Belangrijkste informatie over de certificaten van aandelen
aangeboden door Stichting Administratiekantoor Blokjes Blokker

19 november 2020
Dit document helpt u de risico’s en het rendement van de Certificaten beter te begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
Blokker B.V. ("Blokker") heeft een loyaliteitsprogramma opgezet onder de naam
Blokker&jij (het "Blokker Loyaliteitsprogramma" of "Blokker&jij") ten behoeve
van

haar

klanten

(de

Loyaliteitsprogramma

"Klanten"

kunnen

of

de

Klanten

"beleggers").

door

hen

Onder

gespaarde

het

Blokker

punten

(de

"Spaarpunten") omzetten in certificaten (de "Certificaten") van stemrechtloze
aandelen B in Blokker (de "Aandelen"). De Certificaten worden aangeboden door
Stichting Administratiekantoor Blokjes Blokker (de "STAK"). De voorwaarden van de
Certificaten

liggen

vast

in

de

administratievoorwaarden

van

de

STAK

(de

"Administratievoorwaarden").
Het Blokker Loyaliteitsprogramma is opgezet om Klanten van Blokker te belonen en
hen de mogelijkheid te geven voordelen te behalen wanneer zij winkelen bij Blokker.
Blokker exploiteert eigen winkels en franchisewinkels in Nederland en verkoopt, zowel
online als offline, een breed assortiment aan huishoudelijke artikelen, luxeartikelen en
speelgoed.
De website van Blokker is www.blokker.nl.
Om

gebruik

te

kunnen

maken

van

alle

voordelen

van

het

Blokker

Loyaliteitsprogramma dient u zich eerst aan te melden voor Blokker&jij. Aanmelding
voor Blokker&jij kan via de app van Blokker (de "Blokker App") (te downloaden via
de App Store of via Google Play) of via blokker.nl. Indien u zich via blokker.nl
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aanmeldt dient u daarna de Blokker App te downloaden om gebruik te kunnen maken
van de digitale klantenkaart in de Blokker App (deze laat u scannen bij elke
winkelaankoop) en om het door u gespaarde aantal Spaarpunten te kunnen inzien en
in te kunnen wisselen voor Certificaten, maar ook voor Blokker&jij vouchers en andere
Blokker&jij-aanbiedingen. Blokker&jij is geldig in alle Blokker winkels in Nederland en
online via blokker.nl.
Klanten kunnen hun Spaarpunten omwisselen voor Certificaten in de Blokker App.
Klanten kunnen hun Certificaten exclusief beheren via de app van Bits of Stock B.V.
("Bits of Stock"). Meer informatie over Bits of Stock vindt u in dit document onder
het kopje “Nadere informatie over Bits of Stock”.
Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als houder van Certificaten
("Certificaathouder")?
Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe
hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Certificaten is
afhankelijk van de winst die Blokker maakt. De kans bestaat dat Blokker verlies maakt
of de winst lager is dan verwacht, waardoor u mogelijk minder of geen rendement
krijgt.
Uw inleg als Certificaathouder bestaat uit uw Spaarpunten die u omwisselt voor
Certificaten. Indien in het ergste geval de Certificaten niets waard blijken te zijn en
geen dividend uitkeren, is uw maximale risico dat u de ingewisselde Spaarpunten niet
kunt gebruiken en daar ook geen voordeel uit heeft behaald. Omdat de Spaarpunten
kosteloos door Blokker aan haar Klanten worden toegekend op basis van hun
aankopen bij Blokker, loopt u dus geen risico om een geldelijke inleg te verliezen. Zie
ook onder het kopje "Nadere informatie over de risico's".
De belangrijkste redenen waardoor de STAK mogelijk niet in staat is het aangeboden
of verwachte rendement uit te keren, staan hieronder beknopt opgesomd. Zie onder
het kopje "Nadere informatie over de risico's" een uitgebreidere beschrijving van deze
risico's en de wijze waarop Blokker hiermee om gaat.
-

Financiële

risico's:

het

is

mogelijk

dat

Blokker

de

omzet-

en

margedoelstellingen niet realiseert, waardoor geen dividend zal worden
uitgekeerd. Daarnaast maakt Blokker in de normale bedrijfsuitoefening
gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming
blootstellen

aan

liquiditeitsrisico.

markt-,
Liquiditeits-

valuta-,
en

rente-,

kasstroom-,

financieringsrisico’s

krediet-

worden

door

en
de

beschikbare en in de toekomst beschikbare liquide middelen afdoende gedekt,
maar het kan zijn dat het drukt op de ruimte die Blokker heeft om dividend uit
te keren.
-

Voorwaarden externe financiering: de financiering van Blokker is onder andere
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afkomstig van externe leningen. Het is mogelijk dat onder de voorwaarden
van sommige leningen Blokker alleen dividend mag uitkeren indien de
kredietgever daar toestemming voor geeft. Indien Blokker in een dergelijk
geval geen toestemming heeft verkregen voor een dividenduitkering dan zal
Blokker geen dividend uitkeren op de certificaten.
-

Operationeel risico: het Blokker concern onderkent de risico’s van toegenomen
directe levering van leveranciers aan consumenten via eigen webshops,
waardoor omzet en marges en daarmee de mogelijkheid om dividend uit te
keren onder druk komen. De grootste operationele risico’s betreffen de
beschikbaarheid

van

goederen

in

de

winkels

en

goed

functionerende

informatiesystemen die de primaire processen en de goederenbeschikbaarheid
en de logistieke faciliteiten ondersteunen.
-

Juridisch

risico:

regelgeving

op

het

risico

diverse

bestaat

gebieden,

van

non-compliance

waaronder

met

wet-

en

productaansprakelijkheid,

consumentenbescherming, fiscale wetgeving en verslaglegging. De juridische
en 'fiscale' functies zijn belegd binnen de moedermaatschappij (Mirage Retail
Group

B.V.)

en

bij

Blokker.

Waar

nodig

vindt

afstemming

met

en

ondersteuning door externe (juridische) adviseurs plaats. Indien er sprake is
van non-compliance kan dit tot gevolg hebben dat Blokker aanvullende kosten
moet maken om aan wet- en regelgeving te voldoen of vanwege juridische
procedures. Dat kan drukken op de ruimte die Blokker heeft om dividend uit
te keren.
-

De maatschappelijke risico’s betreffen primair imago- en reputatieschade als
gevolg van ondeugdelijke producten, dan wel onverantwoordelijk handelen in
brede zin. Indien deze maatschappelijke risico's zich verwezenlijken kan dit tot
gevolg hebben dat Blokker aanvullende kosten moet maken om deze recht te
zetten en/of kosten moet maken in verband met juridische procedures.
Dergelijke kosten kunnen drukken op de ruimte die Blokker heeft om dividend
uit te keren.

Aangezien

Klanten

geen

geld

inleggen

om

Certificaten

te

verkrijgen,

zien

bovengenoemde risico's slechts op het risico geen of minder dividend uitgekeerd te
krijgen en op het risico dat de Certificaten geen geldelijke waarde vertegenwoordigen,
terwijl die Klanten daar wel Spaarpunten voor hebben gespaard.
Er bestaan ook andere risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit
document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s”.
Wat is de doelgroep van deze Certificaten?
-

De Certificaten worden aangeboden door de STAK aan Klanten die deelnemen aan
het Blokker Loyaliteitsprogramma.

-

De Certificaten zijn geschikt voor beleggers die zonder inleg willen investeren in
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Blokker en zonder risico op het verliezen van inleg in aanmerking willen komen
voor ontvangst van dividenden.
-

De Certificaten zijn niet geschikt voor beleggers die de mogelijkheid willen hebben
in Certificaten te handelen of een investering willen doen door het inbrengen van
geldelijke inleg.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een Certificaat. Een Certificaat staat gelijk aan 1/16de deel van een
Aandeel. Als Blokker dividend uitkeert op een Aandeel heeft een houder van 1
Certificaat daarmee recht op 1/16de deel van de dividenduitkering die de STAK
ontvangt. De Certificaten geven geen stemrecht op de Aandelen en geen recht tot het
deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Blokker; u kunt dus
niet stemmen in de algemene vergadering van Blokker of deze bijwonen.
U kunt de Certificaten niet verkopen, niet verhandelen en u kunt de Certificaten niet
terug omzetten naar Spaarpunten. Dit betekent dat, als u uw Spaarpunten heeft
omgezet in Certificaten, het mogelijk is dat u de Certificaten voor een langere termijn
houdt en deze niet aan een ander kunt verkopen, overdragen of omwisselen.
De nominale waarde van de Certificaten is 1/16de deel van EUR 0,01.
De intrinsieke waarde van de Certificaten wordt bepaald door Blokker op basis van een
door Blokker te bepalen interne berekeningsmethodiek.
De prijs van de Certificaten is 0 (nul) euro. U hoeft geen inleg in te brengen om de
Certificaten te verkrijgen.
Deelname is mogelijk vanaf het moment dat u 20 Spaarpunten gespaard heeft via het
Blokker Loyaliteitsprogramma. U kunt 20 Spaarpunten omzetten in één Certificaat.
Het staat u vrij te kiezen hoe u uw Spaarpunten gebruikt binnen de voorwaarden van
het Blokker Loyaliteitsprogramma. U bent dus nooit verplicht om uw Spaarpunten om
te zetten in Certificaten. U kunt Spaarpunten in Certificaten omzetten zolang er
Certificaten beschikbaar zijn voor het Blokker Loyaliteitsprogramma en binnen de
voorwaarden van het Blokker Loyaliteitsprogramma.
De datum van uitgifte van de Certificaten is afhankelijk van het moment dat u een
verzoek doet tot omzetting van de Spaarpunten in Certificaten. Vanaf het moment dat
u een verzoek heeft ingediend tot omzetting van uw Spaarpunten in Certificaten,
gelden voor omzetting de volgende termijnen: (i) indien u nog geen account heeft
aangemaakt bij Bits of Stock, dient u binnen 2 weken een account aan te maken bij
Bits of Stock en de app van Bits of Stock te downloaden, voordat u uw Spaarpunten
kunt omzetten in Certificaten. Indien dit niet binnen 2 weken gebeurd is, worden uw
Spaarpunten automatisch teruggeplaatst in Blokker&jij; en (ii) indien u wel een
account heeft bij Bits of Stock, worden de Spaarpunten direct na uw verzoek tot
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omzetting omgezet in Certificaten. De Certificaten hebben een onbepaalde looptijd.
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 19 November 2020 en eindigt op het moment dat er
geen Certificaten meer beschikbaar zijn voor het Blokker Loyaliteitsprogramma, het
Blokker Loyaliteitsprogramma stopt of wijzigt of indien Blokker daartoe besluit in
overeenstemming met de Administratievoorwaarden (bijvoorbeeld in het geval van
een beursgang of verkoop van Blokker).
De uitgiftedatum is de datum waarop de STAK de Certificaten uitgeeft tegen
inwisseling van uw Spaarpunten. U kunt uw Spaarpunten omzetten in een Certificaat
via het Blokker Loyaliteitsprogramma. Na omzetting van uw Spaarpunten naar
Certificaten worden uw Certificaten geregistreerd in de app van Bits of Stock. Om
toegang te krijgen tot deze app dient u zich bij Bits of Stock te registreren conform de
voorwaarden van Bits of Stock. U kunt ten alle tijden uw saldo in Certificaten inzien
(en voor zover van toepassing, beheren) via de app van Bits of Stock. Meer informatie
over Bits of Stock vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over
Bits of Stock”.
Nadere informatie over de STAK
De STAK biedt Klanten de Certificaten aan onder het Blokker Loyaliteitsprogramma.
De STAK is een stichting, opgericht op 18 februari 2020 en gevestigd in Amsterdam
onder het KvK-nummer 77388763. Het adres van de STAK is Van der Madeweg, 1114
AM Amsterdam-Duivendrecht, Nederland.
U kunt contact opnemen via de afdeling klantenservice van Blokker: via de
Facebookpagina (www.facebook.com/BlokkerNL) of telefonisch op +31 88 94 94 800.
De STAK wordt bestuurd door (i) Michiel Witteveen, (ii) Robert Lijdsman, en (iii) Ynse
Stapert.
De belangrijkste activiteiten van de STAK zijn: (i) het ten titel van beheer verkrijgen
en houden van de Aandelen; (ii) het uitgeven van de Certificaten; (iii) het voor eigen
rekening verkrijgen, vervreemden en bezwaren van Aandelen; (iv) het uitoefenen van
rechten verbonden aan de Aandelen; en (iv) het verrichten van al hetgeen met
voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Nadere informatie over Blokker
Blokker is een besloten vennootschap, opgericht op 14 november 1975 en gevestigd in
Amsterdam onder het KvK-nummer 33147847. Het adres van Blokker is Van der
Madeweg 13, 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht, Nederland. De website van Blokker
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is www.blokker.nl.
Blokker wordt bestuurd door (i) Holscher Consulting B.V., (ii) Abra Broad Wind B.V.,
en (iii) Casstroom B.V.
De aandeelhouders van Blokker zijn Mirage Retail Group B.V. (via klasse A aandelen),
Stichting Administratiekantoor Blokker en de STAK (via klasse B aandelen).
Blokker heeft o.a. de volgende handelsnamen: "Blokker B.V." en "Blokker".
Blokker verkoopt met name producten uit de volgende categorieën: Eten & Tafelen,
Koken & Bakken, Schoonmaak & Huishoud, Opbergen & Organiseren, Wassen &
Strijken, Elektrische Apparaten, Baden & Slapen, Inspireren & Verrassen, Spelen &
Beleven en Wonen & Sfeermaken.
De

belangrijkste

activiteiten

van

Blokker

zijn:

het

exploiteren

eigen-

en

franchisewinkels in de huishoudsector in Nederland en het verkopen van een breed
assortiment aan huishoudelijke artikelen, luxeartikelen en speelgoed zowel online als
offline.
Nadere informatie over Bits of Stock
Bits of Stock is een besloten vennootschap, opgericht op 6 november 2019 en
gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 76309983. Het adres van Bits of
Stock is Overhoeksplein 1, Suite 13C, 1031 KS Amsterdam, Nederland. De website
van Bits of Stock is www.bitsofstock.com/nl.
Bits of Stock wordt bestuurd door Arash Asady.
De enig aandeelhouder van Bits of Stock is Emcee Invest, Inc.
De belangrijkste activiteit van Bits of Stock is het ontwikkelen van een brand loyalty
platform dat merken in staat stelt om consumenten te belonen met fracties van
aandelen.
Nadere informatie over de risico’s
Financiële risico's: deze risico's betreffen het door Blokker niet realiseren van omzeten margedoelstellingen met als gevolg dat geen dividend zal worden uitgekeerd. Met
name de verscherpte concurrentie, zowel on- als offline, kunnen een rol spelen bij het
niet behalen van omzet- en margedoelstellingen. Ook kan de omzet lager uitvallen als
gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus (die het koopgedrag van klanten
negatief kan beïnvloeden). Op basis van de uitkomsten van de strategiewijziging en
door

uitgebreid

en

gedegen

consumentenonderzoek,

marktinformatie

en

concurrentieanalyse wordt de positionering, het productaanbod, de prijsstelling en het
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serviceniveau van de formules van Blokker in de eigen markt(en) voortdurend
aangescherpt.

Blokker

maakt

in

de

normale

bedrijfsuitoefening

gebruik

van

uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt-,
valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te
beheersen heeft Blokker een beleid, inclusief een stelsel van limieten en procedures,
opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de
financiële markten, en daarmee de financiële prestaties van de onderneming, te
beperken. Blokker zet afgeleide financiële instrumenten (valutatermijn-contracten) in
om

risico’s

te

beheersen.

Afgeleide

instrumenten

worden

niet

ingezet

voor

handelsdoeleinden. Liquiditeits- en financieringsrisico’s worden door de beschikbare en
in de toekomst beschikbare liquide middelen afdoende gedekt. Interne beheersing
rondom

liquiditeitsmanagement

is

voortdurend

een

belangrijk

aandachtspunt.

Daarnaast zijn er 13-wekelijkse liquiditeitsprognoses, periodieke herziening van de
verwachtingen voor het volledige boekjaar en worden liquiditeitsscenario’s mede
gebruikt om beleidsbeslissingen te ondersteunen.
Operationele risico's: het Blokker concern onderkent de risico’s van toegenomen
directe levering van leveranciers aan consumenten via eigen webshops, waardoor
omzet en marges en daarmee de mogelijkheid om dividend uit te keren onder druk
komen. Wat betreft de sourcing van producten wordt ernaar gestreefd om (het aanbod
van) iedere leverancier binnen aanvaardbare tijd te kunnen vervangen. Het risico
bestaat dat derden waarvan Blokker afhankelijk is in de productie of de distributie van
Blokker’s producten niet naar verwachting presteren, failliet gaan of door andere
redenen operationele moeilijkheden ervaren. Dit kan mede het gevolg zijn van het in
het begin van 2020 wereldwijd uitgebroken COVID-19 virus. De grootste operationele
risico’s

betreffen

functionerende

de

beschikbaarheid

informatiesystemen

van

goederen

die

de

in

primaire

de

winkels

processen

en
en

goed
de

goederenbeschikbaarheid en de logistieke faciliteiten ondersteunen. Ter beheersing
van deze risico’s is de IT-architectuur zodanig ingericht dat de kassasystemen lokaal
(stand alone) moeten kunnen werken en van de gegevens van alle backofficesystemen
frequent back-ups worden gemaakt, zodat in geval van een calamiteit de extern
geplaatste IT-infrastructuur binnen een vanuit continuïteit vereiste korte termijn weer
operationeel is. De integere werking van de systemen wordt bewaakt via toepassing
van een eenduidige releasepolicy en strikte ‘change management’-procedures. De
logistieke

risico’s

betreffen

met

name

de

goederendistributie

vanuit

de

het

distributiecentrum. In geval van een calamiteit in de IT-infrastructuur zijn er adequate
uitwijkmogelijkheden en een eigen bedrijfscontinuïteitsplan.
Juridische risico's: het risico bestaat van non-compliance met wet- en regelgeving op
diverse gebieden, waaronder productaansprakelijkheid, consumentenbescherming,
fiscale wetgeving en verslaglegging. De juridische en 'fiscale' functies zijn belegd
binnen de moedermaatschappij (Mirage Retail Group B.V.) en bij Blokker. Waar nodig
vindt afstemming met en ondersteuning door externe (juridische) adviseurs plaats.
Indien er sprake is van non-compliance kan dit tot gevolg hebben dat Blokker
aanvullende kosten moet maken om aan wet- en regelgeving te voldoen of vanwege
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juridische procedures. Dat kan drukken op de ruimte die Blokker heeft om dividend uit
te keren.
Maatschappelijke risico’s: deze risico's betreffen primair imago- en reputatieschade als
gevolg van ondeugdelijke producten, dan wel onverantwoordelijk handelen in brede
zin. Voor wat betreft het assortiment dient te worden vermeld dat de formules zelf
geen producten vervaardigen. Voor eigen-merkartikelen wordt overwegend via een
inkoopkantoor in het Verre Oosten zorgvuldig gesourced bij bekende leveranciers.
Controlesystemen binnen het kwaliteitscentrum moeten ervoor zorgen dat producten
voldoen aan de product-kwalificaties, waarbij de focus ligt op productveiligheid.
Daarnaast

draagt

de

bedrijfscultuur,

waarin

integriteit

en

eerlijk

zakendoen

kernwaarden zijn, in belangrijke mate bij aan het beheersen van de risico’s. In het
concern

gelden

een

gedragscode

en

een

klokkenluidersregeling.

Indien

deze

maatschappelijke risico's zich verwezenlijken kan dit echter tot gevolg hebben dat
Blokker aanvullende kosten moet maken om deze recht te zetten en/of kosten moet
maken in verband met juridische procedures. Dergelijke kosten kunnen drukken op de
ruimte die Blokker heeft om dividend uit te keren.
Geen

liquiditeit/verhandelbaarheid:

de

Certificaten

zijn

niet

verhandelbaar,

overdraagbaar of omwisselbaar. Dit betekent dat als u Spaarpunten heeft ingewisseld
voor Certificaten, u de Certificaten houdt totdat er in de toekomst een mogelijkheid
ontstaat dat overdracht aan een ander of omwisseling bij Blokker wel kan. Het is niet
zeker dat er ooit een mogelijkheid komt om de Certificaten te verkopen, over te
dragen of om te wisselen. Het is dus mogelijk dat u een aan de Certificaten
toegekende waarde niet, of pas op lange termijn, kunt verzilveren.
Waardebepaling: de waarde van de Certificaten wordt vastgesteld door Blokker op een
door Blokker te bepalen wijze. Blokker is niet verplicht deze waarde publiek te maken
of inzicht te geven in de berekeningsmethodiek. Dit kan ertoe leiden dat u niet weet
wat de waarde van de Certificaten is of dat als er een waarde bekend wordt gemaakt,
u geen inzicht heeft in de wijze waarop de waardebepaling daarvan tot stand is
gekomen.
Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat Blokker niet kan
garanderen ten alle tijde voldoende vermogen tegen acceptabele condities aan te
trekken om te voldoen aan haar verplichtingen en om te kunnen investeren. De
verwezenlijking en grootte van dit risico hangt mede af van marktcondities.
Omstandigheden als verwachte verscherpte concurrentie, zowel on- als offline, en de
gevolgen van het COVID-19 virus kunnen een rol spelen bij de bereidheid van
partijen, waaronder banken, om Blokker een financiering te verstrekken en onder
welke voorwaarden. Het niet of niet voldoende verkrijgen van benodigde financiering
door Blokker kan drukken op de ruimte die Blokker heeft om dividend uit te keren en
investeringen te doen.
Voorwaarden externe financiering: de financiering van Blokker is onder andere
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afkomstig van externe leningen. Het is mogelijk dat onder de voorwaarden van
sommige leningen Blokker alleen dividend mag uitkeren indien de kredietgever daar
toestemming voor geeft. Indien Blokker in een dergelijk geval geen toestemming heeft
verkregen voor een dividenduitkering dan zal Blokker geen dividend uitkeren op de
certificaten.
Vervroegde omzetting: er is sprake van het risico op vervroegde omzetting van de
Certificaten,

omdat

het

Administratievoorwaarden

bestuur
kan

van

de

besluiten

STAK
tot

in

overeenstemming

intrekking

van

de

met

de

Certificaten

(bijvoorbeeld in het geval van een beursgang of verkoop van Blokker). Dit betekent
voor u als belegger dat uw belegging ten einde komt en u contanten ontvangt naar
rato van het/de onderliggende Aande(e)l(en).
Rangorde uitbetaling bij faillissement: in geval van faillissement van Blokker zijn de
Certificaathouders volledig achtergesteld op alle andere schuldeisers van Blokker. De
Certificaten hebben dezelfde rang als de Aandelen. Uitkering op de Certificaten in
faillissement vindt pas plaats als alle andere schuldeisers voldaan zijn. In geval van
faillissement van Blokker bestaat een grote kans dat u geen uitkering krijgt op de
Certificaten.
Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van Blokker is beperkt ten opzichte van
het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is
waardoor bij tegenvallende resultaten Blokker relatief snel niet meer aan haar
verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de Certificaten
lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.
Nadere informatie over de opbrengst van het uitgeven van de Certificaten
door de STAK
De totale opbrengst voor de STAK door het uitgeven van Certificaten bedraagt 0 (nul)
euro, aangezien de Spaarpunten door Blokker kosteloos aan haar Klanten worden
toegekend en Klanten de Spaarpunten kosteloos kunnen omzetten in Certificaten.
Nadere informatie over het rendement
Het rendement op de Certificaten wordt uitgekeerd in de vorm van dividend, namelijk
per Certificaat 1/16de deel van de winstuitkering die aan de STAK per Aandeel wordt
uitgekeerd.
Een Certificaathouder ontvangt alleen een betaling in de vorm van dividend als (een
gedeelte van) de vastgestelde winst met betrekking tot de Aandelen is uitgekeerd
door Blokker aan de STAK. In dat geval keert de STAK de corresponderende winst
naar rato uit aan de Certificaathouders. Het rendement wordt vergoed uit de door
Blokker vastgestelde winst over het betreffende boekjaar.
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Er is geen sprake van een investering door middel van geld door Certificaathouders,
aangezien de Spaarpunten door Blokker kosteloos aan haar Klanten worden toegekend
en zij de Spaarpunten kosteloos kunnen omzetten in Certificaten.
Nadere informatie over de financiële situatie van Blokker
Blokker is actief sinds 14 november 1975. De financiële informatie over Blokker is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij, Mirage
Retail Group B.V. Blokker vormt een significant onderdeel van Mirage Retail Group
B.V. De jaarverslagen (inclusief de meest recente) van Mirage Retail Group B.V. kunt
u opvragen via de Kamer van Koophandel.
De onderstaande financiële informatie is de meest recent beschikbare financiële
informatie over Blokker en afkomstig uit de geconsolideerde jaarrekening van Mirage
Retail Group B.V. over boekjaar 2019/2020 (dat liep van 27 januari 2019 tot en met
25 januari 2020) (vastgesteld op 25 juni 2020). De cijfers opgenomen onder dit kopje
"Nadere informatie over de financiële situatie van Blokker" zijn de geconsolideerde
cijfers.
Geconsolideerde balans Mirage Retail Group B.V.
Onderstaande

cijfers

opgenomen

uit

de

geconsolideerde

balansdatum 25 januari 2020.
Geconsolideerde balans – activa
De vaste activa bedragen € 7.319.000 en bestaan uit:
-

Immateriële vaste activa: € 918.000

-

Materiële vaste activa: € 2.520.000

-

Financiële vaste activa: € 3.881.000

De vlottende activa bedragen € 216.406.000 en bestaan uit:
-

Voorraad handelsgoederen: € 115.274.000

-

Vorderingen: € 32.865.000

-

Liquide middelen: € 68.267.000

Totaal activa: € 223.725.000
Geconsolideerde balans – passiva
Het eigen vermogen bedraagt € 63.565.000.
Het vreemd vermogen bedraagt € 160.160.000 en bestaat uit:
-

Voorzieningen: € 27.162.000

-

Langlopende schulden: € 38.715.000

-

Kortlopende schulden: € 94.283.000

Totaal passiva: € 223.725.000
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balans

hebben

als

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Mirage Retail Group B.V.
Onderstaande cijfers opgenomen uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening
betreffen het boekjaar 2019/2020 (27 januari 2019 tot en met 25 januari 2020).
De netto-omzet bedraagt: € 543.648.000
Het bruto-omzetresultaat bedraagt: € 84.595.000
Het bedrijfsresultaat bedraagt: € -143.629.000
Het

resultaat

uit

gewone

bedrijfsuitoefening

144.337.000
Het nettoresultaat bedraagt: € -144.487.000
Het totaalresultaat bedraagt: € -144.509.000
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vóór

belastingen

bedraagt:

€

-

