ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε
απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού Δελτίου
στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτό διά παραπομπής.
Εάν μια αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ασκηθεί
ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων αγοραστής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας του σχετικού
κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να πρέπει να επωμισθεί το κόστος της
μετάφρασης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι νομικές
διαδικασίες. Αστική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύνοψη υπέχουν τα πρόσωπα εκείνα που
καταχώρησαν τη σύνοψη καθώς και την τυχόν μετάφρασή της, και ζήτησαν την κοινοποίησή της, αλλά
μόνον εφόσον η σύνοψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής εάν διαβαστεί σε συνδυασμό με τα
λοιπά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι όροι με κεφαλαίο που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται, στην παρούσα ενότητα υπάρχουν σε
άλλα σημεία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Ο Εκδότης

Η Stichting Maharishi Global Financing Research,
φιλανθρωπικό ίδρυμα, κύριος στόχος του οποίου
είναι η δημιουργία προγραμμάτων για την εξάλειψη
της φτώχειας στον κόσμο και την προαγωγή της
εκπαίδευσης.

RAAM EUROPE

Έως 3.000.000 RAAM EUROPE για το ποσό των
EUR 30.000.000 εκδίδονται στο πλαίσιο του
παρόντος ενημερωτικού δελτίου.

Τιμή Έκδοσης

Η τιμή έκδοσης κάθε κατηγορίας RAAM EUROPE
θα είναι το 100% της Ονομαστικής Αξίας του. Το
RAAM EUROPE θα εκδοθεί σε τρεις κατηγορίες
RAAM EUROPE, καθεμία εκ των οποίων θα έχει
διαφορετική ονομαστική αξία. Επομένως, θα
υπάρχουν τρεις διαφορετικές τιμές έκδοσης που θα
αντιστοιχούν στις τρεις ονομαστικές αξίες.

Ονομαστική Αξία

Το ομόλογο του 1 RAAM EUROPE θα έχει
ονομαστική αξία 10 EUR, το ομόλογο των 5 RAAM
EUROPE θα έχει ονομαστική αξία 50 EUR και το
ομόλογο των 10 RAAM EUROPE θα έχει
ονομαστική αξία 100 EUR. Το έτος έκδοσης κάθε
ομολόγου RAAM EUROPE θα αναγράφεται στο
ομόλογο (όπως και η ημερομηνία «Οκτώβριος 2001»,
κατά την οποία δημιουργήθηκε η ιδέα του RAAM
EUROPE).

Καθεστώς και κατάταξη

Η κατάταξη του RAAM EUROPE είναι pari passu,
δηλαδή χωρίς καμία σειρά προτίμησης ή
προτεραιότητα.

Τόκος

Το RAAM EUROPE εκδίδεται στον κομιστή και
αποφέρει τόκο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους
έκδοσής του, που αναγράφεται στο ομόλογο, με
επιτόκιο 3% ανά πενταετία (απλό επιτόκιο 0,6%
ετησίως). Οι τόκοι του RAAM EUROPE
καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου, κατά την
Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου, ή οποιαδήποτε
επόμενη ημέρα, μέσω της ανταλλαγής του RAAM
EUROPE στα γραφεία του Ιδρύματος στα κράτη
μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στα
οποία προσφέρεται το RAAM EUROPE. Το RAAM
EUROPE μπορεί να προσφέρεται και να γίνεται
αποδεκτό ως μέσο πληρωμής και μπορεί να
ανταλλάσσεται (με τήρηση των ισχυόντων
περιορισμών πώλησης). Ο δεδουλευμένος τόκος επί
του RAAM EUROPE υπολογίζεται κατά την
Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου.

Προσφορά

Η έκδοση και η προσφορά έως 3.000.000 RAAM
EUROPE που ισοδυναμούν με EUR 30.000.000, στις
οποίες αναφέρεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Τρόπος πληρωμής

Με την καταβολή της Τιμής Έκδοσης σε ευρώ, το
RAAM EUROPE θα παραδίδεται στον αγοραστή
χωρίς καμία επιβάρυνση με έξοδα ή φόρους.

Αίτηση Απόκτησης

Αιτήσεις Απόκτησης ομολόγων είναι δυνατόν να
υποβληθούν με τήρηση των ισχυόντων περιορισμών
πώλησης στα γραφεία του Εκδότη από τις 14
Νοεμβρίου 2006, σε συνέχεια της έγκρισης του
παρόντος ενημερωτικού δελτίου από την ολλανδική
Αρχή Χρηματαγορών (Autoriteit Financiële Markten,
«AFM») για διάστημα δώδεκα μηνών που ξεκινά στις
14 Νοεμβρίου 2006, μέχρι την υποβολή αιτήσεων
απόκτησης ομολόγων για το μέγιστο ποσό των
3.000.000 RAAM EUROPE. Η απόκτηση ομολόγων
πραγματοποιείται με την καταβολή της Τιμής
Έκδοσης σε ευρώ. Ο Εκδότης δικαιούται να κλείσει
την Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων σε οποιαδήποτε
ημερομηνία και ώρα.

Δικαίωμα ανταλλαγής

Ο κάτοχος RAAM EUROPE μπορεί να ζητήσει από
τον Εκδότη να ανταλλάξει το RAAM EUROPE με
ευρώ στην ονομαστική αξία του σχετικού ομολόγου
RAAM EUROPE (συμπεριλαμβανομένου τόκου,
εφόσον καταβάλλεται) οποτεδήποτε κατά το
Εργάσιμο Ωράριο σε Εργάσιμη Ημέρα ή Σάββατο.
Ως «Εργάσιμο Ωράριο» νοείται ο χρόνος από τις 10

π.μ. έως τις 4 μ.μ. από τη Δευτέρα έως το Σάββατο
στη σχετική χώρα. Το εν λόγω αίτημα ανταλλαγής
του RAAM EUROPE θα ικανοποιείται πάντοτε από
τον Εκδότη με την παράδοση του ομολόγου RAAM
EUROPE.
Χρήση προϊόντος

Το προϊόν της απόκτησης ομολόγων θα
χρησιμοποιείται από τον Εκδότη, ως «ταμείο της
χώρας της παγκόσμιας ειρήνης», για τη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του στο
πλαίσιο του Προγράμματος. Οι καλλιέργειες
βιολογικής γεωργίας και άλλες δραστηριότητες του
Προγράμματος που παράγουν έσοδα αναμένεται να
αποδώσουν εισοδήματα σε σκληρά νομίσματα που θα
είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του Εκδότη σε περίπτωση ανταλλαγής του RAAM
EUROPE.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή του
RAAM EUROPE, το Ίδρυμα θα τηρεί τουλάχιστον
50 % των εσόδων σε ευρώ από την πώληση RAAM
EUROPE στα γραφεία του στις ευρωπαϊκές χώρες
στις οποίες προσφέρεται το RAAM EUROPE.

Ημερομηνία Καταβολής του Τόκου

Η πρώτη ημέρα μετά τα πέντε έτη από την 31η
Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης που αναγράφεται στο
ομόλογο.

Διάρκεια

Αόριστη.

Φορολογία

Το RAAM EUROPE δεν θα περιλαμβάνει καμία
διάταξη που θα υποχρεώνει τον Εκδότη να
αποζημιώσει αντισταθμιστικά τον επενδυτή, σε
περίπτωση
οποιασδήποτε
παρακράτησης
ή
αφαίρεσης σχετικής με τους φόρους που
εισπράττονται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Κίνδυνοι

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι καλλιέργειες
βιολογικής γεωργίας και άλλες δραστηριότητες του
Προγράμματος που παράγουν έσοδα θα αποδώσουν
εισοδήματα σε σκληρά νομίσματα που θα είναι
διαθέσιμα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του
Εκδότη σε περίπτωση ανταλλαγής του RAAM
EUROPE.
Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ο Εκδότης να μην

είναι σε θέση να ανταλλάξει το RAAM EUROPE
αμέσως μόλις το ζητήσει ο κάτοχος του RAAM
EUROPE.
Στο μέλλον, είναι δυνατόν να κινηθούν διαδικασίες
πτώχευσης σε σχέση με το Ίδρυμα. Τέτοιου είδους
διαδικασίες σε σχέση με το Ίδρυμα είναι πιθανό να
κινηθούν βάσει του ολλανδικού δικαίου και θα
διέπονται από τις διατάξεις περί πτώχευσης του
ολλανδικού δικαίου. Δεδομένου ότι οι κάτοχοι του
RAAM EUROPE δεν είναι εξασφαλισμένοι ή
προνομιούχοι πιστωτές του Ιδρύματος, το δικαίωμα
ανταλλαγής του κατόχου του RAAM EUROPE
μπορεί να είναι περιορισμένο ή ανύπαρκτο. Σε
περίπτωση αναστολής πληρωμών και «περιόδου
εκτόνωσης», κάθε ανταλλαγή του RAAM EUROPE
μπορεί να καθυστερήσει.
Οι δυνητικοί κάτοχοι του RAAM EUROPE σε χώρες
που δεν χρησιμοποιούν ως νόμισμά τους το ευρώ, για
παράδειγμα στη Δανία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η
αγορά του RAAM EUROPE μπορεί να ενέχει
συναλλαγματικούς κινδύνους.
Είναι δυνατό η αξία του RAAM EUROPE να μειωθεί
καθώς ο πληθωρισμός θα συρρικνώνει την
αγοραστική δύναμη του ευρώ ως νομίσματος στο
οποίο μπορεί να ανταλλαχθεί το RAAM EUROPE. Ο
πληθωρισμός προκαλεί τη μείωση της αξίας του
χρήματος κατά κάποιο ποσοστό, και αυτό συμβαίνει
ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα χρήματα έχουν
επενδυθεί ή όχι.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά
για το RAAM EUROPE. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση
ότι θα αναπτυχθεί οποιαδήποτε δευτερογενής αγορά
για οποιοδήποτε RAAM EUROPE ή ότι, εάν
αναπτυχθεί δευτερογενής αγορά, θα παράσχει
ρευστότητα στους κατόχους του RAAM EUROPE ή
ότι θα διατηρηθεί όσο υπάρχει το RAAM EUROPE.
Κάθε αγοραστής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να
διατηρήσει το RAAM EUROPE για αόριστο χρονικό
διάστημα. Δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση για την
εισαγωγή του RAAM EUROPE στο χρηματιστήριο.

Περιορισμοί Πώλησης και Μεταβίβασης

Υπάρχουν περιορισμοί πώλησης και μεταβίβασης
σχετικοί με την έκδοση του RAAM EUROPE, οι
οποίοι περιγράφονται στην ενότητα «Αίτηση

Απόκτησης και Πώληση Ομολόγων» κατωτέρω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το RAAM EUROPE θα διέπεται από το ολλανδικό
δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

