Booster Obligatie Overeenkomst

Uitgifte 1 september 2020
Voorwaarden per stuk

Nominale waarde per booster obligatie is € 250
5% eenmalige vergoeding, looptijd maximaal 12 maanden

Totaal maximaal 100 stuks

Aangeboden en uitgegeven door:

Uitgevende instelling

Cancermed BV

De Achterhoede 2
1531 LM Wormer
Kvk 75576414
www.stop-sideeffects.org
info@cancer-med BV
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Kenmerken van de bedrijfsobligatie.
De Aanbieding en Uitgifte en de waarde van de booster obligatie hebben de volgende
kenmerken:

Bedrijfsobligatie
nummer:

emissie

1ste

Nominale Waarde van één
Obligatie:

€ 250

Minimale afname:

1

Bonus:

5% eenmalige vergoeding

Looptijd:

Maximaal 12 maanden

Bonus & Aflossing:
Conversie
uitgifte:

bij

:
volgende

Na maximaal 12 maanden
Voorkeursrecht

Vaste Rente op jaarbasis:

n.v.t.

Rentebetaling:

n.v.t.

Emissiekosten:

0

2

Voorwaarden
De voorwaarden waaronder deze obligatielening wordt aangegaan hierna wordt uiteengezet;
Komen het volgende overeen:
1. Omschrijving
Begindatum:

De datum van
overeenkomst.

ondertekening

van

deze

Stortingsdatum:

Datum waarop het deelnamebedrag wordt
overgemaakt aan de uitgevende instelling.

Deelnamebedrag:

Bedrag dat de Deelnemer zal voldoen uit hoofde
van deze Booster Obligatielening

Deelnemer:

Degene die deze Booster Obligatielening aangaat.

Booster
Obligatielening:

De Booster Obligatielening, ook wel genoemd
‘obligatielening’, die wordt beschreven in deze
Overeenkomst en het voorwerp is van deze
Overeenkomst.

Overeenkomst:

Deze Overeenkomst inclusief bijlage(n).

Rendement:

Het rendement dat de Deelnemer ontvangt uit
hoofde van de Obligatielening, nader omschreven
in Artikel 3.

Gedefinieerde termen die hierboven in enkelvoud staan, kunnen hierna ook in meervoud
worden gebruikt en andersom, waarbij deze dezelfde betekenis houden.
1. Booster Obligatielening
a. De Booster Obligatielening is een obligatielening aangeboden aan een selectief
aantal investeerders met een specifiek doel als omschreven in de overwegingen
onder punt 2. waarbij het totale uitgiftebedrag nimmer boven de € 25.000 ligt.
b. Door ontvangst van het Deelnamebedrag door de uitgevende instelling is
Deelnemer gerechtigd tot de Booster Obligatie en de daaruit voortvloeiende
rechten zoals nader uiteengezet in deze Overeenkomst.
c. Verhandeling van de Booster Obligatie door Deelnemer is niet toegestaan zonder
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling.
2. Looptijd
De Booster Obligatielening wordt aangegaan voor maximaal 12 maanden na de stortingsdatum.
Overweging omschrijven hier (zie art 1a)
3. Rendement
Deelnemer ontvangt als rechthebbende op de Booster Obligatie over het Deelnamebedrag een
eenmalige vergoeding van 10% van dat bedrag (bonus).
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4. Recht op aflossing en beëindiging van de Obligatielening
De uitgevende instelling heeft het recht de Booster Obligatie Overeenkomst en daarmee de
Booster Obligatielening boetevrij op elk gewenst moment te beëindigen. Zodra de
Overeenkomst eindigt, dient de Uitgevende Instelling het Deelnamebedrag vermeerderd met
het rendement conform artikel 3 te betalen aan de Deelnemer.
5. Directe opeisbaarheid Obligatielening
De Booster Obligatielening is direct opeisbaar indien de Uitgevende Instelling in surseance van
betaling geraakt of failliet wordt verklaard.
6. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen aan de Uitgevende Instelling dienen per email te worden gedaan aan de
Uitgevende Instelling
7. Voorbehoud
a. Met uitzondering van het geval dat sprake is van opzet, bedrog of bewuste
roekeloosheid is de aansprakelijkheid van de Uitgevende Instelling, vanwege een
eventuele toerekenbare tekortkoming door de Uitgevende Instelling in de
nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst of uit hoofde
van onrechtmatig handelen of nalaten, beperkt tot het Deelnamebedrag.
b. De Uitgevende Instelling is niet aansprakelijk voor indirecte- en/of gevolgschade.
8. Bestedingsdoel
a. De middels de Booster Obligatielening verkregen financiële middelen zullen door
de Uitgevende Instelling enkel worden ingezet voor de financiering van de DirectFunding campagne zoals in de schriftelijke kennisgeving (zie voorbeeld appendix 1)
is vermeld.
b. De eerste inkomsten gegenereerd, tot een maximum van het totaal aan geplaatste
Booster Obligaties + rendement, vanuit de Direct-Funding campagne zullen
uitsluitend worden aangewend voor volledige aflossing en betaling rendement
(vastgelegd in artikel 3) van deze Booster Obligatielening.
9. Geen toezicht DNB en AFM
De Booster Obligatielening en de Booster Obligatie zijn vrijgesteld van toezicht door De
Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de Booster Obligatielening en de Booster Obligatie is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die
voortvloeien uit de Booster Obligatielening en de Booster Obligatie.

4

