
Investeer in 
Scorito met 

8% rente 
op je inleg !



SCORITO OBLIGATIE

/ Scorito Obligatie samengevat

Inleg

Looptijd

Aflossing

Rente

Inleg

Opbrengst

8% per jaar = € 400 x 5 jaar

Kosten

1% eenmalig = € 50

0,05% per maand = € 2,50 * 60 maanden

Mogelijk vanaf € 500

5 jaar (maximaal)

Aan het einde v/d looptijd in één keer

8% op jaarbasis

Uitkering per maand

€ 5.000

€ 2.000

€ 200

KENMERKEN SCORITO OBLIGATIE

Bij € 1000 inleg

Bij € 1500 inleg

Bij € 2000 inleg 

(of meer)

Investor badge Brons*

5 jaar gratis Scorito**

Investor badge Zilver

10 jaar gratis Scorito

Investor badge Goud

Levenslang gratis Scorito

* Deze exclusieve badge wordt getoond in de ranking bij ieder spel en 

in je virtuele prijzenkast

** Scorito Unlimited incl. Scorito Ad Free

SPECIAAL VOOR SCORITO-SPELERS Wat is de Scorito Obligatie? 

Dit is een lening van 2 miljoen euro, die Scorito aangaat. 

Jij kunt een deel hiervan aan ons uitlenen. Dat is mogelijk 

vanaf 5 obligaties (€ 500).

Waarom geeft Scorito een obligatie uit? 

Scorito ontwikkelt op dit moment een nieuw concept: 

Play for Money. Hiervoor zoeken wij investeringskapitaal. 

Je leest meer hierover in deze brochure.

Rekenvoorbeeld Totaal in 5 jaar



SCORITO OBLIGATIE

/ Over Scorito & de ondernemer

Bij Martijn van Dijk (1974) zat het ondernemen er al vroeg 

in. Op 21-jarige leeftijd startte hij zijn eerste bedrijf: een 

callcenter wat binnen een jaar 20 medewerkers had en 

winstgevend was. Niet veel later verkocht hij dit bedrijf aan 

een financiële dienstverlener, waarvoor hij 30 callcenters in 

Nederland opzette. 

In 2002 startte Martijn zijn tweede onderneming: een 

telecombedrijf voor de zakelijke markt. Binnen enkele jaren 

was dit bedrijf marktleider in zijn segment, waarna hij ook 

dit bedrijf succesvol verkocht (2010).

Sinds 2011 is Martijn bezig met zijn derde 

ondernemersavontuur: Scorito. Zijn 

voorliefde voor sport en spel én de 

potentie die deze markt biedt, waren 

hiervoor de drijfveren. Bij Scorito is hij 

statutair bestuurder en CEO.

DE ONDERNEMER ACHTER SCORITO
Scorito online 
sinds 2012

Aanbieder van
online sportspellen

Platform in house 
ontwikkeld (20 FTE)

Marktleider
sinds 2014 (NL)

1,6 miljoen unieke
accounts in 2022

650.000 deelnemers
aan het WK-spel 2022

49% omzetgroei in
2022 t.o.v. 2021

€ 970.000 winst
in 2022



SCORITO OBLIGATIE

/ De spellen van Scorito: EK- & WK-pools

EK/WK-pools bieden aan wij voor de grote 

voetbaltoernooien. 

De deelnemer verdient punten met het voorspellen 

van wedstrijden. 

Voor consumenten is het spel gratis.

Scorito verdient met de verkoop van advertenties.

Bedrijven kunnen een spel kopen voor hun 

medewerkers met eigen logo en vrij van advertenties.

Aan het WK-spel van Scorito in 2022 namen 650.000 

mensen deel.

EK- & WK-POOLS



SCORITO OBLIGATIE

/ De spellen van Scorito: Manager Games

Naast de traditionele voetbalpools bieden wij ook 

15 strategische manager games aan.

Ook deze spellen zijn gebaseerd op werkelijke 

sportresultaten.

De deelnemer stelt een team samen van sporters, 

waarmee punten kunnen worden verdiend.

De spellen worden aangeboden voor: 

• Voetbal

• Tennis

• Wielrennen

• Formule1

• Darts

De manager games worden aangeboden vanaf 

€ 3,99 per spel.

MANAGER GAMES



SCORITO OBLIGATIE

/ Huidige verdienmodellen

Periode 2012-2017

Scorito is in 2012 online gegaan. De periode 2012-2017 heeft 

Scorito benut om een goed platform te ontwikkelen en een fan 

base op te bouwen. Er werd toen nog geen omzet gegenereerd. 

Periode 2018-2022

Vanaf 2018 zijn er verdienmodellen ontwikkeld. De onderstaande 

grafiek laat zien dat Scorito deze verdienmodellen succesvol 

heeft uitgerold. De omzet steeg van nul (2017) naar 2,15 miljoen 

euro (2022).

VAN NUL NAAR 2 MILJOEN

1) Consumer 

Verkoop van betaalde spellen: € 3,99 tot € 6,99 per spel

Verkoop van abonnementen: € 9,99 tot € 14,99 per jaar 

Gemiddeld 92% van de abonnees verlengt (sinds 2018)

2) Advertising 

Verkoop van advertenties op het platform

3) Business 

Verkoop van spellen aan bedrijven voor medewerkers

Van € 99 tot € 20.000 per pakket

Scorito verkocht 4000 zakelijke pakketten in 2021 en 2022

Voorbeelden van klanten: ABN Amro, Albert Heijn, Google, 

ING, Microsoft, NIKE, KPN, Post NL en Bol.com.

DRIE VERDIENMODELLEN



Corona

In 2020 stond Scorito voor een grote uitdaging, toen als gevolg 

van corona sportevenementen werden geannuleerd en uitgesteld. 

Met name het niet doorgaan van het EK-voetbal heeft het 

bedrijf financieel behoorlijk parten gespeeld. In 2022 hebben de 

aandeelhouders nieuw kapitaal ingebracht, waarmee de financiële 

stabiliteit is teruggekeerd. 

Resultaat

Scorito heeft de afgelopen jaren een forse omzetgroei weten te 

realiseren. Ook in 2022 werd een groei van 49% behaald, wat mede 

heeft geleid tot de winst van € 971.000 in 2022. 

Solvabiliteit

De solvabiliteit is verbeterd van -53% eind 2021 naar 42% eind 2022. 

Dat is voornamelijk te danken aan de sterke verbetering van het 

groepsvermogen door de uitgifte van nieuwe aandelen in 2022 voor 

een bedrag van € 1.711.000 en het nettoresultaat over 2022 van 

€ 971.000.  

SCORITO OBLIGATIE

/ Financieel resultaat in 2021 en 2022

TOELICHTING2021

2021

Omzet en winst

Solvabiliteit

2022

2022

Netto omzet

Advertising

Business

Consumer

Resultaat boekjaar

Groepsvermogen

Balanstotaal

Solvabiliteit

€ 1.450.000

€ 375.000

€ 654.000

€ 421.000

€ -1.257.000

€ -914.000

€ 1.710.000

-53%

€ 2.154.000

€ 914.000

€ 650.000

€ 590.000

€ 971.000

€ 1.768.000

€ 4.234.000

42%



Op dit moment werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw (vierde) verdienmodel, 

dat wij in 2024 willen lanceren. Bij dit model kunnen deelnemers tegen elkaar spelen 

om een geldelijke inleg. 

Bijvoorbeeld

20.000 mensen nemen deel aan TopCoach

Ze leggen allemaal € 25 in

Er komt € 500.000 in de pot

De beste 10% (2000 mensen) verdelen de pot

Onze verdiensten 

Een entree fee en een percentage van de inleg.

Vergunning voor Online Kansspelen

Om dit te kunnen aanbieden in Nederland, hebben wij een vergunning nodig van de 

Kansspelautoriteit voor online kansspelen. Deze willen wij in 2023 aanvragen.

Op dit moment zijn er geen aanbieders in Nederland met een vergunning voor online 

kansspelen die zich - zoals wij - primair richten op dit type sportspellen. Daarmee 

zouden wij de eerste (en vooralsnog enige) aanbieder zijn in deze niche markt.

SCORITO OBLIGATIE

/ Nieuw verdienmodel: Play for Money!

WAT HOUDT PLAY FOR MONEY IN?

Play for Money zal worden aangeboden, onder een nieuw label: 

Scori PRO (waarvoor een nieuwe BV is opgericht).

Scori PRO en Scorito zullen gescheiden van elkaar worden 

aangeboden. Scorito zelf verandert dus niet.

Op Scori PRO zullen vergelijkbare spellen worden aangeboden 

als op Scorito.

EEN NIEUW LABEL: SCORI PRO



SCORITO OBLIGATIE

/ Radio Scorito

SPECIALE AFLEVERING RADIO SCORITO

Scorito heeft haar eigen podcast: Radio Scorito. Voor onze 

achterban én mensen die geïnteresseerd zijn in de Scorito 

Obligatie, hebben we een speciale aflevering opgenomen. Hierin 

neemt Martijn van Dijk je mee je mee in het verhaal van Scorito:

Hoe heeft Scorito zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld?

Wat houdt het nieuwe concept Play for Money in?

Wat zijn de afwegingen die er zijn gemaakt?

Hoe ziet de toekomst van Scorito eruit?

En hoe werkt de Scorito Obligatie?

Na het luisteren van deze aflevering ben je helemaal op de hoogte.

Beluister de aflevering op

https://open.spotify.com/episode/4STAxgUdZmgnA8D0sjk2xu?si=9557ba59ee134f47
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/s2e18-special-play-for-money-scorito-obligatie/id1628741953?i=1000603113195&l=en
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3JhZGlvc2Nvcml0by9mZWVkLnhtbA


SCORITO OBLIGATIE

/ Hoe kun je meedoen?

De obligatie wordt aangeboden via de effectenbeurs van 

NPEX. Op de website van NPEX kun je een account aanmaken 

en je inschrijven voor de obligatie van Scorito. 

HEB JE INTERESSE?

RESERVEER NU

(https://www.npex.nl/reservering-scorito/)

Bij € 1000 inleg

Bij € 1500 inleg

Bij € 2000 inleg 

(of meer)

Investor badge Brons*

5 jaar gratis Scorito**

Investor badge Zilver

10 jaar gratis Scorito

Investor badge Goud

Levenslang gratis Scorito

* Deze exclusieve badge wordt getoond in de ranking bij ieder spel en 

in je virtuele prijzenkast

** Scorito Unlimited incl. Scorito Ad Free

SPECIAAL VOOR SCORITO-SPELERS

Inleg

Looptijd

Aflossing

Rente

Mogelijk vanaf € 500

5 jaar (maximaal)

Aan het einde v/d looptijd in één keer

8% op jaarbasis

Uitkering per maand

KENMERKEN SCORITO OBLIGATIE

Inleg

Opbrengst

8% per jaar = € 400 x 5 jaar

Kosten

1% eenmalig = € 50

0,05% per maand = € 2,50 * 60 maanden

€ 5.000

€ 2.000

€ 200

Rekenvoorbeeld Totaal in 5 jaar

https://www.npex.nl/reservering-scorito/
https://www.npex.nl/reservering-scorito/


SCORITO OBLIGATIE

/ Vraag & antwoord
Kan ik ook méér dan € 2000 inleggen?

Ja, dat kan. Zolang het maar een veelvoud is van € 100. Het maximum is 

gelijk aan het totaalbedrag van de obligatie (2 miljoen euro).

Wat zijn de kosten bij NPEX?

• NPEX-rekening en storting is gratis

• Inschrijfkosten eenmalig 1%

• Servicekosten 0,05% per maand 

• Servicekosten worden verrekend met de rentebetaling

Wat gebeurt als er minder dan 2 miljoen wordt opgehaald?

Wij hanteren een minimum opbrengst van € 750.000. Boven dit bedrag gaat 

de emissie door.  Zou er minder dan € 750.000 worden opgehaald, dan gaat 

de emissie niet door en krijg je het geld teruggestort op je NPEX-rekening.

Waar kan ik de Scorito Obligatie reserveren?

Dat kan via NPEX: https://www.npex.nl/reservering-scorito/

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Op de Scorito-profielpagina op NPEX via: 

https://www.npex.nl/effectenbeurs/scorito/

Waar kan ik de prospectus downloaden?

Dat kan via: https://www.npex.nl/effectenbeurs/scorito/. We raden je aan 

dit te doen, hier staat alles zeer gedetailleerd uitgewerkt.

Kan de rente of looptijd wijzigen?

De rente van 8% staat vast en kan niet wijzigen. De looptijd van 5 jaar, is de 

maximale looptijd. Scorito heeft de mogelijkheid om vervroegd af te lossen, 

in de meeste gevallen is dan een boeterente voor Scorito van toepassing.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat je 

loopt, is dat Scorito Holding B.V. geen geld heeft om je terug te betalen 

of om de rente te betalen. In de prospectus hebben wij de risico’s voor je 

uiteengezet.

Wanneer wordt de rente betaald?

Deze wordt maandelijks uitgekeerd.

Wordt er tussentijds afgelost?

Nee, de aflossing vindt aan het einde van de looptijd in één keer plaats.

Ik heb al levenslang gratis Scorito via een eerdere investering, wat nu?

Als je opnieuw meedoet, dan krijg je wederom (een andere) Investor Badge. 

Het levenslange Scorito abonnement, mag je in dat geval aan iemand 

weggeven. Neem hiervoor contact met onze Helpdesk, nadat de obligatie is 

uitgegeven.

Wanneer sluit de inschrijving?

De inschrijving sluit officieel op dinsdag 11 april om 17:00 uur, of 

zoveel eerder als de obligatie is volgeschreven. Bij een vergelijkbare 

investeringsronde in 2019, werd de lening in korte tijd volgeschreven. Wacht 

dus niet te lang, want vol is vol.

Andere vragen?

• Lees het prospectus; of 

• Mail Scorito op support-nl@scorito.com; of

• Bel met NPEX op 070 – 385 15 30

https://www.npex.nl/reservering-scorito/
https://www.npex.nl/effectenbeurs/scorito/
https://www.npex.nl/effectenbeurs/scorito/
mailto:support-nl%40scorito.com?subject=Vraag%20over%20de%20Scorito%20Obligatie

