1.

SANTRAUKA

Santraukos sudaromos iš skelbimo reikalavimų, kurie vadinami „elementais“. Šie elementai yra numeruojami A–E
dalimis (A.1–E.7).
Šioje santraukoje pateikiami visi elementai, kuriuos būtina pateikti su tokio tipo vertybiniais popieriais ir emitentu.
Kadangi kai kurie elementai nėra būtini, elementų numeravimo sekoje gali būti tarpų.
Nors tam tikrą elementą būtina pateikti santraukoje dėl šio tipo vertybinių popierių ir emitento, gali būti, kad prie šio
elemento nėra jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju santraukoje pateikiamas trumpas elemento aprašymas ir
nurodoma, kad šis elementas „netaikomas“.
A dalis – Įvadas ir įspėjimai
A.1

Įvadas ir įspėjimai

Ši santrauka turėtų būti skaitoma kaip šio prospekto įvadas.
Prieš nuspręsdamas investuoti į depozitoriumo pakvitavimus investuotojas turėtų
įvertinti šiame prospekte pateikiamą informaciją.
Jei teismui pateikiamas ieškinys dėl šiame prospekte esančios informacijos, prieš
prasidedant teisminiam procesui ieškovui pagal nacionalinius Europos ekonominės
erdvės valstybės narės teisės aktus gali tekti padengti šio prospekto vertimo išlaidas.
Civilinė atsakomybė galioja tik tiems asmenims, kurie pateikė šią santrauką su
atitinkamu jos vertimu, tačiau tik jei santrauka skaitant kartu su kitomis šio prospekto
dalimis yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli arba skaitant kartu su kitomis šio
prospekto dalimis joje nepateikiama svarbi informacija, kuri galėtų padėti
investuotojams priimant sprendimą dėl investavimo į depozitoriumo pakvitavimus.

A.2

Sutikimas,
Netaikoma. Nei „Etergo“, nei emitentas nesutinka, kad šis prospektas būtų naudojamas
nurodymas, sąlygos ir vėlesniam finansinių tarpininkų vykdomam depozitoriumo pakvitavimų perpardavimui
pranešimas
ar galutiniam platinimui.
B dalis – Emitentas

B.1

Teisinis ir komercinis „Etergo B.V.“ Komercinis pavadinimas – „Etergo“. „Etergo“ nenaudoja jokių kitų
susijusių akcijų
firminių pavadinimų.
emitento pavadinimas

B.2

Juridinis adresas,
teisinis statusas,
galiojantys teisės
aktai ir registracijos
šalis

„Etergo B.V.“ yra privati ribotosios atsakomybės įmonė („besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid“), registruota Nyderlanduose, kuriai galioja Nyderlandų
įstatymai. Įmonė yra registruota Nyderlanduose 2014 m. gruodžio 1 d. Įmonės oficiali
buveinė („statutaire zetel“) yra Amsterdame, Nyderlanduose.

B.3

Svarbiausi veiksniai,
susiję su „Etergo“
veiklos pobūdžiu ir
pagrindine veikla

„Etergo“ pagrindinė veikla apima elektrinių transporto priemonių kūrimą, gamybą,
rinkodarą ir pardavimą bei techninę priežiūrą. Šio prospekto parengimo dieną įmonė
turėjo tik vieną produktą – aukštos klasės elektrinį motorolerį „AppScooter“.

B.4

Svarbiausios pastarojo
meto tendencijos,
kurios veikia „Etergo“
ir pramonės sritis,
kuriose ji vykdo
veiklą

„Etergo“ mano, kad toliau nurodytos tendencijos gali stipriai paveikti pramonės sritį,
kurioje įmonė vykdo savo veiklą, bei įmonės užimamą poziciją. Palanki valdžios
politika, mažėjančios ličio jonų akumuliatorių kainos, ilgesnis nuvažiuojamas atstumas
ir technologiniai pasiekimai bei didesnis pasirinkimas rinkoje gerokai paspartino
elektrinių transporto priemonių pramonės augimą. Benzininių motorolerių uždraudimas
tam tikrose Europos šalyse verčia vartotojus ir gamintojus persiorientuoti ir atsisakyti
bet kokių transporto priemonių su vidaus degimo varikliais. Valdžios institucijoms
toliau skatinant perėjimą prie elektrinių transporto priemonių ir griežtinant degalų
sąnaudų standartus bei finansiškai remiant potencialius elektrinių transporto priemonių
pirkėjus, miestuose plačiau išvystyta įkrovimo stotelių infrastruktūra, kuri anksčiau
buvo didžiuliu barjeru elektrinių transporto priemonių rinkoje.

B.5

Grupės ir „Etergo“
pozicijos grupėje
aprašymas

Netaikoma, „Etergo B.V.“ neturi jokių filialų ir nėra grupės dalis.
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B.6

Asmenys, kuriems
tiesiogiai arba
netiesiogiai priklauso
registruotina „Etergo“ M.L. Flipse Holding B.V.
kapitalo dalis arba
Rosier Holding B.V.
balsavimo teisė, ir
kiekis
A.P. Kooi Beheer B.V.

Skirtingos balsavimo
teisės

Akcijų skaičius % akcijų

faktiškajam
savininkui

50 546 000

36,40%

Marijn Flipse

41 354 000

29,78%

Bart Jacobsz
Rosier

8 100 000

5,83%

Pieter Kooi

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22 550 127

16,24%

55 investuotojai.
(ne „Leapfunder“)

Seedrs Nominees Ltd.

16 315 789

11,75%

2 393 investuotojai.
(ne „Seedrs“)

Iš viso

138 865 916

100%

Kiekvieno akcininko balsavimo teisės yra tokios pat, išskyrus tai, kad pagal akcininkų
susitarimą, „Seedrs Nominees Limited“ suteikta veto teisė, padedanti išvengti
akcininkų susitarimo pakeitimų, kurie galėtų neigiamai paveikti investuotojų
atstovaujamą akcijų paketą.
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B.7

Atrinkta svarbi
ankstesnė finansinė
informacija

Audituotos pelno nuostolių ir balanso ataskaitos santrauka (EUR):
2017
Fiksuotas nematerialusis
turtas

2016

2014/2015

935 456

477 234

112 718

81 484

29 747

2 895

3 139 886

54 723

22 974

487 970

201 741

145 203

Bendras turtas

4 644 796

763 445

283 790

Akcininkų kapitalas

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

Fiksuotas materialusis
turtas
Apyvartinės lėšos
Grynieji pinigai / pinigų
ekvivalentai

Ilgalaikiai įsiskolinimai
Esami įsipareigojimai
Bendras kapitalas ir
įsipareigojimai

Neaudituotos pelno nuostolių ir balanso ataskaitos santrauka (EUR):
2018-06-30
(NEAUDITUOTA)

2017-06-30
(NEAUDITUOTA)

nematerialusis

1 752 286

673 411

Fiksuotas materialusis turtas

152 369

30 748

Apyvartinės lėšos

319 126

85 356

2 448 465

1 347 956

Bendras turtas

4 672 246

2 137 471

Akcininkų kapitalas

3 031 731

2 039 792

Ilgalaikiai įsiskolinimai

1 251 852

15 430

388 663

82 249

4 672 246

2 137 471

Fiksuotas
turtas

Grynieji pinigai
ekvivalentai

/

pinigų

Esami įsipareigojimai
Bendras
kapitalas
įsipareigojimai

ir

Pinigų srautų ataskaita (EUR):
2017
Pinigų srautai iš įmonės
veiklos
Pinigų srautai iš
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2016

2014/2015

(4052 791 EUR)

(436 195 EUR)

(63 684 EUR)

(591 204 EUR)

(429 265 EUR)

(115 613 EUR)

investavimo veiklos
Pinigų srautai iš
finansavimo veiklos
Grynųjų pinigų
judėjimas bankuose ir
įmonės veikloje (bendri
pinigų srautai)

4 930 224 EUR

921 998 EUR

324 500 EUR

286 229 EUR

56 538 EUR

145 203 EUR

Neaudituota pinigų srautų ataskaita (EUR):

Pinigų srautai iš įmonės
veiklos
Pinigų srautai iš investavimo
veiklos

2018-06-30
(NEAUDITUOTA)

2017-06-30
(NEAUDITUOTA)

1 703 609 EUR

(499 352 EUR)

(887 715 EUR)

(197 178 EUR)

Pinigų srautai iš finansavimo
veiklos

1 144 601 EUR

1 842 745 EUR

Grynųjų pinigų judėjimas
bankuose ir įmonės veikloje
(bendri pinigų srautai)

1 960 495 EUR

1 146 215 EUR

Pranešimas apie esminius pakeitimus:
Vieninteliai reikšmingi bendrovės finansiniai pokyčiai po 2017 m. buvo 2018 m. kovo,
balandžio ir birželio mėn. trijų privačių investuotojų 1,2 milijonų eurų grynųjų pinigų
investicijos konvertuojamąja paskola (apdorotos neaudituotais skaičiais 2018 m.
birželio 30 d.), ir 2018 m gruodžio mėn. 10 milijonų eurų Vokietijos investuotojo
investicija. Visi reikšmingi pokyčiai buvo apdoroti neaudituojamoje kapitalizacijos ir
įsiskolinimo lentelėje 2018 m. gruodžio 31 d. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki šio
Prospekto datos reikšmingų pokyčių nebuvo.
B.9

Pelningumo prognozė Netaikoma. Prospekte nepateikiamos jokios pelningumo prognozės.

B.10 Ankstesnių audito
ataskaitų duomenys

Netaikoma. Nepriklausomų auditorių ataskaitose nėra jokių duomenų dėl ankstesnės
finansinės informacijos už metus, kurie baigėsi 2017, 2016 ir 2014/2015 m. gruodžio
31 d.

B.11 Apyvartinio kapitalo
ataskaita

„Etergo“ valdybos nuomone „Etergo“ apyvartinis kapitalas yra pakankamas, kad būtų
galima padengti esamus poreikius mažiausiai 12 mėn. nuo šio prospekto išleidimo
datos.

„Etergo“ įsteigta kaip privati ribotosios atsakomybės įmonė pagal Nyderlandų
B.31 Informacija apie
depozitoriumo
įstatymus („besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“) 2014 m. gruodžio
pakvitavimų emitentą 1 d. dalyvaujant civilinės teisės notaro pavaduotojui Nyderlanduose. „Etergo“
registruotoji buveinė yra Amsterdame, Nyderlanduose. Adresas: Koningin
Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdamas, Nyderlandai; telefono numeris: +31 (0)152023160.
B.32 Informacija apie
„Stichting Administratiekantoor Etergo II“ fondas (stichting) pagal Nyderlandų
depozitoriumo
įstatymus įsteigtas [●] notariniu aktu 2018 m. Tresto sąlygas emitentas patvirtino [●]
pakvitavimų emitentą notariniu aktu. Emitentas yra registruotas Nyderlandų prekybos rūmų verslo registre
numeriu [●]. Registruotoji emitento buveinė yra Amsterdame, Nyderlanduose. Adresas:
Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdamas, Nyderlandai, telefono numeris:
+31 (0)15-2023160, el. pašto adresas: finance@etergo.com.
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C dalis – Vertybiniai popieriai
C.1

Tipas ir klasė,
vertybinių popierių
identifikacinis
numeris

Akcijos ir depozitoriumo pakvitavimai sukurti ir bus išleisti pagal Nyderlandų
įstatymus. Emitentas kiekvienai akcijai išleidžia po vieną depozitoriumo pakvitavimą.
Depozitoriumo pakvitavimas negali būti konvertuojamas į akciją. Depozitoriumo
pakvitavimai yra registruoti depozitoriumo pakvitavimų savininko vardu
Depozitoriumo pakvitavimų savininkų registre. Registracija atliekama be jokio
mokesčio.

C.2

Valiuta

Akcijos ir depozitoriumo pakvitavimai išreiškiami eurais (EUR).

C.3

Akcijų ir
depozitoriumo
pakvitavimų skaičius
ir nominali vertė

„Etergo“ išleistasis kapitalas sudaro 1 388,65916 EUR, kuris padalytas į 138 865 916
akcijas, o kiekvienos akcijos nominali vertė yra 0,00001 EUR. Visos neapmokėtos
akcijos visiškai apmokamos. Šiuo siūlymu emisijai teikiama 60 000 000 depozitoriumo
pakvitavimų, kurių kiekvieno nominali vertė yra 0,00001 EUR.

C.4

Su akcijomis
susijusios teisės

Akcijos atitinkami suteikia teisę į dividendus, kurie mokami už akcijas, ir likvidavimo
išmokas. Be to, kiekviena akcija suteikia teisę į vieną balsą visuotiniame akcininkų
susirinkime. Akcininkams suteikiama pirmumo teisė, kuri proporcingai atitinka jūsų
turimą akcijų skaičių.

Su depozitoriumo
pakvitavimais
susijusios teisės

Kiekvienas depozitoriumo pakvitavimas suteikia teisę į vieną balsą depozitoriumo
pakvitavimų savininkų susirinkime. Depozitoriumo pakvitavimai suteikia teisę į
paskirstymus ir mokėjimus už akcijas. Depozitoriumo pakvitavimų savininkas, kuriam
suteikiama teisė į vieną penktąją balsų depozitoriumo pakvitavimų savininkų
susirinkime gali prašyti sušaukti depozitoriumo pakvitavimų savininkų susirinkimą.
Gavus raštišką depozitoriumo pakvitavimų savininkų, kurie turi teisę į mažiau nei vieną
ketvirtąją balsų depozitoriumo pakvitavimų savininkų susirinkime, emitento taryba
paskirs vieną papildomą narį iš emitento valdybos.
Depozitoriumo pakvitavimų savininkai neturi teisės dalyvauti visuotiniame
susirinkime, teisės prašyti depozitoriumo pakvitavimą konvertuoti į akciją ar pirmumo
teisių, kai išleidžiami nauji depozitoriumo pakvitavimai.

C.5

Akcijų perleidimo
apribojimai

Akcijoms galioja perleidimo apribojimai, todėl akcininkas, kuris nori perleisti akcijas,
turi pranešti apie savo ketinimus „Etergo“ valdybai, pvz., turi nurodyti akcijų skaičių,
kurias ketina perleisti, ir numatomo gavėjo vardą ir pavardę ar pavadinimą. Pranešimas
bus laikomas kaip akcijų pasiūlymas esamiems akcininkams, kurį jie gali įvertinti.

Depozitoriumo
pakvitavimų
perleidimo
apribojimai

Depozitoriumo pakvitavimų savininkas, kuri ketina perleisti vieną ar kelis
depozitoriumo pakvitavimus, turi gauti emitento valdybos leidimą, kad perleidimas
būtų teisėtas. Šiam tikslui depozitoriumo pakvitavimams bus reikalingas notarinis
patvirtinimas, kuris atliekamas pas civilinės teisės notarą Nyderlanduose, o kartu turi
dalyvauti perleidėjas, perėmėjas ir emitentas. Emitento valdyba per „Etergo“ svetainę
gali pradėti depozitoriumo pakvitavimų perleidimo procesą, jei toks procesas atitinka
Nyderlandų civilinio kodekso dalį 3:94.

C.6

Depozitoriumo
pakvitavimų
pasiūlymo įtraukimas
į biržos sąrašus ir
įtraukimas į prekybą

Depozitoriumo pakvitavimai ir akcijos neįtraukiamos į vertybinių popierių biržos
sąrašus. Prospekto parengimo dieną „Etergo“ neketina teikti prašymo įtraukti akcijas ar
depozitoriumo pakvitavimus į prekybą reguliuojamoje biržoje.

C.7

Mokėjimai

Įmonė nemokėjo jokių dividendų 2014/2015, 2016 ir 2017 finansiniais metais. Įmonė
neketina paskelbti ar išmokėti dividendų už metus, kurie baigėsi 2018 m. gruodžio 31
d., ar už pusmetį. Per pusmetį gauti pinigai tikriausiai bus panaudoti lėšoms kaupti.

C.14 Garantija

Depozitoriumo pakvitavimai emitento įsipareigojimų negarantuoja.
D dalis – Rizika
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D.4

D.5

Svarbiausia
informacija apie
pagrindines rizikas,
kurios gresia akcijų
emitentui

Svarbiausia
informacija apie
pagrindines rizikas,
kurios gresia
depozitoriumo
pakvitavimų emitentui

Su „Etergo“ pramonės sritimi, verslu ir veikla susijusi rizika.
•

Rinkų, kurios veiklą vykdo „Etergo“, (bei kitų rinkų pasaulyje) nuosmukis gali
neigiamai paveikti „Etergo“ verslą.

•

„Etergo“ veikia besivystančioje rinkoje.

•

Elektrinių transporto priemonių technologiniai apribojimai.

•

Šios klasės transporto priemonių rinkos dydis priklauso nuo teisės aktų.

•

Motoroleriai yra draudžiami tam tikruose miestuose ar miestų dalyse.

•

„Etergo“ gali nepasisekti plėsti savo produkto pardavimo tarptautiniu mastu.

•

Dėl produkto atšaukimų ir garantinių įsipareigojimų galima patirti tiesioginių
išlaidų, o sumažėję motorolerių pardavimai gali materialiai neigiamai paveikti
„Etergo“ verslą.

•

Finansiniai rezultatai tam tikrais laikotarpiais gali stipriai svyruoti dėl „Etergo“
verslo sezoniškumo ir veiklos išlaidų pokyčių.

•

„Etergo“ finansavimas priklauso nuo jos reputacijos.

•

Trečiosios šalys gali apkaltinti „Etergo“ dėl intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimo.

•

„Etergo“ veiklą vykdo ribotame sektorių skaičiuje.

•

„Etergo“ stipriai priklauso nuo „AppScooter“ sėkmės ateityje ir neturi jokios
istorijos.

•

„Etergo“ priklauso nuo savo santykių su tiekėjais.

Su „Etergo“ depozitoriumo pakvitavimų ir pasiūlymu susijusi rizika.
•

Bart Jacobsz Rosier ir Marijn Flipse yra emitento ir „Etergo“ valdybos nariai.

•

Ateityje „Etergo“ gali būti nepajėgi mokėti dividendų.

•

Depozitoriumo pakvitavimų perleidimui taikomi apribojimai. Dėl šios priežasties
investuotojai gali negalėti parduoti ar kitaip disponuoti turimais depozitoriumo
pakvitavimais ir (arba) parduoti savo depozitoriumo pakvitavimų už kainą, kurią
mokėjo pirkdami.
E dalis – Pasiūlymas

Grynosios pajamos ir
apytikslės išlaidos

Bendrosios pasiūlymo išlaidos yra 158 500 EUR, iš kurių 101 000 EUR yra skirta šiam
prospektui parengti ir išversti, 20 000 EUR emitentui įsteigti ir visiems emitento
investuotojams užregistruoti, 15 000 EUR buhalterinėms paslaugoms ir 22 500 EUR
AFM išlaidoms. Bendra pajamų suma priklauso nuo parduotų depozitoriumo
pakvitavimų skaičiaus. Bendros grynosios pajamos sieks 8 841 500 EUR, jei bus
surinkta 9 000 000 EUR.

E.2a Pasiūlymo priežastys
ir pajamų
panaudojimas

Emitentas siekia grynąsias pajamas iš pasiūlymo panaudoti „AppScooter“ perkėlimui į
gamybą, naujų gainių kūrimui, įėjimui į rinką bei platinimo, techninės priežiūros ir
garantinių paslaugų tinklui sukurti.

E.1

Emitentas taip pat grynųjų pajamų iš šio pasiūlymo dalį panaudos darbiniam kapitalui
ir kitiems bendriesiems įmonėms tikslams. „Etergo“ taip pat gali panaudoti ne daugiau
kaip 1 000 000 EUR iš grynųjų pajamų iš pasiūlymo akcijoms iš steigėjų ir „Etergo“
valdybos narių bei emitento, Bart Jacobsz Rosier ir Marijn Flipse išpirkti. Akcijų, kurių
vertė viršija 300 000 EUR, išpirkimui būtinas visuotinio akcininkų susirinkimo
patvirtinimas.
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E.3

Pasiūlymo sąlygos

Didžiausias depozitoriumo pakvitavimų skaičius emisijoje
Prospekto parengimo dieną emitentas emisijai turi 60 000 000 akcijų, kurių bendra
nominalo vertė yra 500 EUR. Kadangi vienas depozitoriumo pakvitavimas yra skirtas
vienai akcijai, didžiausias depozitoriumo pakvitavimų skaičius emisijoje šią dieną taip
pat yra 60 000 000. Depozitoriumo pakvitavimai ir susijusios akcijos bus leidžiamos
nuolat, išskyrus depozitoriumo pakvitavimų savininkų pirmumo teises.
Emisijos kaina
„Etergo“ yra nustačiusi pradinę depozitoriumo pakvitavimų emisijos kainą, kuri yra
lygi 0,33 EUR už depozitoriumo pakvitavimą. Emitento valdyba pasilieka teisę bet
kuriuo metu keisti emisijos kainą pagal esamus rezultatus, depozitoriumo pakvitavimų
paklausą ir (arba) didelius „Etergo“ vertės pokyčius dėl konkrečių išradimų.
Paskirstymas nariams
Emitentas naudodamasis automatizuota elektronine procedūra tikrins, ar pasirašymo
formoje nurodytas vardas ir pavardė sutampa su vardu ir pavarde, kuriais yra registruota
banko sąskaita, iš kurios įmonė gavo nario mokestį. Jei aptinkama neatitikimų, narys
kviečiamas pakartotinei identifikavimo procedūrai. Emitento valdyba visada turi teisę
savo nuožiūra nenurodydama priežasčių atmesti nario mokestį nepaisant identifikavimo
procedūros rezultatų.
Depozitoriumo pakvitavimų emisija investuotojams vykdoma elektroniniu būdu. Jei
nario identifikavimo procedūra (-os) įvykdoma sėkmingai, bet jis negauna pranešimo,
kad jo nario mokestį emitento valdyba pagal tresto sąlygas atmetė, laikoma, kad narys
depozitoriumo pakvitavimus gavo.
Depozitoriumo pakvitavimų savininkų registras
Depozitoriumo pakvitavimai registruojami elektronine forma
pakvitavimų savininkų registre, kuri prižiūri emitento valdyba.

depozitoriumo

Grąžinimas
Bet kokios papildomos lėšos, kurias įmonė gauna dėl paskirstymo apribojimų ar
atmetimo, bus grąžintos į banko sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo gautos. Grąžinant
lėšas palūkanos neskaičiuojamos.
Ketinimai tapto nariu
Kiek žinoma „Etergo“ ir emitentui, jokie administracijos ar valdybos nariai arba didieji
akcininkai neketina tapti pasiūlymo nariais.
Depozitoriumo pakvitavimo įsigijimas
Depozitoriumo pakvitavimus galima įsigyti „Etergo“ svetainėje. Depozitoriumo
pakvitavimų investuotojai gali užsisakyti atlikdami užsakymo procedūrą, kuri vykdoma
„Etergo“ svetainėje.
E.4

Su pasiūlymu susiję
interesai (įkaitant
interesų konfliktą)

„Etergo“ ir emitento valdybos nariai bei beveik visi „Etergo“ personalo nariai turi su
pasiūlymu susijusių interesų, nes jiems priklauso „Etergo“ akcijos. „Seedrs Nominees
Limited“ akcininkas ir įgaliotasis asmuo „LeapFunder“ gali patekti į galimą interesų
konfliktą, nes jie teikia panašias paslaugas kaip emitentas. Ankstesniuose sutelktinio
finansavimo etapuose draugams ir šeimos nariams bei kitiems žmonėms, kaip nors
susiję su įmonėmis, kurios yra „Etergo“ konkurentais, buvo leidžiama investuoti į
„Etergo“, dėl to galėjo kilti interesų konfliktas.

E.5

Fizinis arba juridinis
asmuo, parduodantis
„Etergo“
depozitoriumo
pakvitavimus

Pasiūlymą teikia „Stichting Administratiekantoor Etergo II“.

E.6

Akcijų vertės
sumažėjimas

Depozitoriumo pakvitavimai ir susijusios akcijos bus leidžiamos nuolat, išskyrus
depozitoriumo pakvitavimų savininkų pirmumo teises. Savininkų turimų
depozitoriumo pakvitavimų vertė bus mažinama proporcingai pagal naujų
depozitoriumo pakvitavimo emisijos kiekį. Jei emisija siekia didžiausią emisiją,
bendras vertės mažinimas esant 60 000 000 naujų akcijų emisijai bus 30,171 %.
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E.7

Apytikslės išlaidos,
kurias „Etergo“,
„Stichting
Administratiekantoor
Etergo II“ reikalauja
padengti iš
investuotojų

Netaikoma. „Etergo“ arba, kai tai susiję su pasiūlymu, „Stichting Administratiekantoor
Etergo II“ nereikalaus iš investuotojų padengti jokių išlaidų.
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