
 
 
CERTIFICATEN VAN AANDELEN 
 
WORD NU CERTIFICAATHOUDER VAN POPPI 
Door een certificaat van een aandeel  van Poppi te kopen word jij  voor een stukje 
eigenaar van ons museum. En omgekeerd help jij  Poppi aan werkkapitaal voor onze 
plannen! Zie het als een vriendendienst die je op de lange termijn nog iets op kan 
leveren ook. 
 
WHAT’S IN IT FOR YOU? WHAT’S IN IT FOR POPPI? 
Door een Certificaat van Aandeel te kopen steun jij  Poppi en verschaf je 
werkkapitaal. Die steun is onmisbaar. Poppi is een sociale onderneming en met de 
opbrengst uit Certificaten van Aandelen kunnen wij ons bedrijf verder uitbouwen. 
Uiteindelijk betekent dat: eerlijke educatie over drugs en een betere gezondheid en 
werkgelegenheid voor mensen die drugs gebruiken. Met de aanschaf van één, of een 
(flink) aantal certificaten steun je dus in eerste instantie de doelstellingen van 
Poppi. 
  
Poppi is in oprichting. Wij verwachten daardoor de eerstkomende jaren nog geen 
grote winsten te maken. Verdiend geld zullen we (ook) inzetten om ons bed rijf 
verder op te bouwen. Bovendien is het goed om te weten dat een deel van de winst 
terugstroomt naar stichting Mainline –  dat is onderdeel van onze sociale missie.  
De winstuitkering per Certificaat zal hierdoor (zeer) bescheiden zijn. Bij aanschaf 
van een groter aantal Certificaten van Aandelen neemt uiteraard ook de 
uiteindelijke dividenduitkering toe. En ook: als Poppi groeit, dan groeit ook de 
waarde van je Certificaat van Aandeel. Die kan je op een gunstig moment verkopen 
en zo toch nog een leuk bedrag verdienen.   
 
HOE WERKT HET? 
Poppi geeft Certificaten van Aandelen uit. Deze worden beheerd door Stichting 
Administratiekantoor Poppi Museum (‘de STAK’). De administratievoorwaarden van 
de STAK zijn hier te vinden. De belangrijkste punten:  
Certificaten van Aandelen 
 
▸  Elk Certificaat van Aandeel heeft een uniek nummer en is ingeschreven in het 
Register van Certificaathouders.  
 
▸  Dit Register van Certificaathouders wordt regelmatig bijgehouden en is op 
aanvraag in te zien bij Poppi op kantoor.  
 
▸  De uitgifteprijs van één uniek Certificaat van Aandeel is 25 euro.  
 
▸  Met de koop van een Certificaat van Aandeel word jij  eigenaar van een stukje 
Poppi. Voor ons levert dit werkkapitaal op en daarmee kunnen wij verder groeien.  
 
Koop 
 

https://poppi.amsterdam/wp-content/uploads/2020/11/Administratievoorwaarden-STAK-Poppi.pdf


 
 
▸  Via onze webshop kan jij  één of meerdere Certificaten van Aandelen kopen.  
 
▸  De betaling loopt via iDEAL . 
 
▸  Na aanschaf van één of meerdere Certificaten van Aandelen krijg je binnen 14 
dagen per email een formele bevestiging van inschrijving in het Register van 
Certificaathouders in de vorm van een lev eringsakte. 
 
RECHTEN EN INSPRAAK 
▸  Een Certificaat van Aandeel geeft je winstrecht en  indirecte inspraak (maar geen 
direct stemrecht in de b.v.).  
  
▸  De STAK vertegenwoordigt het belang van de Certificaathouders tijdens de 
Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap (b.v.) Poppi: Drugs Museum 
Amsterdam. Dividenden worden uitgekeerd via de STAK. De STAK verdeelt dit naar 
rato over alle Certificaathouders. 
  
▸  Als Certificaathouder heb je geen zeggenschap in de bedrijfsvoering van het 
drugsmuseum (geen stemrecht), maar je hebt via de STAK wel inspraak. Ten minste 
eenmaal per jaar roept de STAK een vergadering uit die alle Certificaathouders 
kunnen bijwonen (Vergaderrecht). Binnen deze STAK vergadering heb 
je wel  stemrecht (elk Certificaat van Aandeel geeft recht op één stem). De STAK 
vertegenwoordigt vervolgens alle Certificaathouders tijdens de 
Aandeelhoudersvergadering van b.v. Poppi.  
  
▸  Een Certificaathouder heeft  winstrecht. De STAK ontvangt –  bij  goede resultaten – 
dividenden van de b.v. en verdeelt deze over de Certificaathouders.  
 
WIJZIGINGEN EN VERKOOP 
▸  Wijzigingen in contactgegevens moeten worden doorgegeven 
via stak@poppi.amsterdam. Hetzelfde geldt voor de (gedeeltelijke) verkoop van 
Certificaten van Aandelen. Het Register is juridisch leidend om de eigendom van 
Certificaten te bepalen en de Certificaathouder is verantwoordelijk voor het correct 
doorgeven van wijzigingen en verkoop.  
 
▸  Een Certificaathouder is gerechtigd om zelf een koper te vinden voor zijn 
Certificaten van Aandelen en een prijs overeen te ko men per Certificaat. De STAK 
moet echter wel formeel toestemming geven voor de verkoop van certificaten.  
 
▸  Bij  (door)verkoop van Certificaten van Aandelen is de oorspronkelijke eigenaar 
verantwoordelijk voor het doorgeven van de verkoop – via stak@poppi.amsterdam. 
Het gaat daarbij om de contactgegevens van de nieuwe eigenaar. En om de datum 
van de verkoop en het bedrag waarvoor de Certificaten van Aandelen zijn 
overgekocht. 
 
▸  Als de verkoop niet correct wordt do orgegeven kan de nieuwe eigenaar niet 
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opgenomen worden in het Register van Certificaathouders en heeft er geen verkoop 
(levering) plaatsgevonden.  
 
COMMUNICATIE 
▸  Certificaathouders ontvangen ten minste tweemaal per jaar een (digitaal) bericht 
over de voortgang bij Poppi. Andere bekendmakingen worden via email gedeeld.  
 
▸  Ten minste eenmaal per jaar wordt een (digitale) vergadering voor 
Certificaathouders georganiseerd.  
 
 


