en 2,5% bij verkoop

1

2

1https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/cryptomonnaies-staking-19867/

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/cryptomonnaies-staking-19867/
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Het project wordt geleid door succesvolle
entrepreneurs/investeerders

• Sacha Vandamme is een Full-stack developer die 

reeds startte te programmeren toen hij 8 was.

• Entrepreneur sinds jaren, stichtte hij Skyhark, een 

bedrijf dat andere startups wil helpen de nieuwste 

technologieën in hun infrastructuur te integreren.

• Gepassionneerd door de blockchain en de 

cryptoactiva, beslist hij bit4you te stichten in 2018.

• Hij is verantwoordelijk voor IT toezicht en 

ontwikkeling.

Sacha Vandamme

CEO

• Stichter van Toledo Telecom (nu IPNexia), 

leverancier van telecomoplossingen, gespecialiseerd 

in Voice over IP. 

• Hij lanceerde ook BAx België (Blockchain 

vereniging van beursplatformen en custodians). Een 

vereniging zonder winstoogmerk die België promoot 

als een aantrekkelijk land voor blockchain-

gebaseerde activiteiten.

• Zijn expertise in blockchain en smart contracten 

wordt erkend door zijn collega's en professionals uit 

de sector. 

• José Zurstrassen heeft Skynet gelanceerd, een 

internet service provider die werd overgenomen 

door de Proximus groep.

• Daarna stichtte hij Keytrade: een online makelaars-

en bankbedrijf dat werd verkocht aan Crédit Mutuel.

• Hij is momenteel Executive President van bit4you

en tevens partner in het M80 private equity fonds.

• Hij is gepassioneerd door start-ups en risicokapitaal 

en is een zeer actieve business angel.

• Zijn expertise en zijn bijstand worden ingeroepen om 

het bedrijfsmodel ter discussie te stellen, de groei-

uitdagingen te beheren, een aangepaste financiële 

structuur te creëren en technologische problemen op 

te lossen.

Marc Toledo

CFO

José Zurstrassen

Executive President



Voorstelling van het project



13BeeBonds

Projet bit4you – Note descriptive Juin 2022

Een investering in de belgische leader van crypto exchanges (1/2)
Doel van de investering

• Chainius wenst fondsen te werven voor de ontwikkeling van zijn activiteiten, in 

het bijzonder rond de volgende 3 assen:

1. Financiering van de ontwikkeling van zijn filiaal bit4you, die de 1ste belgische

exchange platform is voor crypto-activa. Zij streeft ernaar haar activiteiten in heel 

Europa uit te breiden en is van plan nieuwe diensten te introduceren. Daartoe 

wordt van Chainius verwacht dat zij haar dochteronderneming een 

aandeelhouderslening verstrekt (afhankelijk van de beschikbare middelen) op 

basis van de vastgestelde behoeften

2. Financiering van de overname van de onderneming Beluga SA, 

beursgenoteerd op Euronext Brussel (of eender welke andere beursgenoteerd

bedrijf indien de transactie met Beluga niet lukt). Chainius heeft idd op 9 juni 2022 

een aandelenoverdrachtsovereenkomst ondertekend met twee meerderheids-

aandeelhouders van Beluga, Longeval SA en Hilos SA, die 64,73% van het 

kapitaal van Beluga vertegenwoordigen. Deze overname is onderworpen aan 

bepaalde opschortende voorwaarden, met name dat de nodige middelen worden 

bijeengebracht voor de betaling van de overnameprijs en de voltooiing van het bod 

zoals omschreven in de Informatienota en dat de slotkoers van de BEL-20 index 

met niet meer dan 10% daalt.

3. Onder voorbehoud dat aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan, zal deze 

overname in twee fasen plaatsvinden:

4. - de verwerving van een 64,73%-belang in Beluga;

5. - Door deze overname zal de drempel van 30% van de stemgerechtigde aandelen 

worden overschreden en zal een verplicht overnamebod worden uitgebracht op de 

resterende aandelen tegen een prijs van EUR 3,40 per aandeel, waarbij de overige 

aandeelhouders de mogelijkheid wordt geboden hun aandelen te verkopen. 

Daartoe zal een prospectus worden opgesteld.
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Een investering in de belgische leader van crypto exchanges
(2/2)
Doel van de investering

3. Financiering van de activiteiten van de holding van Chainius, die van plan is 

om bedrijven over te nemen die actief zijn op het gebied van cryptoassets en 

blockchain, of eender welk aanverwant en bijkomstig gebied, waar mogelijk. Met 

deze overnames kan het een toonaangevende groep op het gebied van 

cryptoassets en blockchain uitbouwen.

• Chainius is van plan om zijn ontwikkelingsprojecten als volgt te financieren:

1. Fondsenwerving van minimum €0.5M en maximum €5M via 

het BeeBonds platform.

2. Organisatie van een privé-plaatsing, voor maximaal 20 miljoen 

euro (andere obligatie-uitgifte onderworpen aan andere 

voorwaarden), met name bij institutionele beleggers.

• Als de ingezamelde bedragen niet de geplande 25 miljoen euro bereiken, 

zal Chainius haar ontwikkelingsambities terugschroeven of bepaalde 

projecten stopzetten (afhankelijk van de beschikbare fondsen) of op zoek 

gaan naar andere financieringsmiddelen.

• Het in deze beschrijvende nota opgenomen businessplan houdt alleen 

rekening met de financiering die via het BeeBonds-platform wordt 

aangetrokken. Het management heeft twee businessplanscenario's 

opgesteld met verschillende investeringen, afhankelijk van het bedrag van 

de fondsenwerving (minimumbedrag van 0,5 miljoen euro en 

maximumbedrag van 5 miljoen euro).
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1

5

1. Onderneming geregistreerd onder de naam "Chainius Solutions SA". De holding werd 

oorspronkelijk opgericht om in bit4you te investeren en bezit 99,99% van de aandelen. 

Chainius kan in het kader van haar ontwikkelingsplannen investeren in andere 

ondernemingen.

• De directie wenst een obligatie-uitgifte te doen via BeeBonds voor een bedrag van 

minimaal €0,5M en maximaal €5M. Deze emissie zal de vorm aannemen van een 

obligatielening die over 4 jaar moet worden terugbetaald. De jaarlijkse rente zal 8% 

bruto per jaar bedragen. In het laatste jaar wordt 4% extra betaald indien de 

geconsolideerde vrije cashflow van de groep meer dan 2 miljoen euro bedraagt. Voor 

de definitie van geconsolideerde vrije cashflow wordt verwezen naar de 

informatienota.

• Onderhandse plaatsing, voor maximaal 20 miljoen euro (andere obligatie-uitgifte 

onderworpen aan andere voorwaarden), met name bij institutionele beleggers. Deze 

"particuliere" obligatie-uitgifte zou een rente van 9% per jaar opbrengen. Chainius

heeft nog geen toezeggingen ontvangen om in te schrijven op deze private plaatsing. 

De onderhandse plaatsing zal gelijktijdig met, of zeer spoedig na, de lancering van dit 

aanbod plaatsvinden.

• Chainius onderhandelt momenteel over de overname van een beursgenoteerde 

onderneming (Beluga S.A.). Het is de bedoeling dat Chainius na de overname een 

omgekeerde fusie aangaat met deze beursgenoteerde onderneming (d.w.z. dat zij 

door de beursgenoteerde onderneming zal worden opgeslorpt in een fusie tot een 

nieuwe entiteit). Als gevolg van deze operatie zouden de aandeelhouders van 

Chainius aandeelhouders worden van de overnemende onderneming en zouden hun 

aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel.

Commentaar
Vereenvoudigde structuur van de groep

Juridische structuur van de groep na de fondsenwerving (1/2)

1

2

Sacha 

Vandamme

Marc

Toledo

José

Zurstrassen

Andere

aandeelhouders

Chainius Solutions SA

33.89% 33.89% 16.94% 15.28%

99.99%

1Emissiie: 

€5M

Rente:: 

8.0%Investeerders

2

Beursgenoteerd

bedrijf

100%

Reverse merger4

4

3

€5MEmissiie: 

€20M

Rente:

9.0%Institutionele

investeerders

Het feit dat Chainius (mogelijk) op termijn een 

beursgenoteerde onderneming zal worden, is een 

verder bewijs van de transparantie en het 

bestuur dat het management wenst te blijven 

voeren.

3

Lening

aandeelhouders

€5M

Rente:

8.5%
5
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Chainius Solutions zal de €5M van BeeBonds lenen aan haar dochteronderneming 

bit4you om haar ontwikkeling te financieren. Deze lening zal de vorm aannemen van 

een aandeelhouderslening. Op het moment van het script van deze nota is de 

rentevoet van deze lening nog niet bepaald, maar het management gaat voorzichtig 

uit van een rentevoet van 8,5% om de 8% BeeBonds te dekken.

CommentaarVereenvoudigde structuur van de groep

Juridische structuur van de groep na de fondsenwerving(2/2)

5

Sacha 

Vandamme

Marc

Toledo

José

Zurstrassen

Andere

aandeelhouders

Chainius Solutions SA

33.89% 33.89% 16.94% 15.28%

99.99%

Emissiie

€5M

Rente: 

8.0%Investeerders

s

Beursgenoteerd

bedrijf

100%

Reverse merger

€5MEmissiie: 

€20M

Rente:

9.0%Institutionele

investeerders

Het feit dat Chainius (mogelijk) op termijn een 

beursgenoteerde onderneming zal worden, is een 

verder bewijs van de transparantie en het 

bestuur dat het management wenst te blijven 

voeren.

Lening

aandeelhouders : 

€5M

Rente:

8.5%
5

1

2

4

3
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Het business plan van het management is gebaseerd op de hypothese
dat de verschillende fases volgens deze timing zullen plaatsvinden

2023 2024 2025

Q2Q1 Q3 Q4

Fondsenwerving

via BeeBonds

Marketing-uitgaven zelf gefinancierd door bit4you

20262022

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

1ste

rentebetaling

2de

rentebetaling
3de

rentebetaling

Terugbetaling van de

BeeBonds obligaties en 

4de rentebetaling

1. Financiering activiteiten bit4you 

2. Financiering overname van beursgenoteerd bedrijf

3. Financiering activiteiten van de holding Chainius Solutions 



Financiële plannen in twee scenario’s
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De aanzienlijke marketinguitgaven om het klantenbestand van bit4you 
massaal te laten groeien
Toekomstige evolutie van het klantenbestand van bit4you (raming van het 

management)

• Het in deze beschrijvende nota opgenomen businessplan houdt alleen rekening met 

de financiering die via het BeeBonds-platform wordt aangetrokken. Het 

management heeft twee businessplanscenario's opgesteld met verschillende 

investeringen, afhankelijk van het bedrag van de fondsenwerving (minimumbedrag 

van 0,5 miljoen euro en maximumbedrag van 5 miljoen euro)

• De adoptiegraad van cryptoassets in Europa is vrij laag, desalniettemin gelooft 

bit4you dat het zijn activiteiten snel kan uitbreiden op het continent via grote 

marketingcampagnes.

• Vorig jaar groeide het klantenbestand van bit4you met 388% (+22.748 klanten) 

als gevolg van €856k aan marketinguitgaven, wat neerkomt op een gemiddelde 

acquisitiekost per klant van €38 (in 2021).

• De groei van bit4you in 2021 overtrof de wereldwijde adoptiegraad van 195% en 

toonde het vermogen van deze start-up om te groeien in een concurrerende 

omgeving.

• In het scenario waarin het management verwacht het maximumbedrag (5 miljoen 

euro) op te halen, moeten de marketinginvesteringen (11,2 miljoen euro vanaf juni 

2022) het klantenbestand fors doen groeien van 38.000 (in mei 2022) tot meer 

dan 215.000 klanten in december 2022.

• Het management schat dat de door deze klanten gegenereerde inkomsten opnieuw 

in marketing zullen worden geïnvesteerd en de onderneming in staat zullen stellen 

tegen 2025 één miljoen gebruikers te bereiken.

• Het management gelooft dat de gemiddelde acquisitiekosten per klant aanzienlijk 

zullen stijgen om de toegenomen concurrentie en adoptie in de cryptoasset 

industrie te weerspiegelen.

Source: bit4you information

+388%

Hypothese: maximaal

opgehaald bedrag (€5M)

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Dépenses marketing (en € k) 856               11,200         24,600         28,700         28,700         10,800         

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    

Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Coût d'acquistion par client (en €) 38                 60                 75                 107               138               172               
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De inkomsten van het platform zullen stijgen in verhouding tot het 
aantal transacties (1/2)

• bit4you schat dat vanaf 2023 het totale aantal transacties evenredig met het aantal 

klanten zal toenemen.

• Conservatief gezien gaat het management ervan uit dat het gemiddelde aantal 

transacties per klant per jaar in de loop der jaren zal afnemen.

• Aanvankelijk verwacht bit4you dat de inkomsten uit arbitragemarge en commissies 

op aan- en verkopen evenredig met het aantal transacties zullen groeien. Vanaf 

2024 zouden deze soorten inkomsten, door het omvangseffect van het platform, 

sterker moeten groeien dan het aantal transacties:

• Naarmate het aantal gebruikers groeit, zullen er meer transacties "intern" 

aan het platform plaatsvinden (van de ene bit4you gebruiker naar de 

andere) (wat een dubbele commissie oplevert).

• Deze transacties zijn winstgevender voor het platform, dat daardoor niet op 

zoek hoeft te gaan naar kopers/verkopers op externe markten.

De inkomsten uit de nieuwe activiteit van het inzetten (staking) zouden moeten stijgen 

in verhouding tot het totale aantal transacties.

Inkomsten uit het doorberekenen van blockchain fees moeten groeien in verhouding 

tot het totale aantal transacties.

Groei van de verschillende bronnen van inkomsten

¹Les résultat de 2021 se trouvent en annexe
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Hypothese: maximaal

opgehaald bedrag (€5M)

5

7

5

6

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    

Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            63,671         159,887       239,072       300,405       318,824       

% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 

Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            22,910         129,266       210,464       271,742       310,479       

Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       369,015       164,235       150,830       146,787       136,350       

€ en milliers

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Montant des transactions 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 

Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            7,609            19,107         31,744         43,877         50,800         

Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     3,804            9,553            14,285         17,950         19,050         

Taux de croissance* n.a. n.a. 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Frais de transfert blockchain (160)              223               561               838               1,053            1,118            

Taux de croissance* n.a. -239.5% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Revenus totaux 1,546            11,636         29,221         46,867         62,880         70,969         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%

Marge d'échange / montant total des transactions 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%

Staking / montant total des transactions n.a. 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

Source: Information Bit4you
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De inkomsten van het platform zullen stijgen in verhouding tot het 
aantal transacties (2/2)

• Om redenen van voorzichtigheid heeft het management de potentiële inkomsten 

uit de nieuwe kredietkaartactiviteiten niet in zijn bedrijfsplan opgenomen. 

Gezien de hypothetische aard van deze activiteit is het moeilijk een raming te 

maken van de inkomsten en kosten die ermee gepaard gaan.

• De operationele marge is gelijk aan : (Totale inkomsten / Aantal transacties).

• Ze zou stabiel moeten zijn tussen 2022 en 2023.

• Daarna zou het geleidelijk moeten toenemen dankzij het omvangseffect van 

het platform, waardoor de arbitragemarges en de commissies op aan- en 

verkopen sterker zullen groeien dan het totale aantal transacties.

• De concretisering van het bedrijfsplan hangt nauw samen met de aanzienlijke 

toename van het aantal cliënten en van het aantal transacties.

Groei van de verschillende bronnen van inkomsten

¹Les résultat de 2021 se trouvent en annexe.

2

1

Hypothese: maximaal

opgehaald bedrag (€5M)

7

6
FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    

Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            63,671         159,887       239,072       300,405       318,824       

% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 

Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            22,910         129,266       210,464       271,742       310,479       

Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       369,015       164,235       150,830       146,787       136,350       

3

4

5

7

6

€ en milliers

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Montant des transactions 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 

Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            7,609            19,107         31,744         43,877         50,800         

Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     3,804            9,553            14,285         17,950         19,050         

Taux de croissance* n.a. n.a. 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Frais de transfert blockchain (160)              223               561               838               1,053            1,118            

Taux de croissance* n.a. -239.5% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Revenus totaux 1,546            11,636         29,221         46,867         62,880         70,969         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%

Marge d'échange / montant total des transactions 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%

Staking / montant total des transactions n.a. 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

Source: Information Bit4you



22BeeBonds

Projet bit4you – Note descriptive Juin 2022

1. De kasstromen van Chainius houden momenteel geen rekening met de overname van de 

beursgenoteerde onderneming en mogelijke toekomstige overnames van andere 

ondernemingen.

2. Chainius verwacht maximaal 5 miljoen euro op te halen tegen een rentevoet van 8% (+4% in 

FY26 indien de geconsolideerde vrije cashflow van de groep meer dan 2 miljoen euro 

bedraagt).

3. Chainius zal een lening verstrekken aan haar dochteronderneming bit4you in de vorm van een 

aandeelhouderslening. Het bedrag kan variëren naargelang van de liquiditeitsbehoeften van 

Chainius en de geplande investeringen. De rentevoet moet nog worden vastgesteld, maar in de 

BP is rekening gehouden met een percentage van 8,5% om de operationele kosten te dekken. 

Deze rente zal een inkomen zijn voor Chainius en een kostenpost voor bit4you.

4. De kaspositie van Chainius bedroeg €675K op 31/12/2021 (niet-geauditeerde rekeningen).

5. De exploitatiekosten zullen aanzienlijk stijgen om de groei te ondersteunen, met name door 

marketinguitgaven

6. Belastingtarief van 25% na aftrek van overgedragen fiscale verliezen. Op 31/12/2021 worden 

deze door het management op 2 miljoen euro geraamd.

7. De behoefte aan bedrijfskapitaal wordt op nul geraamd, hetgeen in overeenstemming lijkt met 

de aard van de activiteiten.

8. Bit4you's activiteiten vereisen geen significante investeringen.

9. De netto kaspositie van bit4you op 31/12/2021 werd geraamd op €-782k (niet-geauditeerde 

rekeningen). Deze geschatte nettopositie komt overeen met de beschikbare liquide middelen 

minus de schulden aan cryptoleveranciers.

10. De concretisering van het bedrijfsplan hangt nauw samen met de aanzienlijke toename van 

het aantal klanten, het aantal transacties en de beheersing van de operationele kosten.

De concretisering van het business plan van bit4you hangt nauw
samen met de toename van het aantal klanten
Financiële plannen van Chainius en bit4you Commentaar
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Hypothese: maximaal

opgehaald bedrag (€5M)

8

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         

Emission Beebonds 5,000     -              -              -              -              

Frais d'émission Beebonds (200)       -              -              -              -              

Intérêts obligation Beebonds -              (400)       (400)       (400)       (600)       

Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (5,000)   

Prêt actionnaire - capital (5,000)   -              -              -              5,000     

Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        

Mouvements de cash sur la période (225)       -              -              -              -              

Position de trésorerie fin de période 450        450        450        450        450        

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Revenus opérationnels 11,636  29,221  46,867  62,880  70,969  

Parrainage (426)       (1,071)   (1,601)   (2,012)   (2,135)   

Charges salariales (1,046)   (1,546)   (2,546)   (2,946)   (3,746)   

Services et biens divers (730)       (1,461)   (1,948)   (2,191)   (2,678)   

Services experts (497)       (897)       (2,097)   (2,597)   (3,097)   

Marketing (11,200) (24,600) (28,700) (28,700) (10,800) 

Résultat opérationnel (2,263)   (353)       9,976     24,434  48,513  
 

Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         

Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       

Taxes -              -              (1,120)   (5,995)   (11,962) 

Résultat net (2,263)   (788)       8,411     17,984  35,886  

Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        

Amortissements -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel (2,263)   (353)       8,856     18,439  36,551  

Prêt actionnaire - capital 5,000     -              -              -              (5,000)   

Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       

Cash flow de financement 5,000     (425)       (425)       (425)       (5,625)   

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Mouvements de cash sur la période 2,687     (828)       8,381     17,964  30,876  

Position de trésorerie fin de période 1,905     1,077     9,458     27,422  58,298  
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De aanzienlijke marketinguitgaven om bit4you's klantenbestand 
massaal te laten groeien
Evolution future de la base clients bit4you (estimation du management)

• Het in deze beschrijvende nota opgenomen businessplan houdt alleen rekening met 

de financiering die via het BeeBonds-platform wordt aangetrokken. Het 

management heeft twee businessplanscenario's opgesteld met verschillende 

investeringen, afhankelijk van het bedrag van de fondsenwerving (minimumbedrag 

van 0,5 miljoen euro en maximumbedrag van 5 miljoen euro)

• In het scenario waarin het management verwacht het minimumbedrag op te halen 

via BeeBonds (0,5 miljoen euro), moeten de marketinginvesteringen (1,55 miljoen 

euro vanaf juni 2022) het klantenbestand doen groeien van 38.000 (in mei 2022) 

tot meer dan 62.000 klanten in december 2022.

• Het management schat dat de door deze klanten gegenereerde inkomsten opnieuw 

in marketing zullen worden geïnvesteerd en de onderneming in staat zullen stellen 

tegen 2026 262.000 gebruikers te bereiken.

• Het management gelooft dat de gemiddelde acquisitiekosten per klant aanzienlijk 

zullen stijgen om de toegenomen concurrentie en adoptie in de cryptoasset industrie 

te weerspiegelen.

Source: bit4you information

+388%

Hypothese: minimaal

opgehaald bedrag (€500K)

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Dépenses marketing (en € K) 856               1,550            3,800            6,500            6,500            6,500            

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         62,873         115,194       176,861       225,066       262,811       

Taux de croissance 387.7% 119.7% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Coût d'acquistion par client (en €) 38                 45                 73                 105               135               172               
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De concretisering van het business plan van bit4you is nauw verbonden
aan de toename van het aantal klanten
Financiële plannen van Chainius en bit4you

Hypothese: minimaal

opgehaald bedrag (€500K)

€ en milliers

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         62,873         115,194       176,861       225,066       262,811       

Taux de croissance 387.7% 119.7% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            18,485         33,868         51,998         66,170         77,268         

% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    2,749,706    5,037,956    7,734,916    9,843,142    11,493,904 

Taux de croissance n.a. 51.3% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            12,673         31,037         45,816         61,223         73,295         

Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       216,980       162,321       168,827       160,775       156,817       

Als het minimumbedrag (€500k) is opgehaald, zal de focus liggen op de ontwikkeling van 

bit4you. De overname van een beursgenoteerde onderneming zou in een later stadium 

kunnen geschieden, via andere financieringsbronnen. 

€ en milliers

FY21

Act.

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Montant des transactions 1,817,745    2,749,706    5,037,956    7,734,916    9,843,142    11,493,904 

Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            2,475            4,534            7,735            10,827         13,793         

Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     1,237            2,267            3,481            4,429            5,172            

Taux de croissance* n.a. n.a. 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Frais de transfert blockchain (160)              73                 133               204               260               304               

Taux de croissance* n.a. n.a. 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Revenus totaux 1,546            3,785            6,934            11,420         15,517         19,268         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         

Emission Beebonds 500        -              -              -              -              

Frais d'émission Beebonds (20)         -              -              -              -              

Intérêts obligation Beebonds -              (40)         (40)         (40)         (60)         

Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (500)       

Prêt actionnaire - capital (500)       -              -              -              500        

Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          

Mouvements de cash sur la période (45)         (23)         (23)         (23)         (23)         

Position de trésorerie fin de période 630        607        584        561        538        

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Revenus opérationnels 3,785     6,934     11,420  15,517  19,268  

Parrainage (139)       (254)       (390)       (496)       (580)       

Charges salariales (896)       (1,120)   (1,381)   (1,605)   (1,754)   

Services et biens divers (584)       (730)       (901)       (1,047)   (1,144)   

Services experts (537)       (672)       (829)       (963)       (1,052)   

Marketing (1,550)   (3,800)   (6,500)   (6,500)   (6,500)   

Résultat opérationnel 79          358        1,420     4,906     8,238     
 

Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         

Prêt actionnaire - intérêts -              (43)         (43)         (43)         (63)         

Taxes -              -              -              (1,144)   (2,034)   

Résultat net 79          306        1,357     3,690     6,102     

Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          

Amortissements -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel 79          358        1,420     3,762     6,204     

Prêt actionnaire - capital 500        -              -              -              (500)       

Prêt actionnaire - intérêts -              (43)         (43)         (43)         (63)         

Cash flow de financement 500        (43)         (43)         (43)         (563)       

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Mouvements de cash sur la période 529        266        1,327     3,670     5,592     

Position de trésorerie fin de période (253)       13          1,340     5,010     10,601  

In dit scenario zou de nettokaspositie eind 2022 (raming) negatief zijn, in welk geval de 

aandeelhouders van bit4you aanvullende aandeelhoudersleningen zouden aangaan om 

deze negatieve positie te dekken.



Bijlagen
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Het platform
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Financiële status van bit4you

Bilan winst- en verliesrekening

De financiële staten per 31/12/2021 zijn nog niet gecontroleerd.

In het businessplan van bit4you is de initiële (netto) kaspositie 

per 31/12/2021 geraamd door de handelsschulden af te trekken 

van de beschikbare kasmiddelen. Deze handelsschulden 

vertegenwoordigen korte termijn schulden van bit4you aan haar 

crypto leveranciers op de markten.

€ en milliers

Dec-19

Act.

Dec-20

Act.

Dec-21

pro-forma

Frais d'établissement 4                   3                   2                   

Immobilisations incorporelles 49                 117              60                 

Mobilier et matériel roulant -                    1                   20                 

Immobilisations financières -                    10                 11                 

Actifs immobilisés 54                 132              93                 

Créances commerciales 8                   19                 (69)               

Dettes commerciales (21)               (19)               109              

Stocks 102              146              -                    

Autres créances -                    0                   2                   

Dettes fiscales, salariales et sociales (22)               (42)               (53)               

Autres dettes (417)             (10)               (3,512)          

Comptes de régularisation -                    7                   (5)                  

Fonds de roulement (350)             101              (3,529)          

Valeurs disponibles 34                 271              2,730           

Dettes -                    (706)             (1,639)          

Dette nette 34                 (435)             1,091           

Actifs nets (262)             (202)             (2,345)          

Capital 62                 62                 62                 

Perte reportée (324)             (264)             (2,407)          

Fonds propres (262)             (202)             (2,345)          

€ en milliers

FY19

Act.

FY20

Act.

FY21

pro-forma

Chiffre d'affaires 13,454         173,287      1,817,752   

Coûts d'exploitation (13,649)       (173,244)     (1,819,611)  

Autre résultat d'exploitation 3                   141              (4)                  

Marge brute (192)             184              (1,863)          

Charges salariales -                    (53)               (117)             

EBITDA (192)             131              (1,979)          

Amortissements et réductions de valeur (49)               (59)               (65)               

EBIT (241)             72                 (2,044)          

Résultat financier (1)                  (12)               (98)               

Résultat exceptionnel (52)               -                    -                    

Résultat net (294)             60                 (2,143)          
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Financiële status van Chainius Solutions

Balans Winst- en verliesrekening

€ en milliers

Dec-19

Act.

Dec-20

Act.

Dec-21

pro-forma

Immobilisations financières 495              848              1,692           

Actifs immobilisés 495              848              1,692           

Créances commerciales -                    -                    38                 

Dettes commerciales -                    (0)                  -                    

Dettes fiscales, salariales et sociales (4)                  -                    -                    

Autres dettes (10)               (10)               (200)             

Fonds de roulement (13)               (10)               (163)             

Valeurs disponibles 454              68                 675              

Actifs nets 935              906              2,205           

Capital 952              952              2,296           

Perte reportée (17)               (46)               (91)               

Fonds propres 935              906              2,205           

€ en milliers

FY19

Act.

FY20

Act.

FY21

pro-forma

Marge brute (16)               (29)               (44)               

Autres charges d'exploitation (1)                  (0)                  (1)                  

EBITDA (16)               (29)               (45)               

Résultat financier (0)                  (0)                  (0)                  

Résultat net (17)               (29)               (45)               

De financiële staten per 31/12/2021 zijn nog niet gecontroleerd




