SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA
Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet
och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån
ett övervägande av Prospektet i sin helhet, inklusive de dokument som
bifogats som referens. Om några rättsliga anspråk med anledning av
informationen i detta Prospekt skulle tas upp inför domstol kan det
hända
att
den
målsägande
köparen,
i
enlighet
med
gällande
lagstiftning i den aktuella EES-medlemsstaten, tvingas stå för
kostnaderna
för
översättningen
av
detta
Prospekt
innan
domstolsproceduren kan inledas. Det civilrättsliga ansvaret för denna
sammanfattning
ligger
hos
de
personer
som
har
lagt
fram
sammanfattningen, inklusive en eventuell översättning, och begärt att
den skall kungöras, men endast om sammanfattningen är missledande,
felaktig eller inkonsekvent om den läses i samband med andra delar av
detta Prospekt.
Termer med stor bokstav som används i detta avsnitt, utan att
definieras, finns med på andra ställen i detta Prospekt, om inget
annat anges.
Utfärdaren

Stichting Maharishi Global Financing
Research,
en
stiftelse
för
välgörande ändamål vars huvudsyfte
är att driva program för att minska
fattigdomen i världen och främja
utbildning.

RAAM EUROPE

Upp till 3 000 000 RAAM EUROPE till
ett
belopp
på
EUR
30 000 000
utfärdas enligt detta prospekt.

Emissionskurs

Emissionskursen för alla klasser
inom RAAM EUROPE skall vara 100 % av
valören. RAAM EUROPE skall utfärdas
i tre olika klasser, var och en med
en egen valör. Således kommer det
att
röra
sig
om
tre
olika
emissionskurser
med
priser
som
motsvarar de tre valörerna.

Valör

1 RAAM EUROPE-sedeln skall ha en
valör på 10 euro, 5 RAAM EUROPEsedeln skall ha en valör på 50 euro
och 10 RAAM EUROPE-sedeln skall ha
en valör på 100 euro. Årtalet då
varje RAAM EUROPE-sedel utfärdades
anges på sedeln (i tillägg till

dateringen oktober 2001 då konceptet
bakom RAAM EUROPE togs fram).
Status och rankning

RAAM EUROPE rankas pari passu utan
preferens eller prioriteringar.

Ränta

RAAM EUROPE är i innehavarform och
de ger ränta från och med den 31
december
det
år
de
utfärdades,
vilket
anges
på
sedeln.
Räntan
uppgår till 3 % per fem år (en enkel
ränta på 0,6 % per år). Räntan på
RAAM EUROPE betalas ut i efterhand,
vid Utbetalningsdatumet för räntan,
eller vid något annat datum efter
detta, genom ett utbyte av RAAM
EUROPE på Stiftelsens kontor i de
EES-medlemsstater där RAAM EUROPE
erbjuds. RAAM EUROPE får säljas och
kan accepteras som betalningsmedel
och får växlas in (med iakttagande
av
gällande
försäljningsrestriktioner).
Räntan
på RAAM EUROPE byggs inte längre upp
efter
Utbetalningsdatumet
för
räntan.

Försäljning

Utfärdandet och försäljningen av
3 000
000
RAAM
EUROPE
maximalt
motsvarande EUR 30 000 000 som detta
prospekt gäller.

Betalningsmetod

Så
snart
Utfärdandets
pris
har
betalats
i
euro
levereras
RAAM
EUROPE
utan
att
några
extra
kostnader eller skatter tas ut.

Teckning

Teckningen är öppen, med iakttagande
av
gällande
försäljningsrestriktioner,
på
Utfärdarens kontor från och med den
14 november 2006, efter att detta
prospekt
har
godkänts
av
den
nederländska
myndigheten
för
finansmarknader
(Autoriteit
Financiële Markten, ”AFM”) för en
period på tolv månader från och med
den 14 november 2006, tills det att
det maximala antalet 3 000 000 RAAM

EUROPE har tecknats. Teckningen sker
genom att Utfärdandets pris betalas
i euro. Utfärdaren förbehåller sig
rätten att avbryta Teckningsperioden
vid vilket datum och vid vilken
tidpunkt som helst.
Rätt till inlösen

Innehavaren
av
RAAM
EUROPE
kan
begära
att
Utfärdaren
löser
in
hans/hennes RAAM EUROPE mot euro
till den valör som anges på den
aktuella
RAAM
EUROPE-sedeln
(inklusive ränta, om denna förfallit
till betalning) när som helst under
kontorstid på en arbetsdag eller
lördag.
Med
”Kontorstid”
avses
10.00-16.00 på måndag-lördag i det
aktuella landet. En sådan begäran om
inlösen av RAAM EUROPE beviljas
alltid av Utfärdaren så snart RAAM
EUROPE-sedeln har överlämnats.

Användning av avkastningen

Avkastningen
skall
användas
av
Utfärdaren som ”kassa för landet där
fred i världen råder” för att
finansiera dess aktiviteter inom
Programmet. Odlingen av ekologiska
grödor och andra aktiviteter inom
Programmet
som
ger
avkastning
förväntas ge intäkter i hårdvaluta
vilka
skall
användas
för
att
uppfylla
Utfärdarens
skyldigheter
vid inlösen av RAAM EUROPE.
För att säkerställa inlösen av RAAM
EUROPE
skall
Stiftelsen
behålla
minst 50 procent av intäkterna från
försäljningen
av
RAAM
EUROPE
deponerande på sina kontor i de
europeiska länder där RAAM EUROPE
skall säljas.

Datum för räntebetalning

Det första datumet efter fem år
efter den 31 december det årtal som
anges som år för utfärdandet på
sedeln.

Förfallotid

Evig giltighet

Taxering

RAAM EUROPE kommer inte att omfatta
något
villkor
som
skulle
kunna
förplikta Utfärdaren att lägga på
några belopp som måste betalas som
inbetalning eller avdrag för eller
med anledning av skatter som påläggs
enligt någon lagstiftning.

Riskfaktorer

Det går inte att garantera att
odlingen av ekologiska grödor samt
andra aktiviteter inom Programmet
som ger avkastning kommer att ge de
intäkter i hårdvaluta som krävs för
att
uppfylla
Utfärdarens
skyldigheter vid inlösen av RAAM
EUROPE.
Det kan finnas en risk för att
Utfärdaren inte omedelbart kan lösa
in RAAM EUROPE då innehavaren av
RAAM EUROPE begär detta.
Det
är
möjligt
att
insolvensförfaranden
inleds
någon
gång i framtiden mot Stiftelsen.
Sådana
förfaranden
gentemot
Stiftelsen
kommer
sannolikt
att
falla
under
och
styras
av
nederländsk lagstiftning. Med tanke
på att innehavarna av RAAM EUROPE
inte tillhör Stiftelsens säkrade
eller
prioriterade
fordringsägare
kan det hända att innehavaren av
RAAM EUROPEs rättigheter begränsas
eller uppgår till noll. Under en
period med betalningsuppskov och
under en ”återhämtningsperiod” kan
det hända att inlösen av RAAM EUROPÉ
fördröjs.
Eventuella innehavare av RAAM EUROPE
i länder som har en annan valuta än
euro, till exempel Danmark, skall
vara medvetna om att köpet av RAAM
EUROPE
kan
medföra
risker
med
valutakurser.

Det finns en möjlighet att värdet på
RAAM EUROPE minskar om inflationen
skulle
leda
till
att
eurons
inköpsvärde minskar mot den valuta
som RAAM EUROPE kan lösas in i.
Inflation innebär att pengar minskar
i värde och det inträffar vare sig
pengarna investeras eller inte.
För
närvarande
finns
det
ingen
andrahandsmarknad för RAAM EUROPE.
Vi kan inte garantera att någon
sådan andrahandsmarknad skall uppstå
för några av RAAM EUROPE-sedlarna
och om en sådan andrahandsmarknad
skulle uppstå kan vi inte garantera
att den kan ge RAAM EUROPE någon
likviditet eller att den kommer att
fortsättas under hela RAAM EUROPEs
livslängd. Alla köpare måste vara
beredda att behålla en sådan RAAM
EUROPE under en obestämd tidsperiod.
Inga ansökningar har gjorts om att
börsnotera RAAM EUROPE.

Restriktioner för försäljning och överlåtelse
Vissa
restriktioner
gäller
för
försäljning
och
överlåtelse
i
samband med utfärdandet av RAAM
EUROPE enligt beskrivningen under
”Subscription and Sale” (Teckning
och försäljning) nedan.

Gällande lagstiftning

RAAM EUROPE styrs av och skall
tolkas i enlighet med nederländsk
lagstiftning.

