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INLEIDING
Wij zijn Frontaal. In 2015 zijn wij begonnen met
het brouwen van onze bieren op STEK, een
creatief bedrijventerrein in Breda. Drie jaar later
verhuisden wij naar de Faam, de oude
snoepfabriek van Breda. Hier hebben we een
eigen brouwerij en brouwcafé gebouwd en de
productie volledig in eigen handen genomen.
De manier waarop wij onze droom realiseren is
uniek gebleken in Nederland. In 2018 is onze eerste
aandelenparticipatie afgerond waarbij € 800.000
werd opgehaald. Met behulp van ruim 600 medeeigenaren konden we onze volgende stap zetten.
In 2019 werd er € 400.000 opgehaald voor de
verdere uitbreiding van onze brouwcapaciteit.
In 2021 haalden we het hoogste bedrag ooit op
van € 5.000.000. Maar liefst 4.000 mensen zijn nu
mede-eigenaar van onze brouwerij. Met dit bedrag
bouwen wij samen aan de grootste onafhankelijke
brouwerij en bier community van Nederland.
In de afgelopen zes jaar zijn we gegroeid van
een omzet van € 25.600 in 2015 naar een omzet
van € 2.380.000 euro in 2021 (EBITDA € 488.000).
Ondanks een bewogen jaar hebben wij een
omzetgroei van 40% in 2021 ten opzichte van 2020
weten te realiseren.
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Nu staat ons een waanzinnige tijd te wachten. We nemen intrek in onze
locatie op The Bay aan het Steenen Hoofd in Breda. Doordat wij de
brouwerij en het pand vanaf scratch kunnen opbouwen is dit hét
moment om te investeren in de verdere, duurzame groei van Frontaal.
Met het oog op de toekomst gaan we veel investeren in duurzaamheid.
Zo is de nieuwe brouwerij volledig gasloos, wordt er voor 22.000m2 aan
zonnepanelen geïnstalleerd, investeren we in warmteterugwinning en
een eigen fustenpark. Jij krijgt de kans om daar aan mee te doen!

Samen met jou gaan we voor een volledig duurzame brouwerij en
investeren we flink om de groei bij te benen. Om dit te financieren
stellen we weer certificaten op aandelen beschikbaar in de brouwerij.
Dit betekent dat jouw investering geen lening is maar een écht aandeel
in een brouwerij.
Wat krijg je ervoor terug? Naast je beloning voor je investering ga je
meedelen in de winst en word je uitgenodigd voor ons jaarlijkse
festival, exclusief voor mede-eigenaren. Als kers op de schuimkraag
ben je mede-eigenaar van brouwerij Frontaal!

Brouw jij verder mee uit?
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SAMENVATTING
1.

Brouwerij Frontaal zoekt een minimale investering van
€ 2.500.000, met een uitloop naar € 4.000.000. Dit wordt gedaan
middels een aandelenparticipatie, waarbij één aandeel een
waarde van € 75.00 vertegenwoordigt. Het aanbod start op 11
januari 2023 en sluit zodra het benodigde bedrag is opgehaald.

2.

Wanneer deze crowdfundingsronde wordt voltooid, kunnen wij
ons fustenpark verder verduurzamen en onze eerste houten
vaten voor de distilleerderij aanschaffen. Ook maken we een
begin met de nieuwe koffiebranderij en gaan we flink investeren
in het brouwen van alcoholvrij bier!

3.

In januari 2021 zijn we begonnen met de Frontaal Beerclub.
Het idee is simpel: maandelijks krijg je onze nieuwste bieren
toegestuurd voor een vast bedrag! Waar we zijn begonnen met
100 leden, zijn we inmiddels uitgegroeid tot de grootste Beerclub
van Nederland. Per investering van € 1.000 ontvang je één maand
gratis lidmaatschap!

4.

Frontaal is zeven jaar geleden opgestart door Roel Buckens.
In de afgelopen jaren is het bedrijf explosief gegroeid in omzet,
personeelsleden, volume en reputatie. Sinds de start in 2015 zijn
we in 153 keer zoveel productie én omzet gaan draaien in 2021.

5.

We winnen jaarlijks prijzen voor onze bieren met de Dutch Beer
Challenge. Onlangs heeft Juice Punch, ons paradepaardje, goud
gewonnen. Rhodesian heeft brons gewonnen. Daarnaast doen
we het goed op Untappd: we zijn brouwerij nummer twee met de
meeste check-ins per maand in Nederland en we behoren tot de top
10 van hardst groeiende brouwerijen op hun platform wereldwijd.

6.

We leveren inmiddels aan 9 verschillende Nederlandse
groothandels, die 60% van ons volume distribueren. De overige
40% wordt verkocht via onze webshop, het brouwcafé en export.
Verder levert Frontaal landelijk aan ruim 1500 verschillende
supermarkten via een partner. Rhodesian is landelijk opgenomen
in bijna alle Albert Heijns en Juice Punch gaat spoedig volgen
met een landelijke dekking.

7.

Jenna Arts, de designer die ons beeldmerk verzorgt, heeft de
nieuwe core range ontworpen en is dagelijks bezig met de
designs voor onze nieuwe bieren. Door haar sprekende
illustraties vallen onze bieren op in het schap.

8.

In 2018 is onze eerste aandelenparticipatie afgerond waarbij
€ 800.000 werd opgehaald. In 2019 is een nieuwe ronde gestart
waarbij € 400.000 werd opgehaald voor de verdere uitbreiding
van het vatenpark en de brouwcapaciteit. Met de vorige ronde is
€ 5.000.000 opgehaald en hiermee wordt een gloednieuw pand en
brouwerij gerealiseerd in Breda-Noord.

9.

Met een gemiddelde groei van 109% in de afgelopen 7 jaar, zijn
we met afstand de hardst groeiende brouwerij van Nederland.

10.

We hebben, in samenwerking met Little Beershop, ons eerste
café-restaurant buiten Breda geopend, namelijk Frontaal Little
Bar in Utrecht. Hier hebben we 30 tapkranen met altijd de meest
verse bieren van Frontaal en mooie gastbieren van andere
brouwerijen. We werken hier met het concept van shared dining
en foodpairing met onze bieren.
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RISICO’S
·
		

De waarde van Frontaal kan zowel stijgen als dalen. Als je investeert, kan dit betekenen dat je je geld
niet terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen gegeven voor toekomstige prestaties.

·

Overweeg voordat je investeert en investeer niet meer dan je je kunt veroorloven.

·
		

Brouwerij Frontaal is geen beursgenoteerd bedrijf. Dit betekent dat de regels en voorschriften die van
toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven niet van toepassing zijn op ons.

·
		
		

Meer dan de helft van de aandelen in brouwerij Frontaal zijn in eigendom van de oprichter. Als zodanig
zijn de stembeslissingen van de oprichter bindend, zelfs als de investeerders in deze aanbieding, zoals
minderheidsaandeelhouders, hier het oneens mee zijn.

·
		
		

De oprichter behoudt zich het recht om het aankopen van aandelen door personen en/of entiteiten te
weigeren. Dit is om te voorkomen dat grote brouwconcerns een aandeel in onze brouwerij
kunnen krijgen.

Investeren? ga naar:
brouwerijfrontaal.nl/investeer
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INTRODUCTIE

Zeven jaar geleden zag Brouwerij Frontaal het levenslicht. Aan de wieg stond Roel Buckens, eigenaar en één van de brouwers. We hebben een simpele
missie: smaakvolle, ambachtelijke en moderne bieren brouwen om hiermee tot de top van de Nederlandse bierbrouwerijen te behoren. Door middel van een
crowdfundingcampagne haalden we in 2015 € 120.000 op. Hiermee realiseerden we een microbrouwerij in een drietal zeecontainers en een proeflokaal op
het terrein van STEK, een broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers. In 2016 was de capaciteit van deze brouwerij alweer te klein en zijn we
hard doorgegroeid door middel van huurbrouwen.
In 2018 waren we toe aan de volgende stap, een eigen grote productiebrouwerij. In november 2018 rondden wij onze tweede crowdfundingcampagne af
en haalden we € 800.000 op middels een aandelenparticipatie. Ruim 600 investeerders traden toe tot de Frontaal-familie. In 2019 is de brouwerij en het
brouwcafé gerealiseerd en begon de productie. Er werd een 3.000 liter brouwinstallatie neergezet met een bijbehorende blikkenlijn. In 2019 zagen we
opnieuw ruimte om te groeien. We draaiden een derde crowdfundingsronde en haalden binnen 70 uur € 400.000 op.
Sindsdien hebben we door middel van
herinvesteringen van de winst onze groei
weten te realiseren. Met een huidige productiecapaciteit van 870 hectoliter per maand zitten
we momenteel aan onze maximale capaciteit
en kunnen we niet verder groeien. Het werd
dus tijd voor de volgende stap!
In 2021 hebben wij, met de grootste
crowdfundingcampagne van Nederland, een
bedrag van € 5.000.000 in vier maanden tijd
opgehaald. Dit gaf ons voldoende kapitaal
om de gloednieuwe brouwerij te bouwen.
Met deze laatste investeringsronde is onze
Frontaal familie uitgegroeid tot bijna
4.000 investeerders.
Ons team van veertig enthousiaste medewerkers houdt zich momenteel bezig met het
brouwen, de verkoop, logistiek, marketing,
events en het reilen en zeilen van de
brouwerij en de cafés. Niet alleen ons team,
maar ook het animo voor onze bieren en het
brouwcafé is het afgelopen jaar
flink gestegen.
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Onze bieren vinden inmiddels hun weg naar meer dan
2.500 horecazaken, 500 slijterijen, ruim 1500 supermarkten en 17 landen. Vaste gasten uit Breda weten ons
te vinden en steeds vaker worden we verrast door een
bezoekje van (internationale) toeristen, die nieuwsgierig
zijn naar onze brouwerij en brouwcafé.
De maximale brouwcapaciteit is twee jaar eerder bereikt
dan geprognotiseerd. Met de nieuwe brouwerij kunnen
we onze capaciteit vertwintigvoudigen, wat ons de
komende vier jaar de ruimte geeft om te blijven groeien.
In deze campagne kun je certificaten op aandelen van
Frontaal kopen. Hiermee word je voor een deel eigenaar
van één van de meest innovatieve brouwerijen van
Nederland. Brouwerij Frontaal is een snel groeiende
brouwerij en met aandelen in handen kun jij met ons
meegroeien. En, just saying, onze ambities zijn groot!
Lees hieronder onze plannen, ambities voor de
toekomst en hoe jíj er onderdeel van kunt worden!

Roel Buckens,
Eigenaar Frontaal
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Our Journey

2016

2017

2018

Na een aantal jaar brouwen op zijn
studentenkamer en het organiseren van
bierfestival Brewda, besloot Roel Buckens de
stoute schoenen aan te trekken en een eigen
brouwerij te starten.

Na een succesvolle crowdfunding kocht Roel
drie zeecontainers. Deze werden geplaatst op
het creatief bedrijventerrein Stek en werd het
eerste café van Frontaal ernaast gebouwd. De
eerste brouwsels werden nog gebrouwen op
een installatie van 250L maar al snel bleek dit
te klein voor de vraag.

Om aan de vraag van ons bier te voldoen
werd het brouwen ervan deels uitbesteed.
In 2018 besluit Frontaal echter het heft weer
in eigen handen te nemen. Na een succesvolle crowdfunding verhuist Frontaal naar
de nieuwe brouwerij in De Faam.
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2019

2020

2021

In onze nieuwe brouwerij zijn we volledig
overgegaan op blik. We brouwen op een
35 hectoliter installatie en hebben 14
vergistingstanks van 60 hectoliter met een
brouwcapaciteit van 870 hectoliter
per maand.

De Covid jaren zullen we niet snel vergeten.
Onze gehele afzet van horeca viel weg en
we hebben daarom versneld onze e-commerce
activiteiten uitgebreid. Ook werd er hard
gewerkt aan de Frontaal Beerclub met
inmiddels ruim 1000 leden!

Ook 2021 bleef een uitdagend jaar met ruim
vijf maanden sluiting voor alle horeca. Ons
oog viel op een nieuw te bouwen pand waar
we de nieuwe brouwerij in konden vestigen.
We rondden de grootste crowdfundingscampagne van €5.000.000 af.
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MIJLPALEN IN 2022
We hebben afgelopen jaren heel wat mooie prestaties neergezet:
•

De oude brouwinstallatie draait dit jaar nog op volle capaciteit en zal later dit jaar worden afgeschaald en ontmanteld zodat we kunnen overschakelen
op onze nieuwe brouwinstallatie.

•

We zijn begonnen aan de bouw van onze state-of-the-art brouwinstallatie op The Bay, waarmee we onze brouwcapaciteit kunnen vertwintigvoudigen.

•

We zijn de samenwerking aangegaan met Albert Heijn, COOP, Jan Linders en Dekamarkt om onze core range aan te bieden aan een groter publiek.
Momenteel worden we in meer dan 1500 supermarkten aangeboden met verschillende bieren waaronder Juice Punch en Rhodesian.

•

Sinds begin dit jaar zijn we begonnen met de Frontaal Beerclub, een maandelijkse box waar je al onze nieuwe bieren ontvangt en die van bevriende
brouwerijen. Ruim 1000 Frontaal fans hebben zich hier al voor aangemeld.

•

In het eerste halfjaar van 2022 is er een groei van 40% gerealiseerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. De verkoop in Nederland
(distributeurs, detailhandel, retail, horeca) is met 23% gegroeid ten opzichte van 2021. De omzet in het café is met 105% toegenomen, de export is
met 85% toegenomen.

•

Op dit moment heeft Frontaal 40 medewerkers in dienst. Voor het einde van het jaar verwachten wij ons team nog met 10 man extra te versterken.
We exporteren momenteel al naar veel landen in Europa waaronder België, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Bulgarije, Duitsland, Denemarken,
Polen en Noorwegen.

•

We openen dit jaar ons eerste restaurant-café buiten Breda; Frontaal Little Bar in hartje Utrecht! 30 tapkranen met bijpassende gerechten, volledig
gericht op shared dining!

•

Eerder dit jaar won Juice Punch tijdens de Dutch Beer Challenge de gouden medaille voor de beste New England IPA van Nederland én ging Rhodesian
er met een bronzen medaille vandoor.
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BEER FOR THOUGHT
Dit is alles wat wij willen doen, wij brouwen bieren die mensen moeten inspireren, prikkelen en
uitdagen om eens wat anders te drinken. Er zijn zoveel smaken en variaties te ontdekken en
daarom brouwen wij jaarlijks meer dan 48 unieke specials en 12 barrel aged bieren. Met onze
bieren willen we mensen aan het denken zetten met wat ze proeven. F*ck the status quo en weg
met de middelmaat, het is tijd voor écht goed bier.
Onze slogan “beer for thought” is niet zomaar uit de lucht komen vallen, het behelst namelijk alles
waar wij voor staan. Frontaal is een jonge, creatieve en ambitieuze brouwerij die smaakvolle,
ambachtelijke en moderne bieren brouwt en hierdoor tot de top van de Nederlandse
bierbrouwerijen behoort.

Met Frontaal staan we voor een aantal dingen:
•
•

•
•

We geloven heilig in volledige transparantie. Of het nu gaat om onze financiën, onze winst		
gevendheid of onze toekomstplannen - wij staan voor open communicatie.
In een industrie die wordt gedomineerd door reuzen zoals AB-Inbev en Heineken, geven wij een
tegengeluid met onafhankelijkheid, duurzaamheid, geen compromissen en een obsessiviteit 		
met kwaliteit.
Om grote dingen te bereiken, moet je groot kunnen dromen. Bij Frontaal worden continue de
randjes opgezocht en pushen we onszelf om het onmogelijke mogelijk te maken.
We bereiken ons doel door consistent kwalitatief hoogwaardige bieren te brouwen met een 		
breed assortiment. Denk aan New England (D)IPA’s, dikke stouts, stroperige barleywines 		
en fruitige sours.

Met deze crowdfunding heb je de kans om te investeren en mee te delen in onze groei. Met jouw
hulp kunnen we blijven groeien en ervoor zorgen dat Frontaal bij de top van de Nederlandse craft
beer scene hoort. De Frontaal-familie bestaat nu uit ruim 4.000 investeerders, dit is je kans om er
daar één van te zijn.

12

FRONTAAL IN CIJFERS
In de afgelopen zes jaar is Frontaal explosief gegroeid. Met een gemiddelde verdubbeling van omzet en volume over de afgelopen zeven jaar zijn we nog
steeds één van de hardst groeiende brouwerijen van Nederland. In 2015 draaiden we een omzet van € 25.600, nu, zeven jaar later, staan we
geprognotiseerd voor 153 keer zoveel omzet. Vorig jaar is er afgesloten met een omzet van € 2.380.000 en de prognose voor dit jaar staat op € 3.700.000.
Vorig jaar leek het een moeilijk jaar voor ons te worden in verband met corona, maar door snel te schakelen tussen onze verkoopkanalen en door onze
webshop op te schalen, hebben we 2021 alsnog goed doorstaan en onze groei weten te behouden. De uitdaging voor 2022 is onze brouwcapaciteit. We zitten
momenteel op onze maximale capaciteit en het ziet er naar uit dat we tot midden volgend jaar geremd gaan worden totdat de nieuwe brouwerij
operationeel is. In de tussentijd gaan we ons bezighouden met verschillende professionaliseringsslagen binnen Frontaal. Zo gaan we nieuwe horecazaken
binnen en buiten Breda realiseren, gaan we ons verdiepen in de productie van alcoholvrij bier en zullen we vol inzetten op verduurzaming.

Groei verkoop in Nederland
eerste helft 2022
ten opzicht van 2021

eeerste helft 2022
ten opzicht van 2021

Groei export

Groei omzet Brouwcafé

23 %

85 %

105 %

eerste helft 2022
ten opzicht van 2021
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Totaal volume per jaar

€ 4.000.000

900.000 L

€ 3.500.000

800.000 L
700.000 L

€ 3.000.000

600.000 L

€ 2.500.000

500.000 L

€ 2.000.000

400.000 L

€ 1.500.000

300.000 L

€ 1.000.000

200.000 L

€ 500.000

100.000 L

€0

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2015

EBITDA (bruto winst)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totale bedrijfswaarde
€ 70.000.000

€ 500.000
€ 450.000

€ 60.000.000

€ 400.000
€ 350.000

€ 50.000.000

€ 300.000
€ 250.000

€ 40.000.000

€ 200.000

€ 30.000.000

€ 150.000

€ 20.000.000

€ 100.000
€ 50.000

€ 10.000.000

€0
€ -50.000

€0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2022

14

Aantal afgevulde
blikken in 2021

1,1
Miljoen

Verdeling van onze
bierstijlen

Gender ratio
Frontaal

IPA - 63%

Double IPA - 13%
Barleywine - 13%
Stout - 5%
Other - 7%
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ONZE REBRANDING
Met het oogpunt op de nieuwe ontwikkelingen in de brouwerij werd het voor ons tijd om kritisch te kijken naar de look en feel van Frontaal en onze
productlijn. In samenwerking met ontwerpstudio Thunder&Bold hebben we onderzoek gedaan naar de werkbaarheid van onze vormgeving. Hieruit hebben
we kunnen concluderen dat Frontaal in de afgelopen jaren heeft gebouwd aan een beeldmerk en visuele identiteit die herkenbaar is en vertrouwd aanvoelt.
We hebben ervoor gekozen om het F-beeldmerk compleet hetzelfde te houden. Daarnaast mag je van ons verwachten dat we blijven werken met de
illustraties van Jenna Arts. Never change a winning team!

Welke punten hebben we allemaal verbeterd in
onze nieuwe stijl?

•

•
•
•

OR

GH

OU

EER F

•

Frontaal Brouwerij Breda gaat voortaan door het leven als Frontaal
Brewing Co. om zo in te spelen op onze ambities op de
internationale markt.
Waar het rode F-beeldmerk intact is gebleven, hebben we gekozen
voor een nieuwe, meer originele typografie die dit beeldmerk
gaat ondersteunen.
Onze bieren worden allemaal voorzien van een Beer For Thought 		
kwaliteitsmerk, zodat we het verhaal achter Frontaal goed kunnen
communiceren.
Onze blikken worden voortaan opgemaakt in een nieuw design grit.
Hierin komen de namen van onze bieren prominenter naar voren.
Niet alleen de productnamen, maar ook de bierstijlen krijgen meer
aandacht in de nieuwe designs.
De communicatie op onze blikken wordt voortaan meertalig, om zo
geheel export-proof te zijn.

T

B

•

TH

In de loop van dit jaar zullen jullie steeds vaker geconfronteerd worden
met onze nieuwe stijl. Stay tuned!
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ONZE BIEREN

Juice Punch

Bulldog

Andreas

Juice Punch is een serie die wij in 2017 begonnen
als een bier met telkens een uniek recept,
gebrouwen om de grenzen op te zoeken. Nu is
het tijd om de ultieme Juice Punch te brouwen
en deze vast in het assortiment op te nemen.
Afgeladen met publieksfavorieten Citra, Mosaic
en Sabro is dit een bier voor elk moment.

Eén van de bieren waar wij zo ontzettend
trots op zijn! Een fruitige IPA, bomvol hop!
Zowel tropische als citrusvruchten zijn te
vinden in deze toegankelijke IPA. Een hoppig
en toch kick-in-the-face fris bier, met een
alcoholpercentage van 6.0%.

Dit bier is opgedragen aan onze prachtige
stad Breda. Andreas is sinds 2019 onderdeel
van onze vaste assortiment en niet meer weg
te denken. Met een klassieke hop Perle voor
bitterheid kun je een kruidige en bloemige
bitterheid verwachten die tegenwicht biedt aan
de natuurlijke zoetheid die een tripel heeft.

New England IPA - 5,8%

India Pale Ale - 6,0%

Tripel - 8,5%
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Double Juice Punch

Rhodesian

Kia Ora

We denken dat je nooit teveel van het goede kunt
hebben, dus waarom zou je het niet verdubbelen?
Deze Double Juice Punch zit vol met de sappige
smaken die je gewend bent, maar met een
tikkeltje meer pit! Deze dikkere, sterkere versie
van de Juice Punch heeft de perfecte balans
tussen bitter en veel tropisch fruit.

Een all-time favourite, Rhodesian is een
Amerikaanse Barleywine met een trouwe
schare aan fans. Deze zware rakker heeft een
alcoholpercentage van 11.3%, waar je even
voor moet gaan zitten. Perfect voor een lange
avond bij de open haard.

Dit bier zit vol met Motueka en Nelson
Sauvin, rechtstreeks van onze leverancier Hop
Revolution in Nelson, Nieuw-Zeeland! Aroma’s
van citrus en tropisch fruit komen je tegemoet
zodra je dit bier opent, smaakvolle witte wijn
en kiwi worden op het einde afgerond met een
aangenaam bittere afdronk.

New England Double IPA - 8,5%

Barleywine - 11,3%

New Zealand IPA - 5,5%
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Onze Specials

20

2021 EN 2022 IN EEN NOTENDOP
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FRONTAAL FEST

Als mede-eigenaar van Frontaal wordt je uitgenodigd voor Frontaal Fest,
hét jaarlijkse evenement, exclusief voor mede-eigenaren!
Wij zorgen voor de muziek, lekker eten en natuurlijk bier! Naast dat je
van onze eigen bieren kunt genieten, nodigen wij ook bevriende
brouwerijen uit. Roel geeft tijdens dit event een update over hoe de
zaken van Frontaal ervoor staan en je krijgt een kijkje achter de
schermen bij Frontaal.
Op 23 juli 2022 heeft het allereerste Frontaal Fest plaatsgevonden.
Na twee jaar met Corona beperkingen mochten wij jullie eindelijk
ontvangen en konden wij samen proosten! Met zo’n 2500 man hebben wij
een geslaagde eerste investeerders dag gehad. Een dag vol workshops,
rondleidingen en proeverijen. Wij kijken uit naar volgend jaar!
Zien we jou op Frontaal Fest 2023?
For the crowd, by the crowd!
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FRONTAAL LITTLE BAR
Samen met Fred Buddingh van Little Beershop openen wij een bierrestaurant aan de Predikerherenstraat midden in het Utrechtse Universiteitskwartier
(op een steenworp afstand van het drukke uitgaansplein de Neude). We combineren in een laagdrempelige setting de beste speciaalbieren met bijpassende
planken vol met luxe borrelhappen om samen met je vrienden te delen.
De ruimte bestaat uit twee delen, een restaurant gedeelte en een ruimte met een grote proeftafel voor kleine groepen. In totaal is er plek voor zo’n 70
mensen. Alle meubels en de bar zijn gemaakt van hergebruikte circulaire grondstoffen zoals spoorbielzen en afvalhout. Frontaal Little Bar wordt de plek
om samen nieuwe bieren en bijpassende smaken te ontdekken. We verwelkomen je graag om jou het evangelie van goede bieren en lekker eten te
verkondigen. Proost Jochie!
Vanaf de eerste week in oktober gaan we met het nieuwe restaurant open! Al nieuwsgierig? Reserveren kan via info@frontaallittlebar.nl.
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THE BAY
Wij gaan hier onze droom brouwerij realiseren ter grootte van een voetbalveld. Hier blijven we niet alleen de allerbeste bieren brouwen, maar gaan we ook
de Champions League spelen op het gebied van kwaliteit van onze bieren, R&D, brouwtechniek, duurzaamheid en efficiëntie. Dit nieuwe, duurzame complex
wordt door logistiek vastgoedontwikkelaar WDP gerealiseerd. Het omvat 6 bedrijfsruimten met kantoren en is in totaal 48.000 m² groot.
Onze brouwerij beslaat 7.650 m², ruim acht keer groter dan de huidige oppervlakte van de brouwerij in de Faam. We hebben voor The Bay gekozen, omdat
onze visie naadloos aansluit op de visie van WDP op het gebied van verduurzaming van bedrijfspanden. Zo ligt er voor ruim 22.000 m² aan zonnepanelen
op het dak, is er een gasloze verwarming voor het gehele pand en wordt er voldoende groen rondom het pand aangelegd. In de afgelopen jaren is de vraag
groter geweest dan onze brouwapparatuur eigenlijk kan brouwen. We hadden daarom verwacht dat we met de huidige installatie tot en met 2024 zouden
kunnen brouwen. Het is dus ook de tijd om een nieuwe en grotere brouwinstallatie aan te schaffen.
Met de investeringen van onze vorige participatieronde hebben wij een brouwinstallatie en bliklijn aangeschaft die de hoogste kwaliteit bieren gaat
produceren. Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel, dus de brouwinstallatie heeft veel technieken om warmte terug te winnen en water te besparen
tijdens het brouwproces. Al onze bostel wordt gebruikt om lokale boeren te voorzien van veevoer.
Met deze brouwinstallatie kunnen we naar een productie met een jaarlijks volume van 190.000 hectoliter. Met gepaste trots kunnen we melden dat dit
momenteel één van de grootste brouwinstallaties in Nederland is met deze capaciteit. We hebben ook gekozen voor een state-of-the-art bliklijn van CFT en
de brouwinstallatie (60 hectoliter) is aangeschaft bij ROLEC, een zeer gerenommeerd en bekende Duitse fabrikant. Met een capaciteit van 15.000 blikken per
uur kan deze jaarlijks 50.000.000 blikken verwerken.
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Vanaf het begin hebben we altijd gewerkt onder de mantra “niet lullen, maar poetsen” met betrekking tot verduurzaming van de brouwerij. Met de realisatie van de nieuwe brouwerij gaan we weer flink investeren in de
verdere verduurzaming van de brouwerij. Het doel is om de gehele brouwerij carbon negative, C02 neutraal
en zero waste te maken. Hoe gaan we dat doen?

Powered by electricity

Bij The Bay liggen er voor 22.000m2 aan zonnepanelen op het dak. Om deze reden hebben we ervoor
gekozen om onze brouwinstallatie en distilleerderij volledig op elektra te stoken. Hiermee zijn we de eerste
microbrouwerij in Nederland die vrijwel volledig energieneutraal is.

CO2 out, CO2 in

Tijdens het brouwen van bier moeten we de wort vergisten om uiteindelijk heerlijk bier te maken. Dit proces zorgt voor alcohol, maar het creëert ook koolstofdioxide. Food grade CO2 is uiterst belangrijk voor ons
(niemand wil plat bier!) dus we gaan ervoor zorgen dat we alle vrijgekomen CO2 opvangen en hergebruiken in
ons bier en onze processen. We werken enorm hard om dit in de nabije toekomst te gaan implementeren.

Nitrogen is good for us

Alle lucht bestaat voor 78% uit stikstof. Om ons CO2 verbruik terug te dringen investeren we in stikstofgeneratoren waardoor we food grade stikstof kunnen opwekken en dit te gebruiken in plaats van koolstofdioxide.

We Can

Save the
planet,
one beer
at a time

Onze nieuwe bliklijn gaat ons helpen om de verpakkingscapaciteit te vergroten. Met een totale oppervlakte
van 900m2 is dit verreweg onze grootste bliklijn tot nu toe! Blik is een stuk beter voor het milieu dan flessen.
De nieuwe bliklijn heeft een veel hogere efficiëntie dan onze huidige afvullijn. Een hogere efficiëntie betekent
minder verlies en daardoor ook minder verspilling en een lagere uitstoot!

Eco friendly kegstand!

Ons volledige fustenpark wordt vervangen door stalen fusten in eigen beheer. Dit stelt ons in staat onze
bieren op een duurzamere en milieuvriendelijkere manier op fust af te vullen. Momenteel werken we met
one-way plastic fusten die wel volledig gerecycled kunnen worden, maar wat geen duurzame en
lange termijn optie is.

Zero waste

We gaan een samenwerking aan met een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in de circulaire
nevenstromen. Door deze afvalstromen op de meest efficiënte, duurzame, circulaire en met de laagst
mogelijke milieubelasting te verwerken, dragen we bij aan een verdere duurzame food-chain.
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Het Brouwcafé
Sinds april 2019 is onze brouwerij neergestreken in de Faam, de oude snoepjesfabriek
van Breda. In de oude koelruimtes direct naast de brouwerij hebben we een groot
café gecreëerd. In het café is een geïsoleerde zeecontainer geplaatst met een 31-tal
tapkranen. Het merendeel van de taps is gevuld met onze eigen bieren. Daarnaast
schenken wij ook bieren van bevriende brouwerijen uit Nederland en daarbuiten.
Maandelijks organiseren wij pub quizzen, tap takeovers met (internationale)
brouwerijen en zorgen lokale DJ’s voor muziek op vrijdagavonden in de zomer.
Ons terras heeft een flinke make-over gehad tijdens de corona periode. We zijn
vijf dagen in de week open en zien een enorme toename in aanvragen voor
bierproeverijen, bruiloften, algemene borrels, verjaardagsfeestjes, zakelijke borrels
en personeelsuitjes. Daarnaast organiseren we nog een aantal andere
evenementen op het terrein zoals Hygge Fest, Frontaal Fest en Brewda.
Met het brouwcafé blijven wij tot januari 2024 in de Faam geopend. Hierna wordt
het huurcontract per drie maanden verlengd. Wees gerust, we zijn al druk in de
weer om het brouwcafé ergens anders in Breda te vestigen en voort te zetten.
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KOFFIE & DESTILLEREN
Bij Frontaal staan we bekend om onze innovatieve producten en ideeën. We
houden van uitdaging en zoeken graag het onbekende op. Naast het brouwen
van bier gaan we ons daarom verdiepen in andere dranken: koffie en distillaten.
In samenwerking met Keen Coffee hebben we onlangs onze eerste koffie
gebrand: Wolichu Wachu, een Ethiopische natural. Voor ons voelde de samenwerking met Keen Coffee als vanzelfsprekend. Keen focust op hoge kwaliteit
specialty coffees en werkt direct met de koffieboeren samen volgens het fair
pricing principe. Hierdoor krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun koffie,
wat de duurzaamheid en kwaliteit ten goede komt. Als investeerder ben jij de
eerste die deze koffie mag uitproberen! Bij een investering vanaf € 250 krijg je
als beloning onze allereerste eigen koffie thuisgestuurd!
Daarnaast starten we met een nieuw avontuur, Frontaal Distilling Co, een eigen
distilleerderij waarbij we alles vanaf scratch kunnen distilleren. Een jongensdroom die uitkomt! Bier en sterke drank zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Met de meeste destillaten delen we een gemeenschappelijk uitgangspunt (het
maischen van graan), en met jenever een trotse Nederlandse traditie. In de
nieuwe brouwerij is vrijwel alles aanwezig om een distilleerderij te beginnen
waar we kwaliteit destillaten kunnen maken, zoals jenever, whisky, bourbon,
rum en gin. Hierdoor hebben we controle over het gehele proces.
We hebben inmiddels met drie verschillende partijen contact en gaan
binnenkort de distilleerderij bestellen. Als alles meezit, zullen de eerste
distillaten eind volgend jaar op de markt komen. Als mede-eigenaar word jij
hier uiteraard als eerste van op de hoogte gesteld! Tijdens de productie van
ons alcoholvrij bier zullen wij de alcohol onttrekken en hergebruiken in onze
distilleerderij. Zo dragen we met onze distilleerderij verder bij aan de
verduurzaming van Frontaal.
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BEERCLUB
Begin 2021 zijn we begonnen met de
Frontaal Beerclub. Elke maand krijgen
de leden onze nieuwste bieren thuis
bezorgd, plus een selectie gastbieren
van bevriende brouwerijen.
De Beerclub bevat ook exclusieve
Frontaal goodies voor abonnees: van
merchandise tot kortingsaanbiedingen en
online evenementen. Met ruim 1000 leden
is de beerclub een schot in de roos.
Wanneer je bij ons investeert, krijg je
voor elke duizend euro een maand gratis
Beerclub met een max van 24 maanden!
Op deze manier kan je maandelijks blijven
genieten van onze bieren en blijf je op
de hoogte van onze laatste brouwsels.
Lees voor de voorwaarden het hoofdstuk
“Voordelen van Investeren”.
Met de distilleerderij op komst gaan we
een Spiritsclub oprichten! Naast ons
vaste assortiment aan rum, whiskey’s en
bourbon gaan we ook flink
experimenteren op kleine schaal.
Binnenkort volgt meer informatie over
deze nieuwe club!

28

De zonnepanelen op het dak, met een oppervlakte van ruim drie voetbalvelden, stellen ons in staat om de brouwerij in het begin geheel energieneutraal te
draaien. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd in de aanleg van een elektranetwerk naar de brouwerij toe zodat we altijd productie kunnen draaien. De nieuwe
brouwinstallatie is in augustus aangeleverd en zal in december operationeel zijn. De afvullijn wordt in oktober aangeleverd en gaat in januari 2023 voor de eerste
keer blikken afvullen. Verder zijn er al flinke investeringen in het pand gedaan met het oog op de toekomst. Denk hierbij onder andere aan de aanleg van de
riolering, de coatings, de elektra, de stoomleidingen voor de komende jaren. Hiermee hebben we een solide basis gelegd voor de toekomstige uitbreidingen.
Ten slotte hebben we geïnvesteerd in professionalisering binnen Frontaal. Zo houden we ons bezig met het implementeren van nieuwe ICT-systemen,
passen we verschillende logistieke oplossingen toe en nemen we extra personeel aan ter voorbereiding op de nabije toekomst.

DE INVESTERING VAN 2021

In 2021 haalden we met ruim 4.000 investeerders, €5.000.000 op. Hiermee hebben we in negen maanden tijd een volledig nieuw pand met brouwinstallatie en
afvullijn gerealiseerd. Met de overstap naar de nieuwe brouwerij moeten er veel producten worden aangeschaft. De nieuwe investeringsronde stelt ons in staat
deze keuzes direct duurzaam te maken. In februari dit jaar stonden we voor de keuze om de brouwerij op gas of elektra te stoken. Met het oog op de toekomst
hebben we ervoor gekozen om de gehele brouwerij, distilleerderij en koffiebranderij op elektra te stoken, een primeur in Nederland! Daarnaast hebben we ons
verdiept in de mogelijkheden op het gebied van warmteterugwinning, zoals condensatoren voor de kookketel, warmtewisselaars en het opwekken van pure stikstof.
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DE INVESTERING VAN 2022
Hoofddoel: € 4.000.000
Door te investeren in Frontaal kunnen wij nog sneller groeien dan we al doen. Je kunt al vanaf € 75,00 mede-eigenaar worden van Frontaal!
In 2021 is er € 5.000.000 opgehaald. Hiermee zijn een grote brouwinstallatie, een afvullijn, acht nieuwe vergistingstanks en een groot deel van de realisatie
van het nieuwe pand gebouwd. Met de nieuwe investering breiden we de brouwerij nog verder uit om aan de groei te blijven voldoen. Zo schaffen we een
groot aantal stalen fusten aan om ons bier duurzaam te kunnen tappen. Momenteel werken we met one-way plastic fusten, wat geen duurzame en lange
termijn optie is.
Ook breiden we de afvullijn alvast uit met een automatische dozeninpakker en gaan we flink investeren in apparatuur om non alcoholische bieren te kunnen
produceren. Als laatst willen we ons algemene werkkapitaal op peil brengen zodat het merk Frontaal nog breder in de markt kan worden gezet.

De eerste € 2.500.000 zal besteed worden aan:

De laatste € 1.500.000 zal besteed worden aan:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

De aanschaf van stalen fusten om ons fustenpark verder
te verduurzamen.
Aanschaf van machines en materiaal om hoogwaardig alcoholvrij 		
bier te produceren.
De eerste aanschaf van houten vaten voor de distilleerderij.
Het bouwen van een laboratorium en het opzetten van een
quality program.
Een uitbreiding van werkkapitaal.
Een uitbreiding van kapitaal voor grondstoffen.
De verdere verbouwing en realisatie van de nieuwe locatie.

De aanschaf en realisatie van een koffiebranderij.
Het openen van een nieuwe horecagelegenheid in Breda.
Het versterken van de marketingactiviteiten voor Frontaal.

Het geld dat boven de target van € 2.500.000 wordt opgehaald stelt
ons in staat om andere projecten te gaan uitvoeren die bijdragen
aan Frontaal.
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VOORDELEN VAN INVESTEREN
Met deze nieuwe investeringsronde heb je de kans om onderdeel te worden van brouwerij Frontaal. Jouw investering is geen lening, maar een echt aandeel
in een microbrouwerij. Support ons en help mee onze koers te bepalen. Je koopt dus een aandeel in een microbrouwerij. Terwijl wij groeien, neemt jouw
aandeel in waarde toe. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om de certificaten op elk moment te verkopen of juist bij te kopen, zolang er geen investeringsronde vanuit Frontaal loopt.

Deel mee in de winst!
Jaarlijks herinvesteren we het leeuwendeel van de winst om onze groei te blijven realiseren. Wel keren we jaarlijks een dividend uit aan de hand van de
geboekte winsten. We streven ernaar om jaarlijks een dividend uit te keren van 4% over de nettowinst. Naast dividenduitkeringen profiteer je bovendien van
de verwachte stijging van de waardeontwikkeling van de aandelen van Frontaal.

Verder maak je aanspraak op de volgende voordelen:
1. Jaarlijks organiseren wij Frontaal Fest waar jij en een +1 voor worden uitgenodigd. Tijdens deze dag geven we je inzicht in onze cijfers en informeren
we je als eerste over onze toekomstplannen - onder het genot van een biertje natuurlijk.
2. Vanaf € 250 ontvang je een extra beloning: Je ontvangt als allereerste de exclusieve Frontaal koffieblend.
3. Daar bovenop ontvang je voor elke € 1000 die je investeert één maand Beerclub. Koop je dus voor € 3.000 aandelen, dan ontvang je drie maanden lang
onze nieuwe bieren direct op je stoep. Heb je dus last van FOMO? Investeer dan en voorkom dit!
4. Als mede-eigenaar geniet je van veel voordelen, zo krijg je regelmatig korting in onze webshop, pre-orders van acties of ontvang je een gratis biertje
op een van onze evenementen.
5. En last but not least: je hebt een aandeel en bent daarmee mede-eigenaar van één van de meest innovatieve en hardst groeiende brouwerijen
in Nederland.
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WORD MEDE-EIGENAAR VAN FRONTAAL
Een waanzinnige tijd staat ons te wachten. We nemen intrek in onze
locatie op The Bay. Doordat wij de brouwerij en het pand vanaf scratch
kunnen opbouwen is dit hét moment om te investeren in de verdere,
duurzame groei van Frontaal.
Met het oog op de toekomst gaan we veel investeren in duurzaamheid.
Zo is de nieuwe brouwerij volledig gasloos, is er voor 22.000m2 aan
zonnepanelen geïnstalleerd, investeren we in warmteterugwinning en
investeren we in een eigen fustenpark en de ontwikkeling van
alcoholvrij bier.
Jij krijgt de kans om daaraan mee te doen! Samen met jou gaan we voor
een volledig duurzame brouwerij en investeren we flink om de groei bij
te benen. Om dit te financieren stellen we weer certificaten op aandelen
beschikbaar in de brouwerij.

Hoe werkt het?
De waarde van Frontaal Holding B.V. in zijn huidige vorm is 60 miljoen.
In deze aandelen campagne geven we minimaal 33.333 aandelen (4.16%
van het totaal) tot maximaal 53.333 aandelen (6.66% van het totaal) van
deze waarde vrij in de vorm van certificaten op aandelen. De waarde van
het certificaat is vastgesteld op € 75.00,Je koopt in deze campagne een certificaat op een aandeel.
Om certificaten uit te kunnen geven hebben we een STAK (Stichting
Administratiekantoor) opgericht. De stichting behoudt al het stemrecht
en zeggenschap in de BV en geeft certificaten op aandelen uit die jou
als eigenaar van een certificaat recht geven op dividend. Dividend is een
winstuitkering aan certificaathouders. De hoogte van het totaal uit te
keren dividend wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.

Dit betekent dat jouw investering geen lening is, maar een echt aandeel
in een brouwerij. Wat krijg je ervoor terug? Naast je beloning voor je
investering ga je meedelen in de winst en word je uitgenodigd voor ons
jaarlijkse festival, exclusief voor mede-eigenaren. Als kers op de
schuimkraag ben je mede-eigenaar van brouwerij Frontaal!
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HET INVESTEERDERSPLATFORM
Sinds we de certificaten op onze aandelen
hebben uitgegeven, zoeken wij naar een
platform dat het mogelijk maakt om de
certificaten op aandelen makkelijk te
verhandelen. Dit gaat gebeuren via het
private market beursplatform van
Bondex, powered by Nxchange
(de moederonderneming van Bondex).
Dit platform biedt naast het mogelijk
maken van de verhandelbaarheid van
de certificaten nog veel meer voordelen.
Je kunt hier alle documenten en
investeerders updates terug vinden.
Ook is er een tijdlijn/forum waar je vragen
kunt stellen, deze is voor alle investeerders
openbaar en maakt de interactie tussen
Frontaal en haar mede-eigenaren nog
transparanter en gemakkelijker.
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Q&A
Wat koop ik?
Je koopt een certificaat van aandeel in
Frontaal Holding B.V.. Onder deze holding
vallen alle werkmaatschappijen van Frontaal.
Op dit moment zijn de werkmaatschappijen:
Frontaal Brewing Company B.V., Frontaal
Distilling Company B.V., en Frontaal Bars B.V..
Daarnaast is Frontaal Bars B.V. 50% aandeelhouder van Frontaal Little Bar Utrecht.

Structuuroverzicht Frontaal
Roel Buckens

Roel Buckens
Holding B.V.

Frontaal Holding B.V. is de enige aandeelhouder van alle drie de werkmaatschappijen.
Alle winsten die behaald worden door de
werkmaatschappijen komen daardoor toe aan
Frontaal Holding B.V.. Jij investeert in Frontaal
Holding B.V., zo profiteer jij met één enkele
investering van de winsten van alle
‘Frontaal-bedrijven’.
Voor het beheren van de aandelen van
Frontaal Holding B.V. en voor het doen van
winstuitkeringen is er een stichting
administratiekantoor (STAK) opgericht met als
naam ‘Stichting Administratiekantoor Frontaal
Holding’. De STAK is aandeelhouder en
verstrekt jou een certificaat van het aandeel.
Aan de certificaten is geen stemrecht verbonden.

STAK Frontaal
Holding

Frontaal
Holding B.V.

Frontaal Distilling
Company B.V.

Frontaal Brewing
Company B.V.

Proost Jochie
Holding B.V.

Frontaal
Bars B.V.
50%

50%

Frontaal
Little Bar B.V.
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Wanneer kan ik mede-eigenaar van Frontaal worden?

Waarom geven jullie opnieuw certificaat van aandelen uit?

Dat kan vanaf 11 januari 2023, precies een jaar en één dag nadat onze
laatste participatie succesvol was afgesloten. Wil je er zeker van zijn
dat je als allereerste alle informatie ontvangt en op de hoogte wordt
gehouden van deze investeringsronde? Laat dan je gegevens achter via
deze link: https://i3l3ib5ee9w.typeform.com/to/SKDDSgKJ

Doordat wij het pand en de brouwerij vanaf scratch kunnen opbouwen is
dit hét moment om te investeren in duurzame keuzes. Met de overstap
naar de nieuwe brouwerij moeten er veel producten worden aangeschaft.
Met de nieuwe investeringen kunnen wij deze keuzes direct duurzaam
maken. Zo hebben wij ervoor gekozen geen gasleiding te leggen, maar
volledig elektrisch te draaien. Daar zijn extra investeringen voor nodig
en daarom is dit het moment voor een nieuwe participatieronde.

Hoe is de waarde van Frontaal vastgesteld?
De waarde van Frontaal is vastgesteld door gebruik van de Discounted
Cash Flow Method (DCF methode). In deze methode wordt de waarde
berekend op basis van te verwachten toekomstige kasstromen. De
kasstromen zijn de voor winstuitkeringen (dividend) beschikbare
middelen, bestaande uit onder andere de winst en afschrijvingen. Het
bestuur heeft, samen met haar adviseurs, een nauwkeurige prognose
opgesteld, waarbij de kasstromen zijn berekend en inzichtelijk zijn gemaakt. Deze toekomstige kasstromen zijn herrekend naar de
waarde daarvan per heden (de contante waarde).

Ik heb al een aandeel, verwatert mijn aandeel?
Zo ja, hoeveel?
Nee, jouw aandeel verwatert niet. De nieuwe aandelen die worden
uitgegeven komen uit de portefeuille van Stichting
Administratiekantoor Frontaal.

Hoe kan ik mede-eigenaar worden van Frontaal?
Je kunt al mede-eigenaar van Frontaal worden vanaf € 75,00! Via ons
investeerdersplatform: investeer.brouwerijfrontaal.nl kan je een account
aanmaken. Vervolgens doorloop je een aantal stappen om je account te
valideren. Je hebt hiervoor een legitimatiebewijs en een telefoon/laptop
met camera nodig. Mocht je in dit proces vragen hebben, dan staat de
supportdesk van Nxchange klaar om je hierbij te helpen.

Hoe verkoop ik mijn certificaten?
Certificaten kunnen op elk moment worden aangeboden op het
investeerders platform. De certificaten zijn enkel te verhandelen
wanneer er geen participatieronde plaatsvindt vanuit de grootaandeelhouder(s). Je hebt dus de mogelijkheid om jouw certificaat aan te bieden
aan ons, een andere certificaathouder of een andere geïnteresseerde.
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Waarom is de marktplaats afgelopen jaar niet
live gegaan?
Het afgelopen jaar is de wet- en regelgeving rondom het voeren van een
marktplaats veranderd. Vanuit verschillende hoeken hebben wij gezocht
naar een oplossing om dit alsnog mogelijk te maken. De keuze is
gevallen om het platform te verplaatsen van Bondex naar Nxchange.
De moederonderneming van Bondex (Nxchange) heeft namelijk de
vergunningen om Frontaal van een open marktplaats te voorzien. Wij
gaan via Bondex de vergunningen van Nxchange gebruiken om de
verhandelbaarheid van stukken mogelijk te maken.
Hiervoor wordt de zogeheten Multilateral Trading Facility, MTF
(Multilaterale Handelsfaciliteit) vergunning gebruikt. Nxchange
staat onder toezicht van de AFM en DNB en moet aan meer wetgeving
voldoen; daarom is een uitgebreider validatieproces nodig dan dat je
misschien al eerder bij Frontaal hebt doorlopen.

Wat gebeurt er als je je doelstellingen niet haalt?
Zoals eerder benoemd hebben wij een worst/normal/best case scenario
opgesteld. In het slechtste geval groeien we minder hard dan verwacht
en in het beste geval overtreffen wij onze verwachtingen. In het
slechtste geval draaien wij nog steeds een winstgevende brouwerij en
zullen wij er alles aan doen om harder te kunnen groeien.

Komen er meer participatierondes?

Wat krijg ik ervoor terug?
Heel veel, dit is voor jou dé kans om echt mee te bouwen aan de
toekomst van Frontaal!
Kort door de bocht, als Frontaal groeit, dan groeien jouw aandelen. Als
mede-eigenaar van Frontaal kan je op twee manieren rendement uit
jouw aandelen ontvangen. Op basis van dividend en op basis van de
waardestijging; het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs.
Maar nog belangrijker, je wordt mede-eigenaar van een snelgroeiende
microbrouwerij met veel groeipotentie. We hebben een mooie basis
gelegd van een mooi avontuur, met enorm veel ambitie en jij kunt met
ons meegroeien. Als kers op de schuimkraag ontvang je ook nog extra
rewards, krijg je regelmatig kortingen en een uitnodiging voor Frontaal
Fest, hét jaarlijkse event, speciaal voor alle mede-eigenaren!

Mijn vraag is niet beantwoord, waar kan ik terecht?
Als je een account het op het nieuwe investeerdersplatform (Nxchange),
dan kan je je vragen stellen op de tijdlijn. Op die manier kunnen andere
mede-eigenaren meelezen, en worden hun vragen wellicht ook
direct beantwoord.
Heb je nog geen account, dan kan je voor vragen over het
investeerdersplatform contact meenemen via:
support-bondex@nxchange.com
Voor vragen over de investeringsronde en Frontaal kan je contact
opnemen via: crowdfunding@brouwerijfrontaal.nl

Voorlopig staat er geen nieuwe participatieronde op de planning. Het
kan altijd dat er een nieuwe ronde wordt aangekondigd voor de groei
van Frontaal. Als mede-eigenaar word je altijd als eerste op de hoogte
gehouden van onze uitbreidingen en nieuwe participatierondes.
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