1.

TIIVISTELMÄ

Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan ”osatekijöiksi”. Nämä osatekijät on
numeroitu osissa A–E (A.1–E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, joita vaaditaan tämäntyyppisten arvopaperien ja
liikkeeseenlaskijoiden tiivistelmältä. Koska jotkin osatekijät eivät ole pakollisia, osatekijöiden numeroinnissa
voi olla aukkoja.
Vaikka jokin osatekijä olisi pakollinen tietyn arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin tiivistelmässä, siitä ei
välttämättä voida antaa merkityksellisiä tietoja. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmässä on esitetty osatekijän
lyhyt kuvaus ja maininta: ”ei sovellu”.
A.1

Johdanto ja
varoitukset

Osa A – Johdanto ja varoitukset
Tämä tiivistelmä on luettava ohjelmaesitteen johdantona.
Tehdessään talletustodistuksiin liittyvää sijoituspäätöstä sijoittajan on
otettava ohjelmaesite huomioon kokonaisuudessaan.
Jos tämän ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee
käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen
nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön
mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla
kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua.

A.2

B.1

Siviilioikeudellinen vastuu on yksinomaan henkilöillä, jotka ovat julkistaneet
tiivistelmän sen käännös mukaan luettuna, mutta vain siinä tapauksessa, että
tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen
ohjelmaesitteen muihin osiin verrattuna tai että se ei yhdessä ohjelmaesitteen
muiden osien kanssa anna keskeisiä tietoja, jotka auttavat talletustodistuksiin
sijoittamista harkitsevia henkilöitä.
Suostumukset,
Ei sovellu. Etergo ja liikkeeseenlaskija eivät ole antaneet suostumusta siihen,
ilmaukset, ehdot ja että rahoituspalvelujen välittäjät käyttävät ohjelmaesitettä talletustodistusten
tiedotteet
myöhemmässä jälleenmyynnissä tai lopullisessa sijoittamisessa.
Osa B – Liikkeeseenlaskija
Kohde-etuutena
Etergo B.V. Kaupallinen nimi on Etergo. Etergolla ei ole muita kauppanimiä.
olevien
osakkeiden
liikkeeseenlaskijan
virallinen ja
kaupallinen nimi

B.2

B.3

B.4

B.5
B.6

Kotipaikka,
yhtiömuoto,
sovellettava
lainsäädäntö ja
perustamismaa
Merkittävät Etergon
liiketoiminnan ja
päätoimialojen
luonteeseen liittyvät
tekijät
Etergoon ja sen
toimialoihin liittyviä
merkittäviä
viimeaikaisia
kehityssuuntia

Kuvaus konsernista
ja Etergon asemasta
konsernissa
Henkilöt, joilla
suoraan tai
välillisesti on lain
mukaan ilmoitettava
osuus Etergon
pääomasta tai
äänioikeuksista, sekä
osuuksien suuruus

Etergo B.V. on Alankomaiden lain mukainen rajavastuuyhtiö (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ja sen kotipaikka on
Alankomaissa. Yhtiö perustettiin Alankomaissa 1. joulukuuta 2014.
Yhtiön kotipaikka (statutaire zetel) on Amsterdam, Alankomaat.
Etergon päätoimialat ovat sähköisten liikennevälineiden kehitys,
valmistus, markkinointi, myynti ja huolto. Tämän ohjelmaesitteen
julkaisupäivänä yhtiöllä on vain yksi tuote, joka on korkealuokkainen
sähköskootteri AppScooter.
Etergo uskoo, että seuraavilla kehityssuunnilla voi olla merkittävä
vaikutus toimialaan, jolla yhtiö toimii, sekä yhtiön asemaan
toimialallaan. Valtion myöntämät tuet, litiumioniakkujen alentuneet
kustannukset, pidentynyt toimintasäde ja tekninen kehitys sekä
lisääntyneet markkinamahdollisuudet ovat yhteisvaikutuksessa luoneet
merkittävää kasvua sähköajoneuvojen alalle. Bensiinikäyttöisiä
skoottereita koskevat kiellot Euroopassa saavat sekä kuluttajat että
valmistajat siirtymään pois kaikenlaisista polttomoottoriajoneuvoista.
Samalla kun valtiot edistävät siirtymistä sähköajoneuvojen käyttöön
tiukentamalla polttoainetalouden vaatimuksia ja tarjoamalla rahallisia
kannustimia sähköajoneuvojen potentiaalisille ostajille, kaupungit ovat
vastanneet parantamalla latauspisteiden infrastruktuuria
kaupunkialueilla, mikä on aiemmin ollut merkittävä este
sähköajoneuvomarkkinoiden kehittymiselle.
Ei sovellu. Etergo B.V:llä ei ole tytäryhtiöitä, eikä se kuulu mihinkään
konserniin.
Osakkeiden
lukumäärä

% osakkeista

Tosiasiallinen
edunsaaja

M.L. Flipse
Holding B.V.

50.546.000

36,40 %

Marijn Flipse

Rosier Holding
B.V.

41.354.000

29,78 %

Bart Jacobsz
Rosier

A.P. Kooi Beheer
B.V.

8.100.000

5,83 %

Pieter Kooi

Erilaiset
äänioikeudet
B.7

Keskeiset
taloudelliset tiedot
aikaisemmilta
tilikausilta

Stichting
22.550.127
Administratiekantoor
Etergo

16,24 %

55 sijoittajaa.
(Ei
Leapfunder)

Seedrs Nominees
Ltd.

16.315.789

11,75 %

___________

__________

2.393
sijoittajaa. (Ei
Seedrs)

Yhteensä
138.865.916
100 %
Kullakin osakkaalla on samanlaiset äänioikeudet, paitsi että
osakassopimuksen nojalla Seedrs Nominees Limitedillä on veto-oikeus
estää sellaisten muutosten tekeminen osakassopimukseen, jotka voisivat
haitata sopimuksen edustamien sijoittajien etuja.
Tiivistelmä tarkastetusta tuloslaskelmasta ja taseesta (euroissa):

2017

2016

2014/2015

Aineeton
käyttöomaisuus

935.456

477.234

112.718

Aineellinen
käyttöomaisuus

81.484

29.747

2.895

Vaihtoomaisuus

3.139.886

54.723

22.974

Kokonaisvarat

487.970
____________
4.644.796

201.741
____________
763.445

145.203
___________
283.790

Oma pääoma

4.300.545

(556.800)

(104.506)

Pitkäaikainen
velka

33.301

16.599

294.500

Lyhytaikaiset
velat

310.950
____________

1.303.646
____________

93.796
____________

Pääoma ja velat
yht.

4.644.796

763.445

283.790

Käteisvarat ja
muut rahavarat

Tiivistelmä tarkastamattomasta tuloslaskelmasta ja taseesta (euroissa):
30.6.2018
(TILINTARKASTA
MATON)

30.6.2017
(TILINTARKASTA
MATON)

Aineeton
käyttöomaisuus

1.752.286

673.411

Aineellinen
käyttöomaisuus

152.369

30.748

Vaihtoomaisuus

319.126

85.356

Käteisvarat ja
muut rahavarat

2.448.465

1.347.956

Kokonaisvarat

4.672.246

2.137.471

Oma pääoma

3.031.731

2.039.792

Pitkäaikainen
velka

1.251.852

15.430

Lyhytaikaiset
velat

388.663

82.249

4.672.246

2.137.471

Pääoma ja velat
yht.
Rahavirtalaskelma (euroissa):

2017
(4.052.791
EUR)

2016
(436.195
EUR)

2014/2015
(63.684
EUR)

Investointien
rahavirta

(591.204 EUR)

(429.265
EUR)

(115.613
EUR)

Rahoitustoiminnan rahavirta

4.930.224 EUR

Pankkisaamiset ja
käteisvarat
(kokonaisrahavirta)

286.229 EUR

921.998
EUR
56.538
EUR

324.500
EUR
145.203
EUR

Varsinaisen toiminnan
rahavirta

Tilintarkastamaton rahavirtalaskelma (euroissa):
30.6.2018
(TILINTARKASTAMATON)

30.6.2017
(TILINTARKASTAMATON)

Varsinaisen toiminnan
rahavirta

1.703.609 EUR

(499.352 EUR)

Investointien rahavirta

(887.715 EUR)

(197.178 EUR)

Rahoitustoiminnan rahavirta

1.144.601 EUR

1.842.745 EUR

Pankkisaamiset ja
käteisvarat

1.960.495 EUR

1.146.215 EUR

Kuvaus merkittävistä muutoksista:
Ainoat merkittävät muutokset yhtiön rahoitusasemassa vuoden 2017 lopun
jälkeen ovat olleet kolmen yksityisen sijoittajan 1,2 miljoonan euron
käteissijoitukset maalis-, huhti- ja kesäkuussa 2018 vaihtovelkakirjalainan
muodossa (sisällytetty tilintarkastamattomiin lukuihin 30.6.2018) sekä
saksalaisen sijoittajan 10 miljoonan euron sijoitus joulukuussa 2018.
Kaikki merkittävät muutokset on sisällytetty tilintarkastamattomaan
pääomitus- ja velkataulukkoon 31.12.2018. Merkittäviä muutoksia ei ole
tapahtunut 31.12.2018 ja tämän ohjelmaesitteen päiväyksen välisellä
ajanjaksolla.
B.9
B.1
0
B.1
1

Voittoennuste
Muistutukset
aikaisempien tilikausien
tilintarkastuskertomuksis
sa
Selvitys
käyttöpääomasta

B.3
1

Tietoa kohde-etuutena
olevien osakkeiden
liikkeeseenlaskijasta

B.3
2

Tietoa kohde-etuutena
olevien
talletustodistusten
liikkeeseenlaskijasta

Ei sovellu. Ohjelmaesitteessä ei esitetä voittoennusteita.
Ei sovellu. Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksissa ei
ole muistutuksia koskien 31.12.2017, 2016 ja 2014/2015 päättyneiden
tilikausien taloudellisia tietoja.
Etergon hallituksen mielestä Etergon käyttöpääoma on riittävä kattamaan
yhtiön tämänhetkiset tarpeet vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän
ohjelmaesitteen päiväyksestä lähtien.
Etergo on perustettu Alankomaiden lain mukaiseksi rajavastuuyhtiöksi
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 1. joulukuuta
2014 päivätyllä asiakirjalla, joka laadittiin Alankomaissa apulaisnotaarin
läsnä ollessa. Etergon rekisteröity kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat.
Osoite on Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam,
Alankomaat, ja puhelinnumero on +31 (0)15-2023160.
Stichting Administratiekantoor Etergo II, Alankomaiden lain mukainen
säätiö (stichting), perustettiin notaarin vahvistamalla asiakirjalla [●] 2018.
Liikkeeseenlaskija hyväksyi säätiön säännöt notaarin vahvistamalla
asiakirjalla [●]. Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Alankomaiden
kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla [●]. Liikkeeseenlaskijan
rekisteröity kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat. Osoite on Koningin
Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Alankomaat, puhelinnumero on
+31 (0)15-2023160 ja sähköpostiosoite on finance@etergo.com.

C.1

Arvopapereiden tyyppi ja
luokka, tunnistenumero

C.2
C.3

Valuutta
Osakkeiden ja
talletustodistusten määrä
ja nimellisarvo

C.4

Osakkeisiin liittyvät
oikeudet

Talletustodistuksiin
liittyvät oikeudet

C.5

Osakkeiden vapaan
siirtokelpoisuuden
rajoitukset

Osa C – Arvopaperit
Osakkeet ja talletustodistukset on laadittu Alankomaiden lain
mukaisesti ja ne lasketaan liikkeeseen Alankomaiden lain
määräämällä tavalla. Liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen yhden
talletustodistuksen kutakin osaketta kohti. Talletustodistuksia ei voi
muuntaa osakkeiksi. Talletustodistukset on rekisteröity
talletustodistuksen haltijan nimelle talletustodistusten
hallintarekisteriin. Rekisteröintiin ei liity kuluja.
Osakkeet ja talletustodistukset ovat euromääräisiä (EUR).
Etergon osakepääoma on 1.388,65916 EUR, mikä on jaettu
138.865.916 osakkeeseen, joista kunkin nimellisarvo on 0,00001
EUR. Kaikki liikkeellä olevat osakkeet on maksettu kokonaan. Tässä
tarjouksessa lasketaan liikkeeseen enintään 60.000.000
talletustodistusta, joista kunkin nimellisarvo on 0,00001 EUR.
Osakkeet antavat samassa suhteessa oikeuden osinkoihin, joita
osakkeista tulee maksettaviksi, ja niiden rahaksimuutosta saataviin
varoihin. Lisäksi jokainen osake antaa oikeuden yhteen ääneen
yhtiökokouksessa. Osakkailla on etuosto-oikeus suhteessa
osuuksiensa suuruuteen.
Jokainen talletustodistus antaa oikeuden yhteen ääneen
talletustodistusten haltijoiden kokouksessa. Talletustodistukset
antavat oikeuden voitonjakoihin ja maksuihin, jotka tulevat
maksettaviksi kohde-etuutena olevista osakkeista. Talletustodistusten
haltijat, joilla on oikeus yhteen viidesosaan äänistä talletustodistusten
haltijoiden kokouksessa, voivat pyytää talletustodistusten haltijoiden
kokouksen koollekutsumista. Talletustodistusten haltijat, joilla on
yhteensä oikeus vähintään yhteen neljäsosaan äänistä
talletustodistusten haltijoiden kokouksessa, voivat pyytää kirjallisesti
liikkeeseenlaskijan hallitusta nimeämään hallitukseen yhden jäsenen
lisää.
Talletustodistusten haltijoilla ei ole oikeutta osallistua
yhtiökokoukseen, oikeutta pyytää muuntamaan talletustodistusta
osakkeeksi eikä etuosto-oikeutta, kun uusia talletustodistuksia
lasketaan liikkeeseen.
Osakkeiden vapaata siirtoa rajoitetaan siinä määrin, että osakkaan,
joka haluaa siirtää osakkeita, on ilmoitettava aikomuksestaan Etergon
hallitukselle, ja ilmoituksessa on mainittava siirrettäväksi
suunniteltujen osakkeiden määrä sekä ehdotetun ostajan nimi.
Ilmoitus katsotaan osakkeiden tarjoukseksi nykyisille osakkaille, jotta
nämä voivat harkita sitä.

Talletustodistusten
vapaan siirtokelpoisuuden
rajoitukset

C.6

C.7

Tarjottujen
talletustodistusten
listaaminen ja ottaminen
kaupankäynnin kohteeksi
Maksut

C.14

Takuu

D.4

Keskeiset tiedot kohdeetuutena olevien
osakkeiden
liikkeeseenlaskijaan
liittyvistä keskeisistä
riskeistä

Talletustodistusten haltija, joka haluaa siirtää yhden tai useamman
talletustodistuksen, on pyydettävä hyväksyntä liikkeeseenlaskijan
hallitukselta, jotta siirto olisi pätevä. Talletustodistusten siirto vaatii
tätä tarkoitusta varten laaditun asiakirjan, joka laaditaan
Alankomaissa toimivan notaarin läsnä ollessa ja jonka osapuolet ovat
talletustodistusten luovuttaja, luovutuksensaaja ja liikkeeseenlaskija.
Liikkeeseenlaskijan hallitus voi käynnistää menettelyn
talletustodistusten siirtämiseksi Etergon verkkosivuston kautta, mikäli
tämä menettely noudattaa Alankomaiden siviilioikeuslain 3:94
artiklan määräyksiä.
Talletustodistuksia ja osakkeita ei ole listattu arvopaperipörssissä.
Tämän ohjelmaesitteen julkaisupäivänä Etergolla ei ole aikomusta
hakea osakkeidensa tai talletustodistustensa ottamista kaupankäynnin
kohteeksi säännellyillä markkinoilla.
Yhtiö ei maksanut osinkoa tilivuosilta 2014/2015, 2016 ja 2017.
Yhtiö ei aio ilmoittaa tai maksaa osinkoa 31.12.2018 päättyvältä
tilikaudelta tai keskipitkällä aikavälillä. Kertyvät varat käytetään
keskipitkällä aikavälillä todennäköisimmin kasvumahdollisuuksien
rahoittamiseen.
Liikkeeseenlaskijan talletustodistuksiin liittyviä velvoitteita ei ole
taattu.
Osa D – Riskit
Etergon toimialaan, liiketoimiin ja operatiiviseen toimintaan
liittyvät riskit:
Laskusuhdanne markkinoilla, joilla Etergo toimii (sekä muilla
markkinoilla koko maailmassa), voi vaikuttaa negatiivisesti Etergon
liiketoimintaan.
•
Etergo on aktiivinen kehittyvällä markkinasektorilla.
•
Sähköajoneuvojen tekniset rajoitteet.
•
Lainsäädännöstä riippuva ajoneuvoluokan markkinoiden koko.
•
Skoottereiden kieltäminen tietyissä kaupungeissa tai kaupunkien
osissa.
•
Etergo saattaa epäonnistua kasvattamaan tuotteensa
kansainvälistä myyntiä.
•
Tuotteiden takaisinvedot ja takuuvelvoitteet saattavat aiheuttaa
suoria kustannuksia, ja skootterien myynnin vähenemisellä voi olla
huomattavia negatiivisia vaikutuksia Etergon liiketoimintaan.
•
Taloudelliset tulokset saattavat vaihdella huomattavasti
kausittain Etergon liiketoiminnan kausiluontoisuuden ja
toimintakustannusten vaihtelun vuoksi.
•
Saadakseen rahoitusta Etergo on riippuvainen maineestaan.
•
Kolmannet osapuolet saattavat syyttää Etergoa heidän
immateriaalioikeuksiensa rikkomisesta.
•
Etergo on aktiivinen kapealla markkinasektorilla.
•
Etergo on suuresti riippuvainen AppScooterin tulevasta
menestyksestä, eikä sen maine ole vielä vakiintunut.
•
Etergo on riippuvainen suhteistaan alihankkijoihin.
•

D.5

Keskeiset tiedot
talletustodistusten
liikkeeseenlaskijaan
liittyvistä keskeisistä
riskeistä

E.1

Nettotuotto ja arvioidut
kulut

E.2a

Syy tarjouksen
tekemiseen ja tuottojen
käyttö

E.3

Tarjouksen ehdot

Etergon talletustodistuksiin ja tarjoukseen liittyvät riskit:
Liikkeeseenlaskijan ja Etergon hallituksen jäsenet ovat Bart
Jacobsz Rosier ja Marijn Flipse.
•
On mahdollista, ettei Etergo pysty maksamaan osinkoa
tulevaisuudessa.
•
Talletustodistusten vapaata siirtokelpoisuutta säädellään
rajoituksin. Sen vuoksi on mahdollista, etteivät sijoittajat pysty
myymään tai muulla tavoin pääsemään eroon talletustodistuksistaan
ja/tai myymään talletustodistuksiaan niistä maksetulla hinnalla.
Osa E – Tarjous
Tarjouksen kokonaiskustannukset ovat 158.500 EUR, josta 101.000
EUR käytetään tähän ohjelmaesitteeseen ja sen käännöksiin, 20.000
EUR liikkeeseenlaskijan perustamiseen ja liikkeeseenlaskijan
kaikkien sijoittajien rekisteröintiin, 15.000 EUR tilintarkastajan
kuluihin ja 22.500 EUR valvontaviranomaisten kuluihin. Tuoton
kokonaissumma riippuu myytyjen talletustodistusten määrästä.
Kokonaisnettotuotto on 8.841.500 EUR, mikäli myynti tuottaa
9.000.000 EUR.
Tarjouksesta saatavalla nettotuotolla liikkeeseenlaskija aikoo aloittaa
AppScooterin valmistuksen, uusien tuotteiden kehittämisen, tulla
markkinoille ja rakentaa jakelu- ja huoltoverkoston sekä
myynninjälkeisiä palveluja.
•

Liikkeeseenlaskija voi käyttää osan tarjouksesta saatavasta
nettotuotosta käyttöpääomaksi ja yhtiön muihin yleisiin tarkoituksiin.
Etergo voi käyttää korkeintaan 1.000.000 EUR tarjouksesta
saatavasta nettotulosta lunastaakseen osakkeita Etergon ja
liikkeeseenlaskijan perustajilta ja hallituksen jäseniltä Bart Jacobsz
Rosierilta ja Marijn Flipseltä. Seuraavien viiden vuoden kuluessa
Etergo aikoo lunastaa lisää osakkeita yllä mainituilta perustajilta
korkeintaan 1 miljoonalla eurolla perustajaa kohti. Osakkeiden
lunastaminen yli 300.000 EUR arvosta vaatii yhtiökokouksen
hyväksynnän.
Liikkeeseen laskettavien talletustodistusten enimmäismäärä
Tämän ohjelmaesitteen julkaisupäivänä liikkeeseenlaskijalla on
liikkeeseen laskettavaksi 60.000.000 osaketta, joiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 500 EUR. Koska kutakin osaketta kohti lasketaan
liikkeeseen yksi talletustodistus, tänä päivämääränä liikkeeseen
laskettavien talletustodistusten enimmäismäärä on myös 60.000.000.
Talletustodistuksia ja kohde-etuutena olevia osakkeita lasketaan
liikkeeseen jatkuvasti, eikä talletustodistusten haltijoilla ole niihin
etuosto-oikeuksia.
Merkintähinta
Etergo on määrännyt talletustodistusten liikkeeseenlaskuhinnaksi 0,33
EUR talletustodistusta kohti. Liikkeeseenlaskijan hallituksella on
oikeus muuttaa merkintähintaa milloin tahansa perustuen
senhetkiseen tulokseen, talletustodistusten kysyntään ja/tai
merkittäviin muutoksiin Etergon arvonmäärityksessä erityisten
kehityssuuntausten takia.

Jakaminen merkitsijöille
Liikkeeseenlaskija tarkastaa automatisoitua sähköistä menettelyä
käyttäen, onko merkintälomakkeeseen merkitty nimi sama nimi kuin
pankkitilillä, jolta yhtiö on saanut merkintähinnan. Jos nimet eivät
vastaa toisiaan, merkitsijää pyydetään uuteen tunnistusmenettelyyn.
Liikkeeseenlaskijan hallituksella on milloin tahansa oikeus evätä
merkitseminen oman harkintavaltansa perusteella ja ilman
perusteluvelvollisuutta riippumatta tunnistusmenettelyn tuloksesta.
Talletustodistusten luovutus sijoittajille tapahtuu sähköisessä
muodossa. Merkitsijän katsotaan ostaneen merkitsemänsä
talletustodistukset, kun hän on suorittanut tunnistusmenettelyn
hyväksyttävästi eikä hän ole saanut ilmoitusta, että
liikkeeseenlaskijan hallitus on evännyt merkitsemisen säätiön
sääntöjen mukaisesti.
Talletustodistusten hallintarekisteri
Talletustodistukset rekisteröidään talletustodistusten
hallintarekisteriin, joka on liikkeeseenlaskijan hallituksen ylläpitämä
sähköinen rekisteri.
Takaisinmaksut
Kaikki ylimääräiset varat, joita yhtiö on saanut talletustodistusten
luovuttamiseen liittyvien rajoitusten tai kieltojen vuoksi, maksetaan
takaisin samalle pankkitilille, jolta varat on saatu. Takaisinmaksut
eivät sisällä korkoa.
Aikomukset merkitä talletustodistuksia
Etergon ja liikkeeseenlaskijan tietojen mukaan hallinto- tai
johtoelimet tai pääosakkaat eivät aio merkitä tarjouksessa
talletustodistuksia.

E.4

Tarjoukseen liittyvät
olennaiset edut (mukaan
lukien eturistiriidat)

E.5

Henkilö tai taho, joka
tarjoaa Etergon
talletustodistuksia
myyntiin

Talletustodistusten ostaminen
Talletustodistuksia voi ostaa Etergon verkkosivuston kautta.
Sijoittajat merkitsevät talletustodistuksia merkintämenettelyssä, johon
pääsee Etergon verkkosivuston kautta.
Etergon ja liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenillä ja lähes koko
Etergon henkilökunnalla on tarjoukseen liittyviä olennaisia etuja sillä
perusteella, että he omistavat Etergon osakkeita. Osakas Seedrs
Nominees Limitedillä ja vakuudenhaltija Leapfunderilla saattaa olla
mahdollinen eturistiriita, koska ne tarjoavat samanlaisia palveluita
kuin liikkeeseenlaskija. Aikaisemmilla joukkorahoituskierroksilla
ystävät ja sukulaiset sekä henkilöt, joilla on suhteita Etergon
kilpailijayrityksiin, ovat saaneet mahdollisuuden sijoittaa Etergoon,
mikä saattaa antaa aihetta eturistiriitaan.
Tarjoava taho on Stichting Administratiekantoor Etergo II.

E.6

Laimennusvaikutus

E.7

Arvioidut kulut, jotka
Etergo tai Stichting
Administratiekantoor
Etergo II perii sijoittajilta

Talletustodistuksia ja kohde-etuutena olevia osakkeita lasketaan
liikkeeseen jatkuvasti, eikä nykyisillä talletustodistusten omistajilla
ole niihin etuosto-oikeuksia. Talletustodistusten haltijoiden nykyiset
osuudet pienenevät samassa suhteessa kuin uusia talletustodistuksia
lasketaan liikkeeseen. Kun osakkeita lasketaan liikkeeseen
mahdollinen enimmäismäärä, 60.000.000 uuden osakkeen välitön
yhteenlaskettu laimennusvaikutus on 30,171 %.
Ei sovellu. Etergo, tai tarjoukseen liittyen Stichting
Administratiekantoor Etergo II, ei peri sijoittajilta kuluja.

