
 

PappaGallis investering model 

Kosten 
In PappaGallis BV worden bijna geen kosten gemaakt. Dit komt, omdat er geen commerciële 
activiteiten plaatsvinden. De directeur bestuurder krijgt derhalve geen salaris, geen auto, geen 
kantoor, kortom de kosten voor de website en de accountant zijn de enige kosten. 
 
Kapitaal 
Dat betekent, dat het gestorte aandelenkapitaal bijna volledig ter beschikking staat om te investeren. 
Deze investering vindt plaats in ondernemingen, ondernemers of activiteiten die PappaGallis (sub) 
branded zijn. Daarmee wordt het merk verder uitgedragen. 
 
Risico 
Maar investeren in ondernemingen, zeker startups, is erg risicovol. Daarom hebben wij een 
investeringmodel ontwikkeld, waar menige bank jaloers op zal zijn. Wij rekenen slechts 4% rente op 
het verstrekte krediet. Het bruto resultaat wordt automatisch hoger (tot 16%), naarmate wij het 
risico hoger inschatten. Maar tegelijkertijd wordt daarmee het debiteurenrisico op het verstrekte 
krediet automatisch lager. Bovendien beslist de crowd of een krediet verstrekt wordt of niet.  

Voorbeeld 
Een start up zoekt middels crowdfunding een krediet van € 30.000,-. Wij benaderen deze partij en 
vragen of zij geïnteresseerd zijn in PappaGallis sub branding. Dat kan onder de volgende 
voorwaarden: 

 Het eerste stuk funding is altijd het moeilijkste, dus wij zijn bereid de eerste 20% te 
verstrekken. Dan schrijven wij in voor de eerste €6.000,- tegen 4%. 

 Vervolgens beslist de crowd, middels het al dan niet volstorten van de rest, of het project 
levensvatbaar is. Zo niet gaat onze investering dus niet door. 

 Gaat het wel door, treedt de volgende voorwaarde in werking: als PappaGallis ondernemer 
moet je verbinden. Dat gebeurt door een financieel belang in de vorm van PappaGallis 
aandeelhouderschap.  

 Afhankelijk van onze inschatting van het risico verplichten wij de helft tot driekwart van onze 
investering te beleggen in PappaGallis aandelen. Uitgaande van de helft betekent dat een 
aandelenpakket ter waarde van € 3.000,-. 

 Dit aandelenpakket wordt verpand als zekerheid voor de verstrekte lening. Die dus middels 
deze procedure 4% over € 6.000,- oplevert, terwijl we daarvan de helft opnieuw als 
aandelenkapitaal gestort krijgen. Door deze geldschepping (we kunnen het aandelenkapitaal 
minstens twee keer investeren) wordt het rendement opgeschroefd naar 8 tot zelfs 16% 
bruto. 

 
Scenario’s 
Uiteraard is het worst case scenario het belangrijkst. Stel de onderneming wordt geen succes en gaat 
failliet. In dat geval hebben we voor de lening, die niet wordt terugbetaald, een onderpand in de 
vorm van een aandelenpakket PappaGallis. Dat zou in ieder geval € 3.000,- waard moeten zijn, maar 
als PappaGallis zich positief ontwikkelt, meer. In ieder geval hebben we publiciteit gekregen 
gedurende de periode, die de onderneming gedraaid heeft.  
In het best case scenario wordt de lening terugbetaald, het rendement wordt gerealiseerd en er is 
veel publiciteit. Iedereen blij. 


