Eyefer
Zelfstandig naamwoord
•
•
•

Transactie van eyecons;
Oneindige time-lock;
Kan enkel door de Eyeventure uitgegeven worden

ja
Release positie

Kies de ‘Eyefer’ optie
onder de transfer/
instellingen.
Transfer
transactie

nee
Gefactureerd?
(bijv. door middel
van factuur)

Positie wordt erkend
bij jaaroverzicht van
Eyeventure.

Dividend wordt uitgekeerd
voor het boekjaar waarin de
Eyefer de positie wordt.

Timelock gaat er af; moet
nu wel financieel
boekgehouden worden.

Positie wordt erkend
bij jaaroverzicht van
Account.

Timelock blijft staan; hoeft nog
niet financieel boekgehouden
te worden bij de Vestor.

Positie wordt erkend
bij jaaroverzicht van
Eyeventure.
Eyefer
Exit/Done

Eyefer
•

Een Eyefer is dus een transactie van eyecons met een oneindige
time-lock die enkel door de Eyeventure uitgegeven kan worden.

•

Wanneer de Eyeventure Admin een Eyefer uitgeeft gaat de timelock er af en zijn het (vanaf dat moment) eyecons.

•

De reden voor de ‘time-lock’ is omdat je iemand al wel, volgens
afspraak, zijn/haar positie wilt/kunt weergeven/toekennen maar
deze nog niet in de financiële boekhouding verwerkt zal worden,
totdat zowel de gever (Eyeventure) als ontvanger (Account) dit wél
financieel gaat boekhouden (doordat de positie afgerekend wordt
d.m.v. bijv. een factuur).

•

Met de Eyefer heeft de ontvanger niet de mogelijkheid te verkopen
tot de Eyefer is uitgegeven door de Eyeventure, wél staat de positie
erkend in het Account van de ontvangende persoon met de
bijbehorende voorwaarden (zoals stemrecht en stemweging)
volgens het member type van het Account.

•

Zolang de positie een Eyefer positie is zal de positie in het
jaaroverzicht erkend worden tot/bij de Eyeventure.

Eyefer &
dividend
Mocht je een Eyefer willen combineren met het
bieden van dividend aan desbetreffende personen
(met een Eyefer positie), dan wordt het aangeraden
om dividend uit te keren van het boekjaar waarin de
Eyefer een eyecon positie wordt.

Zie voorbeeld hieronder:
1. Er is een Eyefer aangemaakt voor werknemer Gijs
(Eyefer 1);
2. Deze wordt verrekend op 14/07/2023 en wordt
vanaf dat moment een positie van Gijs in zijn
account;
3. Gijs heeft ook recht op dividend, dus die ontvangt
het dividend dat hoort bij het boekjaar waarin
Eyefer 1 verrekend is (in dit geval 2023).
4. Nu heeft Gijs ook nog, 2 andere Eyefers lopen die
pas een boekjaar later om worden gezet naar
posities tot zijn account.
5. Gijs krijgt pas het dividend van deze Eyefers in het
boekjaar waarin zij respectievelijk een positie
worden.

