Kokkuvõtted koosnevad avalikustatavatest nõuetest ehk „elementidest“. Elemendid jagunevad
nummerdatud jaotisteks A–E (A.1–E.7).
See kokkuvõte sisaldab kõiki nõutud elemente selletüübiliste väärtpaberite ja emitendi kohta. Kuna
kõik elemendid ei ole nõutud, võib elementide numbrilises järjestuses olla lünkasid.
Kuigi element võib olla nõutud ja kokkuvõttesse lisatud väärtpaberite ja emitendi tüübi tõttu on
võimalik, et elemendi kohta ei ole võimalik anda asjakohast teavet. Sellisel juhul on kokkuvõttele
lisatud elemendi lühikirjeldus ja märge, et selline element „ei ole kohaldatav“.
Jaotis A – sissejuhatus ja hoiatused
A.1

Sissejuhatus ja
hoiatused.

Käesolevat kokkuvõtet peaks lugema kui põhiprospekti sissejuhatust.
Mistahes otsus investeerida väärtpaberite hoidmise tunnistustesse peaks olema
tehtud investori poolt põhiprospekti kui terviku kaalutlemise tulemusena.
Kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kohtusse esitatakse seoses
põhiprospektis sisalduva informatsiooniga nõue, võib olla, et hageja peab
liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel kandma põhiprospekti tõlkimise kulud
enne õigusliku menetluse algatamist.
Emitentidele ei laiene tsiviilvastutust puhtalt käesoleva kokkuvõtte pinnalt,
kaasa arvatud selle mistahes tõlke pinnalt, välja arvatud juhul kui see on
põhiprospekti teiste osadega koos lugedes eksitav, ebatäpne või ebajärjekindel
või juhul, kui see ei anna koos põhiprospekti teiste osadega lugedes olulist
informatsiooni, abistamaks investoreid otsuse juures, kas investeerida
väärtpaberite hoidmise tunnistustesse või mitte.

A.2

Nõusolek, indikatsioon, Ei ole kohaldatav. Etergo ega emitent ei nõustu prospekti kasutamisega
tingimused ja teatis
väärtpaberite hoidmise tunnistuste edasimüügil või lõplikul paigutamisel
finantsteenuste vahendajate poolt.
Jaotis B – emitent

B.1

Alusvaraks olevate
osanike emitendi
juriidiline nimetus

Etergo B.V. Kaubandusliku nimetusega Etergo. Etergo ei kasuta täiendavaid
ärinimesid.

B.2

Asukoht, õiguslik
vorm, õigusruum ja
asutamise riik

Etergo B.V. piiratud vastutusega eraettevõte (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) Madalmaade õigusaktide kohaselt ja asukohaga
Madalmaades. Ettevõte asutati Madalmaades 1. detsembril 2014. Ettevõtte
juriidiline asukoht on (statutaire zetel) Amsterdamis, Madalmaades.

B.3

Etergo tegevuse
iseloomu põhinäitajad
ja põhitegevus

Etergo põhitegevuseks on elektrisõidukite arendamine, tootmine, turustamine,
müük ja teenindus. Prospekti kuupäeval on ettevõttel vaid üks toode, tipptaseme
elektriline motoroller AppScooter.

B.4

Märkimisväärsed
hiljutised trendid mis
mõjutavad Etergot ja
turge, millel ettevõte
tegutseb

Etergo usub, et järgmistel trendidel võib olla märkimisväärne mõju ettevõtte
tegutsemise valdkonnale ja ettevõtte turupositsioonile. Kombinatsioon valitsuse
poliitika toetusest, vähenevad liitium-ioonakude kulud, suurem valik ja
tehnoloogilised arengud ja lisavalikut turul on loonud märkimisväärset kastu
elektrisõidukite valdkonnas. Bensiinimootoriga skuutrite keelud Euroopas
tõukavad tarbijaid ja tootjaid eemale igasugustest sisepõlemismootoriga
sõidukitest. Valitsused jätkavad elektrisõidukitele ülemineku stimuleerimist läbi
laienevate kütuseökonoomia standardite ja finantshüvede potentsiaalsetele
elektrisõidukite ostjatele, linnad on laiendanud laadimisjaamade infrastruktuuri
linnakeskkondades, mis oli varem elektrisõidukite turu laienemise
märkimisväärseks takistuseks.

B.5

Grupi ja Etergo
grupisisese rolli
kirjeldus

B.6

Isikud, kellel on
otseselt või kaudselt
teavitatav osalus Etergo
kapitalis või hääleõigus
ning vastavad summad

B.7

Ei ole kohaldatav. Etergo B.V. ei oma tütarettevõtteid ja ei kuulu gruppi.

Osakute arv

Osakute %

Tegelik kasusaaja

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

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22 550 127

16,24%

55 investorit.
(Mitte
Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16 315 789

11,75%

2393 investorit.
(Mitte Seedrs)

Kokku

138 865 916

100%

Erinevad
hääletusõigused

Osanike hääletusõigused on ühesugused, erandina annab osanike kokkulepe
Seedrs Nominees Limitedile vetoõiguse osanike kokkuvõtte muutmiseks, kui see
mõjutab negatiivselt ettevõtte esindatavaid investoreid.

Valitud finantsteabe
ajalugu

Konsolideeritud auditeeritud kasumi ja kahjumi aruanne (eurodes)
2017

2016

2014/2015

935 456

477 234

112 718

81 484

29 747

2895

3 139 886

54 723

22 974

487 970

201 741

145 203

Vara kokku

4 644 796

763 445

283 790

Aktsionäride omakapital

4 300 545

(556 800)

(104 506)

Pikaajalised kohustused

33 301

16 599

294 500

310 950

1 303 646

93 796

4 644 796

763 445

283 790

Immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Likviidne vara
Raha / raha ekvivalendid

Jooksvad kohustused
Kokku kapital ja
kohustused

Konsolideeritud auditeerimata kasumi ja kahjumi aruanne (eurodes)
30.06.2018
(AUDITEERIMATA)

30.06.2017
(AUDITEERIMATA)

1 752 286

673 411

Materiaalne põhivara

152 369

30 748

Likviidne vara

319 126

85 356

Raha / raha ekvivalendid

2 448 465

1 347 956

Vara kokku

4 672 246

2 137 471

Aktsionäride omakapital

3 031 731

2 039 792

Pikaajalised kohustused

1 251 852

15 430

388 663

82 249

4 672 246

2 137 471

Immateriaalne põhivara

Jooksvad kohustused
Kokku kapital ja kohustused

Rahavoogude aruanne (eurodes)
2017

2016

2014/2015

(EUR 4 052 791)

(EUR 436 195)

(EUR 63 684)

Rahavood
investeeringutest

(EUR 591 204)

(EUR 429 265)

(EUR 115 613)

Rahavood
finantstegevusest

EUR 4 930 224

EUR 921 998

EUR 324 500

Rahavood pangas
ja kassas
(rahavood kokku)

EUR 286 229

EUR 56 538

EUR 145 203

Rahavood
tegevusest

Auditeerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

30.06.2018
(AUDITEERIMATA)

30.06.2017
(AUDITEERIMATA)

Rahavood tegevusest

EUR 1 703 609

(EUR 499 352)

Rahavood
investeeringutest

(EUR 887 715)

(EUR 197 178)

Rahavood
finantstegevusest

EUR 1 144 601

EUR 1 842 745

Rahavood pangas ja
kassas (rahavood
kokku)

EUR 1 960 495

EUR 1 146 215

Märkimisväärsete muutuste aruanne
Ainsad märkimisväärsed muutused ettevõtte finantspositsioonis pärast 2017.
aasta lõppu olid rahalised investeeringud 2018. aasta märtsis, aprillis ja juunis
väärtuses 1,2 miljonit eurot, mille tegid kolm erainvestorit konverteeritava
laenuna (auditeerimata andmetes kanne 30. juunil 2018) ja Saksamaa investori
10 miljoni eurone investeering detsembris 2018. Kõik märkimisväärsed
muutused on kajastatud auditeerimata kapitali ja võlgnevuste tabelis seisuga
31. detsember 2018. 31. detsembrist 2018 kuni prospekti kuupäevani
märkimisväärsed muutused puuduvad.
B.9

Kasumi ennustus

Ei ole kohaldatav. Prospektil puuduvad kasumi ennustused.

B.10

Auditi raportitest
tulenevad tingimused

Ei ole kohaldatav. Sõltumatu audiitori ajalooliste finantsandmete aruannetes
puuduvad tingimused aastatele lõpuga 31. detsember 2017, 2016 ja 2014/2015.

B.11

Töökapitali avaldus

Etergo juhatuse hinnangul on Etergo töökapital piisav, et kanda praegused
nõuded vähemalt 12 kuu jooksul prospekti kuupäevast.

B.31

Alusvaraks olevate
väärtpaberite emitendi
teave

Etergo asutati piiratud vastutusega eraettevõttena Madalmaade õigusaktide
alusel (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 1. detsembril
2014 lepinguga, mille kinnitas madalmaade eraõiguslik notar. Etergo juriidiline
asukoht on Amsterdamis, Madalmaades. Aadressiks on Koningin
Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Madalmaad ja telefoninumber on +31
(0)15-2023160.

B.32

Väärtpaberite hoidmise
tunnistuste emitendi
teave

Stichting Administratiekantoor Etergo II, sihtasutus (stichting), is on asutatud
Madalmaade õiguse alusel 15. novembri 2018 notariaalaktiga. Sihtasutuse
tingimused on emitent kinnitanud 15. novembri 2018 notariaalaktiga. Emitent on
Madalmaade kaubanduskoja äriregistris registreeritud numbriga 73113336.
Emitendi registreeritud asukoht on Amsterdam, Madalmaad. Aadressiks on
Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Madalmaad,
telefoninumber +31 (0)15-2023160 ja e-posti aadress info@etergo.com.

Jaotis C – väärtpaberid
C.1

Väärtpaberite liik, klass Aktsiad ja väärtpaberite hoidmise tunnistused on loodud Madalmaade
ja turvalise tuvastamise õigusaktide kohaselt ja emiteeritakse Madalmaade õiguse kohaselt. Emitent
väljastab iga aktsia kohta ühe väärtpaberite hoidmise tunnistuse. Väärtpaberite
number
hoidmise tunnistusi ei saa konverteerida aktsiateks. Väärtpaberite hoidmise
tunnistused registreeritakse väärtpaberite hoidmise tunnistuse hoidja nimele
väärtpaberite hoidmise tunnistuste registris. Registreerimisega kulusid ei kaasne.

C.2

Valuuta

Aktsiad ja väärtpaberite hoidmise tunnistused on eurodes (EUR).

C.3

Aktsiate ja
väärtpaberite hoidmise
tunnistuste arv ja
nimiväärtus

Etergo emiteeritud kapital on kokku 1388,65916 eurot mis jaguneb 138 865 916
nimiväärtusega 0,00001 eurot aktsia vahel. Kõik ootel aktsiad on täielikult
tasutud. Selle pakkumise raames on väljastamiseks saadaval kuni 60 000 000
väärtpaberite hoidmise tunnistust nimiväärtusega 0,00001 eurot tunnistuse kohta.

C.4

Aktsiatega seotud
õigused

Aktsiad annavad pro rata õiguse dividendimaksetele ja maksetele ettevõtte
likvideerimisel. Lisaks annab iga aktsia ühe hääle üldkoosolekul. Aktsionäridel
on enda osaga proportsionaalne ostueesõigus.

Väärtpaberite hoidmise
tunnistustega seotud
õigused

Iga väärtpaberite hoidmise tunnistus valdajale ühe hääle väärtpaberite hoidmise
tunnistuste hoidjate koosolekul. Väärtpaberite hoidmise tunnistustused annavad
õiguse kasumi jaotamisel ja maksetel, mis vastavad alusvaraks olevatele
aktsiatele. Väärtpaberite hoidmise tunnistuste hoidjate koosoleku kokku
kutsumise õigus on hoidjatel, kes omavad vähemalt viiendikku hääleõigusest.
Kui vastava taotluse esitab vähemalt neljandik väärtpaberite hoidmise tunnistuste
hoidjate koosoleku hääleõiguslikest liikmetest, määrab emitendi juhatus
emitendi juhatusse ühe täiendava liikme.
Väärtpaberite hoidmise tunnistuste hoidjatel ei ole üldkoosolekul osalemise
õigust, õigust nõuda väärtpaberite hoidmise tunnistuste konverteerimist aktsiaks
ega ostueelisõigust uutele väljastatavatele väärtpaberite hoidmise tunnistustele.

C.5

Vaba käsutatavus

Aktsiatele kehtib käsutamise piirang ulatuses, et aktsiaid ülekandev osanik peab
teavitama enda kavatsusest Etergo juhatust, lisades ülekantavate aktsiate arvu ja
eeldatava omandaja andmed. Vastavat teadet loetakse aktsiate pakkumiseks
olemasolevatele osanikele, mille alusel osanikud saavad langetada otsuse.

Väärtpaberite hoidmise
tunnistuste vaba
käsutatavus

Väärtpaberite hoidmise tunnistuste hoidjad, kes soovivad üle kanda ühe või mitu
väärtpaberite hoidmise tunnistust peavad ülekandmise kehtivuseks saama
nõusoleku emitendi juhatuselt. Väärtpaberite hoidmise tunnistuste ülekandmine
eeldab asjakohast notariaalakti, mille vormistab Madalmaade eraõiguslik notar
ja mille poolteks on ülekandja, omandaja ja emitent. Emitendi juhatus võib
algatada väärtpaberite hoidmise tunnistuste ülekandmise protseduuri mis on
kättesaadav Etergo veebisaidil, kui selline protseduur vastab Madalmaade
tsiviilseadustiku Jaotisele 3:94.

C.6

Väärtpaberite hoidmise
tunnistuste noteerimine
ja kauplemisele
lubamine

Väärtpaberite hoidmise tunnistusi ja aktsiaid ei noteerita börsil. Prospekti
kuupäeval puudub Etergo kavatsus taotled aktsiate või väärtpaberite hoidmise
tunnistuste noteerimist reguleeritud turgudel.

C.7

Maksed

Ettevõte ei maksnud majandusaastatel 2014/2015, 2016 ja 2017 dividende.
Ettevõte ei kavatse deklareerida või maksta dividende 31. detsembril 2018
lõppenud majandusaasta eest või keskpikas perspektiivis. Keskpika perspektiivi
rahalist tulemit kasutatakse tõenäoliselt kasvuvõimaluste rahastamiseks.

C.14 Garantii

Emitendi väärtpaberite hoidmise tunnistustest tulenevad kohustused ei ole
garanteeritud.

Jaotis D – riskid
D.4

Alusvaraks olevate
aktsiate emitendi
spetsiifilised riskid

Riskid seoses Etergo valdkonna, äri ja tegevusega
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
D.5

Väärtpaberite hoidmise
tunnistuste emitendi
spetsiifilised riskid

Etergo äritegevust võib negatiivselt mõjutada langus Etergo
tegutsemise turgudel (või teistel ülemaailmsetel turgudel).
Etergo an aktiivne areneval turul.
Elektrisõidukite tehnoloogilised piirangud.
Sõidukikategooria turu suurus sõltuvalt õigusaktidest.
Motorollerite keeld teatud linnades või linnaosades.
Etergo ei pruugi olla edukas toote rahvusvahelisel levitamisel.
Toodete tagasikutsumised ja garantiikohustused võivad tekitada
otseseid kulusid ja motorollerite väiksem müügihulk võib omada
negatiivset mõju Etergo äritegevusele.
Majandustulemused võivad erinevatel perioodidel olla
märkimisväärsed erinevused, sest Etergo äritegevus ja tegevuskulud
on hooajalise iseloomuga.
Etergo finantseerimine sõltub ettevõtte mainest.
Kolmandad pooled võivad süüdistada Etergot intellektuaalomandi
õiguste rikkumistes.
Etergo on aktiivne piiratud sektorites.
Etergo sõltub märkimisväärselt toote AppScooter tulevasest edust ja
ettevõttel puudub tegevusajalugu.
Etergo sõltub suhetest tarnijatega.

Riskid seoses Etergo väärtpaberite hoidmise tunnistustega ja pakkumisega
• Bart Jacobsz Rosier ja Marijn Flipse on emitendi ja Etergo juhatuse
liikmed.
• Etergo ei pruugi olla võimeline maksma tulevikus dividende.
• Väärtpaberite hoidmise tunnistuste ülekandmisele kehtivad piirangud.
Seetõttu ei pruugi investoritel olla võimalik väärtpaberi hoidmise
tunnistuste müümine või muul viisil kõrvaldamine ja/või ei pruugi nad
väärtpaberite hoidmise tunnistuse eest saada nende eest makstud
summat.
Jaotis E – pakkumus

E.1

Netotulu ja eeldatud
kulud

Pakkumuse kogukulud on 158 500 eurot millest 101 000 eurot moodustavad
selle prospekti ja tõlgete kulu, 20 000 eurot emitendi kulud ja kõigi emitendi
investorite registreerimine, 15 000 eurot raamatupidamiskulud ja 22 500 eurot
AFM kulud. Tulude summa sõltub müüdud väärtpaberite hoidmise tunnistuste
arvust. Kui kogutakse 9 000 000 eurot, on netotulu 8 841 500 eurot.

E.2a

Pakkumuse põhjendus
ja tulu kasutamine

Emitendi kavatsuseks on kasutada pakkumuse netotulu AppScooteri tootmise
alustamiseks, uute toodete arendamiseks, turule sisenemiseks ja edasimüüjate,
teeninduse ja müügijärgse teeninduse pakkumiseks.
Emitent võib osa pakkumuse netotulust kasutada töökapitalina ja üldise
äritegevuse jaoks. Etergo võib kasutada kuni 1 000 000 eurot pakkumuse
netotulust, et lunastada Etergo asutajate ja Etergo ning emitendi juhatuse liikmete
osakuid, Bart Jacobsz Rosieri ja Marijn Flipse'i osakuid. Osakute lunastamiseks
väärtuses üle 300 000 euro on vajalik üldkoosoleku nõusolek.

E.3

Pakkumuse tingimused

Maksimaalne väljastatavate väärtpaberite hoidmise tunnistuste arv
Prospekti kuupäeval on emitendile väljastamiseks saadaval 60 000 000 aktsiat
mille nimiväärtus kokku on 600 eurot. Kuna ühe aktsia kohta väljastatakse üks
väärtpaberi hoidmise tunnistus, on praegune väljastatavate väärtpaberi hoidmise
tunnistuste arv 60 000 000. Väärtpaberi hoidmise tunnistused ja alusvaraks
olevad aktsiad väljastatakse jooksvalt. Erandiks on vaid väärtpaberi hoidmise
tunnistuste hoidjate ostueesõigused.

Emissiooni hind
Etergo on määranud väärtpaberi hoidmise tunnistuste emissiooni hinnaks 0,33
eurot väärtpaberi hoidmise tunnistuse kohta. Emitendi juhatusel on õigus muuta
emissiooni hinda igal ajal ja vastavalt jooksvatele tulemustele, väärtpaberi
hoidmise tunnistuste nõudlusele ja/või märkimisväärsetele Etergo väärtuse
muutustele vastavalt spetsiifilistele arengutele.
Jaotus märkijatele
Emitent kontrollib elektrooniliste vahenditega, kas märkimise vormil olev nimi
vastab tellimuse eest maksmiseks kasutatud pangakonto omaniku nimele, kui
ettevõte saab vastava makse. Kui andmed ei kattu, palutakse märkijal end uuesti
tuvastada. Emitendi juhatusel on alati enda äranägemisel ja põhjuseid esitamata
keelduda märkimisest, sõltumata tuvastamisprotseduuride tulemustest.
Väärtpaberite hoidmise tunnistused väljastatakse investoritele elektrooniliselt.
Märkija on märgitud väärtpaberite hoidmise tunnistuse omandanud, kui ta on
edukalt läbinud tuvastamise protseduuri(d) ja ei ole saanud teavitust, et Emitendi
juhatus on tema märkimise vastavalt sihtasutuse tingimustele tagasi lükanud.
Väärtpaberite hoidmise tunnistuste hoidjate register
Väärtpaberite hoidmise tunnistused registreeritakse väärtpaberite hoidmise
tunnistuse hoidjate elektroonilises registris mida hoiab emitendi juhatus.
Tagasimaksed
Kõik ettevõtte poolt saadud ülemäärased vahendid seoses määramise piirangute
või eranditega makstakse tagasi nende vahendite päritolukontole. Tagasimaksed
ei sisalda intressi.
Märkimiskavatsus
Etergole või emitendile teadaolevalt ei ole haldus- või juhtorganite liikmetel või
suurematel aktsionäridel kavatsust pakkumust märkida.
Väärtpaberite hoidmise tunnistuste omandamine
Väärtpaberite hoidmise tunnistusi saab osta Etergo veebisaidilt. Väärtpaberite
hoidmise tunnistuste märkimine investorite poolt toimub läbi Etergo veebisaidil
kättesaadavaks tehtava tellimise protseduuri.
E.4

Pakkumuse suhtes
olulised huvid (sh
huvide konfliktid)

Etergo ja emitendi juhatuse liikmetel ning praktiliselt kõigil Etergo töötajatel on
pakkumuse suhtes oluline huvi tulenevalt nende omatud Etergo aktsiatest. Seedrs
Nominees Limitedi osanikel ja LeapFunderi ostutähe omanikel võib olla
võimalik huvide konflikt, sest mõlemad pakuvad emitendiga sarnaseid teenuseid.
Varasemate vahendite kogumiste raames on Etergosse saanud investeerida
sõbrad ja perekond ning isikud, kes on seotud Etergo konkurentidega ja see võib
tekitada huvide konflikti.

E.5

Etergo väärtpaberite
hoidmise tunnistusi
müügiks pakkuv isik
või ettevõte

Pakkujaks on Stichting Administratiekantoor Etergo II.

E.6

Lahjendamine

Väärtpaberi hoidmise tunnistused ja alusvaraks olevad aktsiad väljastatakse
jooksvalt. Erandiks on vaid olemasolevate väärtpaberi hoidmise tunnistuste
hoidjate ostueesõigused. Olemasolevate väärtpaberi hoidmise tunnistuste
hoidjate osad lahjenevad vastavalt proportsioonis uute väljastatavate väärtpaberi
hoidmise tunnistustega. Kui väljastatakse maksimaalne emissiooniga ettenähtud
arv, on 60 000 000 uue osaku lahjendav mõju 30,171%.

E.7

Eeldatavad kulud mille
Etergo, Stichting
Administratiekantoor
Etergo II nõuab sisse
investoritelt

Ei ole kohaldatav. Etergo või Stichting Administratiekantoor Etergo II ei nõua
investoritelt pakkumusega seoses mingisuguste kulude katmist.

