Kopsavilkumus veido prasības informācijas izpaušanai, kas pazīstamas kā “elementi”. Šie
elementi ir numurēti sadaļās A–E (A.1–E.7).
Šis kopsavilkums satur visus elementus, kas jāiekļauj kopsavilkumā par šāda veida vērtspapīriem
un emitentiem. Tā kā daži elementi nav jāizskata, elementu numerācijas secībā var būt nepilnības.
Kaut arī kopsavilkumā var būt nepieciešams ievietot kādu elementu vērtspapīru un emitenta veida
dēļ var būt nepieciešams ievietot kopsavilkumā kādu elementu, iespējams, ka par šo elementu nevar
sniegt attiecīgu informāciju. Šajā gadījumā kopsavilkumā tiek iekļauts īss elementa apraksts kopā
ar norādi, ka šāds elements nav “piemērojams”.
A sadaļa – Ievads un brīdinājumi
A.1

Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums būtu jālasa kā šī prospekta ievads.
Jebkuram lēmumam veikt ieguldījumus depozitāros sertifikātos būtu jābalstās uz
to, ka ieguldītājs kopumā ņem vērā šo Prospektu.
Ja tiesā ir iesniegta prasība saistībā ar šajā Prospektā ietverto informāciju,
ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu
tiesību aktiem varētu būt jāsedz šī prospekta tulkošanas izmaksas pirms
tiesvedības. uzsākšanas.
Civiltiesiskā atbildība attiecas tikai uz tām personām, kuras ir iesniegušas
kopsavilkumu, ieskaitot tā tulkojumus, bet tikai tad, ja kopsavilkums ir
maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, lasot to kopā ar citām šī prospekta daļām,
vai arī tas nesniedz, lasot kopā ar citām šī prospekta daļām, pamatinformāciju,
lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt depozitāros sertifikātos.

A.2

Piekrišana, norāde,
nosacījumi un
paziņojums

Nav piemērojams. Ne Etergo, ne Emitents nepiekrīt prospekta izmantošanai
turpmākai depozitāro sertifikātu tālākpārdošanai vai galīgajai izvietošanai,
izmantojot finanšu starpniekus.
B iedaļa – Emitents

B.1

Pamatakciju emitenta
juridiskais un
komerciālais
nosaukums

Etergo B.V. Komerciālais nosaukums ir Etergo. Etergo nav citu
komercnosaukumu.

B.2

Domicils, juridiskā
forma, likumdošana un
reģistrācijas valsts

Etergo B.V. ir privāts uzņēmums ar ierobežotu atbildību (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) saskaņā ar Nīderlandes
likumiem, un tā juridiskā adrese ir Nīderlandē. Uzņēmums tika reģistrēts
Nīderlandē 2014. gada 1. decembrī. Uzņēmumam ir statūtos noteiktā atrašanās
vieta (statutaire zetel) Amsterdamā, Nīderlandē.

B.3

Galvenie faktori, kas
saistīti ar Etergo
darbības raksturu un
galvenajām funkcijām

Etergo galvenās darbības jomas ir elektrisko transportlīdzekļu izstrāde, ražošana,
mārketings un pārdošana un apkalpošana. Šī prospekta izdošanas datumā tam ir
tikai viens produkts, kas ir AppScooter – premium klases elektriskais skūteris.

B.4

Nozīmīgas nesenās
tendences, kas ietekmē
Etergo un nozares,
kurās tas darbojas

Etergo uzskata, ka šādām tendencēm var būt būtiska ietekme uz nozari, kurā
uzņēmums darbojas, kā arī uz uzņēmuma stāvokli tajā. Valdības atbalsta
politikas apvienojums, samazinātas litija jonu akumulatoru izmaksas, palielināts
diapazons un tehnoloģiskie sasniegumi, kā arī citas iespējas tirgū ir radījušas
ievērojamu izaugsmi ET nozarē. Benzīna motorolleru aizliegumi Eiropā gan
patērētājus, gan ražotājus atstumj no visu veidu iekšdedzes motoriem. Tā kā
valdības turpina stimulēt pāreju uz ET, izmantojot pieaugošos degvielas
ekonomijas standartus un finansiālos stimulus potenciālajiem ET pircējiem,
pilsētas, reaģējot uz to, ir palielinājušas uzlādes punktu infrastruktūru pilsētās,
kas agrāk bija ievērojams šķērslis ET tirgum.

B.5

Grupas apraksts un
Etergo pozīcija grupā

B.6

Personas, kurām tieši
un netieši ir paziņojama
interese par Etergo
kapitālu vai
balsstiesībām, norādot
summu

B.7

Nav piemērojams, Etergo B.V. nav meitasuzņēmumu un tas nav grupas
sastāvdaļa.
Akciju skaits

% no
akcijām

Patiesais
īpašnieks

M.L. Flipse
Holding B.V.

50 546 000

36,40 %

Marijons Flipss
(Marijn Flipse)

Rosier Holding B.V.

41 354 000

29,78 %

Bārts Jēkabs
Rosjērs (Bart
Jacobsz Rosier)

A.P. Kooi Beheer B.V.

8 100 000

5,83 %

Pjērs Koois
(Pieter Kooi)

Etergo administrācijas
biroja fonds

22 550 127

16,24 %

55 investori.
(Nav
Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16 315 789

11,75 %

2 393 investori.
(Nav Seedrs)

Kopā

138 865 916

100 %

Dažādas balsstiesības

Katra akcionāra balsstiesības ir vienādas, izņemot to, ka saskaņā ar Akcionāru
līgumu uzņēmumam Seedrs Nominees Limited ir veto tiesības novērst
Akcionāru līguma izmaiņas, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tā pārstāvēto
ieguldītāju intereses.

Atlasīta galvenā
vēsturiskā finanšu
informācija

Revidētās P&L un bilances pārskata kopsavilkums (EUR):
2017

2016

2014/2015

Nemateriālie
pamatlīdzekļi

935 456

477 234

112 718

Pamatlīdzekļi

81 484

29 747

2 895

3 139 886

54 723

22 974

487 970

201 741

145 203

Kopējie aktīvi

4 644 796

763 445

283 790

Pašu kapitāls

4 300 545

(556 800)

(104 506)

Ilgtermiņa parāds

33 301

16 599

294 500

Īstermiņa saistības

310 950

1 303 646

93 796

4 644 796

763 445

283 790

Apgrozāmie līdzekļi
Nauda / naudas
ekvivalenti

Kopā Pašu kapitāls un
saistības

Neauditētu P&L un bilances pārskata kopsavilkums (EUR):
30.06.2018
(NEAUDITĒTS)

30.06.2017
(NEAUDITĒTS)

1 752 286

673 411

Pamatlīdzekļi

152 369

30 748

Apgrozāmie līdzekļi

319 126

85 356

Nauda / naudas ekvivalenti

2 448 465

1 347 956

Kopējie aktīvi

4 672 246

2 137 471

Pašu kapitāls

3 031 731

2 039 792

Ilgtermiņa parāds

1 251 852

15 430

388 663

82 249

4 672 246

2 137 471

Nemateriālie pamatlīdzekļi

Īstermiņa saistības
Kopā Pašu kapitāls un saistības

Naudas plūsmas pārskats (EUR):
2017

2016

2014/2015

Naudas plūsma
no
pamatdarbības

(EUR 4 052 791)

(EUR 436 195)

(EUR 63 684)

Naudas plūsma
no investīciju
darbībām

(EUR 591 204)

(EUR 429 265)

(EUR 115 613)

Naudas plūsma
no finansēšanas
darbībām

EUR 4 930 224

EUR 921 998

EUR 324 500

Naudas
izmaiņas bankā
un kasē
(kopējās naudas
plūsmas)

EUR 286 229

EUR 56 538

EUR 145 203

Neauditēts naudas plūsmas pārskats (EUR):

30.06.2018
(NEAUDITĒTS)

30.06.2017
(NEAUDITĒTS)

Naudas plūsma no
pamatdarbības

EUR 1 703 609

(EUR 499 352)

Naudas plūsma no
investīciju darbībām

(EUR 887 715)

(EUR 197 178)

Naudas plūsma no
finansēšanas
darbībām

EUR 1 144 601

EUR 1 842 745

Naudas izmaiņas
bankā un kasē
(kopējās naudas
plūsmas)

EUR 1 960 495

EUR 1 146 215

Paziņojums par būtiskām izmaiņām:
Vienīgās būtiskās izmaiņas uzņēmuma finanšu stāvoklī pēc 2017. gada beigām
bija trīs privātu investoru EUR 1,2 miljoni naudas ieguldījumi 2018. gada
martā, aprīlī un jūnijā, izmantojot konvertējamu aizdevumu (apstrādāts
neauditētos skaitļos uz 2018. gada 30. jūniju), un Vācijas ieguldītāja
ieguldījums EUR 10 miljonu apmērā 2018. gada decembrī. Visas būtiskās
izmaiņas ir apstrādātas neauditētajā kapitalizācijas un parādsaistību tabulā
2018. gada 31. decembrī. Laika posmā no 2018. gada 31. decembra līdz šī
prospekta izdošanas datumam nav notikušas nekādas būtiskas izmaiņas.
B.9

Peļņas prognoze

Nav piemērojams. Prospektā nav prognozes par peļņu.

B.10

Vēsturiskā audita
ziņojuma kvalifikācija

Nav piemērojams. Neatkarīgā revidenta ziņojumā par vēsturisko finanšu
informāciju par gadiem, kas noslēdzās 2017., 2016. un 2014./2015. gada
31. decembrī, nav kvalifikācijas.

B.11

Apgrozāmo līdzekļu
pārskats

Etergo valde uzskata, ka Etergo apgrozāmais kapitāls ir pietiekams, lai segtu
pašreizējās prasības vismaz 12 mēnešus no šī Prospekta izdošanas datuma.

B.31

Informācija par
pamatakciju emitentu

Etergo tika dibināts kā privātuzņēmums saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ar 2014. gada
1. decembra lēmumu, kas pie Nīderlandes civiltiesību notāra vietnieka tika
noformēts notariālā formā. Etergo juridiskā adrese ir Amsterdama, Nīderlande.
Adrese ir Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nīderlande, un
tālruņa numurs ir +31 (0)15-2023160.

B.32

Informācija par
depozitāro sertifikātu
emitentu

Stichting Administratiekantoor Etergo II, kas ir fonds (stichting) saskaņā ar
Nīderlandes likumiem, tika izveidots ar 2018. gada 15. novembra notariālo aktu.
Uzticamības nosacījumus Emitents ir pieņēmis ar notariālu aktu 2018. gada
15. novembrī. Emitents ir reģistrēts Tirdzniecības reģistrā ar Nīderlandes
Tirdzniecības palātas numuru 73113336. Emitenta juridiskā adrese ir
Amsterdama, Nīderlande. Adrese ir Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ
Amsterdam, Nīderlande, tālruņa numurs ir +31 (0)15-2023160 un e-pasta adrese
ir info@etergo.com.

Sadaļa C – Vērtspapīri
C.1

Tips un klase, drošības
identifikācijas numurs

Akcijas un depozitārie sertifikāti ir izveidotas saskaņā ar Nīderlandes likumiem,
un tās tiks emitētas saskaņā ar Nīderlandes likumiem. Emitents izsniedz vienu
depozitāro sertifikātu par katru akciju. Depozitāros sertifikātus nevar konvertēt
uz Akcijām. Depozitārie sertifikāti tiek reģistrēti uz depozitāro sertifikātu
turētāja vārda Depozitāro sertifikātu turētāju reģistrā. Par reģistrāciju nav
jāmaksā.

C.2

Valūta

Akcijas un depozitārie sertifikāti ir denominēti euro (EUR).

C.3

Akciju un depozitāro
sertifikātu skaits un
nominālvērtība

Etergo emitētais kapitāls ir EUR 1 388,65916, kas sadalīts 138 865 916 akcijās
ar nominālvērtību EUR 0,00001. Visas neapmaksātās akcijas ir pilnībā
apmaksātas. Saskaņā ar šo piedāvājumu emisijai ir pieejami līdz 60 000 000
depozitāro sertifikātu ar nominālvērtību EUR 0,00001.

C.4

Akcijām pievienotās
tiesības

Akcijas dod proporcionālas tiesības uz dividendēm, kas maksājamas par akcijām,
un uz likvidācijas maksājumiem. Turklāt katra akcija dod tiesības nodot vienu
balsi kopsapulcē. Akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības, kas ir proporcionālas
viņu līdzdalībai.

Depozitāriem
sertifikātiem
pievienotās tiesības

Katrs depozitārais sertifikāts dod tiesības nodot vienu balsi depozitārija
ieņēmumu turētāju sapulcē. Depozitārais sertifikāts dod tiesības uz peļņas sadali
un maksājumiem, kas maksājami par pamatakcijām. Depozitāro sertifikātu
turētāji, kas ir tiesīgi nodot vienu piekto daļu balsu Depozitārija ieņēmumu
turētāju sapulcē, var pieprasīt sasaukt depozitāro sertifikātu turētāju sapulci. Pēc
vairāku depozitāro sertifikātu turētāju rakstiska pieprasījuma, kuri ir tiesīgi nodot
ne mazāk kā vienu ceturto daļu balsu depozitāro sertifikātu turētāju sanāksmē,
emitētāja valdei jāieceļ viens papildus emitētāja valdes loceklis.
Depozitāro sertifikātu īpašniekiem nav tiesību apmeklēt kopsapulci, tiesībām
pieprasīt depozitāro sertifikātu konvertēšanu uz akcijām, kā arī uz pirmtiesībām,
izdodot jaunus depozitāros sertifikātus.

C.5

Akciju pārvedamības
ierobežojumi

Uz akcijām attiecas pārvedamības ierobežojumi tiktāl, ciktāl akcionārs, kurš
vēlas nodot akcijas, paziņo par šo nodomu Etergo valdei, šādā paziņojumā
jānorāda nododamo akciju skaits un potenciālā līdzdalības pārņēmēja
nosaukums. Paziņojums tiks uzskatīts par akciju piedāvājumu esošajiem
akcionāriem, uz kuru viņi var reaģēt.

Depozitāro sertifikātu
pārvedamības
ierobežojumi

Depozitāro sertifikātu īpašniekam, kurš vēlas pārvest vienu vai vairākus
depozitāros sertifikātus, ir jāpieprasa emitenta valdes apstiprinājums, lai
pārvedums būtu derīgs. Depozitāro sertifikātu nodošanai ir nepieciešams šim
nolūkam paredzēts notariāls akts, kas noformēts pie Nīderlandē praktizējoša
civiltiesiskā notāra, pie kam šī notariāls akta puses ir īpašumtiesības nododošā
persona, to saņēmējs un emitents. Emitenta valde var sākt procedūru, kas
pieejama Etergo tīmekļa vietnē, lai pārsūtītu depozitārija kvītis, ar nosacījumu,
ka šāda procedūra atbilst Nīderlandes Civilkodeksa 3:94. pantam.

C.6

Depozitāro sertifikātu
Depozitārie sertifikāti un akcijas nav kotētas vērtspapīru biržā. Šī prospekta
piedāvājuma iekļaušana izdošanas datumā Etergo neplāno pieteikties uz pielaidi akciju vai depozitāro
biržas sarakstā un
sertifikātu iekļaušanu tirdzniecībā regulētā tirgū.
pielaide tirdzniecībai.

C.7

Maksājumi

C.14 Garantija

Uzņēmums nav izmaksājis dividendes par 2014./2015., 2016. un 2017. finanšu
gadu. Sabiedrība neplāno deklarēt vai maksāt dividendes par gadu, kas noslēdzās
2018. gada 31. decembrī, vai vidējā termiņā. Naudu ienesošā vienība vidējā
termiņā, visticamāk, tiks izmantota izaugsmes iespēju finansēšanai.
Emitenta saistības ar depozitāriem sertifikātiem netiek garantētas.

Sadaļa D – Riski
D.4

Pamatinformācija par
galvenajiem riskiem,
kas raksturīgi
pamatakciju emitentam

Ar Etergo nozari, uzņēmējdarbību un darbību saistītie riski:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
D.5

Pamatinformācija par
galvenajiem riskiem,
kas raksturīgi
depozitāro sertifikātu
emitentam

Lejupslīde tirgos, kuros darbojas Etergo (kā arī citos tirgos visā
pasaulē), varētu nelabvēlīgi ietekmēt Etergo biznesu.
Etergo darbojas attīstības tirgū.
Elektrisko transportlīdzekļu tehnoloģiskie ierobežojumi.
Transportlīdzekļu klases tirgus apjoms ir atkarīgs no likumdošanas.
Motorolleri, kas aizliegti noteiktās pilsētās vai pilsētu daļās.
Etergo var būt neveiksmīgi centienos paplašināt sava produkta
starptautisko izplatību.
Produktu atsaukšana un garantijas saistības var radīt tiešās izmaksas,
un motorolleru pārdošanas zaudēšana var būtiski negatīvi ietekmēt
Etergo biznesu.
Etergo uzņēmējdarbības sezonalitātes un darbības izmaksu svārstību
dēļ finanšu rezultāti dažādos periodos var ievērojami atšķirties.
Etergo ir atkarīgs no tā reputācijas attiecībā uz finansējumu.
Trešās personas varētu apsūdzēt Etergo viņu intelektuālā īpašuma
tiesību pārkāpumā.
Etergo darbojas ierobežotā skaitā nozaru.
Etergo ir ļoti atkarīgs no skūteru AppScooter turpmākajiem
panākumiem, un tai nav informācijas par iepriekšējiem rezultātiem.
Etergo ir atkarīgs no tā attiecībām ar piegādātājiem.

Riski, kas saistīti ar Etergo depozitāriem sertifikātiem un piedāvājumu:
• Bārts Jēkabs Rosjērs (Bart Jacobsz Rosier) un Marijons Flipss (Marijn
Flipse) ir Emitenta un Etergo valdes locekļi.
• Iespējams, ka Etergo nākotnē nevarēs maksāt dividendes.
• Depozitāro sertifikātu pārvešana ir pakļauta ierobežojumiem. Tāpēc
ieguldītāji, iespējams, nevarēs pārdot vai kā citādi atsavināt savus
depozitāros sertifikātus un/vai pārdot savus depozitāros sertifikātus
par cenu, kas par tiem samaksāta.
E sadaļa – Piedāvājums

E.1

E.2a

E.3

Neto ieņēmumi un
aprēķinātie izdevumi

Piedāvājuma kopējās izmaksas ir EUR 158 500, no kurām EUR 101 000 par šo
prospektu un tulkojumiem, EUR 20 000 par emitenta izveidošanu un visu
ieguldītāju reģistrēšanu emitenta sarakstā, EUR 15 000 par grāmatveža
izmaksām un EUR 22 500 par (AFM) izmaksām. Kopējā ieņēmumu summa ir
atkarīga no pārdoto depozitāro sertifikātu skaita. Kopējie tīrie ieņēmumi būs
EUR 8 841 500, ja tiks piesaistīta summa EUR 9 000 000.
Piedāvājuma iemesli un Emitents plāno izmantot tīros ieņēmumus no Piedāvājuma, lai ieviestu
ieņēmumu izlietojums
AppScooter ražošanā, jaunu produktu attīstībā, ienāktu tirgū un izveidotu
izplatīšanas un servisa tīklu, kā arī pēcpārdošanas servisu.
Daļu no šajā Piedāvājumā gūtajiem ienākumiem Emitents var izmantot tā
apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem vispārīgiem korporatīviem mērķiem. Etergo
var arī izmantot ne vairāk kā EUR 1 000 000 no neto ieņēmumiem no
Piedāvājuma, lai iegādātos akcijas no Etergo dibinātājiem un valdes locekļiem
un emitentiem Bārta Jēkaba Rosjēra (Bart Jacobsz Rosier) un Marijona Flipsa
(Marijn Flipse). Akciju, kuru summa pārsniedz EUR 300 000, atpirkšanai ir
nepieciešams kopsapulces apstiprinājums.
Piedāvājuma noteikumi Maksimālais izsniegšanai pieejamais depozitāro sertifikātu skaits
Šī prospekta izdošanas datumā emitentam ir pieejamas emisijai 60 000 000
akcijas ar kopējo nominālvērtību EUR 600. Tā kā vienai akcijai tiek izsniegts
viens depozitārais sertifikāts, arī maksimālais depozitāro sertifikātu skaits, ko
varētu izsniegt šajā datumā, ir 60 000 000. Depozitārie sertifikāti un
pamatakcijas tiks emitētas pastāvīgi, izslēdzot depozitāro sertifikātu turētāju
pirmtiesības.

Emisijas cena
Etergo ir noteikusi depozitāro sertifikātu sākotnējo emisijas cenu EUR 0,33 par
katru depozitāro sertifikātu. Emitenta valde patur tiesības jebkurā laikā mainīt
emisijas cenu, pamatojoties uz pašreizējiem rezultātiem, pieprasījumu pēc
depozitāriem sertifikātiem un/vai būtiskām izmaiņām Etergo novērtējumā
specifisku notikumu dēļ.
Piešķīrums abonentiem
Emitents, izmantojot automatizētu elektronisko procedūru, pārbauda, vai
parakstīšanās formā aizpildītais nosaukums atbilst nosaukumam, kurā tiek
reģistrēts bankas konts, no kura Sabiedrība ir saņēmusi parakstīšanās summu. Ja
neatbilstības nav, abonents tiek uzaicināts uz otro identifikācijas procedūru.
Emitenta valdei vienmēr ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez pienākuma
norādīt iemeslus atteikt parakstīšanos neatkarīgi no identifikācijas procedūru
rezultātiem.
Depozitāro sertifikātu izsniegšana ieguldītājiem notiek elektroniskā formā. Tiek
uzskatīts, ka abonents ir iegādājies parakstītos depozitāros sertifikātus, ja viņš ir
veiksmīgi veicis identifikācijas procedūru(-as) un nav saņēmis paziņojumu, ka
Emitenta valde ir atteikusi viņa parakstīšanos saskaņā ar uzticamības
nosacījumiem.
Depozitāro sertifikātu turētāju reģistrs
Depozitārie sertifikāti tiek reģistrēti Depozitāro sertifikātu turētāju reģistrā,
elektroniskā reģistrā, kuru uztur Emitenta valde.
Atmaksājumi
Naudas līdzekļu pārsniegums, ko Sabiedrība ir saņēmusi saistībā ar piešķīruma
ierobežošanu vai izslēgšanu, tiks atmaksāts uz bankas kontu, no kura šie līdzekļi
tika saņemti. Atmaksājumi neietvers procentus.
Nodoms parakstīties
Ciktāl Etergo un Emitents zina, neviens pārvaldes vai vadības struktūras loceklis
vai lielākais akcionārs neplāno parakstīties uz Piedāvājumu.
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Depozitāro sertifikātu iegūšana
Depozitāros sertifikātus var iegādāties Etergo vietnē. Investori parakstās uz
depozitāriem sertifikātiem, noslēdzot parakstīšanās procedūru, kas pieejama
Etergo tīmekļa vietnē.
Intereses, kas saistītas
Gan Etergo valdes locekļiem, gan Emitentam, gan gandrīz visiem Etergo
ar piedāvājumu (tostarp darbiniekiem ir interese par Piedāvājumu, pamatojoties uz viņu īpašumtiesībām
interešu konflikti)
uz Etergo akcijām. Akcionāram Seedrs Nominees Limited un garantijas
turētājam LeapFunder varētu būt potenciāls interešu konflikts, jo viņi piedāvā
līdzīgus pakalpojumus kā Emitents. Iepriekšējās kopfinansēšanas kārtās
draugiem un ģimenes locekļiem, kā arī cilvēkiem, kas kaut kādā veidā saistīti ar
uzņēmumiem, kuri ir Etergo konkurenti, tika atļauts investēt Etergo, kas varētu
izraisīt interešu konfliktu.
Persona vai subjekts,
Piedāvājošā institūcija ir Stichting Administratiekantoor Etergo II.
kas piedāvā pārdot
Etergo depozitāros
sertifikātus
Atgūstamās vērtības
Depozitārie sertifikāti un pamatakcijas tiks emitētas nepārtraukti, izslēdzot esošo
samazinājums
depozitāro sertifikātu pirmtiesības. Depozitārie sertifikātu turētāju īpašumā esošo
vērtspapīru vērtība tiks samazināta proporcionāli jauno izdoto depozitāro
sertifikātu summai. Ja emisijas notiek līdz maksimālajam emisijas apjomam,
tūlītējais kopējais samazinājums, pamatojoties uz 60 000 000 emitētajām
jaunajām akcijām, būs 30,171 %.
Aptuvenie izdevumi, ko Nav piemērojams. Etergo vai Stichting Administratiekantoor Etergo II no
Etergo, Stichting
ieguldītājiem neiekasēs nekādus izdevumus attiecībā uz Piedāvājumu.
Administratiekantoor
Etergo II iekasēs no
ieguldītājiem

