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Svensk version av sammanfattningen 

Sammanfattningar består av upplysningskrav som kallas element ("Elements"). Dessa element är numrerade i avsnitt A - E (A.1 

- E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de element som krävs för att inkluderas i en sammanfattning för denna typ av 

säkerhet och emittent. På grund av det faktum att vissa element inte är skyldiga att adresseras kan det finnas luckor i 

Elementens nummereringsföljd. Även om ett Element kan krävas att införas i sammanfattningen på grund av typen av säkerhet 

och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges angående Elementet. I sådana fall innehåller 

sammanfattningen en kort beskrivning av Elementet med orden "ej tillämplig". 

Avsnitt A - Introduktion och varningar 

A.1 Varningar Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till detta prospekt ("Prospektet"). Eventuellt 

beslut att investera i värdepapperen ska baseras på att prospektet i sin helhet beaktas av 

investeraren. Om en fordran avseende information i prospektet väckts vid en domstol, kan 

käranden investeraren enligt den nationella lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstat 

("medlemsstat") bära kostnaderna för att översätta prospektet före rättssaken inleds. Civilrättsligt 

ansvar hör endast till de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive översättning, 

men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses 

tillsammans med övriga delar av prospektet eller det inte tillhandahåller, när de läses tillsammans 

med de andra delar av prospektet, viktig information för att hjälpa investerare när man överväger 

att investera i sådana värdepapper. 

A.2 Information om 

den efterföljande 

användningen 

av Prospektet. 

Utgivaren, Endoscopy Innovations Invest GmbH & Co. KG ("Emittent") har samtyckt till 

användningen av detta prospekt av BN & Partners Capital AG ("Placeringsagent") och dess 

bundna agent aescuvest international GmbH ("Tied Agent "Eller" Platform Operator "). 

Samtycket till placeringsagenten och dess bundna agent gäller i 12 månader från det att 

prospektet godkänts. Emittenten har inte gett sitt samtycke till användningen av detta prospekt till 

någon annan finansiell förmedlare eller någon annan tredje part. 

Under erbjudandeperioden från 22 juli 2019 till 19 juli 2020 kan en slutlig placering av värdepapper 

från dessa finansiella intermediärer göras. Emittenten har inte utsett någon annan placeringsagent 

eller någon försäkringsgivare eller någon annan finansiell förmedlare för placering eller distribution 

av aktierna. 

Samtycket är inte föremål för några andra objektiva villkor. 

aescuvest international GmbH, som agerar som auktoriserad agent för placeringsagenten 

och placeringsagenten själv, kommer att informera investerare om villkoren för 

erbjudandet när erbjudandet görs på webbplatsen som drivs av Tied Agent 

www.aescuvest.eu. 

För utfärdande av noter av emittenten avser emittenten att få prospektet anmält till de behöriga 

myndigheterna i enlighet med prospektdirektivet i följande länder: Österrike, Danmark, Tyskland, 

Nederländerna, Sverige och Storbritannien. I dessa stater kan Tied Agent och Placement Agent 

använda prospektet för slutlig placering.  

Avsnitt B - Utgivare och eventuell garant 

B.1 Juridisk och 

kommersiellt 

namn. 

Utgivarens juridiska namn är Endoscopy Innovations Invest GmbH & Co. KG. 

Emittentens kommersiella namn är "Endoscopy Innovations Invest". 

B.2 Domän, juridisk 

form, lagstiftning 

enligt vilken 

Emittenten är 

verksam, land 

för incorporation. 

Emittentens registrerade kontor är Brüsseler Straße 7, 30539 Hannover, Tyskland Emittentens 

juridiska form är ett tyskt handelspartnerskap (Kommanditgesellschaft - "KG"), bestående av en 

generell partner (som är organiserad som ett aktiebolag - Gesellschaft mit Beschränkter Haftung - 

"GmbH") och en begränsad partner också organiserad som ett GmbH. Emittenten är verksam 

inom Förbundsrepubliken Tysklands lagar, tillämpliga europeiska lagar och, i den utsträckning 

som är tillämpligt, i enlighet med internationella konventioner. Emittenten var införlivad i och enligt 

Tysklands lagar. 

B.16 Kontroll över 

utgivare. 

Emittenten har två aktieägare. G4B Hannover Beteiligungsverwaltung GmbH, Brüsseler Straße 7, 

30539 Hannover, Tyskland ("Participation Holder") är Emittentens enda begränsade partner, som 

har all partnerskapsintresse i Emittenten. G4B Hannover Invest Management GmbH, Brüsseler 

Straße 7, 30539 Hannover, Tyskland ("Emittentens chef") är Emittentens enda generella partner. 
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Emittentens Chef är aktieägare i Emittenten, men har inte ett partnerskapsintresse i Emittenten.  

Deltagarinnehavaren är dessutom den enda aktieägaren i Emittentens Chef. 

Deltagaren behåller således Emittenten  (rätt att utfärda instruktioner till Emittentens ledning). 

B.20 Etablering av 

Emittent. 

Emittenten är etablerad den 23 november 2018 som ett specialverktyg för utfärdande av 

värdepapperslån. 

B.21 Utgivarens 

huvudverksamh

et, global 

överblick över 

parter, ägande 

och kontroll. 

Emittenten är ett specialverktyg. Det är upprättat för att erhålla ett aktieinnehav i Target ("Target 

Shareholding") och utgivning av aktierna (värdepapper). 

Syftet med Emittenten som bolag är enbart att utföra en värdepapperisering och annan 

verksamhet som är lämplig för detta ändamål (värdepapperiseringsändamål) samt att inneha och 

förvalta aktieinnehavet i Target. Den enda värdepapperiserade tillgången är aktieinnehavet i 

Target. Övriga (affärs) verksamheter är uteslutna, liksom skuldkapital. Sedan dess införlivande har 

Emittenten inte påbörjat verksamheten. Emittenten kommer inte att utöka sitt nuvarande 

verksamhetsområde. 

Parterna i värdepapperiseringsprogrammet är:  

 Target: Surge-on Medical B.V. (Rotterdamseweg 183 C, 2629HD Delft, Nederländerna) 

(upphovsman till den värdepapperiserade tillgången, Targetaktieinnehavet)  

 Utgivaren: Endoscopy Innovations Invest GmbH & Co. KG (Brüsseler Straße 7, 30539 

Hannover, Tyskland) 

 Utgivarens chef: G4B Hannover Invest Management GmbH (Brüsseler Straße 7, 30539 

Hannover, Tyskland) 

 Deltagande innehavare: G4B Hannover Beteiligungsverwaltung GmbH (Brüsseler Straße 7, 

30539 Hannover, Germany) 

 Aktieägarna: investerare köper aktierna 

Deltagandeinnehavaren är Emittentens enda begränsade partner och har all samarbetsintresse i 

Emittenten. Deltagarinnehavaren är dessutom den enda aktieägaren i Emittentens enda generella 

partner, Emittentens Chef. Däremot kontrollerar Participation Holder Emittenten. Bortsett från 

detta är alla parter i värdepapperiseringsprogrammet oberoende. Vidare är alla parter i 

värdepapperiseringsprogrammet oberoende av placeringsagenten och plattformsoperatören samt 

placeringsagenten och plattformsoperatören oberoende av varandra. 

B.22 Inledning av 

verksamheten, 

bokslut. 

Inte tillämpbar. Sedan dess införlivande har Emittenten inte påbörjat verksamheten. Emittenten 

har utarbetat reviderade finansiella rapporter för det korta räkenskapsåret 2018. 

B.23 Valda historiska 

viktigaste 

finansiella 

uppgifter. 

I tabellen nedan redovisas sammanfattande information som hämtats från Emittentens reviderade 

bokslut per 31 december 2018 ("Emittentens finansiella rapporter").  

Balansräkning 31 december 
2018 (EUR) 

Nuvarande tillgångar 
 Fordringar och övriga tillgångar 0,04 

Kassa i bank och i hand 99,76 

Andel av förlust av begränsad partner som inte 
omfattas av kapitaltillskott 1.350,20 

Eget kapital och skulder 1.450 
Övriga avsättningar 1.450 

  

Resultaträkning  23 november - 31 dec. 
2018 

Totala rörelsekostnader 1.450,20 
Netto vinst / förlust för räkenskapsåret (1.450,20) 

 

B.24 Material negativ 

förändring. 

Sedan balansdagen för Emittentens senaste reviderade bokslut (31 december 2018) har det inte 

skett någon väsentlig förändring i Emittentens utsikter. 
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B.25 Beskrivning 

av 

underliggande 

tillgångar. 

De underliggande tillgångarna består uteslutande av en aktieandel i Target (Target Shareholding). 

Aktieinnehavets rättsliga karaktär är nyemitterade gemensamma aktier i Target som regleras av 

nederländsk lag. Emittenten erhåller en formell aktieägare i Target.  

Target Surge-on Medical B.V., Delft, Nederländerna, är ett privat aktiebolag grundat enligt 

nederländsk lag. Den grundades 2015 med sikte på att tillhandahålla innovativa kirurgiska verktyg 

som optimerar och utökar kirurgens prestanda för att förbättra patientens kvalitet. Target utvecklar 

styrbara, avtagbara och rengörbara kirurgiska instrument. 

Anmälarna har inga krav på fasta betalningar. De deltar endast i emittentens nettoresultat, vilket i 

sin tur endast kan genereras av intäkter från Targets fördelningens utdelningar eller av en 

eventuell försäljning av emittentens aktieinnehav i  Target. Därför har Target Shareholding - den 

värdepapperiserade tillgången som stöder emissionen - egenskaper som visar kapacitet att 

producera medel för att betjäna eventuella betalningar som betalas och betalas på aktierna. 

Emittenten får inte ta på sig skulden. 

B.26 Aktivt hanterat 

pool av 

tillgångar. 

Inte tillämpbar. Tillgångarna hanteras inte aktivt. 

B.27 Ytterligare 

emissioner 

bakom samma 

tillgångar. 

Inte tillämpbar. Emittenten avser inte att utfärda ytterligare värdepapper med stöd av samma 

tillgångar. 

B.28 Konstruktion av 

transaktionen. 

Transaktionens struktur syftar till att göra Target (Start-up) investerbart för investerare (efter att ha 

investerat: Anmälare) på ett indirekt sätt via en säkerhet (aktierna) (värdepapperisering med en 

enda tillgång). För detta ändamål planerar emittenten att förvärva ett Target aktieinnehav i ett 

belopp på upp till 12,74% av Targets aktier. Emittenten syftar till att refinansiera förvärvet genom 

det offentliga erbjudandet av aktierna. aktierna är vinst och förlust deltagande intyg 

(Genussscheine). Eftersom Emittentens tillgångar endast kommer att bestå av Target 

Shareholding, kommer emittentens intäkter helt och hållet att bero på emittenten genererad av 

emittenten från utdelningar av vinst (utdelning) av Target eller från en eventuell försäljning av 

Target Shareholding. aktierna är sålunda värdepapper som spårar kassaflödet från eventuella 

utdelningar av Target och en eventuell vinst från en försäljning av emittentens Targetinnehav (med 

avdrag för uppkomna kostnader och skatter som betalats av emittenten). 

Emittentens investering i Target är baserat på ett investeringsavtal och aktieägaravtal. 

 Båda avtalen innehåller bestämmelser som är vanliga för riskkapitaltransaktioner.  

B.29 Beskrivning av 

flödet av medel. 

 

Emittenten kommer att samla Targets vinstutdelningar och överlåta Emittentens vinst till 

betalningsmyndigheten Bankhaus Gebr. Martin AG (Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Tyskland) 

("Betalningsmedel") för distribution till aktieägarna i enlighet med anmärkningarna. 90% av 

Emittentens utdelningsbara vinst fördelas årligen i efterskott, medan 10% preliminärt skall behållas 

med tanke på eventuell senare räntebetalning. De behållna beloppen kommer endast att delas ut 

till aktieägarna om och i den utsträckning att de inte utnyttjas av en motsvarande Carried Interest-

betalning eller andra Senioransvar från Emittenten eller är föremål för förlustdeltagande.  

Dessutom ska emittenten ordna försäljningen av emittentens aktieinnehav i Target i enlighet med 

aktierna eller som bemyndigad av aktieägarna. Emittenten överför sedan Emittentens vinst från 

försäljningen till betalningsmottagaren för distribution till aktieägarna i enlighet med aktierna.  

 En likviditetsreserv på 2% av intäkterna från emissionen ("Likviditetsreserv") ska alltid förbli hos 

emittenten som en reserv för oväntade men nödvändiga förvaltningstjänster (som godkänd av 

aktieägarna från fall till fall). Likviditetsreserven ska alltid fyllas i från Targets utdelningar innan 

återstående vinst från emittenten fördelas till aktieägarna. 

 

 Vid uppsägning av aktierna kommer eventuellt återstående belopp att delas ut till aktieägarna. 

Betalningar och inlåning i samband med vinstdeltagandeintyg görs via Betalningsmedlem 

Betalningsmedlen ska se till att betalningar som betalas ut görs på investerarens 

värdepapperskonto. 

Det finns inga bytesparter eller andra leverantörer av andra materiella former av kredit / 

likviditetsförbättring. 
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B.30 Ursprungare av 

värdepapperiser

ade tillgångar. 

Upphovsgivaren för de värdepapperiserade tillgångarna är Target Surge-on Medical B.V., som 

beskrivs närmare i det följande.  

Information om Target 

B.1 Juridisk och 

kommersiellt 

namn. 

Targets juridiska namn är Surge-on Medical B.V. (Besloten Vennootschap). Target verkar också 

på marknaden under sitt kommersiella namn Surge-on Medical. 

B.2 Domän, juridisk 

form, lagstiftning 

enligt vilken 

Target verkar, 

land för 

införlivande. 

Target har införts och är registrerat som Beslutat Partnerskapsbolag (BV), som regleras av 

nederländsk lag, med säte på Rotterdamseweg 183 C, 2629HD Delft, Nederländerna, 

telefonnummer +31 15 2682 513 under registrering nummer RSIN 855297888. Target är upptagen 

i handelsregistret för handelskammaren under följande filnummer: 3561778. 

Target fungerar enligt nederländsk lag, gällande europeiska lagar och, i den utsträckning som är 

tillämpligt, i enlighet med internationella konventioner 

B.3 Targets 

nuvarande 

verksamhet och 

huvudverksamh

et, 

huvudkategorier 

av produkter 

som säljs och / 

eller utförda 

tjänster, 

huvudmarknader

. 

Target grundades 2015 med Target att tillhandahålla innovativa kirurgiska verktyg som optimerar 

och utökar kirurgens prestanda för att förbättra patientens kvalitet. Target utvecklar styrbara, 

avtagbara och rengörbara kirurgiska instrument baserade på sin exklusiva portfölj av fyra patent. 

Sedan 2015 har Target framgångsrikt utvecklat och testat två instrument för artroskopi och 

laparoskopi.  

Nuvarande produkter är: 

Styrbart slag - styrbart instrument för artroskopi, i utveckling sedan 2015, nuvarande steg: 

produktion, försäljning och klinisk provning  

Styrbart Grasper-styrbart instrument för laparoskopi, i utveckling sedan 2016, nuvarande stadium: 

prototyp och preklinisk provning 

PoLaRS - Portable Laparoscopic Robot System, utvecklat sedan 2017, nuvarande steg: bevis på 

koncept 

PoLaRS VR träningssystem, i utveckling sedan 2018, nuvarande steg: tidig prototyp 

Target konkurrerar på marknaden för minimalt invasiva instrument världen över, men med ett 

(icke-exklusivt) fokus på Europeiska unionen, Kina och senare USA. Den styrbara punchen 

kommer primärt att användas för meniscectomies (skärning av ruptur meniscus vävnad som finns i 

knäleden), där styrbar grasper kommer att användas för laparoskopiska operationer 

(bukområdeoperationer). PoLaRS är en del av den kirurgiska roboten marknaden. 

B.4a Betydande 

senaste trender 

som påverkar 

Target och de 

branscher där 

den är verksam. 

I 2018 har Target sålt fem demomodeller av den styrbara punchen till en klient i Kina (vid full 

kommersiell marknadspris på 2.500,00 euro). Samma år avslutades ett forskningskontrakt med ett 

robotföretag från USA. Sedan februari 2019 ges sex styrbara slag på lån till ett holländskt sjukhus. 

För produktions- och produktionskostnader fokuserar Target på tillverkning av större antal styrbar 

punch till lägre kostnader. För detta tilldelades Target med ett statligt bidrag, vilket gör att Target 

och dess produktionspartner kan utveckla nya metoder för kostnadseffektiv tillverkning. I januari 

2019 har Target fått den andra betalningen av detta bidrag. 

Dessutom har flera nya förbindelser med leverantörer och tillverkare gjorts, vilket bekräftar en 

minskning av produktionskostnaderna för nästa tillverkningssats och därigenom öka 

bruttovinstmarginalen för de styrbara stansarna (eftersom det kommersiella 

marknadsintroduktionspriset förblir detsamma). I januari 2019 bekräftades denna minskning av 

produktionskostnaderna genom att få den andra gynnsamma offerten till en annan tysk tillverkare. 

Genom bekräftelsen (maj 2019) om att få ett nytt bidrag och förbeställning från en distributör 

planerar Target ny produktion före slutet av juli 2019 och kommer att börja försäljningen. Denna 

produktion kommer att matchas med de order som Target har mottagit i juni 2019 för styrbara slag 

till Sydkorea. 

För närvarande är starten på patientoperationerna och klinisk provning av den styrbara punchen 

väntande på grund av sjukhusets schemaläggning av operationerna. Target förväntar sig att detta 

börjar från augusti 2019. Eftersom den styrbara punchen är en medicinsk apparat i klass I (den är 

invasiv, återanvändbar och är avsedd för kontakt med patienten i cirka 15 minuter och 
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klassificeras därför som klass I enligt Europaparlamentets förordning (EU) 2017/745 och rådet om 

medicintekniska produkter, bilaga VIII), som bekräftades av specialiserade advokatbyråer, är inte 

CE beroende av ett anmält organ. Target har CE-dokumentation och försäkran om 

överensstämmelse. Efter avslutad testning i patientoperationer kommer Target att introducera 

styrbar punch på marknaden. 

B.5 Beskrivning av 

gruppen. 

Inte tillämpbar. Target är en enda enhet. 

B.6 Information om 

Targets 

aktieägares 

rösträtt och 

kontroll över 

Targetet. 

Target ägs och kontrolleras av nuvarande aktieägare och ledning: T. Horeman Beheer B.V. (100% 

ägd av Tim Horeman-French) innehar 40% av Targets vanliga aktier, medan Groosman.co B.V. 

(100% ägd av Benno Groosman) innehar 60%. Alla Target större aktieägare har samma rösträtt. 

B.7 Historisk viktig 

finansiell 

information, 

signifikanta 

förändringar i 

Targets 

finansiella 

ställning och 

rörelseresultat. 

Följande valda historisk finansiell information har tagits från Targets reviderade bokslut per den 31 

december 2017 och per den 31 december 2018 (tillsammans "Targets finansiella rapporter").  

Balansräkning 31 December  
2018

 

(EUR) 
Fixed assets 

31 December  
2017 

(EUR) 

Anläggningstillgångar 254.067 232.294 

immateriella anläggningstillgångar 250.559 229.984 

materiella anläggningstillgångar 3.508 2.310 

Nuvarande tillgångar 56.355 59.291 

kortfristiga fordringar 3.324 28.734 

kontanter i bank och i hand 53.031 30.557 

Eget kapital (345.989) (224.327) 

Summa skulder1 656.411 515.912 

   

Resultaträkning  01 jan - 31 dec.  01 jan - 31 dec. 

 2018 2017 

Nettoomsättning 23.983 26.596 

Totala rörelsekostnader 178.952 148.293 

Resultat efter skatt (121.662) (145.827) 

1 Summa skulder bestående av förlagslån, avsättningar, långfristiga skulder, kortfristiga skulder. 

Det har inte skett någon signifikant bruttoförändring (ej tillämplig). 

 

Nettotillgångar, finansiella ställning och resultat av verksamheten 

Resultat av verksamheten: Förklarande anmärkningar till resultaträkningen 

Bolaget har ökat förlusten före skatter från 119.255,00 euro (2017) till 120.256,00 euro (2018) och 

minskade en förlust efter skatt från 145.827,00 euro (2017) till 121.662,00 euro (2018). 

Nettoomsättningen på 23.983,00 euro (2017: 26.596,00 EUR) är främst ett resultat av ett 

produktutvecklingssamarbete med ett amerikansk robotföretag och demoförsäljning. 

De totala rörelsekostnaderna ökade till 178.952,00 euro (2017: 148.293,00 euro) och består 

huvudsakligen av förvaltningsavgifter för företagets förvaltning (61.683,00 euro), övriga 

rörelsekostnader (48.867,00 euro) och löner (32.052,00 euro). 

Dessutom är 19.621,00 euro (2017: 13.353,00 EUR) av finansiella kostnader har gjorts som en del 

av ränta på förlagslån och STW-lån. 

Finansiell position: Förklarande anmärkningar om kapitalstruktur, utgifter och likviditet 

Kassaflöden beror främst på icke-utspädningsfinansiering av statliga bidrag, men även från 

marknadsintroduktioner från marknaden. Intäkterna förväntas öka i framtiden, liksom 2019 

kommer marknadsföringen av den första produkten, den styrbara stansen, att äga rum. 
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Per 31 december 2018 hade bolaget ett totalt kontantbelopp på 53.031,00 euro (en ökning sedan 

2017: 30.557,00 EUR) Med tanke på det nyförvärvade bidraget (2019) och ökad försäljning är 

bolaget i stånd att uppfylla sina skyldigheter under det kommande året.  

De långfristiga skulderna (317.769,00 euro inklusive räntor) består huvudsakligen av STW-lånet, 

för vilket återbetalning planeras för januari 2020, med möjlighet att skjuta upp denna återbetalning 

för ett extra år. 

100.000,00 euro av de kortfristiga skulderna (övriga skulder) är den förutbetalda investeringen av 

en ny aktieägare (affärsängel) och denna del av skulderna kommer att sänkas till noll när 31 nya 

stamaktier har utfärdats på hans namn, vilket förväntas bli 2019 . 

Nettotillgångar: Förklarande anmärkningar i balansräkningen 

Aktieägarna ökade till ett negativt värde på 345.989,00 euro (2017: 224.327,00 euro). Utsikterna 

är positiva och med detta kan bolaget uppfylla sina skyldigheter under det kommande året. 

B.9 Resultatprognos 

eller 

uppskattning. 

Inte tillämpbar. Ingen vinstprognos ingår i prospektet. 

B.10 Typ av 

kvalifikationer i 

revisionsrapport

en om Targets 

historiska 

finansiella 

information. 

Inte tillämpbar. 

Inte tillämpbar. Det finns inga kvalifikationer i revisionsrapporten om historisk finansiell information.  

C.3 Antal aktier som 

emitterats och 

fullt utbetalda 

och inte fullt 

utbetalda, 

nominellt värde 

per aktie. 

Targets utgivna kapital uppgår till 1.000 euro.  

Det finns 1.000 auktoriserade aktier. 

1.000 aktier utfärdas och betalas fullt ut. 

Aktiens nominella värde är 1,00 euro. 

Sedan år 2015 finns det utestående 1.000 aktier.  

C.7 Targets 

utdelningspolicy. 

Targets stämman beslutar om vinstfördelning baserat på Targets årsredovisning och 

årsredovisning. Targets styrelsen är skyldig att sammanställa en balansräkning i enlighet med 

tillämpliga nederländska redovisningsstandarder och gällande lagar och lämna in det till 

aktieägarna för inspektion inom fem månader efter Targets räkenskapsårets slut (dvs. 

kalenderåret). Targets stämma ska anta årsredovisningen och fördela vinsten eller bestämma hur 

ett underskott ska behandlas och bestämma interimistiska utdelningar i vinst eller utdelning från 

reserverna, i den utsträckning som kapitalet är större än de reserver som måste upprätthållas 

enligt lag eller Targets bolagsordning. Target styrelse kan vägra att godkänna fördelningen av 

vinst, om annars skulle företagets kontinuitet äventyras. 

Inga utdelningar har fördelats hittills sedan Targets etablering. Som ett ungt tillväxtföretag 

avser Target att huvudsakligen återinvestera eventuella överskott som genereras för att 

öka sitt företagsvärde och därför inte betala utdelning inom överskådlig framtid. 

Avsnitt C - Värdepapper 

C.1 Typ och klass av 

Värdepapper 

som erbjuds, 

värdepapperside

ntifikationsnum

mer. 

aktierna som erbjuds kommer att vara resultat- och förlustdeltagande certifikat (Genussscheine) 

hos Emittenten med 

ISIN (International Security Identification Number): DE000A2PN2F4 

WKN:      A2PN2F 

C.2 Valuta. Euro ("EUR") 

C.5 Begränsningar Det finns inga restriktioner för värdepapperens fria överlåtbarhet. 
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av 

överförbarhet. 

C.8 Rättigheter 

kopplade till 

värdepapperen. 

aktierna är vinst och förlust deltagande certifikat av emittenten. Aktieägarna deltar antingen i 

emittentens nettoresultat eller får förlustfördelning under ett visst räkenskapsår.  

Aktieägarna har inget krav på ränta eller återbetalning av det investerade beloppet. Alla 

betalningsförpliktelser enligt aktierna utgör enbart skyldigheter att antingen fördela belopp 

utgående från emittentens vinst eller att återbetala nominellt belopp, med avdrag för eventuella 

förluster som tilldelats aktieägarna. Eventuella betalningar under aktierna kommer att vara 

beroende av emittentens intäkter från utdelningsutbetalningar från Target eller från en eventuell 

försäljning av emittentens aktieinnehav i Target i enlighet med exitbestämmelserna i 

noteringsvillkoren. Alla emittentens utdelningsbara vinster fördelas pro rata till aktieägarna. 

 

  

Aktierna kommer att utfärdas för obestämd tid. Regelbunden uppsägning (ordentliche Kündigung) 

av båda parter är inte tillåtet förrän i slutet av budgetåret 2033 tidigt. Aktierna kan avslutas för 

orsak (außerordentliche Kündigung), bland annat om hela det Aktieinnehav som förvärvats av 

emittenten har sålts. Även i händelse av uppsägning av aktierna kommer notarieägare endast att 

få det belopp som kan hänföras till de aktier som innehas av dem efter vinst och förlustfördelning 

och efter avdrag för eventuellt vinstdeltagande på grund av plattformsoperatören (Carried Interest) 

Aktieägarna kommer också att tilldelas eventuella förluster som emittenten ådragit sig efter en 

eventuell uppsägning av aktierna på grundval av nedskrivning eller försäljning eller annan 

värdejustering av Targets aktieinnehav. 

Aktieägarna deltar i emittentens vinster och förluster från början av emittentens verksamhetsår 

2019. 

Aktierna ger inga medlemskapsrättigheter i emittenten, i synnerhet inget deltagande eller rösträtt 

på emittentens aktieägare. 

Anteckningarna är lika stora (pari passu) utan några preferenser. De är inte underordnad 

emittentens nuvarande eller framtida skulder. 

C.11 Tillträde till 

handel. 

Inte tillämpbar. Inga ansökningar kommer att göras för att aktierna ska tas upp till handel på en 

reglerad marknad eller motsvarande marknad. 

C.12 Minimum 

Valör. 

Miniminominering för emission av aktier är 500,00 EUR. 

C.15 Beskrivning av 

hur värdet på 

investeringen 

påverkas av 

värdet av det 

underliggande 

instrumentet. 

aktierna är vinst och förlust deltagande certifikat av emittenten. Innehavare av vinstdeltagande 

certifikat deltar antingen i emittentens nettoresultat eller får förlustfördelning under ett visst 

räkenskapsår. Eftersom Emittentens tillgångar endast består av sitt innehav i Target, beror 

emittentens vinst helt på emittenten som emittenten genererar av utdelningar av vinst (utdelning) 

av Target eller från en eventuell försäljning av sitt ägande i Target.  

Som ett ungt tillväxtföretag avser Target att huvudsakligen återinvestera eventuella överskott som 

genereras för att öka företagets värde. Target avser därför inte att betala utdelning inom 

överskådlig framtid. För att en vinst ska kunna genereras av försäljningen av Emittentens 

aktieinnehav i Targetet, måste Target under tiden kunna öka företagets värde. Om så är fallet är 

det osäkert. Försäljningspriset som ska uppnås beror å ena sidan på den ekonomiska 

utvecklingen av Target själv och å andra sidan på den allmänna ekonomiska utvecklingen.  

Aktieägarna har inget krav på ränta eller återbetalning av det investerade beloppet. Även vid 

uppsägning av aktierna kommer de endast att erhålla det belopp som, efter avdrag för vinst och 

förlust samt efter avdrag för eventuella räntebärande räntebetalningar på grund av 

plattformsoperatören (se nedan), kan hänföras till aktierna som innehas av dem. Aktieägarna 

deltar i emittentens vinster och förluster från början av emittentens verksamhetsår 2019.  

Om en utgång i enlighet med aktiernas villkor, dvs antingen  

(i) försäljning eller överlåtelse eller förvärv av en majoritet av rösträtten i Target eller av mer än 

50% av Targets tillgångar (inklusive dolda reserver) eller en ekonomiskt likvärdig 

transaktion elle  
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(ii) En försäljning av alla aktier i emittentens innehav  

("Exit") inträffar under aktiernas  varaktighet, har plattformsoperatören rätt till en Carried Interest, 

dvs en andel i den vinst som emittenten genererar från en sådan transaktion ("Carried Interest").  

Ränta är en utgift för Emittenten. det minskar dess vinst som kan distribueras till aktieägarna 

Endast Emittentens vinst som återstår efter Carried Interest har betalats till Platform Operator 

kommer att distribueras till aktieägarna.  

Carried ränta betalas endast vid en utgång. Det uppgår till  

- totalt 10% av Emittentens totala resultat före skatt i alla budgetår före utgången 

- med avdrag för det inbetalade och ännu inte återbetalade kapitalet för vinstdeltagande och  

- med en minsta avkastning på 10% p.a., beräknad på IRR-basis ("Hurdle Rate"). 

Carried Intresse kan inte vara negativ. Om ingen exit inträffar, måste ingen Carried Interest 

betalas.. 

C.16 Förfallodagar 

eller löptid för 

derivatpapper 

Aktierna kommer att utfärdas för obestämd tid. Regelbunden uppsägning (ordentliche Kündigung) 

av båda parter är inte tillåtet förrän i slutet av budgetåret 2033 tidigt. Aktierna kan avslutas för 

orsak (außerordentliche Kündigung), bland annat om hela det Aktieinnehav som förvärvats av 

emittenten har sålts. Eventuella uppsägningar från aktieägarna (vanliga eller extraordinära vid 

grav orsak) kommer endast att vara effektiva om deklareras enhetligt av aktieägarna som innehar 

minst 25% av det utestående vinstdeltagande kapitalet ("Required Minimum Quorum"). 

C.17 Beskrivning av 

förlikningsförfara

ndet. 

aktierna kommer att utfärdas till 100% av det nominella beloppet (500,00 EUR varje). Kostnader 

och skatter debiteras inte abonnenten under utfärdandet. 

Aktierna för vilka prenumerationsansökningar har lämnats in och tilldelats senast den 1 september 

2019 förväntas levereras på emissionsdatum den 15 september 2019. De utfärdade aktierna 

förväntas levereras tio bankdagar efter fördelningen. 

Emissionspriset måste krediteras emittentens konto som anges i prenumerationsprocessen inom 

fyra veckor efter att ha mottagit anmälan om tilldelning. I händelserna av  

 ej betalning av nominellt belopp av investeraren inom fyra veckor efter mottagande av 

anmälan av tilldelning eller  

 överföring av felaktiga eller ofullständiga värdepapperskontodata som inte åtgärdas fyra 

veckor efter mottagandet av anmälan om tilldelning eller  

 om ansvarsparaplyet inte kan uppfylla sina åtaganden avseende penningtvättskontrollen 

inom fyra veckor efter anmälan av tilldelning,  

Emittenten har rätt till vanligt uppsägning av teckningsavtalet.  

C.18 En beskrivning 

av hur 

avkastningen på 

derivatinstrumen

t äger rum. 

aktierna är vinst och förlust deltagande certifikat av emittenten. Innehavare av vinstdeltagande 

certifikat deltar antingen i emittentens nettoresultat eller får förlustfördelning under ett visst 

räkenskapsår. Eftersom Emittentens tillgångar endast består av sitt innehav i Target, beror 

emittentens vinst helt på emittenten som emittenten genererar av utdelningar av vinst (utdelning) 

av Target eller från en eventuell försäljning av sitt ägande i Target.  

Aktieägarna har inget krav på ränta eller återbetalning av det investerade beloppet. Alla 

betalningsförpliktelser enligt aktierna utgör enbart skyldigheter att antingen fördela belopp 

utgående från emittentens vinst eller att återbetala nominellt belopp, med avdrag för eventuella 

förluster som tilldelats aktieägarna. Eventuella betalningar under aktierna kommer att vara 

beroende av emittentens intäkter från utdelningsutbetalningar från Target eller från en eventuell 

försäljning av emittentens aktieinnehav i Target i enlighet med exitbestämmelserna i 

noteringsvillkoren. Alla emittentens utdelningsbara vinster fördelas pro rata till aktieägarna.  

Aktierna kommer att utfärdas för obestämd tid. Regelbunden uppsägning (ordentliche Kündigung) 

av båda parter är inte tillåtet förrän i slutet av budgetåret 2033 tidigt. Aktierna kan avslutas för 

orsak (außerordentliche Kündigung), bland annat om hela det Aktieinnehav som förvärvats av 

emittenten har sålts. Eventuella uppsägningar från aktieägarna (vanliga eller extraordinära vid 

grav orsak) kommer endast att vara effektiva om deklareras enhetligt av aktieägarna som innehar 

minst 25% av det utestående vinstdeltagande kapitalet ("Required Minimum Quorum"). I händelse 
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av att aktierna upphör att gälla erhåller anhängarna endast beloppet som kan hänföras till de 

aaktier som innehas av dem efter vinst och förlustfördelning och efter avdrag för eventuellt 

vinstdeltagande på grund av plattformsoperatören (Carried Interest). Aktieägarna kommer också 

att tilldelas eventuella förluster som emittenten ådragit sig efter en eventuell uppsägning av 

aktierna på grundval av nedskrivning eller försäljning eller annan värdejustering av Targets 

aktieinnehav. 

Emittenten kommer att samla Targets vinstutdelningar och överlåta Emittentens vinst till 

betalningsmyndigheten Bankhaus Gebr. Martin AG (Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Tyskland) 

("Betalningsmedel") för distribution till aktieägarna i enlighet med anmärkningarna. 90% av 

Emittentens utdelningsbara vinst fördelas årligen i efterskott, medan 10% preliminärt skall behållas 

med tanke på eventuell senare räntebetalning. De behållna beloppen kommer endast att delas ut 

till aktieägarna om och i den utsträckning att de inte utnyttjas av en motsvarande Carried Interest-

betalning eller andra Senioransvar från Emittenten eller är föremål för förlustdeltagande.  

Dessutom ska emittenten ordna försäljningen av emittentens aktieinnehav i Target i enlighet med 

aktierna eller som bemyndigad av aktieägarna. Emittenten överför sedan emittentens vinst från 

försäljningen till betalningsmottagaren för distribution till aktieägarna i enlighet med aktierna 

C.19 Utnyttjandeprise

t eller det 

slutliga 

referenspriset 

för det 

underliggande. 

Emittenten har rätt att förvärva upp till 146 aktier i Target (eller upp till 12,74% aktieinnehav i 

Target efter det att denna transaktion har stängts) baserat på en värdering på 33.361,00 EUR per 

aktie ("Emittentens teckningspris", lösenpris på den underliggande). Detta pris återspeglar en 

förhandsbedömning av Targetet på 33.361.000,00 EUR Denna värdepremie (företagsvärde) har 

beräknats utifrån Targetets resultatplanering och en värderingsmetod tillämpad i enlighet med 

riktlinjerna från det tyska revisionsinstitutet (IDW), IDW Standard S1, rabatterat kassaflöde - 

långsiktig tillväxt). Värderingen baseras huvudsakligen på en intäktsplan som utarbetats av Target 

under eget ansvar. 

C.20 En beskrivning 

av typen av 

underliggande 

och där 

informationen på 

den 

underliggande 

kan hittas. 

De underliggande tillgångarna består uteslutande av en aktieandel i Target (Target Shareholding). 

Aktieinnehavets rättsliga karaktär är nyemitterade gemensamma aktier i Target som regleras av 

nederländsk lag. Emittenten erhåller en formell aktieägare i Target.  

Information om Target kan - i den utsträckning publikationerna krävs enligt lag - erhållas från 

Target at Rotterdamseweg 183 C, 2629HD Delft, Nederländerna. 

Avsnitt D – Risker 

D.1 Viktiga risker är 

specifika för 

Target eller dess 

bransch. 

Om någon av de risker som beskrivs nedan skulle kunna uppstå, kan detta ha en väsentlig negativ 

inverkan på Targets verksamhet, finansiella ställning och / eller resultat av verksamhet eller 

framtidsutsikter. Som ett resultat kan Taget inte kunna distribuera vinst (göra dividendbetalningar) 

till emittenten och / eller Targetet kan inte kunna öka sitt företagsvärde och emittenten kanske inte 

kan dra nytta av en eventuell försäljning av Target Shareholding. Detta kan påverka tidpunkten 

och betalningsbeloppet under aktierna negativt eller kan leda till att inga betalningar görs till 

anteckningshavarna alls. Någon av följande risker kan ha en väsentlig negativ inverkan på värdet 

på aktierna och / eller på emittenten. I händelse av Taget och / eller emittentens insolvens 

föreligger en väsentlig risk för att aktierna kan förlora värde, upp till och med en total förlust av 

aktiernas värde. 

Risk för Targets insolvens - Target kan bli insolvent eller överbelastad. Detta kan i synnerhet vara 

fallet om Target har lägre intäkter och / eller högre utgifter än väntat eller om det inte går att göra 

någon nödvändig efterföljande finansiering. 

Aktierisk - Emittenten kommer att placera det investerade kapitalet till disposition för Targetet i 

form av eget kapital. Eget kapital är permanent engagerat och är föremål för förlustdelning. Vid en 

eventuell likvidation eller insolvens av Target, betjänar dess eget kapital som ansvarigt kapital, dvs 

det används främst för att tillgodose aktieägarnas fordringsägare. 

Inga medlemsrättigheter - Aktierna ger inga medlemskapsrättigheter i Target, i synnerhet inget 

deltagande eller rösträtt i Targetets aktieägarmöte. 

Utveckling och introduktion av nya produkter - Tagets förmåga att behålla och förbättra sin 

marknadsposition beror på framgångsrik utveckling, introduktion och kommersialisering av sina 
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produkter, system och tjänster samt Targetets förmåga att förbättra den befintliga tekniken. Detta 

är särskilt utmanande med tanke på att Targets produkter och tjänster står i framkant av befintlig 

teknik och medicinska framsteg. Produkterna har långa utvecklings- och godkännandecykler, vilket 

medför att det är nödvändigt att exakt förutse förändringar på marknaden, i teknik och i kundernas 

krav. Att utveckla ny teknik och förbättra befintlig teknik kan kräva betydande investeringar i 

forskning och utveckling, kliniska prövningar och många landspecifika godkännanden av 

lagstiftning.  

Resultaten av Targets insatser för att utveckla produkter och dess förmåga att kommersialisera ny 

och förbättrad teknik kan påverkas av ett antal faktorer, däribland förmågan att exakt förutse 

kundbehov, innovera och utveckla nya produkter, erhålla nödvändiga godkännanden av 

lagstiftning i säkra återbetalning, tillverkning av produkter på ett kostnadseffektivt sätt, skaffa 

lämpliga och geografiskt utbredda skydd för immateriella rättigheter och rättigheter för Target-

produkterna och få och behålla marknadsaccept för dem. Om Target inte kan få marknadstillträde 

för sina produkter eller försena utvecklingen eller godkännandet av någon ny produkt eller teknik, 

kan detta påverka Targets förmåga att finansiera sin verksamhet eller för att uppnå ny finansiering 

för vidare produktutveckling. 

Targets förmåga att framgångsrikt utveckla och introducera nya produkter eller förbättra befintliga 

produkter och att generera intäkter beror på förmågan att bland annat: 

 korrekt identifiera kundbehov och långsiktiga kundkrav och marknadsutveckling; 

 visa den kliniska, operativa och / eller ekonomiska nyttan av nya produkter; 

 i god tid få godkännande för försäljning av produkter till olika marknader;  

 marknadsföra och sälja produkterna konkurrenskraftigt och lönsamt.  

 Tillverkar, levererar och installerar produkterna i tillräckliga volymer i tid och korrekt 

förutsäger och kontrollerar kostnader i samband med tillverkning, installation, garanti och 

underhåll, 

 hantera kundens acceptans och betalning för produkter. 

Underlåtenhet att uppfylla dessa och gällande regelverk på ett snabbt och effektivt sätt kan leda till 

förseningar som kan påverka Targets förmåga att sälja sina produkter eller behålla kunder. Target 

kan behöva spendera mer tid och / eller pengar än förväntat att utveckla och introducera nya 

produkter. Även om nya produkter får marknadsaccept kan de inte vara tillräckligt lönsamma för 

att Targetet ska kunna återvinna allt eller en meningsfull del av investeringen som är nödvändig för 

utvecklingen av en produkt. 

Early-stage-företaget - Target är ett tidigt skedeföretag med begränsad drift- och 

prestationshistoria. Finansieringen av ett sådant ungt företag innebär särskilda risker. Om en 

affärsidé inte lyckas på marknaden eller om den planerade affärsutvecklingen inte kan genomföras 

som förväntat, finns det en total förlustrisk för investerare i Target (inklusive emittenten och som 

indirekta investerare i Target, aktieägarna). 

Risker relaterade till Targets utdelningspolitik och / eller företagsvärde - Som ett ungt tillväxtföretag 

avser Target att huvudsakligen återinvestera eventuella överskott som genereras för att öka 

företagets värde. Target avser därför inte att betala utdelning inom överskådlig framtid. För att en 

vinst ska genereras av försäljningen av emittentens aktieinnehav i Target måste Target kunna öka 

sitt företagsvärde. Om så är fallet är det osäkert. 

Marknad och konkurrens - Targets intäkter och vinst beror väsentligt på volymen och tidpunkten 

för kundorder, vilket är svårt att förutse med viss säkerhet. Hälso- och sjukvårdsmarknaderna 

präglas av snabb utveckling av teknik, intensiv konkurrens och prispressning. Targets förmåga att 

konkurrera framgångsrikt kan påverkas, bland annat av: 

 Introduktion av nya produkter eller produktförbättringar eller förbättringar av konkurrenter, 

inklusive produkter som kan ersätta Targets produkter; 

 blockera eller på annat sätt negativt påverka andras immateriella äganderätter; 

 ökade restriktioner för användningen av och införandet av vissa råmaterial, kemikalier och 

andra ämnen vid tillverkning eller användning av vissa av Targets produkter och som kanske 

inte är tillämpliga på konkurrenter som endast är verksamma i länder utan sådana 
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begränsningar eller som inte utnyttjar sådan; 

 konkurrenter som har lägre produktions- eller leveranskostnader (på grund av geografisk 

plats, valutafluktuationer eller på annat sätt) och större produktion och monteringskapacitet, 

vilket kan göra det möjligt för dem att konkurrera mer aggressivt när de erbjuder rabatter och 

lägre priser eller är mer framgångsrika när det gäller att främja erbjudandet, varumärke och 

bild på marknaden; 

 nya marknadsaktörer med stora ekonomiska resurser. 

Strategi - Targets framtida tillväxt och framgång beror på möjligheten att framgångsrikt genomföra 

Tagets hanteringens affärsstrategier. Det kan inte garanteras att Taget kommer att lyckas med att 

komma in i marknader eller utveckla ny teknik eller produkter som har värdefulla tillämpningar på 

dessa marknader för Targets kunder.  

Juridiska risker och immateriella rättigheter - Target utsätts för potentiellt produktansvar och 

garanti- eller garantianspråk. Dessutom, om Targetet inte kan skydda eller effektivt genomdriva 

sina immateriella rättigheter, ha en väsentlig negativ inverkan på Targets verksamhet, ekonomiska 

villkor och resultat av verksamhet, rykte eller framtidsutsikter. 

Viktig personrisk - Förmågan att driva verksamheten och genomföra Targets tillväxtstrategi beror i 

stor utsträckning på de fortsatta bidragen från de två Target-stiftarna. I händelse av en eventuell 

förlust av Targets nyckelpersonal finns risk för att expertis inte längre är tillgänglig och att 

kvalificerad företagsstruktur och riskhantering inte längre kan garanteras fullt ut. 

Likviditet och finansiering - Targets utveckling beror på möjligheten att finansiera 

rörelsekapitalbehov och generera medel för allmänna företagsändamål, inklusive forskning och 

utveckling och investeringar. Target kan inte utesluta att det efter erbjudandet kan besluta eller 

krävas att få ytterligare finansiering från banker, offentliga erbjudanden eller privata placeringar av 

skuld- eller värdepapper, strategiska relationer eller andra arrangemang. 

D.2 Viktiga risker är 

specifika för 

emittenten. 

Risker som härrör från emittentens natur som specialfordon för en värdepapperisering med en 

tillgång - Emittenten är ett värdepapperiserings specialfordon (”SPV”) som har upprättats enbart 

för att erhålla och behålla aktieinnehavet i Target ( "Target Shareholding") och utfärdar aktierna. 

Target Shareholding är den enda värdepapperiserade tillgången (single-asset securitization). 

Emittenten äger inga materiella tillgångar före eller under utfärdandet. Emittenten kommer inte att 

göra investeringar i andra företag, bedriva annan verksamhet eller genomföra någon annan form 

av riskdiversifiering. Emittenten har inga andra inkomstkällor som emittenten skulle kunna 

använda för att återbetala investeringen eller för att göra betalningar till aktieägarna förutom 

eventuella intäkter som härrör från det aktieinnehav som ska förvärvas (t.ex. utdelningar som 

delas ut av Targetet) eller från en eventuell försäljning av Target Shareholding. Om intäkter från 

Target Shareholding inte realiseras eller är lägre än förväntat och / eller om emittenten inte säljer 

Target Shareholding till ett tillräckligt pris kan detta leda till att emittenten saknar medel för 

betalningar till aktieägarna. 

Risk för emittentens insolvens - Medan emittenten inte är skyldig att betala till aktieägarna, 

kommer emittenten att få kostnader för att behålla sin löpande verksamhet. Dessutom finns det en 

risk för att emittenten måste betala andra avgifter, out-of-pocket utgifter eller vara föremål för 

ersättningskrav, skadeståndsanspråk eller andra fordringar. Sådana skyldigheter kan leda till 

emittentens insolvens om emittenten inte har tillräckliga medel för att möta dem.  

Risk för skadeståndsanspråk mot emittenten - emittenten kan vara föremål för ersättningskrav, 

skadeståndsanspråk (t.ex. som följer av prospektansvar) eller andra fordringar av aktieägarna eller 

tredje part. Om en fordran lämnas in mot emittenten är de enda tillgångar som är tillgängliga för att 

tillgodose ett sådant krav Liquidity Reserve och Target Shareholding, mer specifikt de pengar som 

härrör från utdelningar av vinst (utdelning) av Targetet eller från en eventuell försäljning av Target 

aktieinnehav. 

Beroende på samarbetspartners och tjänsteleverantörer - Utgivarens verksamhet beror bland 

annat på ett fungerande samarbete med tredje part, särskilt deltagarinnehavaren, emittentens chef 

och plattformsoperatören. 

D.6 Viktiga risker är 

specifika för 

värdepapperen.  

Risk för total eller betydande förlust - En investering i aktiier är en företagande investering med 

hög risknivå. Genom att prenumerera på aktierna ger investerare emittenten ett kapital som är 

engagerat på lång sikt, återinvesteras av emittenten på ett riskabelt sätt och är föremål för 
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 förlustdeltagande. Aktieägarna kan förlora värdet av hela sin investering eller en betydande del av 

den. 

Aktieägarna representerar inte betalningsskyldighet för emittenten - Aktieägarna har inga 

fordringar på ränta eller återbetalning av det investerade beloppet. aktierna är vinst och förlust 

deltagande certifikat av emittenten. Aktieägarna deltar antingen i emittentens nettoresultat eller får 

förlustfördelning under ett visst räkenskapsår. Eftersom emittentens tillgångar endast består av sitt 

innehav i Target, beror emittentens vinst helt på inkomssten som emittenten genererar från 

eventuella utdelningar av vinst (utdelning) av Target eller från en eventuell försäljning av sitt 

ägande i Target. Om emittenten kan generera sådan inkomst är osäker. Som ett ungt 

tillväxtföretag avser Target att huvudsakligen återinvestera eventuella överskott som genereras för 

att öka företagets värde. Target avser därför inte att betala utdelning inom överskådlig framtid. För 

att en vinst ska kunna genereras av försäljningen av Emittentens aktieinnehav i Targetet, måste 

Target under tiden kunna öka företagets värde. Försäljningspriset som emittenten ska uppnå beror 

bland annat på den ekonomiska utvecklingen av Target själv och på den allmänna ekonomiska 

utvecklingen. 

Begränsat utnyttjande - Aktierna är begränsade tillgångsförpliktelser för emittenten. Fordringar 

avseende aktierna är begränsade till intäkterna som emittenten mottar från Target eller från en 

försäljning av Targets deltagandet efter avdrag för eventuella tillämpliga kostnader. Betalningarna 

som görs under aktierna kommer att vara helt beroende av den inkomst som emittenten genererar 

från utdelningen av vinst (utdelning) av Target eller från en eventuell försäljning av Target-

aktieinnehavet. På grund av att aktierna är begränsade, är det inte säkert att investerarna kommer 

att få betalda belopp enligt aktierna. 

 

  

Långfristig investering - Aktier utgör en långsiktig investering. Aktierna kommer att utfärdas för 

obestämd tid. Regelbunden uppsägning från båda parter är inte tillåten förrän i slutet av 

budgetåret 2033 tidigt. Eventuella uppsägningar av aktieägarna (vanliga eller extraordinära vid 

grav orsak) kommer endast att vara effektiva om deklareras enhetligt av aktieägarna som innehar 

minst 25% av det utestående vinstdeltagande kapitalet (obligatoriskt minimikvotum). 

Risk för förluster på grund av uppsägning av aktier - Vid uppsägning från aktieägare  kan 

emittenten bli tvungen att avskriva Target aktieinnehav eller att sälja det med kort varsel på villkor 

som inte återspeglar det faktiska (rättvisa) värdet av Targets aktieinnehav vid den tiden. 

Inga medlemskapsrätter - Aktierna beviljar inte medlemskapsrättigheter i emittenten, i synnerhet 

inget deltagande eller rösträtt i emittentens bolagsstämma. 

Osäkrade aktiier - Aktierna är osäkrade. I händelse av emittentens insolvens kommer aktieägarna 

att jämföra med alla andra osäkrade fordringsägare i emittenten. I händelse av emittentens 

insolvens föreligger en väsentlig risk för att aktierna kan förlora värde, upp till och med en total 

förlust av aktiernas värde. 

Likviditet - Ingen sekundärmarknad för aktierna finns för närvarande. En notering av aktierna är 

inte avsedd. Medan en försäljning av akktierna i allmänhet är tillåten är det inte säkert att aktierna 

faktiskt kan säljas på grund av marknadens lilla storlek och förmodligen låg handelsaktivitet i 

aktier. 

Risk för omkvalificering med avseende på beskattningen av aktierna. Det finns risk för att 

skattemyndigheterna kan vara av den uppfattningen att aktieägarna är kvalificerade som 

emittentens partner och den inkomst som härrör från Target (utdelningar eller realisationsvinster) 

är direkt tilldelas till aktieägarna. Detta kan resultera i högre skattebetalningar än vad som 

förväntas och / eller kan leda till eventuella ytterligare skattebetalningar av aktieägarna, som 

aktieägarna måste göra vid ett senare tillfälle. 

Avsnitt E - Erbjudande 

E.2b Skäl till 

erbjudandet och 

användningen 

av intäkter. 

Emittenten avser att använda intäkterna från utfärdandet av akierna (upp till 5.000.000,00 euro) för 

att förvärva Target-andel. Om intäkterna från utfärdandet överskrider minimibeloppet (500.000,00 

euro), kommer emittenten att delta i en kapitalökning av Target och kommer att prenumerera på 

nya aktier (reglerad enligt nederländsk lagstiftning). Emittenten har rätt att förvärva upp till 146 

aktier i Target (eller upp till 12,74% aktieinnehav) baserat på en värdering på 33.361,00 euro per 

aktie ("Emittentens teckningskurs"). Detta pris återspeglar en förhandsbedömning av Target på 
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33.361.000,00 EUR Om det lägsta abonnemangsvolymet inte uppnås, kommer 

abonnemangsavtal (ingås mellan investerarna och emittenten) och investeringsavtalet (emitterat 

mellan emittent och Target) inte att träda i kraft. 

 

I det här fallet kommer aktierna inte att utfärdas, alla betalningar som redan gjorts till emittenten av 

investerare kommer att återbetalas och emittenten blir inte aktieägare i Target. I det här fallet 

kommer aktierna inte att utfärdas, alla betalningar som redan gjorts till emittenten av investerare 

kommer att återbetalas och emittenten blir inte aktieägare i Target. 

Emittenten kommer att behålla 2% av intäkterna som en likviditetsreserv för oväntade men 

nödvändiga förvaltningstjänster (som godkänd av aktieägarna från fall till fall). Likviditetsreserven 

ska alltid fyllas i från Targets utdelningar innan återstående vinst från Emittenten fördelas till 

aktieägarna. Vid uppsägning av aktierna kommer eventuellt återstående belopp att delas ut till 

aktieägarna. 

Alla återstående intäkter från utfärdandet (dvs. 98% eller upp till 4.900.000,00 EUR) kommer att 

användas av emittenten att förvärva Target aktieinnehav. Emittenten kommer inte att bära 

transaktionskostnader och kostnader för erbjudandet. Dessa kommer att bäras av Target. 

Nettoförlusterna är således identiska med emissionskvoten. 

E.3 Villkor och krav 
för erbjudandet. 

Den totala summan av erbjudandet är 5.000.000,00 EUR. Akktierna kommer att utfärdas till 

nominellt värde. Minsta prenumerationsbelopp per abonnent är 500,00 EUR. Prenumeranter kan 

anmäla sig till aktierna  genom en deklaration till emittenten och betalning av det nominella 

beloppet till det konto som anges i abonnemangsdeklarationen. Efter mottagandet av emittentens 

intyg om godkännande bokförs aktierna till aktieägarnas värdepapperskonto. Emissionen är 

föremål för det förutvarande villkoret att aktier i sammanlagt belopp på minst 500.000,00 euro 

tecknas. 

Erbjudandeperioden löper från 22 juli 2019 till 19 juli 2020.  

E.4 Materiala 
intressen i 
erbjudandet. 

Deltagandeinnehavaren är Emittentens enda begränsade partner och har all samarbetsintresse i 

Emittenten. Deltagarinnehavaren är dessutom den enda aktieägaren i Emittentens enda generella 

partner, Emittentens Chef. Däremot kontrollerar Participation Holder Emittenten.  

Aktierna distribueras uteslutande till investerare via aescuvest international GmbH (Tied Agent). 

Vid tillhandahållandet av denna reglerade verksamhet för värdepappersförmedling agerar Tied 

Agent i namn, på grund av och under ansvar av BN & Partners Capital AG (Placeringsagenten) på 

grundval av ett samarbetsavtal som Tied Agent och Placement Agent har ingått. Emittenten och 

placeringsagenten har ingått ett mäklaravtal om placeringsagentens tjänster (som tillhandahålls 

via Tied Agent via plattformen) och dess ersättning. En del av sådan ersättning betalas av 

placeringsagenten till den bundna agenten enligt deras samarbetsavtal. Platformoperatören har 

ingått ett annat samarbetsavtal med deltagande innehavaren. Detta är ett ramavtal som styr 

deltagarens innehav och villkoren för hans ersättning för denna och liknande transaktioner. 

 

 

Dessutom har Target och platform operator ingått ett projektavtal. Projektavtalet reglerar stöd och 

samordningstjänster som plattformsoperatören tillhandahåller till Target utanför den reglerade 

aktiviteten för värdepappersförmedling. 

Bortsett från att deltagarinnehavaren kontrollerar emittenten och emittentens chef, är alla parter i 

värdepapperiseringsprogrammet oberoende. Vidare är alla parter i 

värdepapperiseringsprogrammet oberoende av placeringsagenten och plattformsoperatören och 

placeringsagenten och plattformsoperatören oberoende av varandra. Det finns inga möjliga 

intressen - förutom placeringsagentens, plattformsoperatörens, deltagarnas innehavares och 

emittentens chefs intresse för att tillhandahålla tjänster för ersättning på långa villkor - eller 

intressekonflikter hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i utfärda och som är 

väsentliga för problemet. 

E.7 Uppskattade 
kostnader som 
debiteras 
emittenten eller 
anbudsgivaren. 

aktierna kommer att utfärdas till 100% av det nominella beloppet (500,00 EUR varje). Kostnader 

och skatter debiteras inte abonnenten under utfärdandet. 

 


