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1. RESUMO  

 

Os resumos são constituídos por requisitos de divulgação conhecidos como «elementos». Estes 
elementos estão numerados em secções A – E (A.1 – E.7). 

Este resumo contém todos os elementos cuja inclusão é requerida num resumo para este tipo de 

títulos e emitente. Uma vez que não é requerido o tratamento de determinados elementos, poderão 

existir lacunas na sequência numérica dos elementos.  

Embora a introdução de um elemento possa ser requerida no resumo devido ao tipo de títulos e 

emitente, é provável que não seja possível fornecer informações relevantes relativamente ao 

elemento. Neste caso, será incluída uma breve descrição do elemento neste resumo em conjunto 

com uma indicação de que esse elemento não é aplicável.  

Secção A - Introdução e Advertências 

A.1 Introdução e 

Advertências 

Este resumo deve ser lido como introdução a este Prospeto.  

Qualquer decisão de investimento em Certificados de Depósito deve basear-se 

na análise pelo investidor deste Prospeto no seu todo.  

Quando for apresentada uma reclamação relativa às informações constantes 

neste Prospeto em tribunal, o investidor requerente poderá, ao abrigo da 

legislação nacional dos Estados-Membros do Espaço Económico Europeu, ter 

de suportar os custos de tradução deste Prospeto antes de intentar uma ação 

judicial.  

A responsabilidade civil é associada unicamente às pessoas que apresentaram o 

resumo incluindo qualquer tradução do mesmo, mas unicamente se o resumo 

for inexato, impreciso ou inconsistente quando lido em conjunto com as outras 

partes deste Prospeto ou quando não fornecer, quando lido em conjunto com as 

outras partes deste Prospeto, informações essenciais destinadas a ajudar os 

investidores aquando da consideração de investimento em Certificados de 

Depósito. 

A.2 Consentimento, 

indicação, condições e 

notificação 

Não aplicável. Nem a Etergo, nem o Emitente consentem a utilização do 

Prospeto para a revenda subsequente ou para colocações finais de Certificados 

de Depósito por intermediários financeiros. 

Secção B – O Emitente 

B.1 Denominação legal e 

comercial do emitente 

das Ações subjacentes  

Etergo B.V. A denominação comercial é Etergo. A Etergo não tem outras 

denominações. 

B.2 Domicílio, forma 

jurídica, legislação e 

país de constituição 

A Etergo B.V. é uma empresa privada de responsabilidade limitada (besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ao abrigo da lei holandesa e está 

domiciliada nos Países Baixos. A Empresa foi constituída nos Países Baixos a 

1 de dezembro de 2014. A Empresa tem sede social (statutaire zetel) em 

Amesterdão, Países Baixos. 
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B.3 Fatores importantes 

relacionados com a 

natureza das operações 

da Etergo e respetivas 

atividades principais 

As atividades principais correspondem ao desenvolvimento, fabrico, marketing 

e venda e serviço de veículos elétricos. À data deste Prospeto, tinha apenas um 

produto, que é a AppScooter, uma scooter elétrica premium. 

B.4 Tendências recentes 

significativas que 

afetam a Etergo e as 

indústrias na qual 

opera 

A Etergo acredita que as seguintes tendências podem ter um impacto 

significativo na indústria na qual a Empresa opera, bem como na posição da 

Empresa na mesma. Uma combinação de apoio de política governamental, 

diminuição dos custos de bateria de iões a lítio, maior autonomia e avanços 

tecnológicos, e mais opções no mercado, criaram um crescimento significativo 

na indústria de Veículos Elétricos (VE). Proibições relativas a scooters a 

gasolina na Europa estão a afastar consumidores e produtores dos veículos com 

motor de combustão de todos os tipos. Os governos continuam a incentivar a 

transição para os VE através da promoção de normas para a economia de 

combustível e incentivos financeiros para potenciais compradores de VE, as 

cidades alargaram as infraestruturas de estações de carregamento nas áreas 

urbanas como resposta, o que constituía anteriormente uma barreira 

significativa para o mercado de VE. 

B.5 Descrição do Grupo e 

da posição da Etergo 

no Grupo 

Não aplicável; a Etergo B.V. não tem quaisquer subsidiárias nem faz parte de 

um grupo.  

B.6 Pessoas que, direta e 

indiretamente, têm um 

interesse substancial 

no capital ou direitos 

de voto da Etergo, 

juntamente com o 

montante 

  

   

 N.º de 

Ações 

% de Ações Beneficiário 

Efetivo 

M.L. Flipse Holding 

B.V.  

 50.546.000 36,40% Marijn Flipse 

Rosier Holding B.V.

  

 41.354.000 29,78% Bart Jacobsz 

Rosier 

A.P. Kooi Beheer 

B.V. 

 8.100.000 5,83% Pieter Kooi 

Stichting 

Administratiekantoor 

Etergo 

 22.550.127 16,24% 55 investidores. 

(Não 

Leapfunder) 

Seedrs Nominees Ltd.

  

  

 16.315.789 11,75% 2.393 

investidores. 

(Não Seedrs) 

Total  

   

 138.865.916 100%  

 

 Diferentes direitos de 

voto 

Os direitos de voto de cada um dos Acionistas são iguais, exceto se, em 

conformidade com o Acordo dos Acionistas, a Seedrs Nominees Limited tiver 

direitos de veto para evitar alterações ao Acordo dos Acionistas que poderiam 

afetar negativamente os interesses dos investidores que representam. 

B.7 Informações 

financeiras 

Resumo de L&P e balanço auditado (em EUR): 
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importantes históricas 

selecionadas 
    2017   2016   2014/2015  

Ativos Fixos Incorpóreos                     

935.456 

             

477.234 

         

112.718 

Ativos Fixos Corpóreos                         

81.484 

               

29.747 

              

2.895 

Ativos Correntes                   

3.139.886 

               

54.723 

            

22.974 

Caixa/equivalentes de 

caixa 

                     

487.970  

             

201.741 

         

145.203 

Ativos Totais   4.644.796  763.445             283.790         

Capitais próprios dos 

acionistas 

 4.300.545  (556.800)  (104.506) 

Dívida a longo prazo   33.301                       16.599                294.500         

Passivos correntes  310.950  1.303.646  93.796            

Tot. Capital próprio e 

Passivos 

 4.644.796  763.445  283.790 

 

Resumo de L&P e balanço não auditado (em EUR): 

   30-06-2018 

(NÃO 

AUDITADO) 

 30-06-2017 

(NÃO 

AUDITADO)  

Ativos Fixos Incorpóreos                     

1.752.286 

             

673.411 

Ativos Fixos Corpóreos                         

152.369 

               

30.748 

Ativos Correntes                   

319.126 

               

85.356 

Caixa/equivalentes de caixa                      

2.448.465  

             

1.347.956 

Ativos Totais   4.672.246  2.137.471            

Capitais próprios dos acionistas  3.031.731  2.039.792 

Dívida a longo prazo   1.251.852                       15.430               

Passivos correntes  388.663  82.249 
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Tot. Capital próprio e Passivos  4.672.246  2.137.471 

 

 

Extrato de fluxo de caixa (em EUR): 

  2017  2016  2014/2015 

Fluxo de caixa de 

atividades 

operacionais 

 (4.052.791 

EUR) 

 (436.195 

EUR) 

 (63.684 

EUR) 

Fluxo de caixa de 

atividades de 

investimento 

  

 (591.204 

EUR)  

 (429.265 

EUR) 

 (115.613 

EUR) 

Fluxo de caixa de 

atividades de 

financiamento  

 4.930.224 

EUR 

 921.998 EUR  324.500 

EUR 

Movimentos em 

dinheiro no banco 

e em caixa (total de 

fluxos de caixa) 

 286.229 EUR  56.538 EUR  145.203 

EUR 

 

Extrato de fluxo de caixa não auditado (em EUR): 

 

  30-06-2018 

(NÃO 

AUDITADO) 

 30-06-2017 

(NÃO 

AUDITADO) 

Fluxo de caixa de 

atividades 

operacionais 

 1.703.609 EUR  (499.352 EUR) 

Fluxo de caixa de 

atividades de 

investimento   

 (887.715 EUR)

  

 (197.178 EUR) 

Fluxo de caixa de 

atividades de 

financiamento  

 1.144.601 EUR  1.842.745 EUR 

Movimentos em 

dinheiro no banco e 

 1.960.495 EUR  1.146.215 

EUR 
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em caixa (total de 

fluxos de caixa) 

 

Declaração de alterações significativas : 

As únicas alterações significativas na posição financeira da Empresa após o 

final de 2017 foram os investimentos em dinheiros em março, abril e junho de 

2018, no valor de 1,2 milhões de euros, por três investidores privados através 

de um empréstimo convertível (processado nos valores não auditados a 30 de 

junho de 2018), e o investimento no valor de 10 milhões de euros por um 

investidor alemão em dezembro de 2018. Todas as alterações significativas 

foram processadas na tabela de capitalização e endividamento não auditada a 

31 de dezembro de 2018. Não foi efetuada qualquer alteração significativa no 

período compreendido entre 31 de dezembro de 2018 e a data do presente 

Prospeto. 

B.9 Previsão de lucros Não aplicável. Não existem previsões de lucros no Prospeto.  

B.1

0 

Reservas expressas no 

relatório de auditoria 

histórico 

Não aplicável. Não existem reservas no relatório do auditor independente 

sobre as informações financeiras históricas para os anos findos a 31 de 

dezembro de 2017, 2016 e 2014/2015. 

B.1

1 

Declaração Relativa ao 

Capital de Exploração 

Na opinião do conselho da Etergo, o capital de exploração da Etergo é 

suficiente para cobrir os atuais requisitos durante um período de pelo menos 

12 meses a partir da data do presente Prospeto. 

B. 

31 

Informações sobre o 

emitente das ações 

subjacentes 

A Etergo foi fundada como uma sociedade anónima de responsabilidade 

limitada ao abrigo da lei holandesa (besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) por ato notarial de 1 de dezembro de 2014, executado perante 

um notário nos Países Baixos. A sede social da Etergo é em Amesterdão, Países 

Baixos. O endereço é Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, 

Países Baixos e o número de telefone é +31 (0)15-2023160. 

B. 

32 

Informações sobre o 

emitente de 

certificados de 

depósito 

A Stichting Administratiekantoor Etergo II, uma fundação (stichting) ao abrigo 

da lei holandesa, foi estabelecida por ato notarial a 15 de novembro de 2018. As 

Condições do Trust foram adotadas pelo Emitente por ato notarial a 15 de 

dezembro de 2018. O Emitente está registado no Registo Comercial junto da 

Câmara do Comércio dos Países Baixos com o número 73113336. A sede social 

do Emitente é em Amesterdão, Países Baixos. O endereço é Koningin 

Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Países Baixos, o número de telefone 

é +31 (0)15-2023160 e o endereço de e-mail é info@etergo.com. 

Secção C – Títulos 

C.1 Tipo e classe, número 

de identificação do 

título 

As Ações e os Certificados de Depósito foram criados ao abrigo da lei holandesa 

e serão emitidas ao abrigo da lei holandesa. O Emitente emite um Certificado 

de Depósito para cada Ação. Os Certificados de Depósito não podem ser 

convertidos numa Ação. Os Certificados de Depósito são registados no nome 

do Titular do Certificado de Depósito no Registo de Titulares de Certificados de 

Depósito. Não existem custos associados ao registo. 

C.2 Moeda As Ações e os Certificados de Depósito são expressos em euros (EUR). 
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C.3 Número de Ações e 

Certificados de 

Depósito e valor 

nominal 

O capital emitido da Etergo totaliza 1.388.659,16 dividido em 1.388.659,16 

Ações com um valor nominal de 0,00001 EUR cada. Todas as Ações em 

circulação estão totalmente pagas. No âmbito desta Oferta, encontram-se 

disponíveis até 60.000.000 Certificados de Depósito para emissão com um valor 

nominal de 0,00001 cada. 

C.4 Direitos associados às 

Ações 

As Ações conferem o direito, proporcional, aos dividendos a pagar por Ações, 

e a pagamentos de liquidação. Para além disso, cada Ação confere o direito a 

expressar um voto na Assembleia-Geral. Os Acionistas têm direitos de 

preferência proporcionais à sua participação. 

 Direitos associados 

aos Certificados de 

Depósito 

Cada Certificado de Depósito confere o direito a expressar um voto na 

Assembleia dos Titulares de Certificados de Depósito. Os Certificados de 

Depósito conferem o direito a distribuições e pagamentos que se tornam devidos 

e a pagar no que respeita às Ações subjacentes. Os Titulares de Certificado de 

Depósito que têm direito a expressar um quinto dos votos na Assembleia dos 

Titulares de Certificados de Depósito podem solicitar uma Assembleia de 

Titulares de Certificados de Depósito. Mediante pedido por escrito de um 

número de Titulares de Certificados de Depósito com direito a expressar não 

menos do que um quarto dos votos na Assembleia de Titulares de Certificados 

de Depósito, o conselho do Emitente deverá nomear um membro adicional do 

conselho do Emitente 

Os Titulares de Certificados de Depósito não têm o direito de estar presentes na 

Assembleia-Geral, o direito de solicitar a conversão de um Certificado de 

Depósito numa ação, nem direitos de preferência quando são emitidos novos 

Certificados de Depósito. 

C.5 Restrições à 

transferibilidade das 

Ações 

As Ações estão sujeitas a restrições de transferência na medida em que se um 

Acionista que pretender transferir Ações deverá transmitir essa intenção ao 

conselho da Etergo, devendo esse aviso indicar o número de Ações cuja 

transferência é pretendida e o nome do adquirente proposto. O aviso será 

considerado como se qualificando como uma oferta de Ações aos acionistas 

existentes sobre a qual podem refletir.  

 Restrições à 

transferibilidade dos 

Certificados de 

Depósito 

O Titular de Certificados de Depósito que pretenda transferir um ou mais 

Certificados de Depósito deverá requerer a aprovação do conselho do Emitente 

para que a transferência seja válida. A transferência de Certificados de Depósito 

deverá requerer um ato notarial destinado para essa finalidade, executado por 

um notário civil exercendo nos Países Baixos, sendo as partes do ato o cedente, 

o cessionário e o Emitente. O conselho do Emitente poderá lançar um 

procedimento acessível através do website da Etergo para a transferência de 

Certificados de Depósito, desde que esse procedimento cumpra a Secção 3:94 

do Código Civil Holandês. 

C.6 Cotação e admissão à 

negociação da Oferta 

de Certificados de 

Depósito 

Os Certificados de Depósito e as Ações não se encontram cotados numa bolsa 

de valores. À data deste Prospeto, a Etergo não tinha intenção de se candidatar 

a admissão à negociação das Ações ou Certificados de Depósito num mercado 

regulamentado.   

C.7 Pagamentos A Empresa não pagou quaisquer dividendos no que respeita aos anos financeiros 

de 2014/2015, 2016 e 2017. A Empresa não pretende declarar ou pagar 

dividendos para o ano findo a 31 de dezembro de 2018 ou a médio prazo. A 

geração de dinheiro irá, a médio prazo, ser provavelmente utilizada para 

financiar oportunidades de crescimento. 
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C.1

4 

Garantia As obrigações do Emitente ao abrigo dos Certificados de depósito não são 

garantidas. 

Secção D – Riscos 

D.4 Informações-chave 

sobre os principais 

riscos que são 

específicos para o 

emitente das ações 

subjacentes 

Riscos Relativos à Indústria, Negócio e Operações da Etergo: 

 Uma recessão nos mercados em que a Etergo opera (bem como 

noutros mercados mundiais) pode afetar adversamente o negócio da 

Etergo. 

 A Etergo está ativa num mercado em desenvolvimento. 

 Limitações tecnológicas de veículos elétricos. 

 Dimensão do mercado da classe do veículo dependente da legislação. 

 Proibição de scooters em determinadas cidades ou partes da cidade. 

 A Etergo poderá não ter êxito nos esforços de expansão do alcance 

internacional do seu produto. 

 Recolhas de produto e obrigações de garantia podem resultar em 

custos diretos e a perda de vendas de scooters pode ter efeitos 

adversos no Negócio da Etergo. 

 Os resultados financeiros podem variar significativamente de 

período para período devido à sazonalidade do negócio da Etergo e a 

oscilações nos custos operacionais. 

 A Etergo depende da sua reputação para financiamento. 

 Terceiros podem acusar a Etergo de infração dos seus direitos de 

propriedade intelectual. 

 A Etergo está ativa num número limitado de setores. 

 A Etergo depende grandemente do sucesso futuro da AppScooter e 

não tem histórico. 

 A Etergo depende das suas relações com fornecedores. 

D.5 Informações-chave 

sobre os principais 

riscos que são 

específicos para o 

emitente dos 

Certificados de 

Depósito 

Riscos Relativos aos Certificados de Depósito e Oferta da Etergo: 

 Bart Jacobsz Rosier e Marijn Flipse são membros do conselho do 

Emitente da Etergo. 

 A Etergo poderá não ter capacidade para pagar dividendos no futuro. 

 A transferência dos Certificados de Depósito está sujeita a restrições. 

Os investidores poderão, desta forma, não conseguir vender ou de 

outra forma alienar os seus Certificados de Depósito e/ou vender os 

seus Certificados de Depósito pelo preço que pagaram pelos mesmos.   

Secção E – Oferta 

E.1 Produto líquido e 

despesas estimadas 

Os custos totais da Oferta correspondem a 158.500 EUR, dos quais 101.000 

EUR se destinam a este Prospeto e traduções, 20.000 EUR ao estabelecimento 

do Emitente e registo de todos os investidores junto do Emitente, 15.000 EUR 

a custos de contabilidade e 22.500 EUR a custos da AMF (Autoridade dos 

Mercados Financeiros dos Países Baixos). O montante total do produto depende 

do número de Certificados de Depósito vendidos. O total do produto líquido 

será de 8.841.500 EUR, se for obtida a soma de 9.000.000 EUR. 

E.2

a 

Razões para a Oferta e 

utilização do produto 

O Emitente pretende utilizar o produto líquido da Oferta para colocar a 

AppScotter em produção, desenvolver novos produtos, entrar no mercado e 

estabelecer uma rede de distribuição e serviço, bem como pós-venda.  
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O Emitente também pode utilizar uma parte do produto líquido desta Oferta para 

capital de exploração e outras finalidades empresariais gerais. A Etergo pode 

também utilizar até um máximo de 1.000.000 EUR do produto líquido da Oferta 

para resgatar Ações dos fundadores e membros do conselho da Etergo e do 

Emitente, Bart Jacobsz Rosier e Marijn Flipse. É necessária a aprovação da 

Assembleia-Geral para o resgate de Ações superior a 300.000 EUR. 

E.3 Termos e condições da 

Oferta 

Número máximo de Certificados de Depósito disponíveis para emissão 

À data deste Prospeto, encontravam-se disponíveis 60.000.000 Ações para 

emissão ao Emitente, com um valor nominal agregado de 600 EUR. Uma vez 

que um Certificado de Depósito é emitido para uma Ação, o número máximo de 

Certificados de Depósito passível de emissão nesta data era também de 

60.000.000. Os Certificados de Depósito e as Ações subjacentes serão emitidos 

continuamente, sob exclusão dos direitos de preferência dos Titulares de 

Certificados de Depósito.  

 

Preço de emissão 

A Etergo definiu o Preço de Emissão inicial dos Certificados de Depósito em 

0,33 EUR por Certificado de Depósito. O conselho do Emitente mantém o 

direito de alterar o Preço de Emissão a qualquer momento com base nos 

resultados atuais, procura de Certificados de Depósito e/ou alterações 

significativas na avaliação da Etergo devido a desenvolvimentos específicos. 

 

Alocação aos subscritores 

O Emitente deverá verificar através de um procedimento eletrónico 

automatizado se o nome indicado no formulário de subscrição corresponde ao 

nome registado da conta bancária da qual o montante de subscrição foi recebido 

pela Empresa. Caso não exista correspondência, o subscritor deverá ser 

convidado a realizar um segundo procedimento de identificação. O conselho do 

Emitente deverá estar sempre autorizado, segundo o seu critério exclusivo e sem 

qualquer obrigação de apresentar razões, a recusar subscrições 

independentemente do resultado dos procedimentos de identificação.  

 

A emissão de Certificados de Depósito para investidores deverá ocorrer no 

formato eletrónico. Um subscritor deverá ser considerado como tendo adquirido 

os Certificados de Depósito que subscreveu se realizar com êxito o ou os 

procedimentos de identificação e não tiver recebido uma notificação de que a 

sua subscrição foi recusada pelo conselho do Emitente, de acordo com as 

Condições do Trust. 

 

Registo de Titulares de Certificados de Depósito  

Os Certificados de Depósito são registados no Registo de Titulares de 

Certificados de Depósito, um registo no formato eletrónico, mantido pelo 

conselho do Emitente. 

 

Reembolsos 

Todos os fundos em excesso que a Empresa tenha recebido em relação a uma 

limitação ou exclusão de alocação serão reembolsados para a conta bancária da 

qual estes fundos foram recebidos. Os reembolsos não irão incluir juros.   

 

Intenções de subscrição 

Não é do conhecimento da Etergo e do Emitente que algum membro dos 

organismos administrativos ou de gestão ou acionistas principais pretendem 

subscrever a Oferta. 

 

Aquisição de Certificados de Depósito 

Os Certificados de Depósito podem ser comprados no website da Etergo. A 
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subscrição de Certificados de Depósito por investidores deverá ocorrer através 

da realização de um procedimento de subscrição acessível através do website da 

Etergo. 

E.4 Interesses materiais 

para a Oferta 

(incluindo conflitos de 

interesses) 

Ambos os membros do conselho da Etergo e do Emitente, e quase todo o pessoal 

da Etergo, têm um interesse material na Oferta com base na sua titularidade de 

Ações da Etergo. O acionista Seedrs Nominees Limited e o titular de warrants 

LeapFunder poderão ter um potencial conflito de interesses, uma vez que 

oferecem serviços semelhantes aos do Emitente. Em rondas anteriores de 

«crowdfunding» (financiamento participativo), amigos e familiares, bem como 

pessoas de alguma forma relacionadas com empresas que são concorrentes da 

Etergo, foram autorizadas a investir na Etergo, o que pode originar algum 

conflito de interesses. 

E.5 Pessoa ou entidade que 

se oferece para vender 

Certificados de 

Depósito da Etergo 

A entidade responsável pela oferta é a Stichting Administratiekantoor Etergo II.  

E.6 Diluição Os Certificados de Depósito e as Ações subjacentes serão emitidos 

continuamente, sob exclusão dos direitos de preferência dos Titulares de 

Certificados de Depósito. As participações existentes de Titulares de 

Certificados de Depósito serão diluídas proporcionalmente ao montante dos 

novos Certificados de Depósito emitidos. No caso de emissões até à emissão 

máxima, a diluição agregada imediata baseada em 60.000.000 novas Ações será 

de 30,171%.  

E.7 Despesas previstas 

cobradas aos 

investidores pela 

Etergo, Stichting 

Administratiekantoor 

Etergo II 

Não aplicável. Não serão cobradas despesas aos investidores pela Etergo ou, no 

que respeita à Oferta, pela Stichting Administratiekantoor Etergo II. 


