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Informatiebron 1 

 
Wie is Vega-Slager? 
 
Vega-Slager is de eerste slager die vleesvervangende producten levert, 
op basis van groenten en peulvruchten (vegetarische producten). Het 
grote ideaal is om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets 
hoeven te missen als ze één of meerdere dagen per week geen vlees 
eten. Vega-Slager heeft een bedrijfspand in Den Haag en levert de 
vegetarische producten aan ruim 2.600 verkooppunten zoals 
supermarkten, speciaalzaken en restaurants in 13 verschillende landen.  
 
Van wie is Vega-Slager? 
 
Van het maatschappelijk aandelenkapitaal van € 250.000 is voor een 
bedrag van € 90.000 aan aandelen geplaatst. De nominale waarde per 
aandeel is € 0,50. In 2018 zijn de geplaatste aandelen verdeeld over  
directie (85%), personeel (5%) en leveranciers (10%). 
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Informatiebron 2  

 
De financiering van het investeringsbedrag  
 
Investeringsbedrag 
 
Om verdere groei van de slagerij mogelijk te maken, is uitbreiding van het 
bedrijfspand nodig met 500 m2 en moet ook de inventaris worden 
uitgebreid. Het investeringsbedrag is € 800.000. 
 
Financieringsplan 
 
1. Winstreservering uit de winst van 2018 
 
Van de winst van € 360.000 na vennootschapsbelasting wordt € 208.000 
gereserveerd. Het resterende deel van de winst wordt uitgekeerd.  
 
2. Emissie van aandelen 
 
Allereerst worden de aandelen geplaatst bij No-meat, een stichting die tot 
doel heeft de vleesconsumptie in Nederland te verminderen. Er worden 
aandelen geplaatst bij deze stichting tot die hoeveelheid waarbij de 
directie van Vega-Slager nog een meerderheidsbelang van 51% van het 
nieuwe totale geplaatste aandelenkapitaal bezit. De emissiekoers is 300% 
van de nominale waarde. 
 
3. Emissie van obligaties 
 
Het laatste deel van de financiering moet worden gevonden in een 
openbare emissie van obligaties waarbij beleggers obligaties van € 500 
nominaal per stuk worden aangeboden. De vastgestelde enkelvoudige 
interest op deze obligaties is 4% per jaar. De looptijd is 10 jaar. De 
aflossing vindt plaats aan het eind van de looptijd. 
 
De emissie van aandelen en het aangaan van de obligatielening zullen 
plaatsvinden op 1 januari 2019.  
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Informatiebron 3  

 
De balans van Vega-Slager op 31 december 2018 vóór uitvoering van 
het investerings- en financieringsplan 

 

 
 
 
 

debet                                           (bedragen in €)                                           credit 

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen  

Kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling 

 
   15.000 

 
Geplaatst aandelenkapitaal 

 
   90.000 

  Algemene reserve    74.000 

  Agioreserve     30.000 

Materiele vaste activa  Winst na vennootschaps-
belasting 2018 

 
 360.000 

Gebouwen en machines  672.000   

Inventaris en 
vervoermiddelen 

 
   87.000 

Vreemd vermogen lang  

  Bankleningen  614.000 

    

Vlottende activa  Vreemd vermogen kort  

Voorraden  431.000 Crediteuren  230.000 

Debiteuren  166.000 Rekening-courantkrediet  161.000 

Overige vorderingen  120.000   

    

Liquide middelen    

Bank      68.000                    

  1.559.000   1.559.000 
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Informatiebron 4 

 
Inkopen en verkopen 
 
Inkopen en verkopen in week 1 tot en met week 4 van 2019 en 
verwachtingen voor week 5  
 

week inkoop / 
verkoop 

aantallen inkoopprijs 
per stuk in € 

waarvan op rekening 
verkocht 

week 1 inkoop 100 3,80  

 verkoop 20  0% 

     

week 2 inkoop  0 3,80  

 verkoop 50  10% 

     

week 3 inkoop 100 3,50  

 verkoop  80  10% 

     

week 4 inkoop 100 3,40  

 verkoop   80  40% 

 
 
De inkopen worden altijd contant afgerekend. 
 
De verkopen zijn deels op rekening en deels contant.  
 Bij verkopen op rekening is de verkoopprijs € 6,30. De krediettermijn is 

2 weken.  
 Bij contante verkopen is de verkoopprijs € 7,20. 
 

einde  
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