
Naar aanleiding van de gesprekken die wij hebben gehad zijn wij voornemens om Bitfactory
aan te haken bij Zigt. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar, met elk zo zijn voor- en nadelen.
Uiteindelijk gaat het erom dat we dezelfde droom najagen en er een goede klik tussen elkaar
is. Wij hebben hier een goed gevoel bij.

Hoe Bitfactory aanmeert en opgaat in Zigt kan op tientallen manieren. Om dit toch iets
concreter te maken hebben wij 4 scenario’s geschreven welke voor ons mogelijk zouden
kunnen zijn. Uiteraard zal dit op basis van gesprekken worden bijgeschaafd en komen we tot
een overeenkomst waar iedereen blij van wordt.

Onder de scenario’s ligt een basis, de potentie en wat we 2024 willen opleveren, dit
zijn:

Basis
● Wij willen 900.000 euro voor onze aandelen (per persoon). We snappen dat we daar

nog een deel in moeten bewijzen. We hebben de ambitie om onszelf te bewijzen dat
we dit flink kunnen laten groeien.

● Aandelen worden altijd gewaardeerd op minimaal 1x de omzet van het betreffende
jaar (met een minimum van de hierboven genoemde 3,6 miljoen over 2021)

● Het streven is dat eind 2024 JJM al hun aandelen hebben verkocht, maar mag ook
eerder. We werken er dan ook naartoe dat JJM misbaar zullen zijn

● Hoewel we streven naar misbaar zijn, sluiten wij niet uit dat we na 2024 binnen de
Zigt groep willen blijven werken (in welke rol dan ook).

● JJM zouden wel graag de mogelijkheid willen om (aan het einde van de rit) eventueel
te participeren in de bovenliggende BV. Hier maken wij graag van te voren afspraken
over.

● Eind 2024 is indicatief en afhankelijk of de prognose is behaald
● Wij vinden het belangrijk dat dividend standaard wordt uitbetaald. De basisafspraak

is dat het dividend jaarlijks wordt uitgekeerd op basis van 60% van de winst.
● Er zijn afspraken gemaakt met enkele personeelsleden over hun carrièrepad en de

mogelijkheid om te participeren in Expedition. We moeten hier netjes mee om
kunnen gaan.

● Groei mag niet ten koste gaan van de winstmarge tot onder bijvoorbeeld 8 a 10%
● Wij richten ons op een groei van Bitfactory Holding BV als volgt;

○ 2021: omzet 3.450.000 euro / winst 340.000 euro
○ 2022: omzet 4.250.000 euro / winst 430.000 euro
○ 2023: omzet 5.250.000 euro / winst 575.000 euro
○ 2024: omzet 5.500.000 euro / winst 700.000 euro

● Wij willen geen complexe afspraken welke lastig zijn te meten, laten we het
eenvoudig houden

● Wij gaan ervan uit dat geld van verkochte aandelen zoveel mogelijk direct wordt
uitgekeerd

● In alle scenario’s gaan wij ervan uit dat Xander zijn belang omruilt voor een belang in
de bovenliggende BV.



Potentie
● Bitfactory Holding BV is een A-merk bureau, een Factory met gespecialiseerde

design en development powerhouses (teams of labels)
○ circa 100 fte (bijvoorbeeld in 2026)
○ Teams / labels:

■ Digital Product Design >15 fte
■ Expedition (Wordpress label) > 20 fte
■ Commerce > 20 fte
■ CMS Websites > 10 fte
■ Software/Apps > 20 fte
■ Beheer / DevOps > 10 fte
■ Overig; content, AI, Growth > 6 fte
■ Sales/Marketing > 5 fte
■ Staff (admin/finance/facilitair/HR) > 4 fte
■ Directie > 3 fte (1 van Zigt)

● We zijn actief bezig met innovatie en branding middels Bitlab/BitTalks/BitFest
● Bitfactory Holding draait ongeveer 95.000 euro omzet per fte, met een winstmarge

van +/- 15%



Opleveren 2024
● Eind 2024 verwachten wij de potentie deels te hebben gerealiseerd, in ieder geval:

○ We zijn een A-merk bureau
○ We bestaan uit meerdere goed geoliede gespecialiseerde teams/labels
○ JJM zijn misbaar, een directielid van Zigt is aangehaakt en kan de leiding

overnemen
○ De organisatie is klaar om door te groeien naar circa100 fte
○ Er werken inmiddels circa 60 fte
○ Omzet is gemiddeld 95.000 euro per fte
○ Winstmarge rond de 12% (afhankelijk van groei investeringen)



Scenario’s:
Alle scenario’s (en combinaties) zijn denkbaar mits aan de juiste voorwaarden wordt
voldaan. Wij zien de scenario’s als een praatstuk om gezamenlijk tot een vorm te
komen waar iedereen blij van wordt.

Scenario 1: JJM verkopen nu geen aandelen
Scenario 2: JJM verkopen nu ieder 8,66% aandelen
Scenario 3: JJM verkopen nu 60% van de aandelen
Scenario 4: Joris verkoopt nu 25%, Johannes 0,5% en Mark 0,5% aandelen

Scenario 1
In dit scenario verkopen JJM bij aanvang geen aandelen, maar maken we wel duidelijke
afspraken over hoe Joost uiteindelijk 100% van de aandelen zal verkrijgen over de periode
t/m eind 2024. In dit scenario blijft de onderhandeling over de waarde van Bitfactory Holding
BV enkel beperkt tussen Xander en Joost, waardoor dit een redelijk snel proces kan zijn.

Voordelen/nadelen:
● Voordeel Zigt: zeer lage cash investering
● Voordeel Zigt: getrapt instappen mogelijk
● Nadeel Zigt: geen controlerend belang vanaf het begin
● Voordeel JJM: controle over bestuur en weinig verwatering tijdens uitbouw

onderneming
● Nadeel JJM: nu nog geen cash

Onze kaders
● We spreken van te voren een schema af voor het verkopen van aandelen
● Als het doel dat we voor 2024 voor ogen hebben is behaald verkopen wij ons

resterend belang
● We zetten een aantal KPI’s over winst en omzet, als we deze behalen staan hier

extra beloningen tegenover



Scenario 2
In dit scenario verkopen JJM gezamenlijk bij aanvang 26% van hun aandelen in Bitfactory
Holding BV. In combinatie met het doorschuiven van Xander naar een bovenliggende BV
zorgt dit ervoor dat Joost direct 51% van de aandelen in handen heeft.

Voordelen/nadelen:
● Voordeel Zigt: relatief weinig cash nodig
● Voordeel Zigt: meteen een controlerend belang
● Voordeel/nadeel Zigt: betrokkenheid JJM blijft, wel veel versplintering door

aandelenverhouding en zeggenschap
● Voordeel JJM: mogelijkheid om mbv earn-out een groter bedrag te realiseren
● Nadeel JJM: verliezen meerderheid aandelen, relatief laag percentage blijft over per

persoon
● Nadeel JJM: geen volledige zeggenschap
● Voordeel JJM: nu al wat geld op de bank

Onze kaders
● Zigt koopt 8,67% van ieder (JJM), dit wordt cash betaald
● We spreken van te voren een schema af voor het verkopen van aandelen
● Als het doel dat we voor 2024 voor ogen hebben is behaald verkopen wij ons

resterend belang
● We zetten een aantal KPI’s over winst en omzet, als we deze behalen staan hier

extra beloningen tegenover



Scenario 3
In dit scenario verkopen JJM gezamenlijk al hun aandelen in Bitfactory Holding BV. In
combinatie met het doorschuiven van Xander naar een bovenliggende BV zorgt dit ervoor
dat Joost direct 100% van de aandelen in handen heeft.

Voordelen/nadelen:
● Voordeel Zigt: meteen alle zeggenschap/aandelen tegen een relatief gunstige prijs
● Voordeel allen: volledig duidelijk waar iedereen aan toe is
● Nadeel Zigt: relatief veel cash nodig om deze situatie te creëren
● Voordeel JJM: gelijk cash
● Nadeel JJM: weinig kans op meer cash

Onze kaders
● Zigt koopt 25% van ieder (JJM) in cash
● Optie is om te herinvesteren in de bovenliggende bv
● We zetten een aantal KPI’s over winst en omzet, als we deze behalen staan hier

extra beloningen tegenover



Scenario 4
In dit scenario verkoopt Joris zijn belang in Bitfactory Holding BV. In combinatie met het
doorschuiven van Xander naar een bovenliggende BV zorgt dit ervoor dat Joost direct een
belang heeft van 51% van Bitfactory Holding BV.

Voordelen/nadelen:
● Voordeel Zigt: een makkelijke manier om 51% te verwerven met weinig cash,

hierdoor kan het proces sneller gaan
● Voordeel allen: een goede manier om een “leanere” directie te realiseren, meer

duidelijkheid leiding
● Voordeel Johannes en Mark: verwatering is niet of nauwelijks nodig, kans op

toekomstige verbetering
● Voordeel Joris: gelijk cash
● Nadeel Joris: weinig kans op meer cash

Onze kaders
● Joris verkoopt zijn belang in Bitfactory Holding BV
● Johannes en Mark verkopen beiden hun 0,5% belang in Bitfactory Holding BV zodat

Joost een 51% belang verwerft.
● Joris wil het volledige bedrag cash krijgen
● Joris heeft een gedeeltelijk belang in Expedition (deze koopt hij)
● Joris wordt niet afgerekend op de positieve of negatieve toekomstige prestaties van

Bitfactory BV.
● Joris ontvangt een management fee conform de bedrijfsomvang
● We zetten een aantal KPI’s over winst en omzet, als we deze behalen staan hier

extra beloningen tegenover


