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Wij, de Eindhovense brouwerijen Van Moll Craft Beer, 100 Watt Brewery en 

de Tilburgse Stadsbrouwerij 013 kwamen bij een samenkomst, onder het 

genot van onze eigen bieren natuurlijk, tot een conclusie. Namelijk dat een 

samenwerking in de vorm van een nieuwe brouwerij, waarbij ieder haar 

eigen identiteit én bier zou blijven behouden, alleen maar voordelen zou 

opleveren. De nu al sterke én succesvolle merken zouden hierdoor nóg 

sneller kunnen groeien, meer controle hebben op het proces én dus ook 

nóg betere kwaliteit kunnen leveren!

Waar we nu vanwege onze groei wel eens aanlopen tegen een tekort aan 

capaciteit en moeten uitwijken naar derden (andere hele goede collega 

brouwerijen), zijn we met een gezamenlijke productielijn niet meer 

afhankelijk. En het mooie is, we zijn al verzekerd van een bepaalde afzet 

die bovendien almaar groeiende is. Individueel zal iedere onderneming dus 

sterker worden door deze samenwerking en zijn we bovendien helemaal 

voorbereid op de toekomst!

De beste ideeën passen op de achterkant van een bierviltje, dit is er 

één, vinden wij. Hoe eenvoudig het plan ook lijkt, het heeft toch wat 

meer voeten in de aarde. Alle drie zijn we financieel gezonde bedrijven, 

maar naast de eigen investeringen hebben we jullie nodig om dit plan te 

realiseren. Dit gaan we doen door het uitgeven van certificaten. Met deze 

certificaten koop je een stukje van onze brouwerij en word je onderdeel 

van ‘Lighttown Brewers’. Ah! Dat hadden we nog niet verteld, Lighttown 

Brewers wordt de naam van onze én jullie brouwerij!

Dussss; fans, trouwe achterban, liefhebbers, familie, investeerders en 

avonturiers, bouwen en brouwen jullie mee? 

In deze prospectus stellen we ons verder voor, laten we jullie onze plannen 

zien, de huidige cijfers en prognoses én de mogelijkheden tot investeren. 

Laten we alvast proosten op een nieuw avontuur!

DE ACHTERKANT  
VAN HET BIERVILTJE
EN OPEENS WAS DAAR EEN PLAN!
VIJF ONDERNEMERS, DRIE ONDERNEMINGEN, ÉÉN PASSIE; BIER BROUWEN.
LEKKER BIER, GOED BIER, BIJZONDER BIER.
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STREEFBEDRAG
Voor de realisatie van productiebrouwerij Lighttown Brewers is een 

investering nodig van € 2.500.000,-. Om onze droombrouwerij te 

financieren, kiezen we voor een aandelenparticipatie, waarbij één certificaat 

van een aandeel een waarde van € 10,- vertegenwoordigt (met een 

minimum afname van 25 certificaten). Het aanbod start op 1 november en 

sluit zodra het benodigde bedrag is opgehaald.

GROEI
We denken in 3 jaar tijd te kunnen groeien van een gezamenlijke  

6.600 hectoliter naar een productie van 24.000 hectoliter bier.  

We hebben een business case uitgewerkt voor meerdere jaren.  

Deze business case laat zien dat als we op het productievolume komen  

van 1,8 miljoen liter, een rendement van meer dan 10% kunnen realiseren!

LOCATIE
We openen Lighttown Brewers in februari 2023 aan de Dirk Boutslaan 

28 en 30 in Eindhoven. Lekker centraal gelegen, een ideale combinatie 

van productieloodsen, opslagcapaciteit, goede logistieke faciliteiten en 

representatieve kantoorunits. 

FACTS
•  Ondanks corona hebben we alle drie een groei van  

gemiddeld 25% kunnen maken

•  Sinds onze ondernemingen zijn gestart zijn er maar liefst  

24 van onze bieren bekroond met een prijs

•  Onze bieren zijn in het totaal bij 690 horecagelegenheden verkrijgbaar

• Onze bieren zijn bij 68 groothandels verkrijgbaar

• Onze bieren zijn bij 620 retailers verkrijgbaar

•   Groei volume Van Moll Craft Beer: van 30 hectoliter in 2014  

naar 2500 hectoliter in 2022*

•  Groei volume 100 Watt Brewery; van 50 hectoliter in 2015  

naar 2500 hectoliter in 2022*

•  Groei volume Stadsbrouwerij 013: van 60 hectoliter in 2019  

naar 1600 hectoliter in 2022*

SAMENVATTING 
INVESTERINGSRONDE
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* Gebaseerd op de meest recente cijfers t/m oktober 2022
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VOORDAT WE 
ONZE PLANNEN 

TOELICHTEN 
IS HET FIJN 

OM ONS EVEN 
VERDER VOOR 

TE STELLEN.
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David was ooit een manager in de IT-sector maar 

heeft zijn passie voor speciaal bier en voor het 

opzetten van nieuwe dingen weten te combineren 

tot een ondernemerschap in het bier.

Als oprichter van Stadsbrouwerij Eindhoven, 

de voorloper van 100 Watt Brewery, heeft hij 

aan de oorsprong gestaan van twee mooie 

stadsbrouwerijen en nu een productie-brouwerij.

David richt zich op de meer algemeen bestuurlijke 

zaken van een brouwerij.

Geïnspireerd door traditionele Belgische en 

moderne CRAFT brouwerijen heeft David ooit 

tegen zijn vrienden gezegd dat hij er zelf ook 

een ging neerzetten. Wat als hobby werd gezien 

is inmiddels een onderneming van serieuze 

omvang geworden. Verder heeft David het geluk 

dat zijn gezin bestaande uit zijn vrouw en tiener-

zoon hem veel ruimte bieden voor zijn passie en 

ondernemerschap. 

David Hendrich 

100 Watt brewery en 

Stadsbrouwerij 013

Youri is een van de drijvende krachten achter de 

horeca concepten van Dutch Beer Concepts zoals 

Café 100 Watt, De Albatros en Gastrobar Luzt. 

Tevens tilt Youri de sales naar een hoger plan met 

het team van 100 Watt Brewery en Stadsbrouwerij 

013. Ondernemen zit Youri in het bloed. Zijn hart 

klopt sneller van het benutten van de kansen die 

voor het oprapen liggen.

Youri is de trotse vader van zoon Daniël en vormt 

samen met Iris (Ook een van de drijvende krachten 

achter Dutchbeer Concepts) en Australian Sheperd 

Indy een gezin. In zijn vrije tijd is Youri veel in de 

bergen te vinden. Sporten in het gebergte is zijn 

passie. Na een lange dag door de bergen rennen 

ontspannen sluit hij graag af met een mooie 

speciaalbier.

Youri Doreleijers 

100 Watt brewery en 

Stadsbrouwerij 013

WIJ 
ZIJN 
YOURI,
DAVID,
ERWIN,
HUB EN
SIEGFRIED
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Erwin is de oprichter en het creatieve brein 

achter Van Moll Craft Beer. Na jaren zijn brood 

te hebben verdiend als muziekproducer en 

- artiest was hij in 2013 toe aan een nieuwe 

uitdaging voor zijn creativiteit. Die vond hij 

in het bedenken en brouwen van bieren en 

het bouwen aan een sterk merk. Nu is het tijd 

voor de volgende logische uitdaging: het mee 

opzetten van de Lighttown Brewers brouwerij! 

In zijn vrije tijd creëert hij nog steeds 

graag muziek, kookt hij en bezoekt diverse 

buitenlanden. Trips die opvallend vaak ook 

iets met bier, brouwen of muziek te maken 

hebben.

Erwin van Moll

Van Moll Craft Beer

Siegfried is na zijn studie Bedrijfskunde zijn 

bedrijf Continu gestart, detachering en werving 

& selectie in de bouw en de Industrie. Vanuit 

een slaapkamertje heeft hij dit bedrijf, samen 

met z’n team, opgebouwd naar een organisatie 

met uiteindelijk 12 kantoren in Nederland en  

1 in België met circa 1.000 medewerkers. “Ik 

ben een allround ondernemer waarbij strategie, 

organisatie- en managementontwikkeling, 

sales, leiderschap en HRM mijn sterke kanten 

zijn. Ik help graag ondernemingen met hun 

verdere groei en ontwikkeling, zodoende 

ben ik destijds ook aangehaakt bij de 

Stadsbrouwerij 013 en de 100 Watt Brewery.” 

Siegfried is 53 jaar, woont in Geldrop met z’n 

vrouw, waarmee hij alweer 25 jaar getrouwd is, 

samen hebben ze 2 dochters. In zijn vrije tijd 

ontdekt hij graag de wereld, houdt van lekker 

eten, bezoekt sportevents en als hij thuis is 

met vrienden dan zorgt hij voor een mooie 

bierproeverij van verschillende craft bieren.

Siegfried Mulder

100 Watt brewery en  

Stadsbrouwerij 013

Geboren en getogen In Valkenswaard is Hub 

een ondernemer pur sang. Met meer dan 30 

jaar ervaring in het opstarten en organiseren 

van bedrijven in uiteenlopende branches is 

Hub een welkome ondersteuning van het 

team. Zijn gedrevenheid en zijn altijd reële 

kijk op de mogelijkheden, voorkomen een te 

positieve visie zonder het enthousiasme te 

temperen. Hub weet als geen ander mensen 

bij elkaar te brengen en met respect voor 

ieders kwaliteiten een team te creëren. 

Hub Janssen

Van Moll Craft Beer
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In 2011 begon Erwin van Moll in z’n garage te experimenteren met het 

brouwen van bier. Met pannen, emmers en grondstoffen was hij continu  

op zoek naar nieuwe smaaksensaties. Hoe die ‘hobby’ uit de hand liep weet 

nu inmiddels heel bierminnend Nederland. Samen met Hub Janssen en 

Jaap Hermans openden ze in 2013 een brewpub in hartje Eindhoven op  

de Keizersgracht. Een regelrechte hit.

Van Moll Craft Beer staat voor gastvrijheid, creativiteit én kwaliteit. De vaste 

core range aan bieren aangevuld met waanzinnige specials vonden ook al 

gauw een weg buiten de brewpub. Tegenwoordig zijn de Van Moll bieren 

te verkrijgen bij winkels en horeca door heel Nederland en is de brouwerij 

ver buiten de landsgrenzen bekend en gerespecteerd. Laten we ook 

het jaarlijkse Van Moll Fest niet vergeten, ondertussen een van de meest 

toonaangevende bierfestivals van Nederland, met vele (inter)nationale 

brouwerijen waar je de bierbeleving met al je zintuigen proeft. En met een 

jaarlijkse groei van 25% is er bij Van Moll Craft Beer de rek nog lang niet uit! 

Die groei, plus de wil en het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit 

is tevens een van de redenen om te investeren in een nieuwe eigen 

brouwerij. Door de steeds hoger wordende productie is Van Moll Craft Beer 

genoodzaakt gebruik te maken van externe brouwers Dat is op zich prima, 

maar we willen als vernieuwende, eigenzinnige perfectionisten gewoon de 

totale controle én grip op het complete brouwproces hebben. Lekker álles 

zelf doen met nóg betere brouwapparatuur. Laat die Lighttown Brewers 

maar komen!

65|GROOTHANDELS 610|HORECAZAKEN 410|RETAILFILIALEN

VAN MOLL 
CRAFT BEER
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15|GROOTHANDELS 420|HORECAZAKEN 420|RETAILFILIALEN

In 2014 ontstaan uit een kleine groep enthousiaste bierliefhebbers met een 

droom. Samen met David Hendrich, schrijver van het boek ‘historische 

brouwerijen van Eindhoven’ en oprichter van Eijkenrode bier, heeft brouwer 

Rob Bours en z’n team gebouwd aan een sterk merk en een prachtig 

proeflokaal. Met een 3 ketel 10 hectoliter brouwerij en maar liefst 14 

vergistingstanks brouwen zij waanzinnig veel uiteenlopende bieren met 

namen als Non de Jus! Naar de Knoppen! Cherry Chainsaw Massacre en 

Noot aan de Man, om er een paar te noemen… Een gedreven team met 

een bak aan enthousiasme en creativiteit.

Wat ooit een proefbrouwseltje was, een quadrupel 150 Watt genaamd, is 

na twee eerdere medailles in 2020 uitgeroepen tot Nederlands beste bier! 

Say what? Ja 150 Watt! Een mooiere bekroning en bevestiging dat je goed 

bezig bent is er niet.

Ook het aan de brouwerij grenzende Café 100 Watt is een niet meer weg 

te denken bierwalhalla in de Eindhovense binnenstad. Met 14 taps, een 

toffe keuken, rondleidingen, proeverijen en een zonovergoten terras aan 

de Dommel, is de bierbelevenis hier compleet. Overigens moet je met een 

wisselend aanbod van gemiddeld 30 bieren wel waken voor keuzestress.  

Of gewoon nog eens terug komen…

100 WATT
BREWERY
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8|GROOTHANDELS 40|HORECAZAKEN 60|RETAILFILIALEN

In 2018 schreven David Hendrich en zijn compagnon Youri Doreleijers  

met de oprichting van Stadsbrouwerij 013 opnieuw brouwgeschiedenis.  

In de oude graan- en meelfabriek aan de Piushaven 1 in Tilburg kon precies 

de juiste sfeer worden gecreëerd om te genieten van mooie in Tilburg 

gebrouwen biertjes.

Het drijvend terras behorend bij de luxe verbouwde boot ‘Albatros’ is 

onlangs uitgeroepen tot het beste terras van Tilburg en staat landelijk  

op nr. 35. Goed toeven dus! En dat vinden de dorstige Tilburgers ook.  

De Stadsbrouwerij 013 verwacht dit jaar 1600 hectoliter bier weg te zetten, 

waar ze in 2018 begonnen met 60 hectoliter. Gerust een spectaculaire 

groei te noemen en daarom ook van grote waarde in het nieuw te vormen 

Lighttown Brewers.

Het ruime aanbod Tilburgse bieren vindt inmiddels niet alleen aftrek op het 

terras, maar ook wordt er geleverd aan 8 groothandels, 40 horecazaken en 

60 retail filialen.

STADSBROUWERIJ 
013 S

B
 0

13
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Plannen die starten op viltjes worden meestal wat groter, vandaar  

ook wat meer uitleg.

We gaan Lighttown Brewers al openen in februari 2023. En wel in  

Eindhoven op bedrijventerrein De Kade aan de Dirk Boutslaan 28 & 30.  

Lekker centraal gelegen, en met 3.000 m2 een ideale combinatie 

van drie productiehallen, flinke opslagcapaciteit, goede logistieke 

faciliteiten en representatieve kantoorunits. Er is na goed overleg met 

de vastgoedeigenaar al een begin gemaakt met aanpassingen aan de 

productievloer zodat we straks zonder problemen onze productielijn 

kunnen opbouwen. Ook zijn er goede afspraken over onze bezetting 

en groeiverwachting gemaakt. We zijn erg blij met deze, in onze ogen, 

droomlocatie. 

Naast het brouwen van bieren zit gastvrijheid ook diep in ons DNA.  

Daarom creëren we ook een proefruimte waar klanten, collega’s, vrienden 

én natuurlijk jullie als certificaathouder, in de fijne sfeer die je van ons 

gewend bent, kunnen kennismaken met onze bieren. We kijken er nu al 

naar uit om jullie daar te verwelkomen!

HET PLAN  
EN DE LOCATIE

D
E

 L
O

C
A

T
IE

19 



Zoals we al eerder vermeldden komen we op dit moment capaciteit te kort 

willen we efficiënter kunnen brouwen én de kwaliteit van onze bieren nog 

meer verbeteren. Dat gaat met de brouwerij en installatie van Lighttown 

Brewers allemaal gerealiseerd worden!

We gaan voor een volledig automatische brouwinstallatie waarmee we per

keer, afhankelijk van het soort bier, tussen de 2000 liter (de zwaarste bieren) 

en de 3000 liter (de meeste andere bieren) kunnen brouwen. Dit betekent 

dat we maximaal maar liefst 4.000.000 liter per jaar kunnen brouwen!  

Het huidige gecombineerd volume is 660.000 liter (waarvan 340.000 

extern gebrouwen). Met deze installatie zijn we dus zeker klaar voor een 

zonnige toekomst! 

We gaan zowel een afvullijn voor flessen als een lijn voor blikken 

neerzetten. Op het vizier staat een state of the art dual lane blikkenvuller 

uit de UK van Microcan. De eerste tegendrukvuller in dit formaat met maar 

liefst een capaciteit van 5.000 blikken per uur. Aangevoerd middels auto-

depalletizing voor een supersoepele workflow.

Waarom tegendruk zo van belang is? Dan heb je nagenoeg geen 

zuurstofinslag met als resultaat ultieme kwaliteit én houdbaarheid van al 

dat liefdevol gebrouwen goud. De Microcan wordt geflankeerd door een 

topmachine van Raveco, een oerdegelijk werkpaard van Tsjechische makelij 

waarmee we 3.000 flessen per uur kunnen gaan afvullen. Betrouwbaar en 

makkelijk in onderhoud.

We investeren ook in een separator, een soort grote centrifuge waarmee 

vaste bestanddelen kunnen worden verwijderd uit het bier zoals gist, 

eiwit en hopresten. En dat helemaal naar wens, van kraakhelder blond tot 

een lekkere hazy NEIPA. Bijkomend voordeel is een kortere lagering, dus 

meer bier van een superieure kwaliteit! GEA Group is een van de grootste 

leveranciers van technologie voor de voedselverwerkende industrie en daar 

wordt deze mooie machine gefabriceerd. Tenslotte gaan we voor een goed 

geoutilleerd laboratorium om al het bier (in wording) te kunnen testen op 

alle gewenste kwaliteitseisen. Want meten is weten.

Na het afvullen en verpakken gaat het bier naar ons gereed product 

magazijn. En daarna zo snel mogelijk naar jullie... de liefhebbers pur sang. 

Proost!

HET PRODUCTIEPROCES
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1 Grondstoffenmagazijn

2 Moutbehandeling

3 Brouwinstallatie

4 Vergistingstanks & Bright beer tanks

5 Afvullijn (blik & fles)

6 Laboratorium

7 Gereed product magazijn

8 Kantoren
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Dirk Boutslaan
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Zoals je leest; mooie plannen! Om onze gecombineerde brouwerij te 

realiseren hebben we naast een eigen financiering ook de hulp van jullie 

nodig. Dat gaan we doen door middel van de uitgifte van certificaten van 

aandelen in onze Lighttown Brewery. Je investeert mee in de allerbeste 

grondstoffen, een energie-efficiënt park van vergistings- en lagertanks 

én hoogwaardige afvullijnen. Maar óók in groei en een succesvolle en 

winstgevende onderneming. Je investeert met je verstand én, zo hopen wij, 

met je hart. Met dezelfde passie die wij in onze bieren en ondernemingen 

leggen. Laten we samen bouwen én samen brouwen!

SAMEN BOUWEN, 
SAMEN BROUWEN
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In de staafdiagrammen zijn de 
verschillende cijfers te zien waarop 
onze businesscase is gebaseerd. 

Note: De productievolumes tot en met 2021 zijn 
de volumes die door Van Moll Craft Beer, 100 Watt 
Brewery en Stadsbrouwerij 013 werkelijk gerealiseerd 
zijn. Voor 2022 is de laatste schatting gemaakt en 
vanaf 2023 is het de prognose van de businesscase.
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In de afgelopen jaren zijn onze merken goed gegroeid. Dit is het beste 

te zien aan de volumes zoals we die geproduceerd en verkocht hebben. 

Vandaar dat we deze volumes hebben geconsolideerd. Duidelijk is te zien 

dat we geconsolideerd in de periode 2018 t/m 2022 gemiddeld met ruim 

67% zijn gegroeid. Ook is te zien dat 2020 een kleine dip laat zien, uiteraard 

heeft dit met corona te maken, daar veel van onze omzet in de horeca

gehaald wordt.

In de opgestelde prognose gaan we ervan uit dat we door kunnen blijven 

groeien. Van 2022 tot en met 2028 zal dat gemiddeld 25% per jaar 

kunnen zijn. Redenen hiervan zijn dat de eigen merken nog verder zullen 

doorgroeien, zo zal 100 Watt Brewery groeien van regionaal naar nationaal, 

Van Moll Craft Beer landelijk groeien en meer verkoop in de retail realiseren 

en kunnen alle drie de merken meer volume realiseren binnen de horeca. 

Daarnaast gaan we huurbrouwen voor ‘kleinere’ craft brouwers, export 

en voor nieuwe eigen horeca. Deze groei kunnen we realiseren doordat 

we door de verhoogde capaciteit en het vernieuwde machinepark een 

structureel lagere kostprijs kunnen bereiken.

De business case zoals we die nu hebben uitgewerkt voor de komende

6 jaar zal leiden tot een productie van 24.000 hectoliter per jaar waardoor

we over de totale 6 jaar een gemiddeld rendement van circa 9,6% voor

investeerders kunnen realiseren. In de eerste 2 jaren zal er nog geen ruimte 

zijn voor dividenduitkeringen, maar daarna verwachten we in jaar 3 op circa 

8,4% uit te komen. Waarna het daarna verder oploopt tot circa 21,7% over 

2028. En in dit rendement is de waardestijging van het aandeel nog niet 

eens meegenomen!

REALISATIE EN 
PROGNOSE 
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Om de beoogde groei mogelijk te maken willen we een bedrag ophalen 

van € 2,5 miljoen. Om onze droombrouwerij te financieren kiezen we voor 

een aandelenparticipatie, waarbij 1 certificaat van een aandeel een waarde 

van € 10,- heeft. De minimale inleg bedraagt € 250,- waardoor u dus 25 

certificaten ontvangt. 

De beoogde € 2,5 miljoen vertegenwoordigt in totaal 25% van de aandelen. 

Op basis van onze businesscase is de aandeelhouderswaarde  

van de onderneming als afgeleide van de ondernemingswaarde met behulp 

van marktconforme waarderingsmethoden gewaardeerd op € 10 miljoen. 

Deze waardering is tot stand gekomen door een onafhankelijke externe 

partij, YouKnights B.V. uit Eindhoven, onderdeel van GGD Investments. 

Met het investeren wordt je dus mede-eigenaar van Lighttown Brewers. 

Afhankelijk van de hoogte van jouw investering ontvang je mooie rewards, 

dus naast een mooi rendement, ook nog leuke extra’s en natuurlijk veel 

biergenot!

STREEFBEDRAG  
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Mede op basis van de positieve ervaringen van andere brouwerijen 

sluiten wij aan op een platform dat het mogelijk maakt de certificaten op 

aandelen makkelijk te verhandelen. Hiervoor zijn ook wij een samenwerking 

aangegaan met Bondex. 

Bondex maakt het mogelijk om (certificaten) van aandelen volledig 

te digitaliseren en toegankelijk te maken voor investeerders via een 

persoonlijk investeerders dashboard. Vanuit deze dashboardomgeving 

kunnen certificaten op aandelen eenvoudig online worden verkocht 

of juist aangekocht, is de documentatie altijd bereikbaar en kunnen de 

investeringen eenvoudig beheerd worden. Certificaten op aandelen 

zijn enkel verhandelbaar wanneer er vanuit Lighttown Brewers geen 

crowdfundingsrondes worden gehouden. 

HOE  
WERKT HET?
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INVESTEER  
MEE!
Investeer mee in onze brouwerij  

en wordt co-founder van de  

Lighttown Brewers! 

De certificaten hebben een waarde 

van 10 euro per stuk en naast het 

feit dat je dividend en een verwachte 

waardestijging in het vooruitzicht hebt, 

ben je meteen onderdeel van onze 

community van ambassadeurs met 

bijbehorende voordelen en incentives!

We hebben een aantal pakketten 

samengesteld:

• 25 certificaten 

•  Je ontvangt ons unieke  

‘I started this Brewery’ T-shirt 

• 100 certificaten 

•  Je ontvangt ons unieke  

“ I started this Brewery” T-shirt  

•  2 tickets voor het Lighttown 

Brewers Openingsfestival 2023

•  Je ontvangt onze limited edition 

End of the Year 2023 75 cl fles

• 250 certificaten 

•  Je ontvangt ons unieke  

“I started this Brewery” T-shirt

•  4 tickets voor het Lighttown 

Brewers openingsfestival 2023

•  Een originele Lighttown  

Brewers icebucket gevuld  

met onze bieren

•  Je ontvangt onze limited edition 

End of the Year 2023 75 cl fles

€ 250 

€ 1.000 

€ 2.500 
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• 1.000 certificaten 

•  Je ontvangt ons unieke  

“I started this Brewery” T-shirt

•  4 tickets voor het Lighttown 

Brewers openingsfestival 2023

•  Onze Lighttown Brewers 

Personal Cube-Fridge  

gevuld met onze beste  

bieren

•  Je ontvangt onze limited edition 

End of the Year 2023 75 cl fles

• 2.500 certificaten

•  Je ontvangt ons unieke  

“I started this Brewery” T-shirt

•  4 tickets voor het Lighttown 

Brewers openingsfestival 2023

•  Onze Lighttown Brewers 

Personal Cube Fridge gevuld 

met onze beste bieren

•  Deelname met 4 personen 

aan een van onze exclusieve 

brouwworkshops in de nieuwe 

brouwerij

•  Je ontvangt onze limited edition 

End of the Year 2023 75 cl fles

• 5.000 certificaten 

•  Je ontvangt ons unieke  

“I started this Brewery” T-shirt

•  4 tickets voor het Lighttown 

Brewers openingsfestival 2023

•  Onze Lighttown Brewers 

Personal Cube Fridge gevuld 

met onze beste bieren

• Onze Barrel Aged bartafel 

•  Deelname met 8 personen 

aan een van onze exclusieve 

brouwworkshops in de nieuwe 

brouwerij

•  Je ontvangt onze limited edition 

End of the Year 2023 75 cl fles

Vanaf 100.000 euro gaan we 

graag persoonlijk met je aan tafel! 

Natuurlijk heb je de voordelen  

van eerdere pakketten. Maar wat 

denk je van:

•  Exclusief bier met jouw eigen 

naam

•  Deelname aan onze European 

Craftbeer tour waarbij we 

een bezoek brengen aan 

verschillende toonaangevende 

brouwerijen in Europa

•  Lidmaatschap van onze  

IPA CLUB (Important Personal 

Advisory club) die eenmaal 

per jaar bijeenkomt om te 

netwerken en om advies en 

kennis over de toekomst van 

Lighttown Brewers te delen

€ 10.000 

€ 25.000 

€ 50.000 

Vanaf  
€ 100.000 

gaan we graag 
persoonlijk  
met je aan  

tafel! 

31 



OP WELKE MANIER KOMEN WE TOT DE WAARDE VAN LIGHTTOWN 

BREWERS BV?

Door o.a. het gebruik van de Discounted Cash Flow Method  

(DCF methode) waarbij de waarde berekend is op basis van te verwachten 

toekomstige kasstromen. Om de waarde op een reële en verantwoorde 

wijze te berekenen hebben we hiervoor een financieel bureau in de arm 

genomen. Alle huidige effecten van bijvoorbeeld de energiemarkt en 

inkoopprijzen zijn meegenomen in de berekeningen. De huidige waarde 

van Lighttown Brewers BV is door financieel adviesbureau YOUKNIGHTS BV 

uit Eindhoven bepaald op 10 miljoen euro. De waarde van het 25% belang 

dat beschikbaar is voor investeerders is daarmee bepaald op 2,5 miljoen 

euro waarbij de certificaten een waarde krijgen van 10 euro per stuk.  

In totaal komen er dus 250.000 certificaten in de verkoop.

HOE ZIJN DE AANDELEN STRAKS VERDEELD? 

De aandeelhouders vanuit van Moll Craft Beer, 100 Watt Brewery en 

Stadsbrouwerij 013 bezitten 75% van de aandelen in Lighttown Brewers 

BV. De overige 25% van het aandelenpakket komt beschikbaar voor 

investeerders. Voor het administreren en het beheren van deze aandelen 

Lighttown Brewers BV alsmede voor het doen van winstuitkeringen is er 

een Stichting administratiekantoor (STAK) opgericht met als naam ‘Stichting 

Administratiekantoor Lighttown Brewers. De STAK wordt aandeelhouder en 

verstrekt jou een certificaat van het aandeel.  

De certificaten die door de STAK worden gehouden geven geen stem 

of vergaderrechten. Bij de opzet van deze structuur zijn wij wij voor de 

juridische aspecten ondersteund door Marks Wachters Notarissen uit 

Eindhoven. De STAK administreert alles met betrekking tot de aandelen 

en de certificaten. Ook zorgt de STAK voor het uitbetalen van de 

winstuitkeringen. Met de nieuwe structuur blijft Lighttown Brewers BV  

een onafhankelijke brouwerij zonder vreemd vermogen en externe  

partijen met eventueel andere belangen. 

WAAROM IS ER GEKOZEN VOOR EEN NIEUWE BROUWERIJ? 

De groei van de merken 100 Watt, Van Moll Craft Beer en Stadsbrouwerij 

013 maken uitbreiding van de productiecapaciteit noodzakelijk. Een 

deel van onze productiecapaciteit was reeds extern en om kwaliteit en 

flexibiliteit in het productieproces te kunnen waarborgen willen we alles 

zelf gaan produceren. Nog belangrijker is dat als we zelf produceren op de 

schaal van de 3 gemeenschappelijke brouwerijen we voldoende volume 

hebben om een stuk efficiënter te brouwen. De toenemende prijsdruk 

vanuit groothandel en retail maken verder dat dit een logische stap is om 

onze groeimogelijkheden te vergroten. Daarnaast is er altijd veel vraag 

geweest vanuit andere craft brouwers om ook voor hen te brouwen maar 

doordat wij al aan onze maximale productie zaten was dat geen optie. 

BELANGRIJK  
OM TE WETEN
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Met onze nieuwe brouwerij gaat dit wel tot de mogelijkheden behoren 

waardoor we ook weer een extra verkoopmarkt kunnen aanboren.

WAT GEBEURT ER MET DE BROUWERIJEN Van Moll Craftbeer,  

100 Watt Brewery en Stadsbrouwerij 013? 

Deze brouwerijen blijven gewoon zelfstandig bestaan en zullen ieder  

blijven werken aan hun eigen groei en uitstraling. De brouwerijen gaan 

alleen hun bieren inkopen bij Lighttown Brewers BV. Dit is uitgewerkt in 

contracten die de afname van deze brouwerijen zekerstellen zodat we 

reeds bij de start verzekerd zijn van een mooi brouwvolume. Natuurlijk 

zullen de brouwerijen daar waar mogelijk gebruik gaan maken van elkaars 

kennis en de schaalvoordelen die er zijn en daarmee proberen nog 

efficiënter te gaan werken. 

HOE KOOP EN VERKOOP IK MIJN CERTIFICATEN OP AANDELEN? 

Om het aan- en verkooptraject overzichtelijk te houden werken wij samen 

met het financiële platform Bondex (powered by NXChange). Via dit 

platform heb je de mogelijkheid om jouw certificaat op ieder moment aan 

te bieden aan ons of andere certificaathouders. Kopen gaat ook gewoon 

online en verder is alle benodigde documentatie en informatie digitaal 

beschikbaar.

WAAROM ZOU JE MEEDOEN?

Allereerst om mede-eigenaar te worden van een ultra moderne brouwerij 

die geweldige bieren gaat brouwen. Maar natuurlijk ook voor de in de 

toekomst te verwachten dividenden en waardestijging van de aandelen.

“YOU STARTED THIS BREWERY”

HEB JE NOG ANDERE VRAGEN?

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt weten of niet duidelijk zijn? 

Dan staan we meteen voor je klaar. Dit kan via onze mailadres 

investeerders@lighttownbrewers.com
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LET
,
S DO THIS!
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SAMEN BOUWEN,  
SAMEN BROUWEN
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