1.

REZUMAT

Rezumatele conțin cerințe privind divulgarea de informații cunoscute ca „Elemente”. Aceste
Elemente sunt numerotate în Secțiunile A-E (A.1 – E.7).
Acest rezumat conține toate Elementele solicitate a fi incluse pentru acest tip de valori mobiliare
și de emitent. Dat fiind că tratarea anumitor Elemente nu se impune, pot exista întreruperi în
secvența de numerotare a Elementelor.
Cu toate că introducerea unui anumit Element în rezumat s-ar putea impune datorită tipului
valorilor mobiliare și emitentului, este posibil să nu fie furnizată nicio informație relevantă cu
privire la respectivul Element. În acest caz, o scurtă descriere a Elementului va fi inclusă în
rezumat cu mențiunea „nu se aplică”.
Secțiunea A – Introducere și avertismente
A.1

Introducere
avertismente

și

Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect.
Orice decizie de investiție în Certificate de Depozit trebuie să se bazeze pe o
examinare exhaustivă a Prospectului de către investitor.
În cazul în care se intentează o acțiune în justiție privind informațiile cuprinse
în prezentul Prospect, ar fi posibil ca investitorul reclamant, în conformitate cu
legislația internă a statelor membre din Spațiul Economic European, să suporte
cheltuielile de traducere a acestui Prospect înaintea începerii procedurii
judiciare.
Răspunderea civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv
orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau
contradictoriu în raport cu celelalte părți ale acestui Prospect sau dacă nu
furnizează, în raport cu celelalte părți ale acestui Prospect, informațiile esențiale
pe baza cărora investitorii să decidă dacă vor investi în Certificatele de Depozit.

A.2

Acord,
mențiuni,
condiții și notificări

Nu este cazul. Nici Etergo, nici Emitentul nu își dă acordul cu privire la
utilizarea Prospectului pentru revânzare ulterioară sau plasamente finale ale
Certificatelor de Depozit prin intermediari financiari.

Secțiunea B – Emitentul
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B.1

Denumirea legală și
comercială
a
emitentului
Părților
sociale subadiacente

Etergo B.V. Denumirea comercială este Etergo. Etergo nu mai are alte denumiri
comerciale.

B.2

Sediul, forma juridică,
legislația și țara în care
a
fost
înființată
societatea

Etergo B.V. este o societate cu răspundere limitată de drept privat (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) înființată în conformitate cu
legislația din Țările de Jos, cu sediul în Țările de Jos. Societatea a fost înființată
în Țările de Jos la data de 1 decembrie 2014. Societatea are sediul social
(statutaire zetel) în Amsterdam, Țările de Jos.

B.3

Factori-cheie privind
specificul operațiunilor
Etergo și principalele
activități ale acestei
societăți

Principalele activități ale Etergo sunt dezvoltarea, producția, marketingul și
vânzările și reparațiile de autovehicule electrice. La data prezentului Prospect,
societatea are un singur produs, care este AppScooter, un scuter electric
premium.

B.4

Cele
mai
recente
tendințe semnificative
care
afectează
societatea Etergo și
sectoarele de activitate
în
care
aceasta
activează

Etergo consideră că următoarele tendințe pot să aibă un impact semnificativ
asupra sectorului de activitate în care Societatea își desfășoară activitatea, dar
pot afecta și poziția Societății în sectorul respectiv. O combinație între sprijinul
venit sub forma unor politici guvernamentale, scăderea costurilor la
acumulatorii litiu-ion, diversificarea gamei și progresele tehnologice, dar și
numărul crescut de opțiuni pe piață a determinat o creștere semnificativă în
sectorul VE. Interdicțiile impuse în Europa pentru scuterele pe benzină îi
determină pe consumatori și producători deopotrivă să-și piardă interesul pentru
vehiculele cu motor cu ardere internă de orice tip. Pe măsură ce guvernele
continuă să stimuleze trecerea la VE prin creșterea standardelor de economie la
combustibili și stimulente de natură financiară pentru potențialii cumpărători de
VE, orașele au reacționat suplimentându-și infrastructura de stații de încărcare
în zonele urbane, cândva o barieră semnificativă în calea pieței de VE.

B.5

Descrierea Grupului și
a poziției Etergo în
cadrul Grupului

Nu este cazul, Etergo B.V. nu are filiale și nu face parte din Grup.

B.6

Persoanele care dețin,
în mod direct sau
indirect, o participație
substanțială în capitalul
Etergo sau drepturi de
M.L. Flipse Holding
B.V.
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Numărul de
Părți
sociale

%
Părți
sociale

Beneficiar Real

50.546.000

36,40%

Marijn Flipse

vot substanțiale
valorile respective

B.7

și

Rosier Holding B.V.

41.354.000

29,78%

Bart
Rosier

Jacobsz

A.P. Kooi Beheer
B.V.

8.100.000

5,83%

Pieter Kooi

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22.550.127

16,24%

55 de investitori.
(Nu
aparține
Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16.315.789

11,75%

2.393
de
investitori. (Nu
aparține Seedrs)

Total

138.865.916

100%

Drepturi de vot diferite

Drepturile de vot ale fiecăruia dintre Asociați sunt aceleași, cu mențiunea că, în
conformitate cu Contractul de societate, Seedrs Nominees Limited are drept de
veto pentru a împiedica acele modificări la Contractul de societate care ar crea
prejudicii participațiilor investitorilor pe care îi reprezintă.

O
selecție
a
informațiilor financiare
istorice cheie

Rezumat Contul de profit și pierdere și bilanțul auditate (în 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

4.644.796

763.445

283.790

4.300.545

(556,800)

(104.506)

33.301

16.599

294.500

310.950

1.303.646

93.796

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Active circulante

Numerar/echivalent
numerar
Total active
Capitalul propriu
asociaților

al

Datorii pe termen lung
Datorii curente

3

Tot. Capital propriu și
datorii

4.644.796

763.445

283.790

Rezumat Contul de profit și pierdere și bilanțul neauditate (în EUR):
30-06-2018
(NEAUDITAT)

30-06-2017
(NEAUDITAT)

1.752.286

673.411

152.369

30.748

319.126

85.356

2.448.465

1.347.956

Total active

4.672.246

2.137.471

Capitaluri proprii atribuibile
acționarilor societății-mamă

3.031.731

2.039.792

Datorii pe termen lung

1.251.852

15.430

388.663

82.249

4.672.246

2.137.471

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Active circulante

Numerar/echivalent numerar

Datorii curente
Tot. Capital propriu și datorii

Declarație privind fluxul de numerar (în EUR):
2017

2016

2014/2015

Flux de numerar din
activități
de
exploatare

(4.052.791
EUR)

(436.195
EUR)

(63.684
EUR)

Flux de numerar din
activități
de
investiții

(591.204
EUR)

(429.265
EUR)

(115.613
EUR)
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Flux de numerar din
activități
de
finanțare

4.930.224
EUR

921.998 EUR

324.500
EUR

Fluctuații
în
contul de casă și
contul de bancă
(total fluxuri de
numerar)

286.229 EUR

56.538 EUR

145.203
EUR

Declarație privind fluxul de numerar, neauditată (în EUR):

30-06-2018
(NEAUDITAT)

30-06-2017
(NEAUDITAT)

Flux de numerar din
activități de exploatare

1.703.609 EUR

(499.352 EUR)

Flux de numerar din
activități de investiții

(887.715 EUR)

(197.178 EUR)

Flux de numerar din
activități de finanțare

1.144.601 EUR

1.842.745 EUR

Fluctuații în contul
de casă și contul de
bancă (total fluxuri
de numerar)

1.960.495 EUR

1.146.215
EUR

Declarație privind modificările semnificative:
Singurele modificări semnificative în poziția financiară a Societății după finalul
anului 2017 au fost investițiile în numerar din martie, aprilie și iunie 2018, în
valoare de 1,2 milioane EUR, realizate de trei investitori privați prin
împrumuturi convertibile (prelucrate în valorile neauditate, la data de 30 iunie
2018) și o investiție de 10 milioane EUR realizată de un investitor german, în
decembrie 2018. Toate modificările semnificative au fost prelucrate în tabelul
cu valori neauditate de capitalizare și de îndatorare, la data de 31 decembrie
2018. Nu au fost efectuate modificări semnificative în perioada cuprinsă între
31 decembrie 2018 și data acestui Prospect.

B.9

Prognoza de profit

Nu este cazul. Nu există prognoze de profit în Prospect.
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B.1
0

Restricții cuprinse în
raportul de audit istoric

Nu este cazul. Nu există restricții în raportul auditorului independent cu privire
la informațiile financiare istorice pentru exercițiile financiare încheiate la 31
decembrie 2017, 2016 și 2014/2015.

B.1
1

Declarație
privind
Capitalul de Lucru

În opinia Consiliului de Administrație al Etergo, capitalul de lucru al Etergo este
suficient ca să acopere necesitățile curente timp de cel puțin 12 luni de la data
acestui Prospect.

B.
31

Informații
despre
emitentul
Părților
sociale subiacente

Etergo a fost înființată ca societate privată cu răspundere limitată, în
conformitate cu legislația din Țările de Jos (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid), prin actul din 1 decembrie 2014 încheiat în fața unui asistent
notarial din Țările de Jos. Sediul social al Etergo se află în Amsterdam, Țările
de Jos. Adresa este Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Țările
de Jos, iar numărul de telefon este +31 (0)15-2023160.

B.
32

Informații
despre
emitentul certificatelor
de depozit

Stichting Administratiekantoor Etergo II, fundație (stichting), a fost înființată în
conformitate cu legislația din Țările de Jos, prin actul notarial din 15 noiembrie
2018. Condițiile referitoare la Fiducie au fost adoptate de către Emitent, prin act
notarial, în data de 15 noiembrie 2018. Emitentul a fost înregistrat la Registrul
Comerțului de pe lângă Camera de Comerț a Țărilor de Jos sub numărul
73113336. Sediul social al Emitentului se află în Amsterdam, Țările de Jos.
Adresa este Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Țările de Jos,
numărul de telefon este +31 (0)15-2023160, iar adresa de e-mail este
info@etergo.com.

Secțiunea C - Valori mobiliare

C.1

Tip și clasă, număr de
identificare al valorii
mobiliare

Părțile sociale și Certificatele de Depozit au fost create în conformitate cu
legislația din Țările de Jos și vor fi emise în conformitate cu aceasta. Emitentul
emite câte un Certificat de Depozit pentru fiecare Parte socială. Certificatele de
Depozit nu pot fi convertite în Părți sociale. Certificatele de Depozit sunt
înregistrate pe numele Titularului Certificatelor de Depozit, în Registrul
Titularilor de Certificate de Depozit. Nu există costuri asociate înregistrării
acestora.

C.2

Moneda

Părțile sociale și Certificatele de Depozit sunt exprimate în euro (EUR).

C.3

Numărul de Părți
sociale și de Certificate

Valoarea capitalului social emis al Etergo se ridică la 1.388,65916 EUR, împărțit
în 138.865.916 de Părți sociale cu o valoare nominală de 0,00001 EUR fiecare.
Toate Părțile sociale aflate în circulație au fost achitate integral. În conformitate
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C.4

de Depozit și valoarea
nominală

cu această Ofertă, până la 60.000.000 de Certificate de Depozit sunt valabile în
vederea emisiunii, cu o valoare nominală a câte 0,00001 EUR fiecare.

Drepturile
aferente
Părților sociale

Părțile sociale conferă, pro rata, dreptul la dividendele plătibile în contul
acestora și la plățile de lichidare. În plus, fiecare Parte socială conferă dreptul la
exprimarea unui vot unic în Adunarea Generală. Asociații dețin drepturi de
preempțiune proporțional cu participațiile deținute.

Drepturile
aferente
Certificatelor
de
Depozit

Fiecare Parte socială conferă dreptul la exprimarea unui vot unic în Adunarea
Titularilor de Certificate de Depozit. Certificatele de Depozit conferă dreptul la
distribuiri și plăți care devin lichide și exigibile cu privire la Părțile sociale aflate
în circulație. Titularii Certificatelor de Depozit care au dreptul să exprime o
cincime din voturile exprimate în Adunarea Titularilor de Certificate de Depozit
pot să solicite convocarea Adunării Titularilor de Certificate de Depozit. La
cererea scrisă a unui anumit număr de Titulari de Certificate de Depozit care au
dreptul să exprime cel puțin o pătrime din voturile exprimate în Adunarea
Titularilor de Certificate de Depozit, Consiliul de administrație al Emitentului
va numi încă un membru în Consiliu
Titularii Certificatelor de Depozit nu au dreptul să participe la Adunarea
Generală, dreptul să solicite conversia unui Certificat de Depozit într-o parte
socială și nici drepturi de preempțiune la data emiterii Certificatelor de Depozit.

C.5

C.6

Restricții
privind
caracterul transferabil
al Părților sociale

Părțile sociale sunt supuse restricțiilor de transfer prin aceea că Asociatul care
dorește să transfere Părțile sociale va transmite o notificare în acest sens
consiliului de administrație al Etergo, menționând numărul Părților sociale care
urmează a fi transferate și numele/denumirea achizitorului propus. Notificarea
este echivalentă cu o ofertă de Părți sociale adresată asociaților existenți, cu
privire la care aceștia pot reflecta.

Restricții
privind
caracterul transferabil
al Certificatelor de
Depozit

Titularul Certificatelor de Depozit care dorește să transfere unul sau mai multe
Certificate de Depozit va avea nevoie de aprobarea consiliului de administrație
al Emitentului pentru ca transferul să fie valabil. Transferul Certificatelor de
Depozit va presupune încheierea unui act notarial în acest scop în fața unui notar
public cu drept de practică în Țările de Jos, act care va avea ca părți pe cedent,
pe cesionar și pe Emitent. Consiliul de administrație al Emitentului poate să
lanseze o procedură disponibilă pe site-ul web al Etergo pentru transferul
Certificatelor de Depozit, procedură care va respecta Secțiunea 3:94 din Codul
civil al Țărilor de Jos.

Listarea și admiterea la
tranzacționare
a

Certificatele de Depozit și Părțile sociale nu sunt listate la bursa de valori. La
data prezentului Prospect, Etergo nu are intenția să solicite admiterea la
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Certificatelor
Depozit Oferite

de

tranzacționare a Părților sociale sau a Certificatelor de Depozit pe piața
reglementată.

C.7

Plăți

Societatea nu a plătit dividende în contul exercițiilor financiare 2014/2015, 2016
și 2017. Societatea nu intenționează să declare sau să plătească dividende pentru
exercițiul încheiat în 31 decembrie 2018 sau pe termen mediu. Pe termen mediu,
numerarul generat va fi utilizat, cel mai probabil, la finanțarea oportunităților de
extindere a activității.

C.1
4

Garanții

Obligațiile ce îi revin Emitentului în temeiul Certificatelor de Depozit nu sunt
garantate.

Secțiunea D - Riscuri

D.4

Informații de bază
privind
riscurile
principale care sunt
specifice Emitentului
părților
sociale
subadiacente

Riscuri specifice sectorului de activitate, activității comerciale și
operațiunilor Etergo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

D.5

Informații de bază
privind
riscurile
principale care sunt
specifice Emitentului

O recesiune pe piețele pe care activează Etergo (dar și pe alte piețe
mondiale) ar putea avea efecte negative asupra activității comerciale
a Etergo.
Etergo este activă pe o piață în curs de dezvoltare.
Limitările tehnologice ale vehiculelor electrice.
Cota de piață a clasei de vehicule depinde de legislație.
Scuterele sunt interzise în anumite orașe sau în anumite părți ale
acestora.
Este posibil ca eforturile Etergo de popularizare a produsului său la
nivel internațional să nu fie încununate de succes.
Retragerile produselor de pe piață și obligațiile de garanție pot
genera costuri directe, iar pierderile rezultate din vânzările scuterelor
ar putea avea efecte negative asupra activității comerciale a Etergo.
Rezultatele financiare pot varia în mod semnificativ, de la o perioadă
la alta, datorită caracterului sezonier al activității comerciale a Etergo
și fluctuațiilor de la nivelul costurilor de exploatare.
Etergo depinde de reputația sa pentru finanțare.
Terții ar putea acuza Etergo de încălcare a drepturilor de proprietate
intelectuală.
Etergo este activă într-un număr limitat de sectoare.
Etergo depinde în mare măsură de succesul viitor al AppScooter și
nu are palmares.
Etergo depinde de relațiile sale cu furnizorii.

Riscuri specifice Certificatelor de Depozit Etergo și Ofertei:
● Bart Jacobsz Rosier și Marijn Flipse sunt membrii în Consiliul de
administrație al Emitentului și al Etergo.
● Există posibilitatea ca Etergo să nu poată plăti dividende pe viitor.
● Transferul Certificatelor de Depozit este supus unor restricții. Prin
urmare, este posibil ca investitorii să nu poată să vândă sau să
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Certificatelor
Depozit

de

înstrăineze în alt mod Certificatele de Depozit deținute și/sau să
vândă Certificatele de Depozit pe care le dețin la prețul pe care l-au
plătit pentru acestea.
Secțiunea E - Oferta

E.1

Venituri
nete
cheltuieli estimate

și

Costurile totale ale Ofertei se ridică la 158.500 EUR din care 101.000 EUR
pentru acest Prospect și traduceri, 20.000 EUR pentru înființarea Emitentului și
înregistrarea tuturor investitorilor în ceea ce privește Emitentul, 15.000 EUR
costuri cu contabilul și 22.500 EUR costul AFM (Autoritatea Olandeză a
piețelor financiare). Valoarea totală a încasărilor depinde de numărul
Certificatelor de Depozit vândute. Valoarea totală netă a veniturilor totale nete
va fi de 8.841.500 EUR, dacă se adună suma de 9.000.000 EUR.

E.2
a

Motive pentru Ofertă și
utilizarea veniturilor

Emitentul intenționează să utilizeze veniturile nete încasate din Oferta de lansare
a producției AppScooter, din dezvoltarea unor produse noi, din intrarea pe piață
și din înființarea unei rețele de distribuție și de servicii, dar și a unor servicii
post-vânzare.
De asemenea, Emitentul poate utiliza o parte din veniturile nete încasate din
această Ofertă la capitalul circulant și în alte scopuri generale în cadrul societății.
De asemenea, Etergo poate să utilizeze, în limita a 1.000.000 EUR din veniturile
nete încasate din Ofertă la răscumpărarea Părților sociale de la fondatori și de la
membrii Consiliului de administrație al Etergo și al Emitentului, Bart Jacobsz
Rosier și Marijn Flipse. Este necesară aprobarea Adunării generale pentru
răscumpărarea de Părți sociale de peste 300.000 EUR.

E.3

Termenii și condițiile
Ofertei

Numărul maxim de Certificate de Depozitare disponibile pentru emisiune
La data acestui Prospect sunt disponibile 60.000.000 de Părți sociale pentru
Emitent, cu o valoare nominală globală de 600 EUR. Având în vedere că pentru
fiecare Parte socială se emite câte un singur Certificat de Depozit, numărul
maxim de Certificate de Depozit care ar putea fi emis la această dată este tot de
60.000.000. Certificatele de Depozit și Părțile sociale subadiacente vor fi emise
continuu, cu excluderea drepturilor de preempțiune ale Titularilor de Certificate
de Depozit.
Prețul de Emisiune
Etergo a stabilit Prețul inițial de Emisiune pentru Certificatele de Depozit la 0,33
EUR pentru fiecare Certificat de Depozit.Consiliul de administrație al
Emitentului își păstrează dreptul de a modifica Prețul de Emisiune în orice
moment, în funcție de rezultatele actuale, de cererea de Certificate de Depozit
și/sau de schimbările semnificative intervenite în evaluarea Etergo ca urmare a
unor evenimente specifice.
Alocările către subscriitori
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Emitentul va verifica prin mijloace electronice automatizate dacă numele
completat în formularul de înscriere corespunde numelui pe care este înregistrat
contul bancar din care Societatea a primit suma subscrisă. Dacă acestea nu
corespund, subscriitorul va fi invitat să participe la o a doua procedură de
identificare. Consiliul de administrație al Emitentului va fi autorizat să refuze
anumite subscrieri, în orice moment, la libera sa alegere și fără nicio justificare,
indiferent de rezultatul procedurilor de identificare.
Emisiunea de Certificate de Depozit către investitori va avea loc în formă
electronică. Se va considera că subscriitorul a achiziționat Certificatele de
Depozit la care a subscris dacă acesta a finalizat cu succes
procedura(procedurile) de identificare și nu a primit o notificare în sensul că
subscrierea i-a fost refuzată de către Consiliul de administrație al Emitentului
conform Condițiilor referitoare la Fiducie.
Registrul Titularilor de Certificate de Depozit
Certificatele de Depozit sunt înregistrate în Registrul Titularilor de Certificate
de Depozit, un registru electronic ținut de Consiliul de administrație al
Emitentului.
Rambursări
Orice fonduri excedentare primite de Societate în legătură cu o limitare sau o
excludere a alocărilor vor fi rambursate în contul bancar din care au fost primite.
Rambursările nu vor include dobânzile.
Intențiile de subscriere
După știința Etergo și a Emitentului, nu există membri ai organelor
administrative sau de conducere sau asociați majoritari care să intenționeze să
subscrie la Ofertă.
Achiziția Certificatelor de Depozit
Certificatele de Depozit pot fi cumpărate pe site-ul web al Etergo. Subscripțiile
investitorilor la Certificatele de Depozit vor avea loc prin finalizarea procedurii
de subscripție disponibile pe site-ul web Etergo.
E.4

Participații substanțiale
în Ofertă (inclusiv
conflicte de interese)

Atât membrii Consiliului de administrație Etergo, cât și Emitentul și aproape
întreg personalul Etergo dețin participații substanțiale în Ofertă în temeiul
dreptului de proprietate deținut asupra Părților sociale ale Etergo. Ar fi posibil
ca asociatul Seedrs Nominees Limited și titularul de garanții LeapFunder să se
afle într-un conflict de interese deoarece oferă servicii similare celor prestate de
Emitent. În rundele precedente de crowdfunding prietenii și familia, dar și
persoanele asociate într-un fel sau altul cu societățile care concurează cu Etergo,
au primit permisiunea de a investi în Etergo, fapt ce ar putea da naștere unui
conflict de interese.
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E.5

Persoana sau entitatea
care se oferă să vândă
Certificatele
de
Depozit ale Etergo

Entitatea care face oferta este Stichting Administratiekantoor Etergo II.

E.6

Diluare

Certificatele de Depozit și Părțile sociale subadiacente vor fi emise continuu, cu
excluderea drepturilor de preempțiune ale Titularilor de Certificate de Depozit
existenți. Participațiile existente ale Titularilor de Certificate de Depozit vor fi
diluate proporțional cu valoarea noilor Certificate de Depozit emise. În cazul
emisiunilor cu valoare maximă, diluarea agregată imediată bazată pe 60.000.000
de Părți sociale noi va fi de 30,171%.

E.7

Cheltuielile estimate
percepute investitorilor
de
către
Etergo,
Stichting
Administratiekantoor
Etergo II

Nu este cazul. Nu vor fi percepute cheltuieli investitorilor de către Etergo sau,
cu privire la Ofertă, de către Stichting Administratiekantoor Etergo II.
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