SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE
Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og
en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en
vurdering av Prospektet som helhet, inklusive de dokumenter som er
innlemmet ved henvisning. Der et krav forbundet med informasjonen i dette
Prospektet blir brakt inn for retten, vil den saksøkende kjøper muligens,
under det nasjonale lovverket i det relevante medlemsland i det Europeiske
økonomiske område (EEA), måtte betale kostnadene for oversettelse av dette
Prospektet før prosessen igangsettes. Sivilt ansvar i forbindelse med dette
sammendraget påhviler de personer som har fremlagt sammendraget, inklusive
enhver oversettelse av det, og har søkt det bekjentgjort, men kun hvis
sammendraget er villedende, unøyaktig eller uoverensstemmende når det leses
sammen med de andre delene av dette Prospektet.
Uttrykk skrevet med store bokstaver, men ikke definert, i dette avsnittet,
finnes andre steder i dette Prospektet hvis ikke annet er angitt.
Utstederen

Stichting
Maharishi
Global
Financing
Research,
en
veldedig
stiftelse
hvis
hovedmålsetninger er å skape programmer
for å avskaffe fattigdom i verden og
fremme utdannelse.

RAAM EUROPE

Opptil 3,000,000 RAAM EUROPE til et beløp
på EUR 30.000.000 utstedt under dette
prospektet.

Emisjonskurs

Emisjonskursen for hver klasse med RAAM
EUROPE vil være 100% av dens pålydende.
RAAM EUROPE vil bli utstedt i tre klasser
med RAAM EUROPE-sertifikater, hver med et
forskjellig pålydende. Følgelig vil det
bli
tre
forskjellige
emisjonskurser
tilsvarende de tre pålydende.

Pålydende

1 RAAM EUROPE-sertifikatet vil ha et
pålydende på 10 EUR, 5 RAAM EUROPEsertifikatet vil ha et pålydende på 50 EUR
og 10 RAAM EUROPE-sertifikatet vil ha et
pålydende på 100 EUR. Utstedelsesåret for
hvert
RAAM
EUROPE-sertifikat
vil
bli
trykket på sertifikatet (i tillegg til
datoen oktober 2001 da konseptet RAAM
EUROPE ble skapt).

Status og rangering

RAAM EUROPE er rangert pari passu
noen preferanse eller prioritet.

uten

Rente

RAAM EUROPE er utstedt til ihendehaver og
vil være rentebærende fra 31. desember i
utstedelsesåret trykket på sertifikatet,
til en rentesats på 3% per fem år (en
enkel rentesats på 0,6% per år). Rente på
RAAM EUROPE er betalbar på etterskudd, på
rentebetalingsdatoen eller en hvilken som
helst dag deretter, gjennom innløsning av
RAAM EUROPE på stiftelsens kontorer i
medlemslandene i det Europeiske økonomiske
område der RAAM EUROPE vil bli tilbudt.
RAAM EUROPE kan tilbys og godtas som
betalingsmiddel og kan løses inn (med
behørig
overholdelse
av
de
gjeldende
salgsrestriksjonene). Rente på RAM EUROPE
vil
slutte
å
påløpe
på
rentebetalingsdatoen.

Tilbud

Utstedelse av og tilbud på maksimalt
3.000.000 RAAM EUROPE tilsvarende EUR
30.000.000
som
dette
Prospektet
er
forbundet med.

Betalingsmåte

Ved betaling av emisjonskursen i euro, vil
RAAM EUROPE bli overlevert kjøper uten at
det påløper noen kostnader eller avgifter.

Tegning

Tegningen
er
åpen,
med
behørig
overholdelse
av
de
gjeldende
salgsrestriksjonene,
ved
utsteders
kontorer fra 14. november 2006, etter
godkjennelse av dette prospektet fra det
nederlandske tilsynet for finansmarkedene
(Autoriteit Financiële Markten, ‘AFM’) for
den periode på tolv måneder som starter
den
14.
november
2006,
inntil
det
maksimale antall på 3.000.000 RAAM EUROPE
er blitt tegnet. Tegning finner sted ved
betaling
av
emisjonskursen
i
euro.
Utsteder forbeholder seg retten til å
avslutte tegningsperioden på et hvilket
som helst tidspunkt.

Innløsningsrett

Ihendehaver av RAAM EUROPE kan be utsteder
om å innløse RAAM EUROPE mot euro til
pålydende mot det aktuelle RAAM EUROPEsertifikatet
(inklusive
rente,
hvis
påløpt) når som helst i kontortiden på en
virkedag eller lørdag. "Kontortid" betyr
fra kl. 10:00 til 16:00 mandag til og med

lørdag i det relevante landet.
En slik anmodning om innløsning av RAAM
EUROPE vil alltid bli imøtekommet av
utsteder ved innlevering av RAAM EUROPEsertifikatet.
Bruk av avkastning

Avkastningen
vil
bli
anvendt
av
utstederen, som ‘treasury of the country
of world peace’ (skattkammer for landet
for fred i verden) til å finansiere dennes
aktiviteter under programmet. Dyrkingen av
organiske
landbruksprodukter
og
andre
inntektsgenererende aktiviteter innenfor
rammen av programmet forventes å skaffe
inntekter i hard valuta, som vil være
tilgjengelige for å oppfylle utsteders
forpliktelser
ved
innløsning
av
RAAM
EUROPE-sertifikatet.
For å sikre innløsningen av RAAM EUROPEsertifikatene, vil stiftelsen oppbevare
minst 50 prosent av inntektene i euro fra
salget av RAAM EUROPE i depot i sine
kontorer i de europeiske land der RAAM
EUROPE vil bli tilbudt.

Rentebetalingsdato

Den første dag etter utløpet av de fem år
som er gått etter den 31. desember i
utstedelsesåret trykket på sertifikatet.

Forfall

Fast

Beskatning

RAAM
EUROPE
vil
ikke
inneholde
noen
bestemmelser som kunne forplikte utsteder
til
å
legge
på
noen
beløp
som
må
innbetales som forskudd eller avdrag i
forbindelse med skatter som pålegges i
noen jurisdiksjon.

Risikofaktorer

Det kan ikke garanteres at dyrkingen av
organiske
landbruksprodukter
og
andre
inntektsgenererende aktiviteter innenfor
rammen av programmet vil bringe inntekter
i hard valuta, som vil være tilgjengelige
for å oppfylle utsteders forpliktelser ved
innløsning av RAAM EUROPE-sertifikatet.

Det kan muligens foreligge en risiko for
at utsteder ikke vil være i stand til å
umiddelbart
innløse
RAAM
EUROPEsertifikatet
på
forespørsel
fra
ihendehaveren av dette.
Det er tenkelig at stiftelsen en gang i
fremtiden
vil
måtte
inngå
i
konkursforhandlinger. Det er sannsynlig at
slik rettslig handling i forbindelse med
stiftelsen ville iverksettes i Nederland
og
være
underlagt
den
nederlandske
konkurslov.
Tatt
i
betraktning
at
ihendehavere av RAAM EUROPE-sertifikater
ikke
er
stiftelsens
sikrede
eller
prioriterte
kreditorer,
kan
innløsningsretten
for
ihendehaveren
av
RAAM EUROPE bli begrenset eller lik null.
I
tilfelle
betalingsstopp
og
en
"nedkjølingsperiode",
kan
enhver
innløsning av RAAM EUROPE bli utsatt.
Eventuelle fremtidige ihendehavere av RAAM
EUROPE i land der euroen ikke er brukt som
valuta, for eksempel i Danmark, må være
oppmerksomme på at kjøp av RAAM EUROPE kan
medføre
risikoer
forbundet
med
valutakursen.
Det er en mulighet for at verdien av RAAM
EUROPE kan synke når inflasjon krymper
kjøpekraften for euroen, som er den valuta
RAAM EUROPE kan bli innløst mot. Inflasjon
fører til at penger synker i verdi til en
viss grad, og dette skjer enten pengene er
investert eller ikke.
Det
finnes
for
tiden
ikke
noe
sekundærmarked for RAAM EUROPE. Det finnes
ingen sikkerhet for at det vil utvikle seg
noe
sekundærmarket
for
noen
av
RAAM
EUROPE-sertifikatene
eller,
hvis
et
sekundærmarket skulle utvikle seg, at
dette vil skaffe ihendehavere av RAAM
EUROPE
likviditet
eller
at
det
vil
fortsette å eksistere i RAAM EUROPEs
levetid. Enhver kjøper må være rede til å
sitte
inne
med
sine
RAAM
EUROPEsertifikater over et ikke nærmere bestemt

tidsrom.
Det
er
ikke
søkt
børsnotering av RAAM EUROPE.

om

noen

Salgs- og transportrestriksjoner Det
foreligger
salgsog
transportrestriksjoner i forbindelse med
utstedelsen av RAAM EUROPE-sertifikater,
som beskrevet under "Tegning og salg"
nedenfor.

Gjeldende lover

RAAM EUROPE vil være underlagt nederlandsk
lov og fortolket i henhold til denne.

