PÕHIOMADUSTE KOKKUVÕTE
Seda kokkuvõtet tuleks käsitleda sissejuhatusena sellele prospektile ning
mis tahes otsus investeerida RAAM EUROPE’isse peaks põhinema prospekti,
sealhulgas viitematerjalina kaasas olevate dokumentide, terviklikul
kaalutlemisel. Kui kohtusse esitatakse nõue seoses käesolevas prospektis
sisalduva teabega, võib hagev ostja vastava Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriigi riiklike õigusaktide kohaselt olla kohustatud kandma selle
prospekti
tõlkimise
kulud
enne
kohtumenetluse
algatamist.
Seoses
käesoleva kokkuvõttega kannavad tsiviilvastutust need isikud, kes
esitavad kokkuvõtte või selle tõlke ning taotlevad sellest teavitamist,
kuid ainult juhul, kui kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või ebajärjepidev,
kui seda lugeda koos prospekti teiste osadega.
Käesolevas
jaotises
kasutatud
suurtähelisi
defineeritud, on esitatud mujal käesolevas
sätestatud teisiti.
Emitent

mõisted,
mida
ei
prospektis, kui ei

ole
ole

Stichting Maharishi Global Financing Research,
heategevussihtasutus,
mille
peamised
eesmärgid on koostada programme, et
kaotada vaesust maailmas ja edendada
haridust.

RAAM EUROPE

Kuni 3 000 000 RAAM EUROPE’it 30 000 000
euro eest, mis emiteeritakse vastavalt
käesolevale prospektile.

Väljalaskehind

Iga RAAM EUROPE’i klassi väljalaskehind
on
100%
selle
nimiväärtusest.
RAAM
EUROPE
emiteeritakse
kolmes
RAAM
EUROPE’i klassis, millest igaühel on
erinev
nimiväärtus.
Seega
on
kolm
erinevat väljalaskehinda, mis vastavad
kolmele nimiväärtusele.

Nimiväärtus

Ühelise RAAM EUROPE rahatähe nimiväärtus
on 10 eurot, viielise RAAM EUROPE
rahatähe nimiväärtus on 50 eurot ning
kümnelise
RAAM
EUROPE
rahatähe
nimiväärtus on 100 eurot. Iga RAAM
EUROPE
rahatähe
väljalaskeaasta
trükitakse rahatähele (lisaks oktoobrile
2001, mil loodi RAAM EUROPE idee).

Staatus ja järjekoht

RAAM
EUROPE
järjekoht
pari
eelistuste ja prioriteetideta.

passu

Intress

RAAM
EUROPE
toimib
esitaja
maksevahendina
ja
kannab
intressi
väljalaskeaasta 31. detsembrist, mis on
trükitud rahatähele, 3% viie aasta kohta
(lihtintressimäär 0,6% aastas). RAAM
EUROPE intress makstakse tagantjärele,
intressimakse kuupäeval või mis tahes
sellele järgneval päeval, RAAM EUROPE’i
vahetuse kaudu sihtasutuse kontorites
Euroopa
Majanduspiirkonna
liikmesriikides,
kus
RAAM
EUROPE’it
pakutakse. RAAM EUROPE’it võib pakkuda
ja vastu võtta maksevahendina ning seda
saab
vahetada
(kohaldatavate
müügipiirangute
nõuetekohasel
järgimisel). Intresside kogumine RAAM
EUROPE’ilt
lõpeb
intressimakse
kuupäeval.

Pakkumine

Maksimaalse 3 000 000 RAAM EUROPE´i
väljalase
ja
pakkumine,
mis
võrdub
30 000 000
euroga,
mida
käesolev
prospekt käsitleb.

Makseviis

Väljalaskehinna
tasumisel
eurodes
toimetatakse RAAM EUROPE ostjale kulude
ja maksudeta.

Registreerumine

Registreerumine on avatud kohaldatavate
müügipiirangute nõuetekohasel järgimisel
emitendi kontorites 14. novembrist 2006
pärast käesoleva prospekti heakskiitmist
Hollandi finantsturgude asutuse poolt
(Autoriteit Financiële Markten, ‘AFM’)
kaheteistkümneks
kuuks,
alates
14.
novembrist 2006 kuni maksimaalne 3 000
000 RAAM EUROPE’it on registreeritud.
Registreerumine toimub väljalaskehinna
maksmise kaudu eurodes. Emitent jätab
endale õiguse registreerumisperioodi mis
tahes kuupäeval ja ajal lõpetada.

Vahetusõigus

RAAM
EUROPE’i
omanik
võib
paluda
emitendil vahetada RAAM EUROPE eurodeks
kohaldatava
RAAM
EUROPE’i
rahatähe
nominaalväärtuse määramiseks (sealhulgas

intress, kui see kuulub maksmisele)
millal
tahes
tööajal
äripäeval
või
laupäeval.
“Tööaeg”
–
10.00-16.00
esmaspäevast laupäevani vastavas riigis.
Sellisesse taotlusesse vahetada RAAM
EUROPE eurodeks suhtub emitent RAAM
EUROPE’i rahatähe loovutamisel alati
austusega.
Tulu kasutamine

Tulu kasutab emitent ‘maailma rahuriigi
riigikassana’
oma
programmikohaste
tegevuste
rahastamiseks.
Mahepõllumajanduse ja muude programmi
tulutoovate tegevuste viljelemine toovad
eeldatavasti tulu kõvas valuutas, mis on
võimeline vastama emitendi kohustusele
RAAM EUROPE’i vahetamisel.
Tagamaks
RAAM
EUROPE’i
vahetamise,
säilitab
sihtasutus
vähemalt
50
protsenti
RAAM
EUROPE’i
müügi
kviitungitest
eurodes
nende
Euroopa
riikide kontorites, kus RAAM EUROPE’it
pakutakse.

Intressimakse kuupäev

Esimene
päev
viie
aasta
möödumisel
rahatähele märgitud väljalaskeaasta 31.
detsembrist.

Tagasimakse tähtaeg

Jooksev

Maksustamine

RAAM EUROPE ei sisalda ühtegi sätet, mis
kohustaks emitenti koguma mis tahes
selle alusel makstavaid summasid mis
tahes
jurisdiktsioonis
määratud
mis
tahes
maksude
kinnipidamise
või
vähendamise korral või tõttu.

Riskitegurid

Ei ole ühtegi garantiid, mis tagaks, et
mahepõllumajanduse ja muude programmi
tulutoovate tegevuste viljelemine toovad
tulu kõvas valuutas, mis on võimeline
vastama
emitendi
kohustusele
RAAM
EUROPE´i vahetamisel.

Võib esineda oht, et emitent ei ole
võimeline viivitamatult vahetama RAAM
EUROPE´it selle valdaja taotlusel.
On võimalik, et mingil ajal tulevikus
algatatakse
maksejõuetusmenetlus
sihtasutuse suhtes. Sellist menetlust
sihtasutuse
suhtes
menetletakse
tõenäoliselt
Hollandi
õigusaktidele
vastavalt
ning
sellele
kohaldatakse
Hollandi
maksejõuetust
käsitlevaid
õigusakte. Arvestades, et RAAM EUROPE’i
valdajad ei ole sihtasutuse kindlustatud
ega eelistatud võlausaldajad, võib RAAM
EUROPE’i
valdaja
vahetusõigus
olla
piiratud või kehtetu. Maksete peatamise
või ‘mahajahtumisperioodi’ korral võib
esineda
viivitusi
mis
tahes
RAAM
EUROPE’i vahetuses.
RAAM EUROPE’i uued valdajad riikides,
kus eurot valuutana ei kasutata, näiteks
Taani, peaksid olema teadlikud, et RAAM
EUROPE’i
ostmine
võib
kaasa
tuua
vahetuskursiga seotud ohte.
On võimalus, et RAAM EUROPE’i väärtus
väheneb, kui inflatsioon kahandab euro
ostujõudu
vääringuna,
millesse
RAAM
EUROPE’it
on
võimalik
vahetada.
Inflatsioon
põhjustab
raha
väärtuse
langemist
mingil
tasemel
ning
see
juhtub, sõltumata sellest, kas raha
investeeritakse või mitte.
RAAM EUROPE’i jaoks ei ole hetkel
järelturgu. Ei ole garantiid, et RAAM
EUROPE’ile mis tahes järelturg tekib või
juhul, kui järelturg tekib, et see
pakuks
RAAM
EUROPE’i
valdajatele
likviidsust või et see jätkuks RAAM
EUROPE’i eluea jooksul. Mis tahes ostja
peab olema valmis sellise RAAM EUROPE’i
valdamiseks
piiramatuks
ajaks.
RAAM
EUROPE noteerimiseks ei ole esitatud
ühtegi taotlust.

Müügi- ja üleandmispiirangud

RAAM EUROPE’i väljalaskega on seotud
müügi- ja üleandmispiirangud, nagu on
kirjeldatud
allpool
jaotises
“Registreerumine ja müük“.

Kohaldatav õigus

RAAM EUROPE’ile
tõlgendatakse
õigusele.

kohaldatakse
vastavalt

ja seda
Hollandi

