1.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι συνόψεις αποτελούνται από απαιτήσεις κοινοποίησης, γνωστές ως «στοιχεία». Τα στοιχεία αυτά απαριθμούνται στις
ενότητες Α – Ε (Α.1 – Ε.7).
Η παρούσα σύνοψη περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια σύνοψη για τον συγκεκριμένο τύπο
τίτλων και εκδότη. Δεδομένου ότι κάποια στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται, ενδέχεται να υπάρχουν κενά
στην αριθμητική σειρά των στοιχείων.
Παρότι ένα στοιχείο ενδέχεται να πρέπει να καταχωριστεί στη σύνοψη λόγω του τύπου των τίτλων και του εκδότη, είναι
πιθανόν να μην μπορούν να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, περιλαμβάνεται στη
σύνοψη μια σύντομη περιγραφή του στοιχείου, καθώς και μια ένδειξη ότι το εν λόγω στοιχείο «δεν ισχύει».
Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις
A.1

Εισαγωγή και
προειδοποιήσεις

Η παρούσα σύνοψη θα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο.
Οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε Αποθετήριους Τίτλους θα πρέπει να
λαμβάνεται κατόπιν μελέτης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό
του από τον επενδυτή.
Εάν εγερθεί αγωγή ενώπιον δικαστηρίου σχετικά με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη των νομικών διαδικασιών.
Η αστική ευθύνη βαρύνει μόνο τα άτομα που συνέταξαν τη σύνοψη,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής, αλλά μόνο εάν η
σύνοψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασαφής σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε σχέση με τα υπόλοιπα
μέρη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες προκειμένου να
βοηθήσει τους επενδυτές όταν εξετάζουν το κατά πόσον θα επενδύσουν σε
Αποθετήριους Τίτλους.

A.2

Συγκατάθεση, ένδειξη,
προϋποθέσεις και
ειδοποίηση

Δεν ισχύει. Ούτε η Etergo ούτε ο Εκδότης συγκατατίθενται ως προς τη χρήση του
Ενημερωτικού Δελτίου για τη μεταγενέστερη μεταπώληση ή τις οριστικές
τοποθετήσεις
των
Αποθετήριων
Τίτλων
από
χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές.
Ενότητα Β - Ο Εκδότης

B.1

Νομική και εμπορική
ονομασία του εκδότη
των υποκείμενων
Μετοχών

Etergo B.V. Η εμπορική ονομασία είναι Etergo. Η Etergo δεν έχει άλλες
επωνυμίες.

B.2

Έδρα, νομική μορφή,
νομοθεσία και χώρα
σύστασης

Η Etergo B.V. είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου περιορισμένης ευθύνης (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) που διέπεται από την ολλανδική
νομοθεσία και εδρεύει στην Ολλανδία. Η Εταιρεία συστάθηκε στην Ολλανδία την
1η Δεκεμβρίου 2014. Η έδρα της Εταιρείας (statutaire zetel) είναι στο
Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

B.3

Βασικοί παράγοντες που
σχετίζονται με τη φύση
των λειτουργιών και των
κύριων δραστηριοτήτων
της Etergo

Οι κύριες δραστηριότητες της Etergo είναι η ανάπτυξη, η κατασκευή, το
μάρκετινγκ, η πώληση και το σέρβις ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η εταιρεία διαθέτει μόνο ένα προϊόν, το
AppScooter, το οποίο είναι ένα ηλεκτρικό σκούτερ κορυφαίας ποιότητας.

B.4

Σημαντικές πρόσφατες
τάσεις που επηρεάζουν
την Etergo και τους
κλάδους στους οποίους
δραστηριοποιείται

Η Etergo θεωρεί ότι οι παρακάτω τάσεις μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και στη θέση της
Εταιρείας σε αυτούς. Η υποστήριξη από κρατικές πολιτικές, η μείωση του
κόστους των μπαταριών ιόντων λιθίου, το μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων, η
αύξηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και οι περισσότερες επιλογές στην αγορά
έχουν δημιουργήσει από κοινού σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο των ηλεκτρικών
οχημάτων. Οι απαγορεύσεις των βενζινοκίνητων σκούτερ στην Ευρώπη
απομακρύνουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς από τα οχήματα
κινητήρα καύσης κάθε είδους. Ενώ οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να παροτρύνουν τη
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μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα αναπτύσσοντας πρότυπα οικονομίας καυσίμων
και παρέχοντας περισσότερα οικονομικά κίνητρα για πιθανούς αγοραστές
ηλεκτρικών οχημάτων, οι πόλεις έχουν αυξήσει τις υποδομές σταθμών φόρτισης
στις αστικές περιοχές, κάτι που αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων.
B.5

Περιγραφή του Ομίλου Δεν εφαρμόζεται, η Etergo B.V. δεν έχει θυγατρικές ούτε ανήκει σε κάποιον
και της θέσης της Etergo όμιλο.
στο πλαίσιο του Ομίλου

B.6

Πρόσωπα τα οποία,
άμεσα και έμμεσα, έχουν
κοινοποιήσιμη
συμμετοχή στο κεφάλαιο M.L. Flipse Holding
ή στα δικαιώματα ψήφου B.V.
της Etergo, και το ποσό Rosier Holding B.V.
της συμμετοχής

αρ. Μετοχών

% Μετοχών

Πραγματικού
δικαιούχου

50.546.000

36,40%

Marijn Flipse

41.354.000

29,78%

Bart Jacobsz
Rosier

A.P. Kooi Beheer B.V.

8.100.000

5,83%

Pieter Kooi

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22.550.127

16,24%

55 επενδυτές. (όχι
η Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16.315.789

11,75%

2.393 επενδυτές.
(όχι η Seedrs)

Σύνολο

138.865.916

100%

Διαφορετικά δικαιώματα Τα δικαιώματα ψήφου κάθε Μετόχου είναι τα ίδια, εκτός από την περίπτωση που,
ψήφου
βάσει της Συμφωνίας Μετόχων, η Seedrs Nominees Limited έχει δικαιώματα
άσκησης βέτο για την αποφυγή αλλαγών στη Συμφωνία Μετόχων οι οποίες θα
επηρέαζαν άδικα τα συμφέροντα των επενδυτών που εκπροσωπεί.
B.7

Επιλεγμένες συγκριτικές Συνοπτική ελεγμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμός (σε
βασικές οικονομικές
ευρώ):
πληροφορίες
2017
2016
2014/2015
Άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία

935.456

477.234

112.718

Ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία

81.484

29.747

2.895

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

3.139.886

54.723

22.974

Ταμειακά
διαθέσιμα/ισοδύναμα
διαθεσίμων

487.970

201.741

145.203

Σύνολο ενεργητικού

4.644.796

763.445

283.790

Ίδια κεφάλαια

4.300.545

(556.800)

(104.506)

33.301

16.599

294.500

310.950

1.303.646

93.796

4.644.796

763.445

283.790

Μακροπρόθεσμο χρέος
Τρέχον παθητικό
Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων
και Υποχρεώσεων

Συνοπτική μη ελεγμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμός (σε
ευρώ):
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30-06-2018

30-06-2017

(ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ)

(ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ)

1.752.286

673.411

Ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία

152.369

30.748

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

319.126

85.356

Ταμειακά διαθέσιμα/ισοδύναμα
διαθεσίμων

2.448.465

1.347.956

Σύνολο ενεργητικού

4.672.246

2.137.471

Ίδια κεφάλαια

3.031.731

2.039.792

Μακροπρόθεσμο χρέος

1.251.852

15.430

388.663

82.249

4.672.246

2.137.471

Άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία

Τρέχον παθητικό
Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Κατάσταση ταμειακών ροών (σε ευρώ):
2017

2016

2014/2015

Ταμειακές ροές από
λειτουργικές
δραστηριότητες

(4.052.791 EUR)

(436.195 EUR)

(63.684
EUR)

Ταμειακές ροές από
επενδυτικές
δραστηριότητες

(591.204 EUR)

(429.265 EUR)

(115.613
EUR)

Ταμειακές ροές από
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

4.930.224 EUR

921.998 EUR

324.500
EUR

286.229 EUR

56.538 EUR

145.203
EUR

Μεταβολές σε
μετρητά σε τράπεζες
και στο ταμείο
(συνολικές
ταμειακές ροές)

Μη ελεγμένη κατάσταση ταμειακών ροών (σε ευρώ):
30-06-2018
(ΜΗ
ΕΛΕΓΜΕΝΑ)

30-06-2017
(ΜΗ
ΕΛΕΓΜΕΝΑ)

Ταμειακές ροές από
λειτουργικές
δραστηριότητες

1.703.609 EUR

(499.352 EUR)

Ταμειακές ροές από
επενδυτικές
δραστηριότητες

(887.715 EUR)

(197.178 EUR)

Ταμειακές ροές από
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

1.144.601 EUR

1.842.745 EUR

Μεταβολές
σε
μετρητά σε τράπεζες
και
στο
ταμείο

1.960.495 EUR

1.146.215 EUR
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(συνολικές
ταμειακές ροές)
Δήλωση σχετικά με σημαντικές αλλαγές:
Οι μόνες σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την οικονομική θέση της Εταιρείας
μετά το τέλος του 2017 ήταν οι επενδύσεις ταμειακών διαθεσίμων τον Μάρτιο,
τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2018, οι οποίες ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ
και πραγματοποιήθηκαν από τρεις ιδιώτες επενδυτές μέσω ενός μετατρέψιμου
δανείου (εφαρμόστηκαν στα μη ελεγμένα στοιχεία από τις 30 Ιουνίου 2018) και η
επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από έναν Γερμανό επενδυτή τον
Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι σημαντικές αλλαγές έχουν εφαρμοστεί στον πίνακα
μη ελεγμένης κεφαλαιοποίησης και οφειλών από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά
το χρονικό διάστημα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 έως την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιώδης
αλλαγή.
B.9

Πρόβλεψη κέρδους

Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν προβλέψεις κέρδους στο Ενημερωτικό Δελτίο.

B.10

Επιφυλάξεις συγκριτικής Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν επιφυλάξεις στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή
έκθεσης ελέγχου
σχετικά με τις συγκριτικές οικονομικές πληροφορίες για τα έτη που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2017, 2016 και 2014/2015.

Β.11

Δήλωση σχετικά με το
κεφάλαιο κίνησης

B.31

Πληροφορίες σχετικά με Η Etergo ιδρύθηκε ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου περιορισμένης ευθύνης βάσει
τον εκδότη των
της ολλανδικής νομοθεσίας (besloten vennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid) με ιδρυτική πράξη της 1ης Δεκεμβρίου 2014, η οποία
υποκείμενων μετοχών
υπογράφηκε ενώπιον αναπληρωτή συμβολαιογράφου στην Ολλανδία. Η έδρα της
Etergo είναι το Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Η διεύθυνση είναι Koningin
Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, the Netherlands και ο αριθμός
τηλεφώνου είναι +31 (0)15-2023160.

B.32

Πληροφορίες σχετικά με Η Stichting Administratiekantoor Etergo II, ένα ίδρυμα (stichting) που διέπεται
τον εκδότη των
από την ολλανδική νομοθεσία, ιδρύθηκε μέσω συμβολαιογραφικής πράξης με
αποθετήριων τίτλων
ημερομηνία [●] 2018. Οι Όροι Εμπιστοσύνης έχουν υιοθετηθεί από τον Εκδότη
μέσω συμβολαιογραφικής πράξης με ημερομηνία [●]. Ο Εκδότης είναι
εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της
Ολλανδίας με αριθμό [●]. Η έδρα του Εκδότη είναι το Άμστερνταμ στην
Ολλανδία. Η διεύθυνση είναι Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam,
the Netherlands, με αριθμό τηλεφώνου +31 (0)15-2023160 και διεύθυνση e-mail
finance@etergo.com.

Κατά την άποψη του διοικητικού συμβουλίου της Etergo, το κεφάλαιο κίνησης
της Etergo είναι επαρκές για να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις της για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

Ενότητα Γ - Τίτλοι
Γ.1

Τύπος και κατηγορία,
Οι Μετοχές και οι Αποθετήριοι Τίτλοι δημιουργήθηκαν βάσει της ολλανδικής
αναγνωριστικός αριθμός νομοθεσίας και θα εκδοθούν βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας. Ο Εκδότης εκδίδει
έναν Αποθετήριο Τίτλο για κάθε Μετοχή. Οι Αποθετήριοι Τίτλοι δεν μπορούν να
τίτλου
μετατραπούν σε Μετοχή. Οι Αποθετήριοι Τίτλοι είναι εγγεγραμμένοι στο όνομα
του Κατόχου Αποθετήριων Τίτλων στο Μητρώο Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων.
Η εγγραφή δεν συνεπάγεται κανένα κόστος.

Γ.2

Νόμισμα

Οι Μετοχές και οι Αποθετήριοι Τίτλοι εκφράζονται σε ευρώ (EUR).

Γ.3

Αριθμός των Μετοχών
και των Αποθετήριων
Τίτλων και ονομαστική
αξία

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Etergo ανέρχεται σε 1.388,65916 EUR
διαιρούμενο σε 138.865.916 μετοχές με ονομαστική αξία 0,00001 EUR η καθεμία.
Όλες οι Μετοχές σε κυκλοφορία είναι πλήρως καταβεβλημένες. Βάσει αυτής της
Προσφοράς, έως 60.000.000 Αποθετήριοι Τίτλοι διατίθενται προς έκδοση με
ονομαστική αξία 0,00001 EUR έκαστος.

Γ.4

Δικαιώματα συνδεόμενα Οι Μετοχές παρέχουν δικαίωμα, σε αναλογική βάση, στα μερίσματα που
με τις Μετοχές
καθίστανται πληρωτέα επί των Μετοχών και στις πληρωμές εκκαθάρισης.
Επιπλέον, κάθε Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι Μέτοχοι έχουν δικαιώματα προτίμησης ανάλογα με τις μετοχές τους.
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Δικαιώματα συνδεόμενα Κάθε Αποθετήριος Τίτλος παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των
με τους Αποθετήριους
Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων. Οι Αποθετήριοι Τίτλοι παρέχουν το δικαίωμα σε
Τίτλους
διανομές και καταβολές που καθίστανται απαιτητές και πληρωτέες σε σχέση με τις
υποκείμενες Μετοχές. Οι Κάτοχοι Αποθετήριων Τίτλων που δικαιούνται το ένα
πέμπτο των ψήφων στη Συνέλευση των Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων μπορούν
να ζητήσουν τη σύγκληση Συνέλευσης των Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων
Κατόπιν εγγράφου αιτήματος από Κατόχους Αποθετήριων Τίτλων που
δικαιούνται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων στη Συνέλευση των Κατόχων
Αποθετήριων Τίτλων, το διοικητικό συμβούλιο του Εκδότη θα διορίζει ένα
πρόσθετο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Εκδότη
Οι Κάτοχοι Αποθετήριων Τίτλων δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη
Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα να ζητούν τη μετατροπή ενός Αποθετήριου
Τίτλου σε μετοχή, ούτε έχουν δικαιώματα προτίμησης όταν εκδίδονται νέοι
Αποθετήριοι Τίτλοι.
Περιορισμοί σχετικά με
τη δυνατότητα
μεταβίβασης των
Μετοχών

Οι Μετοχές υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης στον βαθμό που ένας
Μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει Μετοχές, θα πρέπει να ειδοποιεί
σχετικά με την πρόθεσή του αυτή το διοικητικό συμβούλιο της Etergo, η οποία
ειδοποίηση θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό των Μετοχών που πρόκειται να
μεταβιβαστούν καθώς και το όνομα του προτεινόμενου αποδέκτη. Η ειδοποίηση
θα θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ως προσφορά Μετοχών προς τους
υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι μπορούν να την εξετάσουν.

Περιορισμοί σχετικά με
τη δυνατότητα
μεταβίβασης των
Αποθετήριων Τίτλων

Ο Κάτοχος Αποθετήριου Τίτλου που επιθυμεί να μεταβιβάσει έναν ή
περισσότερους Αποθετήριους Τίτλους θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση του
διοικητικού συμβουλίου του Εκδότη προκειμένου να είναι έγκυρη η μεταβίβαση.
Η μεταβίβαση των Αποθετήριων Τίτλων θα απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη για
τον εν λόγω σκοπό, η οποία θα υπογράφεται ενώπιον συμβολαιογράφου που ασκεί
το επάγγελμά του στην Ολλανδία. Οι συμβαλλόμενοι της πράξης αυτής θα είναι ο
μεταβιβάζων, ο αποδέκτης της μεταβίβασης και ο Εκδότης. Το διοικητικό
συμβούλιο του Εκδότη ενδέχεται να εκκινήσει διαδικασία προσπελάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής τοποθεσίας της Etergo για τη μεταβίβαση Αποθετήριων Τίτλων,
υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαδικασία συμμορφώνεται με την Ενότητα
3:94 του Αστικού Κώδικα της Ολλανδίας.

Γ.6

Εισαγωγή στο
χρηματιστήριο και προς
διαπραγμάτευση των
Αποθετήριων Τίτλων της
Προσφοράς

Οι Αποθετήριοι Τίτλοι και οι Μετοχές δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο
αξιών. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Etergo δεν
προτίθεται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Μετοχών ή
των Αποθετήριων Τίτλων σε οργανωμένη αγορά.

Γ.7

Πληρωμές

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε κανένα μέρισμα για τα οικονομικά έτη 2014/2015, 2016
και 2017. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να δηλώσει ή να καταβάλει μερίσματα για
το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η
δημιουργία διαθεσίμων πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί μεσοπρόθεσμα για τη
χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης.

Γ.14

Εγγύηση

Οι υποχρεώσεις του Εκδότη βάσει των Αποθετήριων Τίτλων δεν είναι εγγυημένες.

Γ.5

Ενότητα Δ – Κίνδυνοι
Δ.4

Βασικές πληροφορίες
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο, την επιχειρηματική δραστηριότητα
σχετικά με τους
και τις λειτουργίες της Etergo:
βασικούς κινδύνους που
•
Ενδεχόμενη ύφεση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Etergo (καθώς
αφορούν τον εκδότη των
επίσης και σε άλλες αγορές ανά τον κόσμο) θα μπορούσε να επηρεάσει
υποκείμενων μετοχών
δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα της Etergo.
•

Η Etergo δραστηριοποιείται σε μια αγορά που αναπτύσσεται.

•

Τεχνολογικοί περιορισμοί των ηλεκτρικών οχημάτων.

•

Το μέγεθος αγοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων εξαρτάται από
τη νομοθεσία.

•

Τα σκούτερ έχουν απαγορευτεί σε ορισμένες πόλεις ή περιοχές πόλεων.

•

Οι προσπάθειες της Etergo να επεκτείνει τη διεθνή απήχηση του προϊόντος
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της μπορεί να αποτύχουν.

Δ.5

•

Οι ανακλήσεις προϊόντων και οι υποχρεώσεις βάσει εγγύησης μπορεί να
έχουν άμεσο κόστος και η μείωση των πωλήσεων των σκούτερ θα μπορούσε
να έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση της Etergo.

•

Τα οικονομικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά κατά
περιόδους, λόγω του εποχικού χαρακτήρα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της Etergo και των διακυμάνσεων στα λειτουργικά έξοδα.

•

Η Etergo Η χρηματοδότηση της Etergo εξαρτάται από τη φήμη της.

•

Τρίτα μέρη ενδέχεται να κατηγορήσουν την Etergo για παραβίαση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

•

Η Etergo δραστηριοποιείται σε περιορισμένο αριθμό κλάδων.

•

Η Etergo εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μελλοντική επιτυχία του
AppScooter και δεν έχει ανάλογο ιστορικό.

•

Η Etergo εξαρτάται από τις σχέσεις της με τους προμηθευτές.

Βασικές πληροφορίες
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τους Αποθετήριους Τίτλους και την Προσφορά
σχετικά με τους
της Etergo:
βασικούς κινδύνους που
Οι Bart Jacobsz Rosier και Marijn Flipse είναι μέλη του διοικητικού
αφορούν τον εκδότη των •
συμβουλίου του Εκδότη και της Etergo.
Αποθετήριων Τίτλων
•
Η Etergo ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καταβάλλει μερίσματα στο
μέλλον.
•

Η μεταβίβαση των Αποθετήριων Τίτλων υπόκειται σε περιορισμούς. Για τον
λόγο αυτό, οι επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν
ή να διαθέσουν με διαφορετικό τρόπο τους Αποθετήριους Τίτλους τους ή/και
να πωλήσουν τους Αποθετήριους Τίτλους στην τιμή που κατέβαλαν για την
απόκτησή τους.
Ενότητα Ε – Προσφορά

E.1

Καθαρά έσοδα και
εκτιμώμενα έξοδα

Το συνολικό κόστος της Προσφοράς ανέρχεται σε 158.500 EUR, από τα οποία
101.000 EUR αφορούν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τις μεταφράσεις του,
20.000 EUR αφορούν διεκπεραιώσεις με τον Εκδότη και την εγγραφή όλων των
επενδυτών στον Εκδότη, 15.000 EUR αφορούν τα λογιστικά έξοδα και 22.500
EUR για έξοδα της AFM (Netherlands Authority for the Financial Markets Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών). Το συνολικό ποσό των εσόδων
εξαρτάται από τον αριθμό των Αποθετήριων Τίτλων που πωλούνται. Τα συνολικά
καθαρά έσοδα θα ανέρχονται σε 8.841.500 EUR, εφόσον συγκεντρωθεί το ποσό
των 9.000.000 EUR.

E.2α

Λόγοι για την
Προσφορά και χρήση
των εσόδων

Ο Εκδότης αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Προσφορά
για να προωθήσει το AppScooter στην παραγωγή, ανάπτυξη νέου προϊόντος, να
εισχωρήσει στην αγορά και να εδραιώσει ένα δίκτυο διανομής και σέρβις, καθώς
και υπηρεσιών μετά την πώληση.
Ο Εκδότης δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων
από την εν λόγω Προσφορά για το κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς
εταιρικούς σκοπούς. Η Etergo δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει κατ’ ανώτατο
1.000.000 EUR των καθαρών εσόδων από την Προσφορά, προκειμένου να
εξαγοράσει Μετοχές από τους ιδρυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της
Etergo και του Εκδότη, Bart Jacobsz Rosier και Marijn Flipse. Στα επόμενα πέντε
έτη, η Etergo έχει σκοπό να εξαγοράσει επιπλέον Μετοχές από τους
προαναφερθέντες ιδρυτές για το ανώτατο ποσό του 1 εκατομμυρίου EUR ανά
ιδρυτή. Απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά Μετοχών
αξίας μεγαλύτερης των 300.000 EUR.

E.3

Όροι και προϋποθέσεις
της Προσφοράς

Μέγιστος αριθμός Αποθετήριων Τίτλων που διατίθενται προς έκδοση
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 60.000.000 Μετοχές
διατίθενται προς έκδοση στον Εκδότη, με συνολική ονομαστική αξία 500 EUR.
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Δεδομένου ότι ένας Αποθετήριος Τίτλος εκδίδεται για μία Μετοχή, ο μέγιστος
αριθμός Αποθετήριων Τίτλων που θα μπορούσαν να εκδοθούν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία είναι επίσης 60.000.000. Οι Αποθετήριοι Τίτλοι και οι υποκείμενες
Μετοχές θα εκδίδονται σε συνεχή βάση, με αποκλεισμό των δικαιωμάτων
προτίμησης των Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων.
Τιμή έκδοσης
Η Etergo έχει προσδιορίσει την αρχική Τιμή Έκδοσης των Αποθετήριων Τίτλων
στο ποσό των 0,33 EUR ανά Αποθετήριο Τίτλο. Το διοικητικό συμβούλιο του
Εκδότη διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Τιμή Έκδοσης ανά πάσα στιγμή
βάσει των υφιστάμενων αποτελεσμάτων, της ζήτησης για Αποθετήριους Τίτλους
ή/και σημαντικών αλλαγών στην αποτίμηση της Etergo λόγω συγκεκριμένων
εξελίξεων.
Κατανομή στους εγγραφόμενους επενδυτές
Ο Εκδότης θα επαληθεύει, μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας,
κατά πόσο το όνομα που έχει καταχωριστεί στη φόρμα εγγραφής αντιστοιχεί στο
όνομα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο η
Εταιρεία εισέπραξε το ποσό εγγραφής. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία, ο
εγγραφόμενος επενδυτής θα καλείται για δεύτερη διαδικασία ταυτοποίησης. Το
διοικητικό συμβούλιο του Εκδότη θα είναι σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένο,
κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης, να
αρνηθεί εγγραφές ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαδικασιών ταυτοποίησης.
Η έκδοση Αποθετήριων Τίτλων σε επενδυτές θα πραγματοποιείται σε
ηλεκτρονική μορφή. Ένας εγγραφόμενος επενδυτής θα θεωρείται ότι έχει
αγοράσει τους Αποθετήριους Τίτλους για τους οποίους πραγματοποίησε εγγραφή,
εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την ή τις διαδικασίες ταυτοποίησης και δεν
έχει λάβει ειδοποίηση ότι η εγγραφή του έχει απορριφθεί από το διοικητικό
συμβούλιο του Εκδότη, σύμφωνα με τους Όρους Εμπιστοσύνης.
Μητρώο Κατόχων Αποθετήριων Τίτλων
Οι Αποθετήριοι Τίτλοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων Αποθετήριων
Τίτλων, ένα μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο τηρείται από το διοικητικό
συμβούλιο του Εκδότη.
Αποπληρωμές
Οποιαδήποτε ποσά σε πλεόνασμα, τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει σε σχέση με
κάποιον περιορισμό ή εξαίρεση κατανομής, θα επιστρέφονται στον τραπεζικό
λογαριασμό από τον οποίο λήφθηκαν τα εν λόγω ποσά. Οι επιστροφές δεν
περιλαμβάνουν τόκο.
Προθέσεις για εγγραφή
Εξ όσων γνωρίζουν η Etergo και ο Εκδότης, κανένα μέλος των οργάνων διοίκησης
ή διαχείρισης ή κανένας από τους κυριότερους μετόχους δεν προτίθεται να
εγγραφεί στην Προσφορά.
Αγορά Αποθετήριων Τίτλων
Η αγορά των Αποθετήριων Τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Διαδικτυακή
τοποθεσία της Etergo. Η εγγραφή για Αποθετήριους Τίτλους από επενδυτές θα
πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η οποία είναι
προσπελάσιμη μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας της Etergo.
E.4

Ουσιώδη συμφέροντα σε
σχέση με την Προσφορά
(συμπεριλαμβανομένης
της σύγκρουσης
συμφερόντων)

Τόσο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Etergo όσο και ο Εκδότης και
σχεδόν όλο το προσωπικό της Etergo διατηρούν ουσιώδες συμφέρον επί της
Προσφοράς, με βάση την κατοχή από αυτούς Μετοχών της Etergo. Ενδέχεται να
υφίσταται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Seedrs Nominees Limited,
μετόχου, και της LeapFunder, κατόχου εγγύησης, διότι παρέχουν παρόμοιες
υπηρεσίες με τον Εκδότη. Σε παλαιότερη συμμετοχική χρηματοδότηση, φίλοι και
συγγενείς, καθώς και άτομα τα οποία σχετίζονταν τρόπον τινά με τις
ανταγωνίστριες εταιρείες της Etergo, έλαβαν έγκριση να επενδύσουν στην Etergo,
γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων.

E.5

Πρόσωπο ή οντότητα

Η οντότητα που προτίθεται είναι η Stichting Administratiekantoor Etergo II.
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που προτίθεται να
πωλήσει τους
Αποθετήριους Τίτλους
της Etergo
E.6

Μείωση

Οι Αποθετήριοι Τίτλοι και οι υποκείμενες Μετοχές θα εκδίδονται σε συνεχή βάση,
με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Κατόχων
Αποθετήριων Τίτλων. Οι υπάρχουσες επενδύσεις των Κατόχων Αποθετήριων
Τίτλων θα μειώνονται ανάλογα με το ποσό των νέων Αποθετήριων Τίτλων που
εκδίδονται. Στην περίπτωση εκδόσεων έως το μέγιστο ποσό έκδοσης, η άμεση
συνολική μείωση βάσει των 60.000.000 νέων Μετοχών που εκδόθηκαν θα είναι
30,171%.

E.7

Εκτιμώμενα έξοδα που
επιβαρύνουν τους
επενδυτές από την
Etergo και την Stichting
Administratiekantoor
Etergo II

Δεν ισχύει. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα από την Etergo ή, σε σχέση
με την Προσφορά, από την Stichting Administratiekantoor Etergo II
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