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Belangrijke informatie 
Deze brochure (“dit document”) bevat een korte beschrijving 

van enkele belangrijke onderwerpen zoals opgenomen 

in het Engelstalige Prospectus van Takeaway.com N.V. 

(alleen of tezamen met haar dochtervennootschappen, 

“Takeaway.com” of de “Vennootschap”) dat algemeen 

verkrijgbaar is gesteld op 19 september 2016 (“Prospectus”). 

Dit document is geen samenvatting van het Prospectus 

in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel 

toezicht (“Wft”) en is niet beoordeeld of goedgekeurd door 

de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Het is 

naar zijn aard niet volledig. Dit document wordt namens 

Takeaway.com verspreid en de Vennootschap is verant-

woordelijk voor de juistheid van de gegevens die hierin zijn 

opgenomen. Takeaway.com verklaart dat de informatie in 

dit document in overeenstemming is met de werkelijkheid 

Belangrijke 
informatie & risico’s

Een korte beschrijving van enkele 

belangrijke onderwerpen zoals opgenomen 

in het Engelstalige prospectus van 

Takeaway.com N.V.
op de datum van dit document. Takeaway.com wijst er 

echter op dat in dit document slechts een beperkt beeld 

van haar activiteiten en haar dochtermaatschappijen wordt 

geschetst. Op zichzelf vormt dit document dan ook geen 

geschikte basis voor het nemen van een beslissing om 

te beleggen in de gewone aandelen van Takeaway.com 

(“Aandelen”). Bij het nemen van een beslissing om in te 

schrijven op de Aandelen dient een potentiële belegger zich 

uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in 

het Prospectus en niet op de informatie in dit document.

 

Dit document is gebaseerd op, en dient te worden gelezen 

in samenhang met, de meer gedetailleerde informatie en 

de financiële informatie (inclusief de toelichting daarop) 

zoals opgenomen in het Prospectus. De tekst van het 

Prospectus prevaleert boven de tekst van dit document. 

Marktinformatie in dit document is, waar aangegeven, 

afkomstig van onafhankelijke marktonderzoeken uitgevoerd 

door GfK, Euromonitor, SensorTower en van publiek 

beschikbare bronnen zoals Eurostat, Google Trends en het 

CIA World Factbook, waarop geen beleggingsbeslissingen 

mogen worden gebaseerd. Dit document is uitsluitend 
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bestemd voor de Nederlandse markt. Het mag niet buiten 

Nederland worden verspreid en vormt geen aanbod of 

uitnodiging om de Aandelen te kopen, in het bijzonder niet 

in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. De in 

dit document genoemde Aandelen mogen niet worden 

aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of 

ten behoeve van personen in de Verenigde Staten zoals 

gedefinieerd in Regulation S volgens de U.S. Securities 

Act 1933, als gewijzigd (“Securities Act”), tenzij deze zijn 

geregistreerd ingevolge de Securities Act of zijn vrijgesteld 

van registratie ingevolge enige uitzonderingsbepaling 

daarop. Takeaway.com en de verkopende aandeelhouders 

hebben geen van de Aandelen als zodanig geregistreerd 

en zijn niet van plan een openbaar aanbod tot de koop van 

de Aandelen te doen in de Verenigde Staten. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar het Prospectus en de 

daarin opgenomen Nederlandstalige samenvatting van het 

Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wft.

 

Het Prospectus (inclusief een Nederlandstalige 

samenvatting) is verkrijgbaar in elektronische vorm 

via de website van Takeaway.com (https://corporate.

takeaway.com) en kan kosteloos in gedrukte vorm worden 

opgevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), per 

e-mail (corporate.broking@nl.abnamro.com) of schriftelijk 

(ABN AMRO BANK N.V., t.a.v. Corporate Broking (HQ7050), 

Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). 

Risico’s
Beleggen in producten zoals aandelen brengt risico’s met 

zich mee. Resultaten van het bedrijf of de bedrijven waarin 

u belegt kunnen immers tegenvallen. Dit geldt ook voor de 

resultaten van Takeaway.com. De Aandelen zijn niet eerder 

op de publieke markt verhandeld en er is geen garantie 

dat er een actieve en liquide markt voor de Aandelen 

ontstaat. De koers van de Aandelen kan dalen. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid dat u weinig of zelfs geen dividend 

ontvangt. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat 

zij eventueel tot inschrijving overgaan, het Prospectus 

nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder moeten zij 

kennisnemen van de beschrijving van de belangrijke risico’s 

die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de 

Aandelen, zoals opgenomen in het hoofdstuk “Risk Factors” 

van het Prospectus en in de bijlage “Risicofactoren” vanaf 

pagina 32 van dit document. Voordat potentiële beleggers 

een eventuele beslissing nemen om in te schrijven op 

de Aandelen, wordt hen geadviseerd een professionele 

financieel adviseur te raadplegen. 

Potentiële beleggers worden verder nadrukkelijk gewezen 

op de mogelijkheid dat de beursgang van Takeaway.com 

door onvoorziene omstandigheden, waaronder markt-

omstandigheden, geen doorgang kan vinden. In een 

dergelijk geval worden alle inschrijvingen als niet gedaan 

beschouwd. Alle toewijzingen van Aandelen worden in dat 

geval geacht niet te zijn gedaan. Alle eventueel ontvangen 

betalingen voor de Aandelen worden geretourneerd 

zonder vergoeding van rente of andere kosten en Euronext 

Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig 

verklaren.

Dit document bevat uitspraken over de toekomst die 

zijn gebaseerd op de huidige strategie en inschattingen 

en verwachtingen van Takeaway.com met betrekking 

tot externe ontwikkelingen. Deze uitspraken houden 

aannames, risico’s en onzekerheden in die na de datum  

van publicatie van dit document kunnen veranderen.  

De waarde van uw belegging in Aandelen kan fluctueren.  

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 

voor de toekomst.

Particuliere beleggers kunnen uitsluitend “bestens” 

inschrijven (zie ook “Belangrijkste aanbiedingsvoor-

waarden” vanaf pagina 27 van dit document) en moeten 

zich realiseren dat de uiteindelijke prijs van de Aandelen 

boven de bovenkant van de in het Prospectus vermelde 

bandbreedte kan uitkomen. De toewijzing van Aandelen 

op inschrijvingen van particulieren hangt onder andere af 

van het totaal aantal Aandelen waarop door particulieren 

is ingeschreven. Dit betekent dat u minder Aandelen 

toegewezen kunt krijgen dan waarop u had ingeschreven. 

Het betekent ook dat het een risico is om voor meer 

Aandelen in te schrijven dan u wilt verkrijgen, omdat 

het mogelijk is dat u alle Aandelen waarvoor u heeft 

ingeschreven krijgt toegewezen. Voor verdere informatie 

in verband met de verkrijgbaarstelling van het Prospectus 

verwijzen wij naar de paragraaf “Belangrijke informatie” op 

pagina 4 van dit document.
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Takeaway.com is momenteel actief in 9 verschillende landen 

in Europa en opereert onder lokaal bekende merknamen 

zoals Thuisbezorgd.nl, Pizza.be en Lieferando.de. 

Takeaway.com is marktleider in Nederland, Duitsland, 

België, Oostenrijk en Polen (de “Leidende Markten”). Buiten 

deze vijf landen is Takeaway.com ook nog actief in de 

markten van Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Zwitserland 

(de “Actieve Markten”). Volgens haar eigen inschatting is 

Takeaway.com in continentaal Europa op het gebied van 

online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden momenteel 

marktleider. 

Het bedrijfsmodel van Takeaway.com is gebaseerd op het 

principe van een online marktplaats waarbij consumenten 

en restaurants met elkaar in contact worden gebracht.  

De consument bezoekt de mobiele applicatie of de website 

van Takeaway.com en krijgt de keuze uit restaurants in de 

buurt om een maaltijd te bestellen. Takeaway.com geeft 

deze bestelling door aan het desbetreffende restaurant. 

Het restaurant is verantwoordelijk voor het bereiden en 

bezorgen van de bestelling. Takeaway.com ontvangt de 

betaling en geeft deze vervolgens door aan het restaurant 

na verrekening van haar commissies en verwerkingskosten 

voor online betalingen. 

De voordelen die Takeaway.com biedt aan de aangesloten 

restaurants zijn i) publiciteit, ii) een bredere consumenten-

basis die over het algemeen kan leiden tot een stijging in 

het aantal bestellingen, iii) de efficiënte registratie en het 

doorsturen van bestellingen en iv) het faciliteren van online 

betalingen via betaalkaarten, creditcards of andere online 

betalingen (zoals bijvoorbeeld PayPal of iDeal).

De inkomsten van Takeaway.com zijn voornamelijk 

afkomstig van commissies op de via haar platform bestelde 

maaltijden, en in mindere mate van verwerkingskosten voor 

online betalingen. Takeaway.com ontvangt een commissie 

die doorgaans wordt berekend als een percentage over 

de bruto waarde van de bestelling (Bruto Waarde van 

de Handelswaar, “BWH”). De percentages verschillen per 

land, in Nederland geldt een commissie van circa 12% 

plus EUR 0,19 administratiekosten, in Duitsland is dit 

circa 10% en in andere markten circa 8% tot circa 11%. 

Doorgaans leveren de restaurants zelf de maaltijden 

(99,5% in de eerste zes maanden 2016). In januari 2016 

introduceerde Takeaway.com haar eigen bezorgmodel in 

een aantal geselecteerde steden in Nederland, Duitsland en 

Oostenrijk om zich te richten op restaurants die nog geen 

eigen logistieke bezorgingsdienst hebben. Indien beroep 

wordt gedaan op de logistieke diensten van Takeaway.com 

variëren de tarieven tussen circa 25% en circa 30%. 

Sinds haar oprichting in 2000 is Takeaway.com zeer snel 

gegroeid, grotendeels organisch. Naast deze organische 

groei heeft Takeaway.com haar leidende posities in 

Duitsland en Polen verkregen door de aankoop van 

Yd.Yourdelivery GmbH (“Yourdelivery”) in 2014, eigenaar 

van de merken Lieferando.de (“Lieferando”) in Duitsland 

en Pyszne.pl in Polen. Recent heeft Takeaway.com ook de 

activiteiten in België en Nederland van Just Eat Holding 

Limited overgenomen, wat aansluit op de strategie om haar 

marktpositie te versterken in elk van de markten waarin ze 

actief is. 

Het management schat dat Takeaway.com de grootste 

online marktplaats voor bezorgmaaltijden is in elk van haar 

Leidende Markten, met marktaandelen die in de eerste zes 

maanden van 2016 uiteenliepen van 39% in Duitsland tot 

meer dan 90% in Nederland (op basis van haar eigen BWH 

als percentage van het totale geschatte BWH in de respec-

tievelijke markten). 

In juli 2016 is Takeaway.com, of haar lokaal bekende 

merknamen, het meest gezocht op Google in elk van haar 

Leidende Markten (bron: Google Trends). Daarnaast is de 

mobiele applicatie van Takeaway.com het meest 

gedownload van alle online marktplaatsen voor bezorg-

maaltijden in 2015 in elk van haar Leidende Markten  

(bron: SensorTower).

Overzicht  
Takeaway.com –  
Introductie

Takeaway.com is actief in de snelgroeien-

de markt van bezorgmaaltijden, waarin zij 

fungeert als een online marktplaats voor de 

bestelling en bezorging van maaltijden. 

6

Takeaway.com gaat naar de beurs



197

154

30

27

+30%

16

#1

#1

#1

#1

Nieuw6

#15

Takeaway.com
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jaarlijks groei4

+50%

+65%

+30%

+140%  30,5k
Restaurants3

  22,4m
Bestellingen eerste 
zes maanden van 20162

(+43% groei)

    7,6m
Actieve Consumenten1

(+31% groei)

Leidende positie

Top 3 positie

Bron: Bedrijfsinformatie (eerste zes maanden van 2016 tenzij anders aangegeven), GfK (maart 2016). Exclusief Vietnam Joint Venture. Exclusief de overname van Just Eat Nederland en België. 
1  Bedrijfsinformatie. Aantal per 30 juni 2016 en jaarlijkse actieve consumentengroei voor eerste zes maanden van 2016. Gebaseerd op geaggregeerde data over Yourdelivery in 2014. 
2  Bedrijfsinformatie. Aantal bestellingen in de laatste twaalf maanden en jaarlijkse groei van het aantal bestellingen voor eerste zes maanden van 2016. 
3  Bedrijfsinformatie. Aantal restaurants per 30 juni 2016. 
4  BWH in eerste zes maanden van 2016 en BWH jaarlijkse groei ten opzichte van eerste zes maanden van 2015. 
5  Grootste marktplaats in bestellingen, concurrent is groter als hun twee merken samengevoegd worden. 
6  Pizza.pt startte de bedrijfsvoering in maart 2016.

Leidende marktplaats voor online bezorgmaaltijden 
in Continentaal Europa
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Wat doen we precies?

Eén bedrijf, één merk, één IT-platform
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1 Inclusief nieuwe en bestaande aandelen.
2 UK-activiteiten gesloten per augustus 2016.
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Historie

Vanuit een zolderkamer uitgegroeid  
tot de leidende marktplaats  
voor online bezorgmaaltijden 
in continentaal Europa

2000 Thuisbezorgd.nl 

2008
Lieferservice.at 

20112

Takeaway.com 

2007
Lieferservice.de 

Pizza.be 

2009
Introductie van iPhone/ 

Android/mobiele site

2012
Investering door  

Prime Ventures € 13m1

2014
Investering door Prime Ventures &

Macquarie Capital € 74m1

Lieferando.de (acquisitie) 
Pyszne.pl (acquisitie)   

Pizza.fr   
Lieferservice.ch 

2013
Vietnammm.com (joint venture) 

2016
Justeat.be (acquisitie)   
Justeat.nl (acquisitie)   
Food-express.com (acquisitie)   
Tante Bep (acquisitie)   
Pizza.pt 
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Takeaway.com verwacht dat de markt voor 

bezorgmaaltijdenflinkzalgroeienalsgevolg

van veranderend consumentengedrag,  

verstedelijking, toenemend gebruik van 

internet, smartphones en andere mobiele 

apparaten.
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Takeaway.com verwacht met de beoogde beursgang 

extra kapitaal aan te kunnen trekken ter ondersteuning 

en ontwikkeling van verdere groei in haar Actieve Markten 

(waaronder, onder andere de financiering van verdere 

investeringen in Duitsland en de andere Leidende Markten 

en van mogelijke toekomstige kleine overnames) en ter 

versterking van haar bedrijfsactiviteiten (waaronder, onder 

andere, het aantrekken van meer personeel en ook ter 

verdere ontwikkeling van het bezorgmodel in geselecteerde 

markten). 

De notering zal naar verwachting tevens gepaard gaan 

met een betere toegang tot de kapitaalmarkten, een 

genoteerde, verhandelbare valuta voor overnames in 

de vorm van Aandelen en een verhoogde liquiditeit voor 

bestaande aandeelhouders. Verder is de verwachting dat de 

beursgang Takeaway.com, onder andere door middel van 

toekennen van Aandelen, betere mogelijkheden zal bieden 

om het bestaande en toekomstige managementteam 

en het hoger personeel te motiveren en getalenteerde 

medewerkers voor het managementteam in de toekomst  

te kunnen blijven aantrekken.

Veel potentie in Takeaway.com’s huidige 
markten
De omvang van de markt van bezorgmaaltijden was in 2015 

ongeveer EUR 13 miljard op basis van BWH in de landen 

waar Takeaway.com actief is, waarvan EUR 9 miljard in haar 

vijf Leidende Markten. Van deze EUR 9 miljard is in 2015 

ongeveer EUR 1,1 miljard uitgegeven in de markt van online 

bestellingen voor bezorgmaaltijden. 

Takeaway.com verwacht dat de online markt voor bezorg-

maaltijden flink zal groeien als gevolg van veranderend 

consumentengedrag, verstedelijking, toenemend gebruik 

van internet, een hogere penetratie van gebruik van 

smartphones en andere mobiele toestellen en een 

verhoogde erkenning door restaurants en consumenten 

van wat de toegevoegde waarde van online markt- 

plaatsen is.

Redenen voor de beursgang
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Langetermijngroei in deze markt voor bezorgmaaltijden 

wordt gedreven door i) het belang van voedsel in het be-

stedingspatroon van consumenten, ii) een veranderende 

levensstijl waarbij steeds vaker voor bezorgmaaltijden 

wordt gekozen, iii) de verschuiving naar het online en 

mobiel betalen van aankopen in plaats van contant en iv) 

de hoge fragmentatie in de restaurantsector waarbij de 

meeste restaurants zelfstandig werken en niet de middelen 

hebben hun eigen bezorgkanaal te ontwikkelen van offline 

(bestellingen per telefoon) naar online (bestellingen via 

mobiele applicatie of website).

De veranderende levensstijl van consumenten leidt tot een 

enorm groeipotentieel in het aantal gebruikers van online 

marktplaatsen voor bezorgmaaltijden. De grafiek op pagina 

15 laat zien dat het percentage “Actieve Consumenten” in 

de vijf Leidende Markten relatief klein is ten opzichte van 

het aantal potentiële consumenten. 

Het belang van netwerkeffecten en marketing
Takeaway.com concurreert zowel met andere online 

marktplaatsen zoals Just Eat of Delivery Hero als met 

restaurants of restaurantketens die over hun eigen 

bezorgmodel beschikken. In haar vijf Leidende Markten 

is Takeaway.com marktleider (wat betreft het aantal 

restaurants, bestellingen van consumenten die via haar 

website en mobiele applicaties worden verwerkt), een positie 

die volgens de Vennootschap beschermd en versterkt  

wordt door de “netwerkeffecten” waar zij van profiteert. 

Consumenten kiezen de online marktplaats die hen 

de meeste keuze geeft uit verschillende restaurants, 

eenvoudige betalingsprocedures biedt en een heldere 

functie heeft om de bestelling te volgen. Dit zal leiden 

tot meer bestellingen per consument via de marktplaats. 

Restaurants kiezen de marktplaats die toegang biedt tot 

het grootste aantal bestellingen, waardoor telkens meer 

restaurants zullen aansluiten, wat de keuze verder vergroot 

voor consumenten en dit “netwerkeffect” verder versterkt. 

Hoe meer consumenten en restaurants gebruik maken 

van de marktplaats, hoe meer de inkomsten toenemen en, 

aangezien de platform- en marketingkosten niet evenredig 

toenemen, dus ook de winstgevendheid. Omwille van deze 

dynamiek is het in de markt van bezorgmaaltijden van 

belang een marktleiderspositie te hebben. 

De consument bezoekt de 

website van Takeaway.com en 

krijgt de keuze uit restaurants 

in de buurt om een maaltijd te 

bestellen. Takeaway.com geeft 

deze bestelling door aan het 

desbetreffende restaurant. Het 

restaurant is verantwoordelijk 

voor het bereiden en bezorgen 

van de bestelling.
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Marktleiderschap is hierbij sterk afhankelijk van marketing 

en naamsbekendheid: consumenten moeten de weg 

vinden naar het platform, via onder meer tv-advertenties 

of reclame op sociale media. Takeaway.com profiteert van 

een zeer grote naamsbekendheid: een GfK onderzoek uit 

maart 2016 laat zien dat de merken van Takeaway.com 

de hoogste “spontane” naamsbekendheid hebben onder 

online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden in haar 

Leidende Markten Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk 

en Polen. Dit wordt bevestigd door Google Trends data die 

laten zien dat de Takeaway.com merken de meest gezochte 

online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden zijn in deze 

Leidende Markten gedurende de eerste zes maanden van 

2016. Dit is mede te danken aan het feit dat Takeaway.com 

zich in ieder van haar Leidende Markten focust op één 

merk, waar de concurrentie zich vaker op meerdere merken 

richt. Bovendien hebben de consumenten in de doelgroep 

van Takeaway.com een vergelijkbaar profiel, waardoor één 

marketingplan kan worden uitgerold in de verschillende 

markten. 

Eén bedrijf, één merk, één IT-platform
Takeaway.com hecht groot belang aan de “Eén bedrijf, één 

merk, één IT-platform”-benadering. Dit houdt in dat het een 

sterk gecentraliseerde organisatiestructuur heeft, dat zich 

in elk van haar markten richt op één merk, opererend vanaf 

één wereldwijd IT-platform. 

Het IT-platform van Takeaway.com is ingericht om alle 

consumenten een consistente en kwalitatief hoogwaardige 

gebruikerservaring te bieden, ongeacht de markt waarin 

zij zich bevinden of de toestellen, applicaties of besturings-

systemen die zij gebruiken om toegang te krijgen tot het 

platform. Ook het bezorgmodel van de Vennootschap is 

geïntegreerd in het platform van Takeaway.com.  

De bestellende consument in Nederland, Duitsland en 

Oostenrijk ziet op deze manier geen verschil tussen 

restaurants die opereren via de kern van het bedrijfsmodel 

of via het eigen bezorgmodel. Dit is een voorbeeld van de 

benadering “Eén bedrijf, één merk, één IT-platform” van 

Takeaway.com. 

Mobile First Mindset

Takeaway.com heeft een schaalbaar, veilig, wereldwijd 

IT-platform met een volledige “Mobile First Mindset” gericht 

op consumenten die maaltijden bestellen via smartphones 

en andere toestellen. Hoewel de commissiepercentages 

van toepassing zijn op zowel bestellingen via mobiele 

applicaties als op online bestellingen, is het kostenmodel 

van via mobiele toestellen geplaatste bestellingen duidelijk 

aantrekkelijker, omdat ze doorgaans een hogere BWH en 

meer winst met zich meebrengen als gevolg van i) hoger 

gemiddeld aantal bestellingen per consument en ii) minder 

uitgaven als gevolg van performance marketing (“pay-per-

click” kosten), waarmee de kosten per bestelling voor de 

Vennootschap dalen.

Winstgevend in Nederland maar nog niet 

in het buitenland

In Nederland, de thuismarkt en grootste markt van 

Takeaway.com, werd een EBITDA marge van 63,2% 

behaald in 2015. Takeaway.com is nog niet winstgevend 

in de andere markten. Dit is primair het resultaat van de 

hoge marketing kosten die noodzakelijk zijn om naams-

bekendheid te genereren en verder marktaandeel te 

winnen. Deze kosten vooraf worden als investering 

beschouwd voor een potentieel aantrekkelijk rendement. 

Terwijl de groei voortzet, wordt verwacht dat de marke-

tingkosten zullen dalen als een percentage van de omzet, 

wegens het verder ontwikkelen van deze markten.

Aantrekkelijke kasstroomgeneratie en aantoonbare 

kapitaaldiscipline 

Takeaway.com beschikt over een aantrekkelijke vrije  

kasstroomgeneratie waardoor zij haar groei, met 

uitzondering van acquisities, grotendeels heeft kunnen 

financieren zonder significante kapitaalinbreng aan 

te trekken. Dit is het gevolg van het bedrijfsmodel dat 

Takeaway.com hanteert en dat gepaard gaat met beperkte 

kapitaalsuitgaven, een negatief werkkapitaal en kapitaal-

discipline. 
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Bron: Management schatting. Exclusief de overname van Just Eat Nederland en België.
1 Actieve Markten refereert aan de Vennootschap haar Leidende Markten (zie voetnoot 2) alsook Frankrijk, Portugal en Zwitserland. 
2 Leidende Markten refereert aan markten, waarvan de Vennootschap denkt dat het reeds een marktleidende positie verworven heeft, zijnde Nederland, Duitsland, België, 
 Oostenrijk en Polen.
3 Gebaseerd op schattingen van management 2015.
4 De BWH refereert aan de Bruto Waarde van de Handelswaar en bestaat uit de totale waarde van de goederen (maaltijden) die zijn verkocht als Bestellingen in 2015.
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Groot marktpotentieel voor Takeaway.com

Totale marktgrootte in Leidende Markten
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Bron: Management schatting. Exclusief de overname van Just Eat Nederland en België.
1 Actieve markten refereert aan de Vennootschap haar leidende markten (zie voetnoot 2) alsook Frankrijk, Portugal en Zwitserland. 
2 Leidende markten refereert aan markten, waarvan de Vennootschap denkt dat het reeds een marktleidende positie verworven heeft, zijnde Nederland, Duitsland, België, 
 Oostenrijk en Polen.
3 Gebaseerd op schattingen van management.
4 De BWH refereert aan de Bruto Waarde van de Handelswaar en bestaat uit de totale waarde van de goederen (maaltijden) die zijn verkocht als Bestellingen in een 
 bepaalde periode. BWH in de laatste twaalf maanden voor H1 2016 per 30 Juni 2016.
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1 GfK, percentage van geadresseerde bevolking van 16 jaar en ouder, dat maaltijden bestelt 
2 CIA World Factbook, gebaseerd op bevolking van 15 jaar en ouder
3 ActieveConsumentenrefereertaanuniekeconsumentenaccounts(identificeerbaarmeteenunieke-mailadres)waarmeetenminsteéénBestellingophetplatformvande
4 Vennootschap is geplaatst in de afgelopen 12 maanden per 30 Juni 2016
5 Gebaseerd op Gfk (maart 2016)
6 Gebaseerd op schattingen van management en CIA World Factbook
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1 Per30juni2016,ActieveConsumentenzijnuniekeconsumentenaccounts(identificeerbaarmeteenunieke-mailadres)waarmeetenminsteéénBestellingophetplatformvande
Vennootschap is geplaatst in de afgelopen 12 maanden. 

2 H1 2016, Bestellingen per Jaar per Terugkerende Actieve Consument is het aantal bestellingentijdens de periode, gedeeld door het aantal Terugkerende Actieve Consumenten, wat wordt 
gedefinieerdalsActieveConsumentendietijdensdezeperiode,zijndedevoorafgaandetwaalfmaanden,meerdaneenmaalhebbenbesteld.

3 Per 30 juni 2016. Restaurants verwijst naar het totale aantal restaurants dat wordt genoemd op het platform van de Vennootschap.
4 H12016BestellingenwordtgedefinieerdalshetaantalbestellingenvanconsumentendatwordtverwerktviadewebsitevandeVennootschapenmobieleapplicaties,d.w.z.exclusiefde

bestellingen die worden verwerkt via websites van derden.

1 Cijfers per maart 2016 met uitzondering van Takeaway.com Actieve Consumenten per juni 2016.
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Takeaway.com is continu bezig door middel 
van doelgerichte marketing haar naamsbekendheid 
te vergroten.
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Jitse Groen

Chief Executive Officer 

Brent Wissink

Chief Financial Officer 

Jörg Gerbig

Chief Operating Officer 

Raad van Commissarissen

vlnr: Ron Teerlink, Corinne Vigreux,

Sake Bosch, Adriaan Nühn

Samenstelling Raad van Bestuur
Jitse Groen, Chief Executive Officer (Nederlands, 38 jaar)

Jitse Groen heeft Takeaway.com opgericht in 2000 en is sindsdien de drijvende kracht 

achter de ontwikkeling van het bedrijf. Jitse heeft Bedrijfs Informatie Technologie 

gestudeerd aan de Universiteit van Twente. Hij is zijn carrière als ondernemer 

begonnen met een bedrijf actief in website ontwikkeling. Tijdens een familiebijeen-

komst in een afgelegen gebied in Nederland kwam hij op het idee om een online 

marktplaats voor bezorgmaaltijden op te richten en is hij gestart met Takeaway.com. 

Jitse is ook lid van de Raad van Advies voor Hotelspecials en een lid van de Raad van 

Commissarissen van Funda. 

 

Brent Wissink, Chief Financial Officer (Nederlands, 49 jaar) 

Brent Wissink heeft zijn studie econometrie afgerond aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. Zijn professionele carrière is hij begonnen als business analyst bij Arcadis 

(voorheen Heidemij), een beursgenoteerd ingenieursbureau. Daarna heeft hij gewerkt 

als beleggingsadviseur, eerst bij Mees Pierson Private Banking en vervolgens bij ABN 

AMRO Participaties. In 2008 werd hij CFO van Nedstat, een Nederlands internet 

bedrijf, waarna hij in 2011 COO/CFO werd bij Takeaway.com. Na de acquisities van 

Lieferando.de, Pyszne.pl en Food-Express.com in 2014 ging Brent verder als CFO bij 

Takeaway.com. 

Jörg Gerbig, Chief Operating Officer (Duits, 35 jaar) 

Jörg Gerbig is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de European Business School 

in Oesrich-Winkel. Vervolgens heeft hij voor UBS gewerkt in London en New York op 

fusie & overname transacties in de media en retail sector. Terug in Duitsland is hij 

het bedrijf Yourdelivery begonnen, eigenaar van de website Lieferando.de. Na de 

Lieferando.de acquisitie door Takeaway.com in 2014, werd hij COO bij Takeaway.com.

Vanaf het moment van settlement van de IPO heeft Takeaway.com een 

Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur 
is verantwoordelijk voor het dagelijks management van Takeaway.com 

en de strategie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de 
uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur.

Ervaren bestuur 
geleid door oprichter
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Adriaan Nühn – Voorzitter (Nederlands, 62 jaar)  

Tot 2008 is Adriaan actief geweest als CEO van Sara Lee 

International en voorzitter van Raad van Bestuur van Sara 

Lee/Douwe Egberts. Daarvoor vervulde hij verschillende 

functies binnen Sara Lee/Douwe Egberts en Procter & 

Gamble (in Oostenrijk, Zweden, Zuid-Afrika en België).  

Hij is in het bezit van een MBA titel van de Universiteit van 

Puget Sound in Washington, Verenigde Staten.

Adriaan Nühn is momenteel ook voorzitter van de Raad  

van Commissarissen van Sligro N.V. en is commissaris bij 

Kuoni AG, Cloetta AB, Anglovaal Industries Ltd en  

HG International B.V.

Corinne Vigreux – Vice-voorzitter (Franse, 51 jaar)

Corinne Vigreux is een mede-oprichter van Palmtop 

Software, later TomTom N.V., waar zij managing director  

is van de afdeling consumenten. Hiervoor heeft zij voor 

Psion gewerkt, één van de eerste succesvolle Europese 

technologische start-ups, waar zij het wereldwijde distributie 

netwerk heeft opgericht. Ze heeft haar studie international 

business afgerond aan de ESSEC Business School in Parijs.

Naast Takeaway.com is zij commissaris bij de Nederlandse 

Opera & Ballet en lid van de Raad van Advies voor  

Sutton Trust.

Ron Teerlink (Nederlands, 55 jaar)  

Tot 2013 was Ron Teerlink Chief Administrative Officer en lid 

van de Raad van Bestuur van de RBS Group. Daarvoor heeft 

hij verschillende functies gehad bij ABN AMRO, waaronder 

lid van de Raad van Bestuur, van 2006 tot 2010, als Chief 

Operating Officer. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit 

van Amsterdam.

Ron Teerlink is ook voorzitter van de Raad van Commis-

sarissen van Coöperatieve Rabobank U.A. en commissaris 

bij Equens SE.

Sake Bosch – Prime Ventures (Nederlands, 47 jaar) 

Sake Bosch is de oprichter en managing partner van Prime 

Ventures, een onafhankelijk internationaal venture capital 

fonds met meer dan EUR 500 miljoen beheerd vermogen 

en momenteel aandeelhouder van Takeaway.com. Hij is zijn 

carrière begonnen als strategische markten analist bij VNU 

in 1989, waarna hij via Securitas Group, Holland Venture 

(1994), in 1999 Prime Ventures oprichtte. 

Hij is afgestudeerd in bedrijfskunde en heeft een Bachelor 

in management science en industrial engineering. 

Sake Bosch is momenteel commissaris bij 4Cinsights (USA), 

Civolution (NL), Dealerdirect (NL), Digital Origin (ES), Forcare 

(NL), Greetz (NL), MarkaVIP (UAE), SaaSplaza (NL) en  

Slimpay (FR).

Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende vier leden:
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Aandeelhoudersstructuur
De aandeelhoudersstructuur van Takeaway.com direct voorafgaand aan de betaling 

en levering van de aandelen zal er als volgt uit zien: 

Takeaway.com en Management

Management

Takeaway.com

48,60%

Dhr. Jitse 
Groen

45,18%

Prime

Ventures

32,80%

Dhr. Brent 
Wissink

1,69%

Dhr. Jörg 
Gerbig

1,73%

Management verdeling

Macquarie 

Capital

13,06%

Overige

4,36%

STAK

1,18%

De aandeelhouders die Bestaande Aandelen (zoals later gedefinieerd) aanbieden tot 

verkoop zijn Gribhold B.V., Prime III Co-Investment Vehicle I B.V., PTV III Holding 17 B.V. 

(tezamen met Prime III Co-Investment Vehicle I B.V. “Prime Ventures”), Macquarie (UK) 

Group Services Limited (“Macquarie Capital”), Gerber Capital GmbH (“Gerber Capital”), 

Gerbig Ventures GmbH (“Gerbig Ventures”), Mercurius Ventures GmbH (“Mercurius 

Ventures”), Rheingau Ventures GmbH (“Rheingau Ventures”), de heer Wissink en 

Stichting Administratiekantoor Takeaway.com (tezamen de “Verkopende Aandeel-

houders”). Meer details hierover zijn te vinden in het hoofdstuk ‘Existing Shareholders 

and Related Party Transactions’ van het Prospectus. 
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Takeaway.com hecht groot belang aan de  
“Eén bedrijf, één merk, één IT-platform”-benadering.
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Strategie
1. Behouden en verder uitbreiden van markleiderschap

Takeaway.com streeft ernaar haar leiderspositie in 

continentaal Europa te behouden en te versterken door i) 

het voortdurend verbeteren van de consumentenervaring 

en het aanbod van services aan restaurants, ii) het continu 

stimuleren van organische groei en tegelijk verhogen van 

de drempel voor nieuwkomers door netwerkeffecten, iii) 

doelgerichte marketing activiteiten en iv) het identificeren 

en te gelde maken van nieuwe groeimogelijkheden.

2. Verbeteren van de naamsbekendheid

Takeaway.com is continu bezig door middel van 

doelgerichte marketing haar naamsbekendheid te 

vergroten en in elk van haar Leidende Markten een 

bekend begrip te worden. Dit zal naar verwachting zorgen 

voor meer consumenten en toetreding van nog meer 

Strategie en  
doelstellingen

Takeaway.com heeft een duidelijke 

strategie geformuleerd die het bedrijf goed 

positioneert voor toekomstige groei.

restaurants tot de marktplaats, en de verbetering en het 

vasthouden van de bestelling frequentie en de retentie van 

de consumenten. De kracht van het Takeaway.com merk 

in elk van haar markten heeft ook efficiëntievoordelen, 

in combinatie met zoekmachine optimalisatie, waardoor 

meer marketinguitgaven kunnen worden gericht op andere 

kanalen.

3. Voortdurend verbeteren van IT-platform en  

mobiele applicaties om gebruik te vergroten

Takeaway.com verbetert continu haar technologische 

platform en het gebruiksgemak van haar mobiele 

applicaties. Met name consumenten die de apps gebruiken 

hebben een hogere bestelfrequentie. Takeaway.com zal 

updates van haar applicaties blijven introduceren om ervoor 

te zorgen dat de gebruiksvriendelijkheid voor consumenten 

zo hoog mogelijk blijft.

4. Verbeteren van de winstgevendheid

Het businessmodel van Takeaway.com is momenteel 

het verst ontwikkeld in Nederland. Op termijn verwacht 

de Vennootschap dezelfde winstgevendheid te kunnen 

genereren in haar andere Leidende Markten. Nu de 

integratie van Lieferando.de zo goed als achter de rug is 

kunnen middelen worden vrijgemaakt om bepaalde functies 
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en processen verder te automatiseren, waardoor de 

incrementele kosten per bestelling zullen dalen. 

Verdere focus op mobiele bestellingen (via de apps) 

zullen naar verwachting de kosten per bestelling verlagen, 

aangezien hiervoor geen vergoedingen worden betaald aan 

zoekmachines (zoals Google).

5. Gedisciplineerd portfolio beheer

Takeaway.com focust zich op i) het realiseren van 

het volledige potentieel van haar marktleiderschap in 

Nederland, ii) het voortbouwen op het sterke momentum 

in Duitsland, het verder consolideren van haar marktpositie 

en benutten van haar marktpotentieel aldaar en iii) het 

versterken van haar posities in België, Polen en Oostenrijk. 

Takeaway.com zal mogelijkheden altijd benaderen met een 

“investeringsdrempel” uitgangspunt, en zou ook activiteiten 

kunnen sluiten wanneer ze daar geen route naar markt-

leiderschap of winstgevendheid ziet.

Verder zullen ook strategische acquisities, die groei 

faciliteren en het marktleiderschap van Takeaway.com 

versterken, worden overwogen. De recente overname van 

de Nederlandse en Belgische activiteiten van Just Eat is hier 

een goed voorbeeld van.

6. Ontwikkelen van eigen bezorgmodel in  

bepaalde markten

Takeaway.com heeft recent een eigen bezorgdienst 

opgezet. Restaurants zonder bezorgdienst kunnen 

hiervan gebruik maken zodat ook zij zich bij Takeaway.com 

kunnen aansluiten. Restaurants die zelf geen bezorgdienst 

hebben, en doorgaans niet met online marktplaatsen 

samenwerken, kunnen hierdoor op Takeaway.com’s 

platform aansluiten, waardoor de netwerkeffecten voor de 

Vennootschap verder worden versterkt. Op 30 juni 2016 

had Takeaway.com in vier Nederlandse steden, negen 

Duitse steden en één Oostenrijkse stad in totaal 455 

bezorgers rondrijden. Consumenten zullen geen verschil 

ervaren tussen bezorgers van Takeaway.com of “eigen” 

bezorgers van restaurants. Het verder ontwikkelen van een 

eigen bezorgmodel kan volgens Takeaway.com bijdragen tot 

de naamsbekendheid van Takeaway.com, het verbeteren 

van de ervaringen van haar consumenten en het behouden 

van haar marktleidende positie, zonder daarbij operationele 

efficiëntie te verliezen. 
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Dividendbeleid

In haar bestaan heeft Takeaway.com nog nooit dividend 

uitgekeerd aan haar aandeelhouders. 

Takeaway.com is voornemens om toekomstige winsten 

aan te wenden voor het bevorderen van de groei en 

ontwikkeling van haar bedrijfsactiviteiten en verwacht 

daarom in de nabije toekomst geen dividend uit te keren. 

Takeaway.com is op dit moment niet winstgevend.

Middellange termijn doelstellingen en 
dividendbeleid
Middellange termijn doelstellingen

1. Groei van het aantal bestellingen van minstens 25% per 

jaar op de middellange termijn (strevend naar meer dan 

30% CAGR over de periode 2015 – 2018).

2. Groei van de omzet die harder blijft dan het aantal 

bestellingen na 2016.

3. Positieve EBITDA marge voor zowel Duitsland als het 

gehele bedrijf binnen 2 tot 3 jaar. 

4. Voortdurende verbetering van de EBITDA marge in 

Nederland na 2016.

De veranderende levensstijl van consumenten leidt tot 
een enorm groeipotentieel in het aantal gebruikers van 
online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden. 

24
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Kerncijfers
Kerncijfers (EUR ’000) 1H2016 1H2015 2015 2014 2013

Inkomsten    

Nederland 25.731 19.398 41.871 28.618 18.165

Duitsland 16.544 11.071 24.085 12.246 1.513

Rest 8.184 4.947 10.780 5.848 3.050

Totaal 50.459 35.416 76.736 46.712 22.728

 

Brutowinst 43.709 32.173 69.382 42.054 20.097

 

Marketingkosten – 36.254 – 28.454 – 59.048 – 24.932 – 14.703

 

EBITDA

Nederland 16.330 12.082 26.463 19.335 10.286

% van inkomsten 63,5% 62,3% 63,2% 67,6% 56,6%

Duitsland – 17.886 – 14.964 – 28.568 – 15.093 – 7.447

% van inkomsten – 108,1% – 135,2% – 118,6% – 123,2% – 492,2%

Rest – 6.593 – 5.510 – 11.683 – 5.619 – 5.306

% van inkomsten – 80,6% – 111,4% – 108,4% – 96,1% – 174,0%

Totaal – 8.149 – 8.393 -13.789 – 1.378 – 2.471

% van inkomsten – 16,2% – 23,7% -18,0% – 2,9% – 10,9%

 

Winst/Verlies – 11.540 – 11.959 – 19.566 – 6.883 – 2.260

1H2016 1H2015 2015 2014 2013

Restaurants 30.486 28.454 28.714 28.147 22.936

Actieve Consumenten ('000) 7.605 5.912 6.806 4.833 2.425

Bestellingen ('000) 22.390 15.715 33.711 20.704 10.858

Bestellingen per terugkerende 

Actieve Consument 10,2 9,9 10,1 9,8 9,5

Gemiddelde waarde per 

bestelling (EUR) 19,15 19,31 19,32 19,36 19,54

Bruto Waarde Handelswaar  

(in EURm) 428,7 303,5 651,3 400,9 212,1
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Takeaway.com heeft recent een eigen bezorg-

dienst opgezet. Restaurants die zelf geen bezorg-

service hebben kunnen hiervan gebruik maken.
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De aanbieding
De aanbieding zal bestaan uit een combinatie van 

nieuw uitgegeven Aandelen (de “Nieuwe Aangeboden 

Aandelen”) door Takeaway.com en bestaande Aangeboden 

Aandelen (de “Bestaande Aangeboden Aandelen”) door 

de Verkopende Aandeelhouders. Samen (de “Aangeboden 

Aandelen”). Takeaway.com zal ten hoogste 8.536.585 

Nieuwe Aangeboden Aandelen aanbieden om een bruto 

opbrengst van circa EUR 175 miljoen te behalen.  

De Verkopende Aandeelhouders zullen ten hoogste 

10.616.895 Bestaande Aangeboden Aandelen aanbieden. 

Takeaway.com en de Verkopende Aandeelhouders (met 

uitzondering van Gribhold, de heer Wissink en Gerbig 

Ventures) zijn gebonden aan een lock-up periode van 

180 dagen na de betalings- en leveringsdatum, die naar 

verwachting 4 oktober 2016 zal zijn. De leden van de Raad 

van Bestuur, Gribhold en Gerbig Ventures, zijn gebonden 

aan een lock-up periode van 360 dagen. Gedurende deze 

lock-up periode kunnen dergelijke personen en vennoot-

schappen in principe geen Aandelen verkopen en kan de 

Vennootschap geen nieuwe Aandelen uitgeven.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken ‘Existing 

Shareholders and Related Party Transactions’, ‘The Offering’ 

en ‘Plan of Distribution – Lock-up Arrangements’ van het 

Prospectus. 

ABN AMRO coördineert de plaatsing van de Aangeboden 

Aandelen bij particuliere beleggers in Nederland.

Belangrijkste
aanbiedingsvoorwaarden
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Inschrijving op de Aandelen
Particuliere beleggers in Nederland kunnen via hun 

financiële tussenpersoon inschrijven voor het kopen van 

de Aangeboden Aandelen vanaf 9.00 uur op 19 september 

2016 tot 17.30 uur op 28 september 2016. Financiële  

tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de 

sluiting van de inschrijving liggen.

Dit tijdschema kan worden ingekort of verlengd. Een 

eventuele verlenging zal ten minste drie uur voor het 

einde van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden 

aangekondigd door middel van een persbericht dat ook 

op de website van Takeaway.com wordt gepubliceerd 

(https://corporate.takeaway.com). Een eventuele 

verlenging bedraagt ten minste één volledige werkdag. 

Een eventuele inkorting zal ten minste drie uur voor het 

voorgenomen einde van de ingekorte aanbiedingsperiode 

worden aangekondigd door middel van de publicatie van 

een persbericht op de website van Takeaway.com. De 

aanbiedings periode bedraagt in ieder geval zes werkdagen.

Als u een particuliere belegger in Nederland bent, geldt 

geen minimum aantal Aandelen waarop u kunt inschrijven. 

Of u de Aandelen waarop u heeft ingeschreven ook 

daadwerkelijk krijgt toegewezen, hangt onder andere af 

van de totale vraag naar de Aangeboden Aandelen en het 

totale aantal beschikbare Aangeboden Aandelen. Zoals 

hierna beschreven, geldt er een preferente toewijzing 

voor particuliere beleggers in Nederland. Inschrijving op 

de Aangeboden Aandelen door particuliere beleggers kan 

uitsluitend worden gedaan op basis van een “bestens” 

order. Dit betekent dat u verplicht bent de Aandelen te 

kopen, ongeacht de hoogte van de prijs per Aandeel die 

wordt vastgesteld aan het einde van de aanbiedingsperiode. 

U weet dus niet ten tijde van uw inschrijving welke prijs per 

Aandeel u zult moeten betalen.

In het Prospectus is een bandbreedte opgenomen met een 

onder- en een bovenkant voor de Aangeboden Aandelen. 

De in het Prospectus genoemde bandbreedte is slechts 

een indicatie van de bandbreedte van de uiteindelijke 

prijs van een Aandeel. Tijdens de aanbiedingsperiode kan 

deze bandbreedte veranderd worden en/of het totale 

aantal Aangeboden Aandelen vermeerderd of verminderd 

worden. Een dergelijke verandering zal bekend worden 

gemaakt door middel van de publicatie van een persbericht 

op de website van Takeaway.com. De uiteindelijke prijs 

Consumenten kiezen de online 

marktplaats die hen de meeste 

keuze geeft uit verschillende 

restaurants, eenvoudige 

betalings procedures biedt 

en een heldere functie om de 

bestelling te volgen.
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per Aandeel kan hoger zijn dan de bovenkant van de in 

het Prospectus opgenomen bandbreedte. Elke verhoging 

van de bovenkant van de bandbreedte van de prijs of 

de vaststelling van een prijs boven de bandbreedte op 

de laatste dag van de aanbiedingsperiode zal tot gevolg 

hebben dat de aanbiedingsperiode met tenminste twee 

werkdagen wordt verlengd zodat beleggers voldoende tijd 

krijgen een inschrijving in te trekken of te wijzigen. Elke 

verandering van de bandbreedte van de prijs op een dag 

voorafgaand aan de laatste dag van de aanbiedingsperiode 

zal tot gevolg hebben dat de aanbiedingsperiode met ten 

minste één werkdag wordt verlengd. Mocht in dit geval 

de aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers al zijn 

gesloten, dan zal deze worden heropend. Hierdoor hebben 

alle beleggers, inclusief particuliere beleggers, minimaal 

twee werkdagen om hun inschrijving te heroverwegen. 

Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot 

de inschrijving, intrekking en wijziging, zoals gesteld door 

uw financiële tussenpersoon, kunt u inschrijven, of uw 

inschrijving intrekken of wijzigen, tot het einde van de 

aanbiedingsperiode (eventueel verlengd of ingekort, 

zoals hierboven beschreven). Na het einde van de aan-

biedingsperiode bent u verplicht de aan u toegewezen 

Aangeboden Aandelen te kopen tegen de vastgestelde prijs 

en daarvoor te betalen, óók als de vastgestelde prijs hoger 

is dan de bovenkant van de in het Prospectus opgenomen 

bandbreedte. 

De uiteindelijke prijs per Aandeel zal na afloop van 

de aanbiedingsperiode, naar verwachting op of rond 

29 september, bekend worden gemaakt door middel van 

een bij de AFM gedeponeerde “pricing statement”, dat 

algemeen verkrijgbaar wordt gesteld op de website van 

Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com), alsook 

door middel van een persbericht dat gepubliceerd wordt 

op de website van Takeaway.com. Takeaway.com Holding 

B.V. zal naar Takeaway.com N.V. geconverteerd worden kort

nadat de definitieve prijs van de Aandelen is vastgesteld. 

Indien u Aangeboden Aandelen wilt kopen of uw

inschrijving wilt intrekken of wijzigen, dient u uw financiële 

tussenpersoon de opdracht daartoe te geven.

Financiële tussenpersonen kunnen voor het inschrijven,

intrekken of wijzigen van uw inschrijving, kosten in

rekening brengen.

Voor de betaling van de Aandelen machtigt u de financiële 

instelling waar u inschrijft. De financiële tussenpersoon zal 

het verschuldigde bedrag van uw rekening afschrijven op 

de betalings- en leveringsdatum, naar verwachting twee 

werkdagen na de eerste voorlopige handelsdag.  

De verwachte betalings- en leveringsdatum is dinsdag  

4 oktober 2016. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 

‘The Offering’ van het Prospectus.

De financiële instellingen betrokken bij de beursgang 

ontvangen een vergoeding van de Verkopende  

Aandeelhouders en de Vennootschap in verband met  

de beursgang. Zie voor meer informatie het hoofdstuk  

‘Plan of Distribution – Underwriting’ van het Prospectus.
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Takeaway.com heeft een schaalbaar, veilig,  
wereldwijd IT-platform met een volledige 
“Mobile First Mindset” 
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belegger heeft ingeschreven. Als gevolg daarvan kan 

het voorkomen dat niet alle daarvoor in aanmerking 

komende particuliere beleggers alle eerste 250 (of minder) 

Aangeboden Aandelen waarop zij hebben ingeschreven, 

krijgen toegewezen. Het exacte aantal Aandelen dat wordt 

toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende 

particuliere beleggers zal worden vastgesteld na afloop  

van de aanbiedingsperiode. 

Onder particuliere beleggers die in aanmerking komen 

voor de preferente toewijzing wordt verstaan: natuurlijke 

personen woonachtig in Nederland, maar ook investe-

rings-vennootschappen met statutaire zetel in Nederland, 

die zijn opgericht met als enig doel het vermogensbeheer 

en/of de pensioenplanning van een specifiek natuurlijk 

persoon. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘The 

Offering – Preferential Retail Allocation’ van het Prospectus.

Preferente toewijzing aan particuliere 
beleggers
Takeaway.com vindt het belangrijk dat particuliere beleggers 

aan bod komen bij de beursgang. Daarom genieten 

particuliere beleggers in Nederland bij de beursgang een 

voorkeursbehandeling bij de toewijzing van de Aangeboden 

Aandelen. Aan iedere daarvoor in aanmerking komende 

particuliere belegger in Nederland worden in beginsel de 

eerste 250 (of minder) Aandelen toegewezen waarop de 

belegger heeft ingeschreven. Bij grote belangstelling kan 

dit aantal lager uitvallen. Als het totale aantal Aangeboden 

Aandelen dat aan particuliere beleggers wordt toegewezen 

onder deze preferente toewijzing meer dan 10% van het 

totale aantal Aangeboden Aandelen bedraagt (exclusief 

de Aandelen die eventueel onder de overtoewijzingsoptie 

worden aangeboden), kan de preferente toewijzing 

plaatsvinden naar evenredigheid van de eerste 250 

(of minder) Aangeboden Aandelen waarop de particuliere 

Schema1 Datum en (Nederlandse) tijd2

Publicatie prospectus en start inschrijving 19 september 2016 – 09.00 uur CET

Sluiting inschrijving (voor particuliere beleggers in Nederland) 28 september 2016 – 17.30 uur CET

Sluiting inschrijving (voor institutionele beleggers) 29 september 2016 – 14.00 uur CET

Vaststelling prijs per Aandeel en totaal aantal Aangeboden Aandelen in 

aanbieding, toewijzing Aangeboden Aandelen 29 september 2016

Start van voorlopige handel in de Aandelen 30 september 2016 – 09.00 uur CET

Betaling en levering Aandelen en start van de officiële handel in de Aandelen 4 oktober 2016

1) Eventuele wijzigingen in het tijdschema zullen door middel van een persbericht, dat gepubliceerd wordt op de website van Takeaway.com, bekendgemaakt worden.

2) Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór sluiting van de inschrijving liggen.

Tijdschema
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Risicofactoren

Hierna volgt een samenvatting van alle 

belangrijke risico’s die verband houden  

met Takeaway.com, de kapitaalstructuur van 

Takeaway.com, aandeelhoudersstructuur 

van Takeaway.com, de Aandelen en de 

uitgifte en aanbieding van de Aandelen (de 

“Aanbieding”).Potentiëlebeleggersdienen

alle risicofactoren te lezen, te begrijpen en 

te overwegen welke risicofactoren materieel 

zijn, en ze dienen deze in hun geheel te 

lezen, in het hoofdstuk “Risk Factors” van het 

Prospectus, alvorens een besluit te nemen 

om te beleggen in de Aandelen. De in deze 

bijlage gebruikte termen met een hoofdletter 

zijninhetProspectusgedefinieerd.

Bedrijfsrisico’s
•  De Vennootschap is mogelijk niet in staat haar markt-

leiderschap te verwerven, vast te houden of uit te 

breiden dan wel haar winstgevendheid te behouden of 

te vergroten in sommige of alle markten waarin zij op dit 

moment actief is onder andere door concurrentie. 

• Het succes van de Vennootschap is afhankelijk van 

haar eigen reputatie en de reputatie en bekendheid bij 

consumenten van haar merken en deze zouden nadelig 

kunnen worden beïnvloed door negatieve publiciteit 

met betrekking tot de Vennootschap, haar merken, de 

restaurants op haar platform of de bezorgmaal tijden-

sector in het algemeen.

• De Vennootschap slaagt er mogelijk niet in om in 

hetzelfde tempo te blijven groeien of om door haar 

beoogde of verwachte winsten te behalen. 

• De Vennootschap vertrouwt op de bekwaamheid en 

ervaring van haar leidinggevenden en ander sleutelper-

soneel en als een of meerdere van deze leden van het 

team vertrekken, kan dit wezenlijk negatieve gevolgen 

hebben voor de bedrijfsactiviteiten.
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• Als de groei van de Vennootschap niet goed wordt 

begeleid kunnen haar merken, de bedrijfsvoering of 

de bedrijfsresultaten van de Vennootschap worden 

geschaad.

• Als de Vennootschap niet blijft innoveren of niet  

op andere manieren goed kan blijven inspelen op  

consumentenverwachtingen, blijft de Vennootschap 

mogelijk niet concurrerend, met negatieve gevolgen  

voor de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten.

• De Vennootschap zou niet in staat kunnen blijken te 

zijn toekomstige overnames goed te integreren, of te 

profiteren van de verwachte voordelen of slaagt er 

mogelijk niet in geschikte overnamekandidaten te vinden 

en te verkrijgen. 

• De Vennootschap is mogelijk niet succesvol in het 

ontplooien van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het 

betreden van nieuwe markten.

• De Vennootschap kan nadelige invloed ondervinden van 

veranderingen in algoritmen van online zoekmachines 

of servicevoorwaarden waardoor de websites van de 

Vennootschap uit de zoekresultaten kunnen verdwijnen 

of een lagere ranking kunnen krijgen in organische 

zoekresultaten. 

• Weersomstandigheden zijn van invloed op de activiteiten 

van de Vennootschap waardoor de vraag kan fluctueren.

• De activiteiten van de Vennootschap vallen onder, en 

de bedrijfsvoering kan last hebben van wijzigingen in de 

wet- en regelgeving van elk van de jurisdicties waarin zij 

actief is en die van de Europese Unie, waaronder ook 

wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming 

van persoonsgegevens en voedselveiligheid. 

• Storingen in de IT-systemen van de Vennootschap, 

waaronder storingen als gevolg van onderbrekingen die 

de telecommunicatie of internetproviders waarvan de 

Vennootschap afhankelijk is raken, kunnen de prestaties 

van de Vennootschap schaden.

• Beveiligingslekken en het niet kunnen leveren van de 

aangeboden diensten als gevolg van hacken, virussen, 

fraude en kwaadaardige aanvallen kunnen de reputatie 

van de Vennootschap schaden. 

• De Vennootschap staat bloot aan risico’s die verband 

houden met de ontvangst en verwerking van Online 

Betalingen.

• De Vennootschap wordt beïnvloed door de economische 

omstandigheden in de verschillende markten waarin  

zij opereert. 

• De Vennootschap ondervindt mogelijk nadeel als zij 

er niet in slaagt voldoende bescherming van haar 

intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen of 

behouden.

Risico’s die samenhangen met de 
kapitaalstructuur van de Vennootschap
• De huidige leningen van de Vennootschap leggen 

beperking op aan de bedrijfsuitoefening van de 

Vennootschap en de mogelijkheid van de Vennootschap 

om dividend uit te keren.

• De Vennootschap staat bloot aan renterisico’s.

• Het niet voldoen aan convenanten en andere verplich-

tingen onder haar schuldfaciliteiten kunnen leiden tot 

een geval van verzuim. Elke tekortkoming in de betaling 

of herfinanciering van de uitstaande schuld van de 

haar schuldfaciliteiten kan wezenlijk negatieve gevolgen 

hebben op de bedrijfsuitoefening van de Vennootschap.

• Waar de kasstroom van de Vennootschap ontoereikend 

is voor uitvoering van haar groeistrategie, zal zij 

afhankelijk zijn van externe kapitaalbronnen en toegang 

tot die bronnen zou om verschillende redenen beperkt 

kunnen zijn.

Risico’s die samenhangen met de structuur van 
de Vennootschap
• De Verkopende Aandeelhouders en de Chief Executive 

Officer blijven ook na de uitgifte en de Aanbieding 

van de Aandelen in een positie waarin zij aanzienlijke 

invloed kunnen uitoefenen op de Vennootschap, en hun 

belangen komen mogelijk niet overeen met die van de 

andere aandeelhouders van de Vennootschap.

• De Vennootschap is een houdstermaatschappij die zelf 

geen kasstroom genererende activiteiten ontplooit; 

zij is afhankelijk van haar werkmaatschappijen voor 

het genereren van middelen die nodig zijn om haar 

financiële verplichtingen na te komen.

Risico’s die samenhangen met de aanbieding en 
de Aandelen
• De marktprijs van de Aandelen kan nadelig worden 

beïnvloed door toekomstige uitgiftes door de Ven-

nootschapvan Aandelen of schuldinstrumenten of 

andere effecten die converteerbaar zijn in Aandelen, 

of de verwachting dat dit gaat gebeuren, en door een 

toekomstige uitgifte van Aandelen kan het aandelenbezit 

van bestaande aandeelhouders verwateren. 
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• De marktprijs van de Aandelen kan nadelig worden 

beïnvloed door de toekomstige verkoop van een 

aanzienlijk aantal Aandelen, of de marktverwachting dat 

dit mogelijk gaat gebeuren.

• Aandeelhouders buiten Nederland kunnen verwatering 

ervaren, als zij niet in staat zijn om hun voorkeursrecht 

uit te oefenen bij toekomstige aanbiedingen.

• Of in de toekomst dividend wordt uitgekeerd, hangt af 

van de bedrijfsresultaten en de financiële positie van  

de Vennootschap alsook van de uitkeringen aan de  

Vennootschap door haar werkmaatschappijen.

• De Aandelen zijn niet eerder op de publieke markt 

verhandeld en er bestaat geen enkele garantie dat er 

een actieve en liquide markt voor de Aandelen ontstaat.

• De marktprijs van de Aandelen van de Vennootschap kan 

sterk fluctueren en het risico bestaat dat beleggers hun 

gehele inleg of een deel daarvan kwijtraken.

• Als afwikkeling niet plaatsvindt, worden inschrijvingen op 

de Aangeboden Aandelen buiten beschouwing gelaten 

en gaan transacties in de Aangeboden Aandelen die 

reeds zijn uitgevoerd teniet.

• De bepalingen in de statuten van de Vennootschap 

en de verlening van de Calloptie kunnen vertragend 

werken ingeval van pogingen tot overname die mogelijk 

gunstig zijn voor bepaalde aandeelhouders dan wel deze 

pogingen ontmoedigen of verhinderen.

• Beleggers met een andere referentievaluta dan de euro 

lopen bepaalde wisselkoersrisico’s wanneer ze in de 

Aandelen beleggen. 

• De rechten en verplichtingen van een aandeelhouder 

vallen onder het Nederlands recht en zullen in sommige 

opzichten verschillen van de rechten en verplichtingen 

van aandeelhouders onder het recht van andere 

jurisdicties en de rechten van de aandeelhouder 

op grond van het Nederlands recht zijn mogelijk 

minder duidelijk vastgesteld dan de rechten van een 

aandeelhouder op grond van het recht van sommige 

andere jurisdicties.

• De mogelijkheid van aandeelhouders in bepaalde 

andere landen dan Nederland, met name in de 

Verenigde Staten, om een juridische procedure tegen 

de Vennootschap dan wel tegen sommige of alle leden 

van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commis-

sarissen aanhangig te maken, kan op grond van de wet 

zijn beperkt.

Het IT-platform van  

Takeaway.com is ingericht 

om alle consumenten een 

consistente en kwalitatief 

hoogwaardige gebruikers-

ervaring te bieden.
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Takeaway.com N.V. 

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

The Netherlands
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