Az összefoglalók „elemek”-ként ismert, kötelezően közzéteendő információkból épülnek fel. Ezek
az elemek A– E (pontosabban A.1 – E.7) jelű, sorszámozott szakaszokban találhatók.
Az összefoglaló az összes olyan elemet tartalmazza, amelyeket ilyen típusú értékpapírok és
kibocsátó esetében bele kell foglalni egy összefoglalóba. Mivel némely elemet nem kötelező
taglalni, ezért az elemek számozási sorrendjében kimaradhatnak bizonyos sorszámok.
Habár előfordulhat, hogy egy elemet az értékpapírok és a kibocsátó típusa miatt kötelező
belefoglalni az összefoglalóba, lehetséges, hogy az adott elemre vonatkozóan nem lehet releváns
információkat adni. Ilyen esetben az összefoglalóban az elemnek egy rövid leírása szerepel azzal
a jelzéssel együtt, hogy az adott elem „nem releváns”.

„A” szakasz – Bevezetés és figyelmeztetések
A.1

Bevezetés és
figyelmeztetések

Az összefoglalót úgy kell értelmezni, mint a Tájékoztató bevezetését.
A befektetőnek a Letéti Igazolásokba történő esetleges befektetésre vonatkozó
döntést a Tájékoztató egészének a figyelembevételével kell meghoznia.
Ha a Tájékoztatóban szereplő információkhoz kapcsolódóan jogi követelés
kerül benyújtásra egy bírósághoz, akkor az Európai Gazdasági Térség
tagállamainak a nemzeti szabályozása értelmében előfordulhat, hogy a
felperes befektetőnek a jogi eljárás megkezdése előtt vállalnia kell a
Tájékoztató lefordíttatásának a költségét.
Polgári jogi felelősség kizárólag azokhoz a személyekhez kapcsolódik, akik az
összefoglalót és annak esetleges fordításait összeállították, de kizárólag abban
az esetben, ha az összefoglaló – a Tájékoztató többi részével együtt olvasva –
félrevezető, pontatlan vagy nem egységes, vagy, ha az összefoglaló – a
Tájékoztató többi részével együtt olvasva – nem biztosít kulcsfontosságú
információkat annak érdekében, hogy segítsen a befektetőknek a Letéti
Igazolásokba történő befektetés mérlegelésében.

A.2

Hozzájárulás, jelzés,
feltételek és értesítés

Nem releváns. Sem az Etergo, sem a Kibocsátó nem járul hozzá a Tájékoztató
acélú felhasználásához, hogy a Letéti Igazolások később újraértékesítésre vagy
pénzügyi közvetítők által végleges értékesítésre kerüljenek.

„B” szakasz – A Kibocsátó
B.1

A mögöttes
Részvények
kibocsátójának jogi és
kereskedelmi neve

Etergo B.V. A kereskedelmi név: Etergo. Az Etergónak nincs más
kereskedelmi neve.

B.2

Székhely, jogi forma,
törvénykezés és
bejegyzési ország

Az Etergo B.V. egy holland székhelyű, korlátolt felelősségű magánvállalat
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), amely a holland
törvények szerint működik. A Vállalat 2014. december 1-jén, Hollandiában
lett bejegyezve. A Vállalat létesítő okirat szerinti székhelye (statutaire zetel)
a hollandiai Amszterdam városában található.

B.3

Az Etergo
működésének és
legfőbb
tevékenységeinek a
jellegéhez kapcsolódó
fő tényezők

Az Etergo legfőbb tevékenységei: elektromos járművek fejlesztése, gyártása,
forgalmazása, értékesítése és szervizelése. A Tájékoztató keltének a napján
egyetlen terméke van: az AppScooter nevű, prémium kategóriás elektromos
robogó.

B.4

Mostanság észlelt
jelentős trendek,
amelyek befolyásolják

Az Etergo úgy gondolja, hogy a következő trendek jelentősen befolyásolhatják
azt az iparágat, amelyben a Vállalat működik, valamint a Vállalatnak az adott
iparágban elfoglalt pozícióját. A kormányzat politikai támogatásának, a

az Etergót, valamint
azokat az iparágakat,
amelyekben az Etergo
működik

lítium-ion akkumulátorok költségeinek a csökkenésének, az egy töltéssel
megtehető távolság növekedésének és a technológiai fejlődésnek a
kombinációja, valamint a piacon jelen lévő további opciók jelentős lendületet
adtak az elektromos járművek iparágának a növekedéséhez. Azzal, hogy
Európában betiltják a benzinüzemű robogókat, a fogyasztók és a gyártók
egyaránt eltolódnak a belsőégésű motorokkal felszerelt mindenféle járműtől.
Amint a kormányok az üzemanyag-fogyasztási normák szigorításával,
valamint az elektromos járművek potenciális vásárlói számára kínált pénzügyi
ösztönzőkkel tovább serkentik az elektromos járművekre történő áttérést, a
települések erre a trendre válaszul egyre több töltőállomást építenek ki a
városi területeken, ezzel elhárítva az elektromos járművek piacának egy
korábbi jelentős akadályát.

B.5

A Vállalatcsoportnak,
valamint az Etergónak
a Vállalatcsoporton
belül elfoglalt
helyének a leírása

Nem releváns, hiszen az Etergo B.V. nem rendelkezik leányvállalatokkal és
nem része egyetlen vállalatcsoportnak sem.

B.6

Az Etergo tőkéjében
vagy szavazati
jogaiban bejelentési
kötelezettség alá eső
érdekeltséggel
rendelkező (akár
közvetlenül, akár
közvetetten)
személyek, valamint a
hozzájuk kapcsolódó
összegek

B.7

A
részvények
száma

A
részvények
százalékos
aránya

Haszonhúzó

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
befektető.
(Nem
Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16 315 789

11,75%

2393 befektető.
(Nem Seedrs)

Összesen

138 865 916

100%

Jacobsz

Különböző szavazati
jogok

Az egyes Részvényesek azonos szavazati jogokkal rendelkeznek, kivéve, hogy
a Részvényesi megállapodás értelmében a Seedrs Nominees Limited
vállalatnak vétójogai vannak arra vonatkozóan, hogy megakadályozza a
Részvényesi megállapodás olyan módosításait, amelyek hátrányosan
befolyásolnák az általa képviselt befektetők érdekeit.

Válogatott, múltbeli fő
pénzügyi adatok

Az auditált eredménykimutatás és mérleg összefoglalója (az összegek euróban
értendők):

Befektetett immateriális
javak
Befektetett

tárgyi

2017

2016

2014/2015

935 456

477 234

112 718

eszközök

81 484

29 747

2 895

3 139 886

54 723

22 974

Forgóeszközök

Pénzeszközök

145 203
487 970

201 741

Eszközök összesen

4 644 796

763 445

283 790

Saját tőke

4 300 545

(556 800)

(104 506)

Hosszú
lejárató
kötelezettségek

33 301

16 599

294 500

Rövid
lejáratú
kötelezettségek

310 950

1 303 646

93 796

4 644 796

763 445

283 790

Források összesen

A nem auditált eredménykimutatás és mérleg összefoglalója (az összegek
euróban értendők):
2018.06.30.
(NEM
AUDITÁLT)
Befektetett immateriális javak

2017.06.30.
(NEM
AUDITÁLT)
673 411

1 752 286
Befektetett tárgyi eszközök

30 748
152 369

Forgóeszközök

85 356
319 126

Pénzeszközök
2 448 465

1 347 956

Eszközök összesen

4 672 246

2 137 471

Saját tőke

3 031 731

2 039 792

Hosszú lejárató kötelezettségek

1 251 852

15 430

388 663

82 249

4 672 246

2 137 471

Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

Cashflow-kimutatás (az összegek euróban értendők):
2017

2016

2014/201
5

Üzleti
tevékenységből
származó cash flow

(4 052 791
euró)

(436 195
euró)

(63 684
euró)

Befektetési
tevékenységből
származó cash flow

(591 204
euró)

(429 265
euró)

(115 613
euró)

Pénzügyi
tevékenységből
származó cash flow

4 930 224
euró

921 998 euró

324 500
euró

A bankbetéti és a
pénztári
készpénzállomány
változásai
(cash
flow összesen)

286 229 euró

56 538 euró

145 203
euró

Nem auditált cashflow-kimutatás (az összegek euróban értendők):

2018.06.30.
(NEM
AUDITÁLT)

2017.06.30.
(NEM
AUDITÁLT)

Üzleti tevékenységből
származó cash flow

1 703 609 euró

(499 352 euró)

Befektetési
tevékenységből
származó cash flow

(887 715 euró)

(197 178 euró)

Pénzügyi
tevékenységből
származó cash flow

1 144 601 euró

1 842 745 euró

A bankbetéti és a
pénztári
készpénzállomány
változásai (cash flow
összesen)

1 960 495 euró

1 146 215 euró

Jelentős változásokkal kapcsolatos nyilatkozat:
A 2017-es év vége után a Vállalat pénzügyi helyzetében csak a következő
jelentős változások történtek: 2018. márciusban, áprilisban és júniusban három

magánbefektető által átváltható kölcsön formájában eszközölt
készpénzbefektetések 1,2 millió euró értékben (a 2018. június 30-i nem
auditált számadatokban már fel vannak dolgozva), valamint egy német
befektető által 2018. decemberben eszközölt, 10 millió euró értékű befektetés.
A 2018. december 31-i állapotot mutató, nem auditált tőkeellátottsági és
eladósodottsági táblázatban az összes jelentős változás fel van dolgozva. A
2018. december 31. és a Tájékoztató keltének a napja közötti időszakban nem
történt jelentős változás.
B.9

Nyereség-előrejelzés

Nem releváns. A Tájékoztatóban nincsenek nyereség-előrejelzések.

B.1
0

Korábbi auditjelentési
minősítések

Nem releváns. A 2017., 2016., illetve 2014./2015. december 31-én véget ért
évekre vonatkozó historikus pénzügyi adatokról szóló független
könyvvizsgálói (auditor) jelentésben nincsenek minősítések.

B.1
1

A működő tőkére
vonatkozó nyilatkozat

Az Etergo igazgatótanácsának a véleménye szerint az Etergo működő tőkéje a
Tájékoztató keltének a napjától számítva legalább 12 hónapig elegendő az
Etergo jelenlegi követelményeinek a kielégítésére.

B.
31

A mögöttes
részvények
kibocsátójára
vonatkozó információk

Az Etergo a holland törvények értelmében korlátolt felelősségű
magánvállalatként (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
jött létre 2014. december 1-jén. Az alapító okirat Hollandiában, egy
közjegyzőhelyettes előtt lett aláírva. Az Etergo bejegyzett székhelye a
hollandiai Amszterdam városában található. A cím: Koningin Wilhelminaplein
33, 1062 HJ Amszterdam (Hollandia), a telefonszám pedig: +31 (0)152023160.

B.
32

A letéti igazolások
kibocsátójára
vonatkozó információk

A holland törvények értelmében működő Stichting Administratiekantoor
Etergo II alapítvány (stichting) 2018. november 15-én alakult egy közjegyzői
okirattal. A Kibocsátó a Trösztre Vonatkozó Feltételeket 2018. november 15én egy közjegyzői okiratba foglalta. A Kibocsátó a Holland Kereskedelmi
Kamara által vezetett Cégnyilvántartásban 73113336 számmal van
bejegyezve. A Kibocsátó bejegyzett székhelye a hollandiai Amszterdam
városában található. A cím: Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ
Amszterdam (Hollandia), a telefonszám: +31 (0)15-2023160, az e-mail cím
pedig: info@etergo.com.

„C” szakasz – Értékpapírok
C.1

Típus, osztály és
értékpapír-azonosító
szám

A Részvények és a Letéti Igazolások a holland törvények értelmében lettek
létrehozva és a holland törvények értelmében lesznek kibocsátva. A Kibocsátó
az egyes Részvényekhez egy-egy Letéti Igazolást bocsát ki. A Letéti
Igazolások nem válthatók át Részvénnyé. A Letéti Igazolások a Letétiigazolástulajdonos nevére vannak bejegyezve a Letétiigazolás-tulajdonosok
Nyilvántartásában. A regisztrációhoz nem kapcsolódnak költségek.

C.2

Pénznem

A Részvények és a Letéti Igazolások euróban (EUR) vannak denominálva.

C.3

A Részvények és a
Letéti Igazolások
száma és névértéke

Az Etergo kibocsátott részvénytőkéjének az összege 1388,65916 euró, amely
138 865 916 darab – egyenként 0,00001 euró névértékű – Részvényre van
felosztva. A forgalomban lévő Részvények teljes mértékben ki vannak fizetve.
A Kibocsátás alkalmával legfeljebb 60 000 000 darab – egyenként 0,00001
euró névértékű – Letéti Igazolás bocsátható ki.

C.4

A Részvényekhez
fűződő jogok

A Részvények részarányosan jogot biztosítanak a Részvények után kifizetésre
rendelt osztalékokhoz, valamint az esetleges felszámolás esetén kifizetésre
rendelt összegekhez. Továbbá minden egyes Részvény egy-egy szavazati jogot
biztosít a Közgyűlésen. A Részvényeseket a részvényállományuk arányában
elővásárlási jogok illetik meg.

A Letéti
Igazolásokhoz fűződő
jogok

Minden egyes Letéti Igazolás egy-egy szavazati jogot biztosít a Letétiigazolástulajdonosok Gyűlésén. A Letéti Igazolások jogot biztosítanak a mögöttes
Részvényekkel kapcsolatban felosztandó, esedékes és fizetendő összegekhez.
A Letétiigazolás-tulajdonosok Gyűlésén a szavazatok legalább egyötödének a
leadására jogosult Letétiigazolás-tulajdonosok jogosultak összehívni a
Letétiigazolás-tulajdonok Gyűlését. A Letétiigazolás-tulajdonosok Gyűlésén a
szavazatok legalább egynegyedének a leadására jogosult Letétiigazolástulajdonosok írásbeli kérelme esetében a Kibocsátó igazgatótanácsa köteles
további egy taggal bővíteni a Kibocsátó igazgatótanácsát.
A Letétiigazolás-tulajdonosok nem jogosultak részt venni a Közgyűlésen, nem
jogosultak egy Letéti Igazolás Részvénnyé történő átváltását kérni, valamint új
Letéti Igazolások kibocsátásakor nem élveznek elővásárlási jogokat.

C.5

A Részvények
átruházhatóságára
vonatkozó
korlátozások

A Részvények átruházására korlátozások vonatkoznak olyan mértékben, hogy
a Részvényeket átruházni kívánó Részvényesnek ezen szándékáról értesítenie
kell az Etergo igazgatótanácsát, valamint, hogy az értesítésben fel kell tüntetni
az átruházni kívánt Részvények számát és a tervezett vevő nevét. Az értesítés a
Részvények eladására vonatkozó ajánlatnak minősül a meglévő részvényesek
tekintetében, akik az ajánlatot fontolóra vehetik.

A Letéti Igazolások
átruházhatóságára
vonatkozó
korlátozások

Ahhoz, hogy az átruházás érvényes legyen, az egy vagy több Letéti Igazolást
átruházni kívánó Letétiigazolás-tulajdonosnak be kell szereznie a Kibocsátó
igazgatótanácsának a jóváhagyását. A Letéti Igazolások kizárólag erre a célra
szolgáló közjegyzői okiratba foglalva ruházhatók át, és kizárólag akkor, ha ezt
a közjegyzői okiratot az érintett felek (az átruházó, az átvevő és a Kibocsátó)
egy Hollandiában praktizáló közjegyző előtt aláírják. A Kibocsátó
igazgatótanácsa az Etergo Webhelyén keresztül elérhető eljárást
kezdeményezhet a Letéti Igazolások átruházására vonatkozóan, feltéve, hogy
az eljárás megfelel a holland polgári törvénykönyv 3:94 szakaszában
foglaltaknak.

C.6

A Kínálatot alkotó
Letéti Igazolások
tőzsdei jegyzése és
szabályozott piacra
történő bevezetése

Sem a Letéti Igazolások, sem a Részvények nincsenek jegyezve egyetlen
értékpapírtőzsdén sem. A Tájékoztató keltének a napján az Etergónak nem áll
szándékában megigényelni sem a Részvények, sem a Letéti Igazolások
szabályozott piacra történő bevezetését.

C.7

Kifizetések

C.1
4

Garancia

A Vállalat sem a 2014/2015-ös, sem a 2016-os, sem a 2017-es pénzügyi évre
vonatkozóan nem fizetett ki osztalékot. A Vállalat sem a 2018. december 31én zárult évre vonatkozóan, sem évközi időszakra vonatkozóan nem
szándékozik osztalékot kinyilatkoztatni vagy kifizetni. A képződő
készpénzállomány legvalószínűbb felhasználási módja az évközi időszakban a
növekedési lehetőségek finanszírozása lesz.
A Kibocsátónak a Letéti Igazolásokkal kapcsolatos kötelezettségeinek a
teljesítése nem garantált.

„D” szakasz – Kockázatok
D.4

A mögöttes
részvények
kibocsátójával
kapcsolatos legfőbb
kockázatokra
vonatkozó legfőbb
információk

Az Etergo iparágához, üzletviteléhez és működéséhez kapcsolódó
kockázatok:
•

Ha azokon a piacokon, amelyeken az Etergo működik (valamint
világszerte más piacokon) csökkenő trend indul el, akkor ez
hátrányosan befolyásolhatja az Etergo üzletvitelét.

•

Az Etergo egy olyan piacon tevékenykedik aktívan, amely jelenleg
fejlődésben van.

•

Az elektromos járművekre vonatkozó technológiai korlátok.

D.5

A Letéti Igazolások
kibocsátójával
kapcsolatos legfőbb
kockázatokra
vonatkozó legfőbb
információk

•

A járműosztály piacának a mérete függ a törvényi szabályozástól.

•

Bizonyos városokban vagy városrészekben tilos robogókat
használni.

•

Előfordulhat, hogy az Etergónak nem sikerül fokoznia termékének a
nemzetközi jelenlétét.

•

Az esetleges termékvisszahívások és jótállási kötelezettségek
hatására közvetlen költségek merülhetnek fel, míg az elmaradt
robogóeladások súlyos, hátrányos hatással lehetnek az Etergo
üzletvitelére.

•

A pénzügyi eredmények az Etergo üzletvitelének a szezonális
jellege, valamint a működési költségek ingadozásai miatt időszakról
időszakra jelentősen változhatnak.

•

Az Etergo a finanszírozás szempontjából függ a hírnevétől.

•

Előfordulhat, hogy harmadik felek azzal vádolják meg az Etergót,
hogy megsértette a szellemi termékekhez fűződő jogaikat.

•

Az Etergo korlátozott számú szektorban tevékenykedik aktívan.

•

Az Etergo erősen függ az AppScooter jövőbeli sikerétől, és az
Etergónak nincsenek múltbeli sikerei, amelyekre támaszkodhatna.

•

Az Etergo függ a beszállítókkal fennálló kapcsolataitól.

Az Etergo Letéti Igazolásaihoz és a Kibocsátáshoz kapcsolódó
kockázatok:
• Bart Jacobsz Rosier és Marijn Flipse a Kibocsátó és az Etergo
igazgatótanácsának a tagjai.
•

Előfordulhat, hogy az Etergo a jövőben nem bír osztalékot kifizetni.

•

A Letéti Igazolások átruházására korlátozások vonatkoznak. Ebből
kifolyólag előfordulhat, hogy a befektetők nem bírják eladni a Letéti
Igazolásaikat vagy egyéb módon rendelkezni róluk, és/vagy a Letéti
Igazolásaikat nem bírják az értük fizetett áron eladni.

„E” szakasz – Kibocsátás
E.1

Nettó bevétel és
becsült kiadások

E.2
a

A Kibocsátás okai és a
bevétel felhasználása

A Kibocsátás teljes költsége 158 500 euró, amelyből 101 000 euró a
Tájékoztató elkészítésének és különböző nyelvekre történő lefordíttatásának a
költsége, 20 000 euró a Kibocsátó előkészítésének és az összes befektetőnek a
Kibocsátónál történő regisztrálásának a költsége, 15 000 euró a könyvelési
költség, valamint 22 500 euró az AFM költség. A bevétel teljes összege függ
az értékesített Letéti Igazolások számától. Ha sikerül összesen 9 000 000 eurót
gyűjteni, akkor a nettó bevétel 8 841 500 euró lesz.
A Kibocsátó a Kibocsátásból származó nettó bevételt az AppScooter
termelésének a megindítására, új termékek fejlesztésébe, a piacra történő
belépésre, egy forgalmazási és szervizhálózat kiépítésére, valamint értékesítés
utáni szolgáltatások nyújtására kívánja fordítani.
A Kibocsátó a Kibocsátásból származó nettó bevétel egy részét működő
tőkeként hasznosíthatja vagy egyéb általános vállalati célokra fordíthatja.
Továbbá az Etergo a Kibocsátásból származó nettó bevételből legfeljebb
1 000 000 eurót arra fordíthat, hogy az Etergo és a Kibocsátó alapítóinak és

E.3

A Kibocsátásra
vonatkozó feltételek

igazgatótanácsi tagjainak (nevezetesen Bart Jacobsz Rosier-nek és Marijn
Flipse-nek) a Részvényeit beváltsa. 300 000 euró értéket meghaladó
részvénybeváltáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
A kibocsátható Letéti Igazolások maximális száma
A Tájékoztató keltének a napján a Kibocsátónak 60 000 000 Részvény áll a
rendelkezésére, amelyeket összesen 600 euró névértéken bocsáthat ki. Mivel
egy darab Részvényhez egy darab Letéti Igazolás kerül kibocsátásra, a jelen
napon kibocsátható Letéti Igazolások maximális száma szintén 60 000 000. A
Letéti Igazolások és a mögöttes Részvények kibocsátása folyamatosan
történik, kivéve abban az esetben, ha a Letétiigazolás-tulajdonosok gyakorolni
kívánják elővásárlási jogaikat.
Kibocsátási ár
Az Etergo a Letéti Igazolások kezdeti Kibocsátási Árát 0,33 euró / Letéti
Igazolás mértékben állapította meg. A Kibocsátó igazgatótanácsa fenntartja a
jogot, hogy az aktuális eredmények, a Letéti Igazolások iránti kereslet és/vagy
az Etergo vállalat értékelésében (értsd: megítélésében) adott fejlesztések
hatására esetlegesen bekövetkező jelentős változások alapján bármikor
módosítsa a Kibocsátási Árat.
A jegyzők közötti felosztás
A Kibocsátónak automatizált elektronikus eljárással ellenőriznie kell, hogy a
jegyzési űrlapon kitöltött név egyezik-e azzal a névvel, amely ahhoz a
bankszámlához van regisztrálva, amelyről a Vállalat fogadta a jegyzési
összeget. Ha nem egyezik, akkor a jegyzőt fel kell kérni egy második
azonosítási eljárásra. A Kibocsátó igazgatótanácsa saját kizárólagos belátása
szerint és bárminemű indokolási kötelezettség nélkül jogosult bármikor
elutasítani a jegyzési kérelmeket attól függetlenül, hogy az azonosítási
eljárások milyen eredménnyel zárulnak.
A Letéti Igazolások befektetők részére történő kibocsátása elektronikus
formában történik. A jegyezni kívánt Letéti Igazolások akkor tekintendők a
jegyző által megszerzettnek, ha a jegyző sikeresen teljesítette az azonosítási
eljárás(oka)t és nem kapott olyan értesítést, miszerint a Kibocsátó
igazgatótanácsa a Trösztre Vonatkozó Feltételekkel összhangban elutasította a
jegyző jegyzési kérelmét.
A Letétiigazolás-tulajdonosok Nyilvántartása
A Letéti Igazolások a Kibocsátó igazgatótanácsa által elektronikus formában
vezetett úgynevezett Letétiigazolás-tulajdonosok Nyilvántartásában vannak
regisztrálva.
Visszafizetések
A Vállalat egy felosztási korlátozással vagy kizárással kapcsolatban
esetlegesen hozzá beérkező túlfizetést visszafizeti arra a bankszámlára,
amelyről az összeg érkezett. A visszafizetett összegek kamatot nem
tartalmaznak.
Jegyzési szándékok
Az Etergo és a Kibocsátó tudomása szerint az adminisztratív vagy vezetőségi
testületek egyetlen tagja, valamint egyetlen fő részvényes sem kíván jegyezni a
Kibocsátásból.

E.4

A Kibocsátáshoz
fűződő jelentős
érdekek (beleértve az
esetleges
érdekütközéseket is)

A Letéti Igazolások megszerzése
A Letéti Igazolások az Etergo Webhelyén vásárolhatók meg. A Letéti
Igazolások befektetők általi jegyzése az Etergo Webhelyén elérhető jegyzési
eljárás teljesítésével történik.
Az Etergo és a Kibocsátó mindkét igazgatótanácsi tagjának, valamint az
Etergo szinte teljes személyzetének jelentős érdeke fűződik a Kibocsátáshoz az
alapján, hogy Etergo-részvények vannak a tulajdonukban. A Seedrs Nominees
Limited nevű részvényesnél és a LeapFunder nevű garanciabirtokosnál
potenciális érdekütközés állhat fenn, hiszen a Kibocsátóéhoz hasonló
szolgáltatásokat kínálnak. Korábbi közösségi finanszírozási (crowdfunding)

E.5

E.6

E.7

Az Etergo Letéti
Igazolásokat értékesítő
természetes vagy jogi
személy
Hígítás

Az Etergo, illetve a
Stichting
Administratiekantoor
Etergo II által a
befektetőknek
felszámított becsült
költségek

körökben engedélyezett volt, hogy ismerősök, családtagok, valamint az Etergo
versenytársainak számító vállalatokhoz valamilyen módon kapcsolódó
személyek befektessenek az Etergóba, ami esetleges érdekütközésekhez alapul
szolgálhatott.
Az értékesítést végző jogi személy a Stichting Administratiekantoor Etergo II.

A Letéti Igazolások és a mögöttes Részvények kibocsátása folyamatosan
történik, kivéve abban az esetben, ha a meglévő Letétiigazolás-tulajdonosok
gyakorolni kívánják elővásárlási jogaikat. A Letétiigazolás-tulajdonosok
meglévő állománya az újonnan kibocsátandó Letéti Igazolások mértékével
arányosan hígításra kerül. Ha a kibocsátás mértéke eléri a maximumot, akkor
60 000 000 újonnan kibocsátott Részvényt tekintve az azonnali összesített
hígítás 30,171% lesz.
Nem releváns. Az Etergo, illetve a Kibocsátás vonatkozásában a Stichting
Administratiekantoor Etergo II nem számít fel költségeket a befektetőknek.

