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Samenvatting Obligaties
Bij deze informeren wij u over de mogelijkheid om obligaties van Coöperatie GlaswebVenray U.A. te
kopen. Dit is een samenvatting van het obligatiegedeelte in het informatiememorandum.
Het volledige informatiememorandum is op te vragen via obligatie@glaswebvenray.nu of te
downloaden via https://www.glaswebvenray.nu/cooperatie/informatiememorandum
Coöperatie GlaswebVenray U.A. is een coöperatieve vereniging opgericht door de wijk- en
dorpsraden van gemeente Venray en dorp Holthees naar Nederlands recht met uitgesloten
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Venray.
Het doel van de coöperatieve vereniging is de gehele gemeente Venray en dorp Holthees te voorzien
van een glasvezelnetwerk. Elke inwoner en ondernemer in dit doelgebied wordt de mogelijkheid
geboden om aan te sluiten op het open glasvezelnetwerk van GlaswebVenray. Eind 2017 wordt
gestart met de aanleg van dit glasvezelnetwerk.
Om de Eigen Vermogenspositie van de Coöperatie te vergroten worden er obligaties uitgegeven. De
Coöperatie geeft minimaal 2.500 en maximaal 24.999 obligaties uit. Wat een minimaal Eigen
Vermogen van € 250.000,- oplevert.
Wat is een obligatie en hoe gaat dit in zijn werk?
Een obligatie is een lening van u aan de Coöperatie GlaswebVenray. U betaalt voor 1 obligatie € 100,waarbij uw jaarlijkse rentevergoeding 5% bedraagt. Deze rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd,
tenzij de Algemene Ledenvergadering, op advies van de directie, anders doet besluiten. Bij aankoop
betaalt u per obligatie € 3,- eenmalige administratiekosten (=3% emissiekosten). De obligaties
hebben een looptijd van 10 jaar. U kunt onbeperkt obligaties kopen totdat de totale limiet van
24.999 obligaties is bereikt. Obligaties worden op volgorde van inschrijving uitgegeven.
Wat is uw risico?
Obligaties zijn een beleggingsproduct*. Het is niet zeker dat de obligaties terugbetaald kunnen
worden en of het rendement van 5% per jaar uitbetaald kan worden.
U kunt als koper de aankoop van de obligatie zien als een investering met een gemeenschappelijk
belang: ‘betrouwbaar internet in de hele gemeente Venray en dorp Holthees’.
Wie kan obligaties kopen?
Elke (rechts-)persoon van 18 jaar of ouder die handels bekwaam is kan obligaties kopen.
Deze (rechts-)persoon hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Venray of het dorp Holthees.
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Zorgplicht
Bij inschrijving van 100 of meer obligaties zal Coöperatie GlaswebVenray U.A. de obligatiehouder
persoonlijk benaderen en naar de eventuele risico’s verwijzen zoals beschreven in de laatste versie
van het informatiememorandum.
Wanneer betaalt u de obligatie?
De datum van de uitgifte van de obligaties is naar verwachting eind 2017 of in 1e helft 2018.
Minimaal 5 dagen voordat wij het geld van uw rekening incasseren, ontvangt u schriftelijk bericht
van Coöperatie GlaswebVenray U.A.
Hoe kunt u obligaties kopen?
Obligaties kunt u kopen door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier voor obligaties.
Dit inschrijfformulier is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het is ook mogelijk om de obligaties digitaal
te kopen via: https://www.glaswebvenray.nu/formulier/obligatie . Uw aanvraag is pas geldig als wij
het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.
Obligaties schenken
Wanneer u obligaties wilt schenken aan derden, bijvoorbeeld uw kinderen, vul dan bij de aanvraag
van de obligaties op het formulier ook de gegevens van de persoon die de rente en obligatie
uitkering na looptijd mag ontvangen. Wanneer deze gegevens niet worden ingevuld dan wordt de
rente en uitkering automatisch naar de koper overgemaakt. Voor de Belastingdienst vallen obligaties
bij schenking onder de schenkbelasting, mits de schenking hoger is in waarde dan de maximale
vrijstelling. Raadpleegt u hiervoor de website van de belastingdienst voor de actuele waarden. De
rente opbrengsten vallen onder de inkomstenbelasting in Box 3 voor de obligatiehouder, zijnde de
persoon die als ontvanger van rente en uitkering na looptijd is vermeld.
Notering:
Er zal geen publieke notering plaatsvinden

Heeft u vragen of hulp nodig?
Wanneer u na het lezen van deze samenvatting en het informatiememorandum nog vragen heeft
kunt u contact met ons opnemen. Dit kan door een mail te sturen naar: obligatie@glaswebvenray.nu
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

*De verkoop van deze obligaties valt niet onder van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG en is niet aangemeld bij
de AFM. De aankoop en belegging valt dus buiten AFM-toezicht. Coöperatie GlaswebVenray U.A. heeft daarom ook geen
vergunning en prospectus nodig. Wel hebben we een informatiememorandum. Lees dit informatiememorandum grondig
door voordat u overgaat tot aankoop van obligaties. We verwachten van kopers van de obligaties dat zij voldoende
deskundig en professioneel zijn om de aard en risico's op de juiste waarde in te schatten. Mocht dit niet het geval zijn,
raden wij u aan om eventueel extern advies hiervoor in te winnen.
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