Sammenfatninger består af oplysningskrav, som kaldes “elementer”. Disse elementer er
nummereret i afsnittene A-E (A.1-E.7).
Denne sammenfatning indeholder alle de elementer, der skal indgå i en sammenfatning for denne
type værdipapirer og udstederen. Nogle elementer behøver ikke at tages op; derfor kan der være
huller i nummereringen af elementerne.
Selvom et element skal medtages i sammenfatningen på grund af typen af værdipapirer og
udstederen, er det muligt at der ikke kan gives nogen relevant information om elementet. I dette
tilfælde er der i sammenfatningen medtaget en kort beskrivelse af elementet inklusive en angivelse
om, at et sådant element er “ikke relevant”.
Afsnit A – Indledning og advarsler
A.1

Indledning og
advarsler

Denne sammenfatning bør læses som en indledning til denne prospekt.
Enhver beslutning om at investere i depotbeviser bør være baseret på
investorens vurdering af dette prospekt i sin helhed.
Når et krav, der er relateret til oplysningerne i denne prospekt, indbringes for
en domstol, skal den investor, som optræder som sagsøger, i overensstemmelse
med den nationale lovgivning i medlemsstaterne af det europæiske økonomiske
samarbejdsområde (EØS), eventuelt bære omkostningerne i forbindelse med
oversættelsen af dette prospekt, inden retssagen indledes.
Civilretligt erstatningsansvar kan kun kræves af de personer, som har fremlagt
sammenfatningen inklusive oversættelsen heraf, men kun hvis
sammenfatningen er vildledende, ukorrekt eller uforenelig, når den læses
sammen med de øvrige dele af prospektet, eller hvis den sammen med de andre
dele af prospektet ikke giver nøgleinformation, som hjælper investorerne med
at tage en beslutning om, hvorvidt de overvejer at investere i depotbeviserne.

A.2

Samtykke, indikation,
betingelser og
meddelelser

Ikke relevant. Hverken Etergo eller udstederen samtykker i at prospektet
anvendes for efterfølgende videresalg eller endelig placering af depotbeviserne
via finansielle mellemhandlere.
Afsnit B – Udstederen

B.1

Juridisk navn og
virksomhedsnavn på
udstederen af de
underliggende aktier

Etergo B.V. Virksomhedsnavnet er Etergo. Etergo har ikke andre
virksomhedsnavne.

B.2

Hjemsted, retlig form,
lovgivning og
indregistreringsland

Etergo B.V. er et privatejet selskab med begrænset ansvar (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under hollandsk lov og har
hjemsted i Holland. Selskabet blev stiftet i Holland den 1. december 2014.
Selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted (statutaire zetel) i Amsterdam,
Holland.

B.3

Nøglefaktorer som
vedrører Etergos
virksomhed og dennes
hovedaktiviteter

Etergos hovedaktiviteter er udvikling, produktion, markedsføring og salg og
service af el-køretøjer. På tidspunktet for offentliggørelsen af dette prospekt har
Etergo kun ét produkt, som er AppScooter, en el-scooter i premiumklassen.

B.4

Vigtige nylige trends,
som påvirker Etergo
og de brancher, hvor
den er aktiv

Ifølge Etergo kan følgende trends have en betydelig indvirkning på den branche,
selskabet opererer i, samt på selskabets position heri. En kombination af
regeringens støtte, mindre udgifter for litiumion-batterier, øget rækkevidde og
teknologiske fremskridt, og flere valgmuligheder på markedet, har ført til en
betydelig vækst i el-køretøjsbranchen. På grund af et forbud mod benzindrevne
scootere i Europa undgår både forbrugere og producenter alle typer køretøjer
med forbrændingsmotorer. I takt med at regeringer fortsat stimulerer

overgangen til el-køretøjer gennem øgede standarder for brændstoføkonomi og
økonomiske incitamenter for potentielle købere af el-køretøjer, har byerne
udvidet deres infrastruktur for ladestationer i byområder, hvilket tidligere var
en betydelig barriere for markedet for el-køretøjer.
B.5

Beskrivelse af
koncernen og Etergos
position i koncernen

B.6

Personer, som direkte
og indirekte har en
anmeldelsespligtig
interesse i Etergos
kapital eller
stemmeret, sammen
med antallet

B.7

Ikke relevant. Etergo B.V. har ingen datterselskaber og udgør ikke del af en
koncern.

Antal aktier

% aktier

Retmæssig ejer

M.L. Flipse Holding
B.V.

50.546.000

36,40 %

Marijn Flipse

Rosier Holding B.V.

41.354.000

29,78 %

Bart
Rosier

A.P. Kooi Beheer B.V.

8.100.000

5,83 %

Pieter Kooi

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22.550.127

16,24 %

55 investorer.
(Ikke
Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16.315.789

11,75%

2,393 investorer.
(Ikke Seedrs)

Totalt

138.865.916

100 %

Jacobsz

Forskellige
stemmerettigheder

Alle aktionærer har samme stemmeret, dog med den undtagelse, at Seedrs
Nominees Limited i overensstemmelse med aktionæraftalen har vetoret for at
forhindre ændringer i aktionæraftalen, som har præjudicerende virkning på
interesserne af de investorer, som de repræsenterer.

Udvalgte historiske
vigtige finansielle
oplysninger

Sammenfatning af reviderede resultatopgørelser og balance (i EUR):
2017

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

Samlede aktiver

4.644.796

763.445

283.790

Egenkapital

4.300.545

(556.800)

(104.506)

Immaterielle
anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Kontanter/likvide midler

Langfristet gæld

33.301

16.599

294.500

Kortfristet gæld

310.950

1.303.646

93.796

4.644.796

763.445

283.790

Total egenkapital og gæld

Sammenfatning af ureviderede resultatopgørelser og balance (i EUR):
30.06.2018
(UREVIDERET)
Immaterielle anlægsaktiver

30.06.2017
(UREVIDERET)
673.411

1.752.286
Materielle anlægsaktiver

30.748
152.369

Omsætningsaktiver

85.356
319.126

Kontanter/likvide midler
2.448.465

1.347.956

Samlede aktiver

4.672.246

2.137.471

Egenkapital

3.031.731

2.039.792

Langfristet gæld

1.251.852

15.430

Kortfristet gæld

388.663

82.249

4.672.246

2.137.471

Total egenkapital og gæld

Likviditetsregnskab (i EUR):
2017

2016

2014/201
5

fra

(4.052.791
EUR)

(436.195
EUR)

(63.684
EUR)

Likviditet
fra
investeringsvirksomhed

(591.204 EUR)

(429.265
EUR)

(115.613
EUR)

(4.930.224
EUR)

(921.998
EUR)

(324.500
EUR)

Likviditet
operationelle
aktiviteter

Likviditet
finansieringsaktiviteter

fra

Ændringer i banktilgodehavender
og kontante midler
(total likviditet)

(286.229 EUR)

(56.538 EUR)

(145.203
EUR)

Urevideret likviditetsregnskab (i EUR):

30.06.2018
(UREVIDERET)

30.06.2017
(UREVIDERET)

Likviditet
operationelle
aktiviteter

fra

1.703.609 EUR

(499.352 EUR)

Likviditet
investeringsvirksomhed

fra

(887.715 EUR)

(197.178 EUR)

Likviditet
finansieringsaktiviteter

fra

(1.144.601 EUR)

(1.842.745
EUR)

Ændringer i banktilgodehavender og
kontante
midler
(total likviditet)

(1.960.495 EUR)

(1.146.215
EUR)

Meddelelse om væsentlige ændringer:
De eneste markante ændringer i selskabets økonomiske position ved udgangen
af 2017 var kontante investeringer på 1,2 mio. EUR fra tre private investorer i
form af et konvertibelt lån (behandlet i de ureviderede tal pr. 30. juni 2018) i
marts, april og juni 2018 og en investering på 10 mio. EUR foretaget af en
tysk investor i december 2018. Samtlige markante ændringer er blevet
behandlet i den ureviderede kapitalisering og tabellen over gældsforpligtelser
pr. 31. december 2018. Ingen markante ændringer har fundet sted i perioden
fra den 31. december 2018 til datoen for dette prospekt.
B.9

Profitprognose

Ikke relevant. Prospektet indeholder ingen profitprognoser.

B.10

Forbehold for
historiske
revisionsrapporter

Ikke relevant. Der er ingen forbehold i den uafhængige revisors rapport om
historiske økonomiske oplysninger for de regnskabsår, som sluttede den 31.
december 2017, 2016 og 2014/2015.

B.11

Erklæring om
driftskapital

Ifølge Etergos bestyrelse er Etergos driftskapital tilstrækkelig til at dække de
nuværende krav i en periode på under mindst 12 måneder fra og med datoen
for dette prospekt.

B.31

Oplysninger om
udstederen af de
underliggende aktier

Etergo er grundlagt som et selskab med begrænset ansvar under nederlandsk lov
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ved et dokument, der
er oprettet den 1. december 2014 for en civilretlig notar i Holland. Etergos
hjemsted er Amsterdam, Holland. Adressen er Koningin Wilhelminaplein 33,
1062 HJ Amsterdam, Holland; telefonnummeret er +31 (0)15-2023160.

B.32

Oplysninger om
udstederen af
depotbeviserne

Stichting Administratiekantoor Etergo II er en stiftelse (stichting) under
nederlandsk lov, som er oprettet ved notarialakt den 15. december 2018.
Stiftelsens betingelser er godkendt af udstederen ved notarialakt den 15.
december 2018. Udstederen er registreret i Handelskammeret i Holland under
nummer 73113336. Udstederens hjemsted er Amsterdam, Holland. Adressen er
Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Holland; telefonnummeret
er +31 (0)15-2023160 og e-mailadressen er info@etergo.com.
Afsnit C – Værdipapirer

C.1

Type og kategori,
identifikationsnummer
for værdipapirer

Aktierne og depotbeviserne er oprettet under nederlandsk lov og vil blive
udstedt under nederlandsk lov. Udstederen udsteder et depotbevis for hver
aktie. Depotbeviserne kan ikke konverteres til aktier. Depotbeviserne er
registreret under navnet på indehaveren af depotbeviset i registeret over
indehavere af depotbeviser. Registreringen medfører ingen omkostninger.

C.2

Valuta

Aktierne og depotbeviserne er udstedt i euro (EUR).

C.3

Antal af aktier og
depotbeviser og
nominel værdi

Den tegnede kapital i Etergo beløber sig til 1.388,65916 EUR opdelt i
138.865.916 aktier med en nominel værdi på 0,00001 EUR hver. Alle
udestående aktiver er fuldt ud indbetalt. Inden for rammerne af denne emission
er der op til 60.000.000 depotbeviser tilgængelige for udstedelse med en
nominel værdi af 0,00001 EUR hver.

C.4

Rettigheder, som er
knyttet til aktierne

Aktierne giver ret til forholdsmæssig udbetaling af udbytte, som betales for
aktierne og betalinger, som hidrører fra likvidation. Desuden giver hver aktie ret
til at afgive en stemme på generalforsamlingen. Aktionærerne har fortegningsret
i forhold til deres aktiebeholdning.

Rettigheder, som er
knyttet til
depotbeviserne

Hvert depotbevis giver indehaveren ret til at afgive en stemme ved
depotbevisindehavernes møde. Depotbeviserne giver ret til uddelinger og
betalinger, som forfalder til betaling og i forbindelse med de underliggende
aktier. Depotbevisindehavere, som har ret til at afgive en femtedel af stemmerne
på depotbevisindehavernes møde, kan anmode om et møde af
depotbevisindehaverne.
På
skriftlig
anmodning
fra
et
antal
depotbevisindehavere, som har ret til at afgive mindst en fjerdedel af stemmerne
på depotbevisindehavernes møde, skal udstederens bestyrelse udpege et
yderligere medlem af udstederens bestyrelse.
Depotbevisindehavere har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen, ret til at
anmode om konvertering af et depotbevis til en aktie og heller ikke
fortegningsret ved udstedelse af nye depotbeviser.

C.5

Begrænsninger for
overdragelse af aktier

Aktierne er underlagt begrænsninger for overdragelse i det omfang, at en
aktionær, som ønsker at overdrager aktier, skal meddele sin hensigt til Etergos
bestyrelse. En sådan meddelelse skal omfatte antallet af aktier, som ønskes
overdraget, og navnet på den foreslåede modtager. Meddelelsen anses for at
være kvalificeret som et tilbud på aktier til de eksisterende aktionærer, som de
kan overveje.

Begrænsninger for
overdragelse af
depotbeviser

Den depotbevisindehaver, som ønsker at overdrage et/flere depotbevis/er, skal
indhente godkendelse fra udstederens bestyrelse for at overdragelsen skal være
gyldig. Overdragelsen af depotbeviserne kræver en notarialakt, som er beregnet
til dette formål, som udføres for en civilretlig notar i Holland, og parterne i
notarialakten skal være overdrageren, modtageren og udstederen. Udstederens
bestyrelse kan indlede en procedure for overdragelse af depotbeviserne, der er
tilgængelig via Etergos website, forudsat at en sådan procedure er i
overensstemmelse med artikel 3:94 i den nederlandske borgerlige lovbog
(Burgerlijk Wetboek).

C.6

Notering og optagelse
af emissionens
depotbeviser til handel

Depotbeviserne og aktierne er ikke børsnoterede. På datoen for dette prospekt
har Etergo ikke til hensigt at ansøge om at aktierne eller depotbeviserne skal
optages til handel på et reguleret marked.

C.7

Udbetalinger

C.14

Garanti

Selskabet har ikke udbetalt noget udbytte i regnskabsårene 2014/2015, 2016 og
2017. Selskabet har ikke til hensigt at fastsætte eller udbetale udbytte for
regnskabsåret, som sluttede den 31. december eller på mellemlangt sigt.
Likviditetsskabelse på mellemlangt sigt vil højst sandsynlig blive brugt til at
finansiere vækstmuligheder.
Udstederens forpligtelser i forbindelse med depotbeviserne er ikke garanteret.
Afsnit D – Risici

D.4

Nøgleinformation om
de vigtigste risici, som
er specifikke for
udstederen af de
underliggende aktier

Risici i forbindelse med Etergos branche, forretning og aktiviteter:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
D.5

Nøgleinformation om
de vigtigste risici, som
er specifikke for
udstederen af
depotbeviser

En afmatning på de markeder, som Etergo opererer på (såvel som
andre markeder i hele verden) kan negativt påvirke Etergos
forretning.
Etergo er aktiv på et marked i udvikling.
Teknologiske begrænsninger af el-køretøjer.
Markedsstørrelsen på køretøjsklassen er afhængigt af lovgivningen.
Scootere er forbudt i visse byer eller dele af byer.
Etergos bestræbelser på at udvide den internationale markedsføring
af sit produkt kan være uden succes.
Produkttilbagekaldelser og garantiforpligtelser kan resultere i direkte
omkostninger og en nedgang i salg af scootere kunne have en
betydelig negativ indvirkning på Etergos forretning.
Finansielle resultater kan variere væsentligt fra periode til periode på
grund af sæsonudsving i Etergos forretning og fluktuationer i
driftsomkostningerne.
Ved finansieringen er Etergo afhængig af sit gode ry.
Tredjeparter kan anklage Etergo for krænkelse af deres intellektuelle
ejendomsrettigheder.
Etergo er aktiv i et begrænset antal sektorer.
Etergo er stærkt afhængig af den fremtidige succes af AppScooter og
har ingen liste over opnåede resultater.
Etergo er afhængig af sine relationer til leverandører.

Risici i forbindelse med Etergos depotbeviser og emissionen:
• Bart Jacobsz Rosier og Marijn Flipse er bestyrelsesmedlemmer hos
udstederen og Etergo.
• Etergo vil muligvis ikke kunne udbetale udbytte i fremtiden.
• Overdragelsen af depotbeviserne er underlagt begrænsninger.
Investorer vil derfor ikke kunne sælge eller på anden måde afhænde
deres depotbeviser og/eller sælge deres depotbeviser til den pris, som
de selv har betalt for dem.
Afsnit E – Emission

E.1

Nettoprovenuer og
skønnede udgifter

E.2a

Baggrunden for
emissionen og

De samlede omkostninger i forbindelse med emissionen er 158.500 EUR,
hvoraf 101.000 EUR er for dette prospekt og oversættelser, 20.000 EUR for at
oprette udstederen og registrere alle investorer i udstederen, 15.000 EUR for
revisionsomkostninger og 22.500 EUR for AFM-omkostninger (Autoriteit
Financiële Markten - den hollandske værdipapirtilsynsmyndighed). Det
samlede beløb på provenuerne afhænger af antallet af solgte depotbeviser. De
samlede nettoprovenuer bliver 8.841.500 EUR, hvis summen på 9.000.000
bliver rejst.
Udstederen har til hensigt at anvende nettoprovenuerne fra emissionen for at
tage AppScooter i produktion, udvikle nye produkter, introducere AppScooter

anvendelse af
provenuerne

E.3

Vilkår og betingelser
for emissionen

til markedet samt oprette et distributions- og servicenetværk såvel som eftersalg.
Udstederen kan også anvende en del af nettoprovenuerne fra denne emission
som driftskapital og øvrige generelle virksomhedsformål. Desuden kan Etergo
også bruge op til maks. 1.000.000 EUR af nettoprovenuerne fra emissionen til
at tilbagekøbe aktier fra grundlæggerne og Etergos bestyrelsesmedlemmer og
udstederen, Bart Jacobsz Rosier og Marijn Flipse. Tilbagekøb af aktier til et
beløb på over 300.000 EUR kræver godkendelse fra generalforsamlingen.
Maks. antal depotbeviser, der er tilgængelige for udstedelse
På tidspunktet for offentliggørelse af dette prospekt har udstederen 60.000.000
aktier tilgængelige for udstedelse, med en samlet nominel værdi af 600 EUR.
Da der udstedes et depotbevis pr. aktie, er det maksimale antal depotbeviser,
som kan udstedes på denne dato også 60.000.000. Depotbeviserne og de
underliggende aktier udstedes kontinuerligt med udelukkelse af de eksisterende
depotbevisindehavernes fortegningsret.
Emissionskurs
Etergo har fastsat den indledende emissionskurs for depotbeviser til 0,33 EUR
pr. depotbevis. Udstederens bestyrelse forbeholder sig ret til når som helst at
ændre emissionskursen baseret på aktuelle resultater, efterspørgslen efter
depotbeviserne og/eller betydelige ændringer i vurderingen af Etergo på grund
af specifikke udviklinger.
Tildeling til aktietegnere
Udstederen skal ved hjælp af en automatiseret elektronisk proces kontrollere,
om det navn, der er udfyldt på tegningsblanketten svarer til det navn, der er
registreret for den bankkonto, fra hvilken selskabet har modtaget
tegningsbeløbet. Hvis navnene ikke stemmer overens, opfordres aktietegneren
til en anden identifikationsprocedure. Udstederens bestyrelse er til enhver tid
autoriseret til efter eget skøn og uden at være forpligtet til at angive grunde at
nægte tegningsretten uden hensyntagen til resultatet af identifikationsprocessen.
Udstedelse af depotbeviser til investorer skal ske elektronisk. En aktietegner
anses for at have erhvervet de depotbeviser, som han eller hun har tegnet for,
hvis aktietegneren er blevet godkendt under identificeringsprocessen og ikke har
modtaget en meddelelse om at hans eller hendes tegning er blevet afvist af
udstederens bestyrelse i overensstemmelse med stiftelsens betingelser.
Register for depotbevisindehavere
Depotbevisindehavere er registreret i registeret for depotbevisindehavere, et
elektronisk register, som føres af udstederens bestyrelse.
Tilbagebetalinger
Eventuelle overskydende midler, som selskabet har modtaget i forbindelse med
en begrænsning eller udelukkelse af tildeling, vil blive tilbagebetalt til den
bankkonto, hvorfra midlerne er modtaget. Tilbagebetalinger omfatter ikke rente.
Hensigt til at tegne
Så vidt Etergo og udstederen ved, har ingen medlemmer af det administrative
organ eller ledelsesorganet og heller ikke større aktionærer til hensigt at tegne
for emissionen.

E.4

Interesser, der er
væsentlige for
emissionen (herunder
interessekonflikter)

Erhvervelse af depotbeviser
Depotbeviser kan købes på Etergos website. Investorers tegning af depotbeviser
skal ske via en tegningsprocedure, der er tilgængelig på Etergos website.
Både Etergos bestyrelsesmedlemmer og udstederen og næsten hele Etergos
personale har en interesse, der er væsentlig for emissionen på grundlag af deres
ejerskab af aktier i Etergo. Aktionæren Seedrs Nominees Limited og
optionsindehaveren LeapFunder kan muligvis have en potentiel
interessekonflikt, da de tilbyder lignende tjenester som udstederen. I tidligere
crowdfunding-runder fik venner og familiemedlemmer såvel som personer, som
på en eller anden måde har forbindelse til selskaber, der er konkurrenter i forhold
til Etergo, lov til at investere i Etergo, hvilket kunne give anledning til en

E.5
E.6

E.7

Person eller enhed,
som tilbyder at sælge
Etergo depotbeviser
Udvanding

Skønnede udgifter,
som Etergo, Stichting
Administratiekantoor
Etergo II debiterer for

interessekonflikt.
Enheden, der tilbyder Etergo depotbeviser, er Stichting Administratiekantoor
Etergo II.
Depotbeviserne og de underliggende aktier udstedes kontinuerligt med
udelukkelse af de eksisterende depotbevisindehavernes fortegningsret.
Eksisterende depotbevisindehavernes beholdning vil blive udvandet i forhold til
antallet af de nye depotbeviser, som bliver udstedt. I tilfælde af emissioner op
til den maksimal emission, vil den samlede udvanding være 30,171 % baseret
på 60.000.000 nye aktier.
Ikke relevant. Investorerne debiteres ikke for udgifter af Etergo eller, med
hensyn til emissionen, af Stichting Administratiekantoor Etergo II.

