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PROBLEEM & OPLOSSING

BOTS by RevenYOU
Overzicht

• Opgericht in 2017 door Colin Groos, Michiel Stokman en Stefan Bijen.
• Kantoor in Haarlem, 24 medewerkers.
• Tot nu toe 4,9 miljoen EUR opgehaald, voornamelijk van particulieren via crowdfunding.
Product
• BOTS heeft een marktplaats ontwikkeld voor handelsalgoritmen, waar klanten toegang hebben tot o.a.

¥

$

aandelen en crypto-handelsalgoritmen via een gebruiksvriendelijke app genaamd BOTS.

• Voor consumenten / gebruikers
• BOTS maakt winstgevende algoritmen toegankelijk voor consumenten via de BOTS-app.
• Een app die complexe beleggingen omzet in eenvoudige handel via de smartphone.
• Voor ontwikkelaars / handelsprofessionals
• BOTS heeft een innovatief systeem gebouwd: het open-to-all algoritme en AIontwikkelingsprogramma. Een ruimte waar duizenden ontwikkelaars kunnen bouwen, delen en geld
verdienen.
Waarom?
• Momenteel wordt 75% van alle wereldwijde handel op beurzen gedaan door slimme handelsalgoritmen
(bots genoemd).

• Tot op heden is algoritmische handel slecht toegankelijk voor consumenten, BOTS vult het gat.
Serie A-financiering - Q3 2020

• BOTS is van plan EUR 10 miljoen op te halen in een aankomende venture capital ronde.
• Dit in combinatie met een crowdfunding ronde waar ook particuliere investeerders kunnen meedoen

BOTS BY REVENYOU

De App
BOTS heeft een unieke app ontwikkeld die gemaakt
is om geautomatiseerd beleggen eenvoudig en
toegankelijk te maken voor iedereen
Geautomatiseerde handelsstrategieën (bots) zijn de
toekomst van investeren en onze app maakt het heel
gemakkelijk om deze bots te bekijken en te
beoordelen. De app maakt het eenvoudig om een
bot te vinden die bij de interesse van de gebruiker
past, op onderzoek uit te gaan en de bots te
beheren.

BOTS BY REVENYOU

De App
Karakteristieken
•
•
•
•
•
•

Handel automatisch in cryptocurrency
Handel alleen op basis van harde cijfers
Registreer binnen 2 minuten
Begin met investeren vanaf € 50, Gratis toegang tot alle bots
Beschrijving per bot met eigenschappen, risiconiveau &
laatste rendement

•
•
•
•
•
Dashboard

Discover

Profile

Het dashboard geeft je inzicht in wat

Dagelijkse informatie updates en

Op zoek naar je transfer geschiedenis of

je bots aan het doen zijn. Welke gaan

inspiratie rond de wereld van BOTS. Hier

wil je je voorkeurs betaalmethode

goed, welke minder? Ook je gevolgde

ontdek je telkens weer jouw nieuwe

aanpassen? Deze en andere instellingen

bots vind je hier.

favoriete bots!

vind je in je profiel.

Bewaak uw investering 24/7
Vind dagelijks nieuwe bots
Neem uw geld op in Euro wanneer u maar wilt
De bots werken 24/7 en verliezen hun focus nooit
De bots zijn ontworpen om voor u keuzes te maken met de
laagst mogelijk risico en het hoogst mogelijke rendement.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Handelen is niet
eenvoudig

Net zo gemakkelijk te
gebruiken als Spotify

Het verkrijgen van een account bij een broker

BOTS Spotify-ed trading;

kost tijd. Er is veel papierwerk nodig dat

Iedereen in de wereld kan handelen. Kies

ondertekend moet worden.

gewoon een succesvolle handelsstrategie en klik
…

Handel vindt plaats op moeilijke platforms
(tutorials bekijken is noodzakelijk) en het kost

Geen kennis en ervaring met beurshandel meer

jaren ervaring voordat succesvolle transacties

nodig.

gangbaar worden.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Met
tussenpersonen

Zonder
tussenpersonen

Als een consument zijn vermogen belegt via een

Beleggers willen een hoger rendement, daarom

vermogensbeheerder zijn de kosten vaak hoog

halen wij de tussenpersonen er uit.

en niet transparant vanwege de vele kosten
structuren en tussenpersonen.

Iedereen in direct contact brengen met ’s werelds
krachtigste handelsrobots, nu binnen handbereik
via een eenvoudige app.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Meerdere
beurzen

Controle over alle
beurzen via 1 app

Een investeerder heeft waarschijnlijk rekeningen
op meerdere beurzen en bij meerdere platformen.
Dat maakt het beheren ervan lastig. Vaak is
daardoor het overzicht niet actueel.

De BOTS-interface is duidelijk en toegankelijk.
Inclusief het overzicht van de assets op alle
onderliggende beurzen. Dankzij de APIverbinding van de app met de verschillende
beurzen, controleren gebruikers de gehele
portefeuille via 1 app.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Toegang tot
handelsalgoritmes is
niet voor iedereen

Toegankelijkheid
is de sleutel

Hoewel 76% van de handel op de beurzen over

De BOTS-app is gratis. Om gebruikers

de gehele wereld uitgevoerd worden door

enthousiast te krijgen kunnen ze de prestaties

financiële algoritmen, hebben alleen de grote

van de bots zien over de afgelopen periode. Er

partijen zoals Goldman Sachs en JPMorgan

zijn geen verborgen of maandelijkse kosten. Dit is

toegang tot deze winstgevende technologie -

de eerste app ter wereld die toelaat dat iedereen

met name omdat het enorm duur is.

profiteert van succesvol geautomatiseerd
handelen.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Gesloten
systemen

Het is openaccess zoals lego

De grote bedrijven ontwikkelen algoritmes intern

Het hart van BOTS is een open access portaal.

en kunnen de duurste quants betalen om voor

Ontwikkelaars kunnen op termijn bots

hen te werken.

optimaliseren die door anderen zijn gemaakt, om
nog betere resultaten te bereiken. Wij bieden ze

De kennis en kunde van traditionele partijen,

de mogelijkheid om de bots te verrijken met

stellen slechts de hersenkrachten creativiteit van

machine learning en vele andere tools en

hun team toegankelijk via hun systemen.

indicatoren. De originele onderliggende code
blijft geheim.

TRADITIONEEL

MET BOTS

Het testen van algoritmes
gaat langzaam

Super snel &
schaalbaar

Een algoritme testen op 6 jaar data duurt ongeveer 2

De BOTS-backtesting engine is buitengewoon

minuten met tools die onze concurrenten gebruiken.

krachtig, waardoor back-testen van één paar
seconden mogelijk is. Een strategie testen op
drie jaar data doen wij in 1.477ms op een 15m
interval. In een enkele container kunnen wij
57.600 bots testen op een dag.

BOTS BY REVENYOU

Milestones
Oktober 2017

December 2017
Januari 2018
Juni 2018
Augustus 2018
September 2018
Juni 2019

Het idee ontstond: een platform waarop deskundige ontwikkelaars hun
bots kunnen aanbieden die de gebruiker (zonder handelskennis) kan
gebruiken voor geautomatiseerd handelen.
BOTS is opgericht door Michiel Stokman, Colin Groos en Stefan Bijen
Het eerste prototype werd gebouwd
Seed investering 638.000 euro
Er is schaalbare infrastructuur gerealiseerd
KYC-module gereed
Post seed bracht EUR 1.656.000 op

Augustus 2019

Hybride exchange voltooid

December 2019

App BETA live in Nederland

Januari 2020
Mei 2020
29 mei 2020

Pre-Series A bracht 2.628.000 euro op
App live in Nederland
Eerste miljoen AUM (3.169 gefinancierde rekeningen)

BUSINESS MODEL

Het businessmodel
Marktplaats
BOTS is een marktplaats voor handelsalgoritmen, waar klanten toegang hebben tot crypto algoritmen
en later naar aandelen en andere handelsinstrumenten via een eenvoudig te gebruiken app.

Bot creators
Slimme programmeurs en
handelaren van over
de hele wereld

Open platform
Via een open platform kunnen deskundige ontwikkelaars wereldwijd hun bots aanbieden aan
investeerders die op zoek zijn professioneel rendement.
Geautomatiseerde handel
Deze bots zijn geautomatiseerde handelsstrategieën die hun keuzes maken op basis van kunstmatige

The BOTS platform

intelligentie, machine learning en algoritmen.
Facilitator
De BOTS-app is slechts de facilitator: de app beheert het platform, regelt de marketing
en zorgt voor technische faciliteiten.
Tokeniseren van aandelen
Door tokenisatie van aandelen kan het bedrijf BOTS wereldwijd opschalen zonder dat het nodig is om
contact op te nemen met alle lokale financiële autoriteiten om een vermogens- of
vermogensbeheerder te worden.
Verdienmodel
Het belangrijkste inkomen is een transactievergoeding van 0,2% op de transacties van een belegger.

Investors
Gebruikers van over de hele
wereld die op zoek zijn naar
professionele rendementen via
een geautomatiseerd systeem

£
FINANCIËLE INFORMATIE

Verdienmodel
1. Storting fee: 0,8% van het stortingsbedrag
2. Terugboeking fee: 1,5% over het bedrag dat van de app gehaald wordt.
3. Transactie fee: 0,2% per trade per bot

50% voor BOTS

Aantal
downloads /
gebruikers

£

$

$

Omzet stromen:

Aantal
gefinancierde
accounts
Totaal gefinancierde
accounts -/- Churn =
Tetentie ratio

(x EUR)

x
Gemiddelde
storting bedrag

AUM

Gemiddelde start bedrag
+ additionele gelden
- terugboeking

x
Aantal transacties
die de bot maakt:
0,002 x elke
handeling per bot

Transactie fee

50% zijn “transactie kosten”:
80% voor de beurzen
20% voor de botmakers

¥

2020

%

2021

%

2022

%

2023

%

2024

%

Stortings fee

187.247

41,0%

1.959.063

15,8%

6.234.190

8,6%

8.281.736

3,5%

13.084.382

2,8%

Transactie fee

175.810

38,5%

8.821.426

71,0%

60.003.080

83,0%

218.259.867

92,4%

444.810.497

93,8%

Terugboeking fee

93.493

20,5%

1.645.836

13,2%

6.018.296

8,3%

9.727.720

4,1%

16.477.709

3,5%

Totaal

456.550

12.426.325

72.255.566

236.269.323

474.372.588

$

PLATFORM TECHNOLOGIE

Technologie Partners
CLOUD, SERVER, DATA

BEURZEN

TRACKING / METRICS

BETAALSTRAAT

BEVEILIGING

PRODUCTIVITEIT

PLATFORM TECHNOLOGIE

Concurrentie

Toegankelijkheid

TOEGANKELIJKHEID

Gebruiksgemak, doelgroep en de mate waarop
de community bedient wordt. (gescreend op 10
aspecten)

Innovativiteit
Het aantal innovatieve aspecten die deze partijen
afvinken. (gescreend op 18 aspecten)

Concurrentie voordeel
De unieke aspecten van ons product. De
combinatie maakt dat geen enkele speler een
dergelijk product levert.

Schaalbaarheid
INNOVATIVITEIT

Zowel het platform als de internationale uitrol
mogelijkheden zijn uiterst schaalbaar.

ROLLOUT

Roadmap
2019

GEOGRAFIE APP
LIVE

HANDELS

2020

2021

2023

REST EU,
NEDERLAND

WEST EU

AUSTRALIE,

AZIE: JP, TH, KR,

ZUID AMERIKA

2024

US, UEA

AFRIKA

GETOKENISEERDE

CRYPTO

AANDELEN

INSTRUMENTEN

APP VAN BETA TOT LIVE
NL / EN

TECH

2022

BOT FACTORY

ETF’S

HANDELS-DESK

OPTIES

HFT

BELEGGINGS COACH

SCHAALBARE

LANCERING UNITED

SUPER COMPUTER POWER

INFRASTRUCTUUR

WORLD EXCHANGE

VOOR ALLE BOT CREATORS

HYBRID EXCHANGE

BOT PLATFORM
BRIDGES

PSD2 INTEGRATIE

SELL DATA TO BANKS

CORPORATE INFORMATION

Regulations
DNB & AFM

• BOTS heeft een registratie aangevraagd bij DNB (De Nederlandsche Bank).
• BOTS heeft meerdere malen vergaderd met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) om te voldoen aan alle relevante (financiële) regelgeving.
• BOTS heeft van de AFM bericht gekregen dat de activiteiten van BOTS geen vergunde activiteiten zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
KYC en AML

•
•
•
•

Identiteitsverificatie is in overeenstemming met het FATF- en Wwft-klantidentificatiebeleid.
Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met GDPR.
BOTS voert zijn KYC uit met de hulp van professionele verificatie marktpartijen zoals Swiftdil.
BOTS betalingsprovider Pay.nl voldoet aan de juridische eisen.

Internationaal

• Om te voldoen aan lokale regelgeving heeft BOTS een wettelijk overzicht gemaakt van alle landen waar het actief wil zijn.
• De eerste stap is om nu in te schrijven voor alle cryptovriendelijke / niet-gereglementeerde landen.
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FINANCIËLE INFORMATION
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Dashboard
Financieel model
¥

$

N.b.: Getallen x 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Netto omzet

457

12.426

72.256

236.269

473.373

Maandelijks terugkerende omzet (MMR)
Netto MRR groei

38

1.036
2622%

6.021
481%

19.689
227%

39.448
100%

10.034
87.905

126.659
4.900.792

475.941
35.295.929

968.849
136.412.417

1.525.760
296.540.332

Fee voor BOT bouwers

18

980

7.059

27.282

59.308

Gemiddelde aantal trades door bots p/mnd

3,3

5,8

9,6

15,8

20,0

Totaal gebruikers

112,3

480

1.450

2.179

3.031

Total nr annuleringen

76,7

283

951

1.445

1.998

Nieuwe gefinancierde accounts (FA)

48,2

293

625

632

811

Totaal aantal FA
AUM per FA

35,5
282

196,7
644

499,6
953

734
1.320

1.033
1.477

EBITDA

-2.090

-8.484

9.766

94.770

241.821

EBITA

-2.404

-8.972

8.951

93.628

240.353

Totale Marketing acquisitie kosten

-890

-8.010

-20.024

-25.030

-32.540

Marketing per nieuw FA

-18,5

-27,4

-32,1

-39,6

-40,1

ARPU gemiddelde omzet per gebruiker

4,1

25,9

49,8

108,4

156,2

Gemiddelde omzet per FA

12,8

63,2

144,6

321,9

458,3

Churn rate
Levensduur van een gebruiker

0,7
18

0,6
21

0,7
17

0,7
18

0,6
18

CLV (klantwaarde)

6,0

46,1

72,4

159,8

240,6

CAC (gebruikers acquisitie kosten)

7,9

16,7

13,8

11,5

10,7

CLV / CAC ratio (bij voorkeur >3)

0,8

2,8

5,2

13,9

22,4

FA acquisitie kosten (FAAC)
CLV / FAAC ratio (voorkeur >1)

25,0
0,2

40,7
1,1

40,1
1,8

34,1
4,7

31,5
7,6

Middelen onder beschikking (AUM)
Handelsvolume

TEAM

Oprichters
Michiel Stokman - CEO

Colin Groos - CCO

Stefan Bijen - CTO

Founder of BOTS by RevenYOU

Founder of BOTS by RevenYOU

Founder of BOTS by RevenYOU

Economics, Amsterdam University of

HBO Bachelor Leisure Business

HBO Bachelor Game Technology &

Applied Sciences;

Marketing & Concept Development

Productivity (specialisation Artificial
Intelligence), Saxion University of Applied

Ik ga door waar anderen stoppen. Ik zie

Als verkoper in hart en nieren heb ik

kansen waar anderen problemen zien. Ik

meerdere succesvolle platforms en

ben in staat meerdere succesvolle ideeën

innovatieve websites ontwikkeld. Ik ben in

Ik ben een messcherpe ethische hacker -

tegelijk te genereren en ik vind het te gek

2018 uitgeroepen tot Ondernemer van het

altijd op jacht naar fouten in systemen en

als een idee de gevestigde methodologie

Jaar met ons bedrijf, Bootzeil.

altijd op zoek naar het perfecte platform.

Sciences

Systeemfouten oplossen, dat is waar ik

verstoort en een enorme impact heeft. Dit
begon allemaal toen ik de eerste internet

De sleutel tot succes is voor mij de

voor leef. En ik ben pas tevreden als de

headhunter van Nederland werd. Ik bekijk

combinatie van ontwikkeling, marketing,

code helemaal perfect is en elke plooi is

conventies totdat ik een manier vind om

economie en nieuwe technologieën

gladgestreken.

eromheen te werken en transformeer dat

(blockchain, algoritmen, cryptocurrencies)

nieuwe idee vervolgens tot het nieuwe

om de verkoop naar een heel nieuw plan

Ik heb mijn strepen als platformspecialist

normaal.

te tillen en de beste inkomensvorm te

verdiend door jarenlang als programmeur

creëren.

van game engines te werken en projecten
bij zeer succes- volle start-ups in Europa
en Azië aan te sturen.

ZAKELIJKE INFORMATIE

Investeren
Investerings Rondes

Belangrijke investeringsoverwegingen

•
•
•
•
•
•

Uniek product met hoge schaalbaarheid
Breed klanten potentieel wereldwijd

BOTS by RevenYou

Goed gepositioneerd om uit te breiden op de internationale B2C-investeringsmarkt

Investeringsoverzicht

State of the art technologie en infrastructuur
Sterke financiële vooruitzichten

2018 - 2020

Evenwichtig managementteam

Financiering en aandeelhouders

Seed series

• Huidige financiering van BOTS: EUR 4,9 miljoen - laatste rond op een waardering van EUR

May 2018

45 miljoen

• Aandeelhouders: STAK 27,73%, elk 3 oprichters 24,09%
Serie-A ronde - Q3 2020

• Gericht op 10 miljoen euro
• Combinatie met crowdfunding 3 miljoen

Post-seed series

€ 638.310
€ 1.656.265

June 2019

Pre-series A

€ 2.628.804

Jan 2020

Totale funding

€ 4.923.379

