SAMMENDRAG AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER
Dette sammendrag skal ses som en indledning til dette prospekt, og en evt.
beslutning om at investere i RAAM EUROPE bør være baseret på en overvejelse
af prospektet som helhed, herunder de dokumenter, der er inkorporeret heri
ved hjælp af henvisning. Såfremt et krav, der har relation til de i dette
prospekt angivne informationer, indbringes for en domstol, kan den
sagsøgende køber i henhold til den nationale lovgivning i den pågældende
medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde være nødt til at
påtage sig omkostningerne ved at få dette prospekt oversat, før retssagen
starter. Det civilretlige ansvar i forbindelse med dette sammendrag
påhviler de personer, der har fremlagt sammendraget, inklusive en evt.
oversættelse heraf, og ansøgt om dets notificering, men kun såfremt
sammendraget er vildledende, ukorrekt eller inkonsekvent, når det læses
sammen med dette prospekts øvrige dele.
Udtryk, der er skrevet med store bogstaver og anvendt i dette afsnit, men
ikke defineret, kan, medmindre andet er angivet, findes andetsteds i
prospektet.
Udstederen

Stichting
Maharishi
Global
Financing
Research er en velgørende fond, hvis
hovedformål er at skabe programmer med
henblik på at udrydde fattigdom i verden
og fremme uddannelse.

RAAM EUROPE

Op til 3.000.000 RAAM EUROPE for et beløb
på EUR 30.000.000, der er udstedt i
henhold til dette prospekt.

Udstedelseskurs

Udstedelseskursen
vil
for
hver
RAAM
EUROPE-klasse være 100% af den pålydende
værdi. RAAM EUROPE vil blive udstedt i tre
RAAM EUROPE-klasser hver med en forskellig
pålydende værdi. Der vil som følge heraf
være tre forskellige udstedelseskurser,
der svarer til de tre pålydende værdier.

Pålydende værdi

1 RAAM EUROPE vil have en pålydende værdi
på 10 euro, 5 RAAM EUROPE vil have en
pålydende værdi på 50 euro, og 10 RAAM
EUROPE vil have en pålydende værdi på 100
euro. Udstedelsesåret er trykt på hver RAAM
EUROPE (tillige med datoen oktober 2001,
hvor RAAM EUROPE-konceptet blev skabt).

Status og rangorden

RAAM EUROPE er sideordnet uden præference
eller forrang.

Renter

RAAM EUROPE er udstedt til ihændehaver og
forrentes fra den 31. december i det
udstedelsesår,
der
er
trykt
på
RAAM
EUROPE’en med en rentesats på 3% pr. fem
år (en ordinær rentesats på 0,6% pr. år).
Renten for RAAM EUROPE udbetales bagud på
rentebetalingsdatoen
eller
en
efterfølgende dag gennem ombytning af RAAM
EUROPE'en
på
fondens
kontorer
i
Det
Europæiske
Økonomiske
Samarbejdsområdes
medlemsstater, hvor der tilbydes RAAM
EUROPE.
RAAM
EUROPE
kan
tilbydes
og
accepteres som et betalingsmiddel og kan
ombyttes (med behørig overholdelse af
gældende
salgsrestriktioner).
Forrentningen af RAAM EUROPE ophører på
rentebetalingsdatoen.

Tilbud

Udstedelse af og tilbud om et maksimum på
3.000.000 RAAM EUROPE svarende til EUR
30.000.000,
som
dette
prospekt
har
relation til.

Betalingsmetode

RAAM
EUROPE'en
vil
ved
betaling
af
udstedelseskursen i euro blive leveret til
køber uden opkrævning af nogen form for
omkostninger eller skatter.

Tegning

Tegningen
er
åben
med
behørig
overholdelse
af
de
gældende
salgsrestriktioner på udstederens kontor
fra den 14. November 2006, efter at dette
prospekt er godkendt af Hollands myndighed
for de finansielle markeder (Autoriteit
Financiële Markten, ‘AFM’) for en periode
på tolv måneder med start fra den 14.
november 2006, indtil der er tegnet et
maksimum
på
3.000.000
RAAM
EUROPE.
Tegningen finder sted ved betaling af
udstedelseskursen
i
euro.
Udstederen
forbeholder sig ret til når som helst at
afslutte tegningsperioden.

Ombytningsret

Indehaveren af RAAM EUROPE kan til enhver
tid i åbningstiden på en hverdag eller en
lørdag anmode udstederen om at ombytte
RAAM EUROPE'en til euro i den pålydende
værdi for den pågældende RAAM EUROPE
(inklusive
evt.
forfaldne
renter).
“Åbningstid” betyder fra kl. 10.00 til

16.00 mandag til lørdag i det pågældende
land. En sådan anmodning om ombytning af
RAAM EUROPE vil altid blive honoreret af
udstederen
ved
aflevering
af
RAAM
EUROPE'en.
Provenuets anvendelse

Provenuet vil af udstederen som 'kasserer
for landet for verdensfred' blive anvendt
til
finansiering
af
udstederens
aktiviteter i henhold til programmet.
Dyrkning af organiske landbrugsprodukter
og andre af programmets indkomstskabende
aktiviteter forventes at give indtægter i
hård valuta, der vil være til rådighed til
opfyldelse af udstederens forpligtelser
ved ombytning af RAAM EUROPE'en.
Fonden vil for at sikre ombytningen af
RAAM EUROPE have mindst 50% af indtægterne
i euro fra salget af RAAM EUROPE deponeret
på sine kontorer i de europæiske lande,
hvor der tilbydes RAAM EUROPE.

Rentebetalingsdato

Den første dag efter en periode på fem år
efter
den
31.
december
i
det
udstedelsesår,
der
er
trykt
på
RAAM
EUROPE'en.

Løbetid

Stedsevarende

Skatteforhold

RAAM EUROPE indeholder ingen bestemmelser,
der forpligter udstederen til at beregne
bruttoværdien af evt. beløb, der forfalder
til betaling i henhold hertil i tilfælde
af evt. indeholdelse eller fradrag for
eller på grund af skatter, der er pålignet
i en jurisdiktion.

Risici

Der er ingen sikkerhed for, at dyrkning
af organiske landbrugsprodukter og andre
af
programmets
indkomstskabende
aktiviteter vil give indtægter i hård
valuta, der vil være til rådighed til
opfyldelse af udstederens forpligtelser
ved ombytning af RAAM EUROPE.
Der

kan

være

risiko

for,

at

udstederen

ikke vil være i stand til straks at
ombytte RAAM EUROPE'en ved anmodning fra
indehaveren af RAAM EUROPE'en.
Det kan ikke udelukkes, at fonden på et
tidspunkt i fremtiden vil komme under
konkursbehandling.
En
sådan
konkursbehandling
af
fonden
vil
formodentlig ske i henhold til og være
underlagt
Hollandsk
konkursret.
Da
indehaverne
af
RAAM
EUROPE
ikke
er
separatister
eller
priviligerede
kreditorer
i
fonden,
kan
deres
ombytningsret
være
begrænset
eller
ugyldig. Evt. ombytning af RAAM EUROPE kan
blive
forsinket
i
tilfælde
af
betalingsstandsning
og
en
’afkølingsperiode’.
Potentielle indehavere af RAAM EUROPE i
lande, hvor euro ikke anvendes som valuta,
f.eks. Danmark, bør være opmærksomme på,
at køb af RAAM EUROPE kan være forbundet
med valutakursrisici.
Der er en mulighed for, at RAAM EUROPE’ens
værdi kan falde, idet inflation nedsætter
købekraften af euroen, der er den valuta,
som
RAAM
EUROPE
kan
ombyttes
til.
Inflation
medfører,
at
der
sker
et
procentvist fald af penges værdi, og dette
sker, uanset om pengene investeres eller
ej.
Der er på nuværende tidspunkt ikke noget
sekundært marked for RAAM EUROPE. Der kan
ikke gives sikkerhed for, at der vil blive
udviklet et sekundært marked for nogen af
RAAM EUROPE’erne, eller at det, såfremt der
udvikles et sekundært marked, vil give
indehaverne af RAAM EUROPE likviditet,
eller at det vil forsætte i hele RAAM
EUROPE’ernes levetid. Evt. købere må være
parat til at have disse RAAM EUROPE’er i
en ubegrænset tidsperiode. Der er ikke
søgt om børsnotering af RAAM EUROPE.

Salg- og overdragelsesrestriktioner Der
er
visse
salgsog
overdragelsesrestriktioner i forbindelse
med udstedelsen af RAAM EUROPE, der er
beskrevet nedenfor i “Tegning og salg”.

Gældende lovgivning

RAAM EUROPE er underlagt og skal fortolkes
i henhold til hollandsk ret.

