Essentiële-informatiedocument (EID)
Doel
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het
met andere producten te vergelijken.

Product
PRIIP naam

Warrant RoodMicrotec NV (Handelscode: WROD2) (het ‘’Product’’)

PRIIP ontwikkelaar

RoodMicrotec N.V., Dokter van Deenweg 58, 8025 BC Zwolle, Nederland

ISIN

NL0011556972

Website

www.roodmicrotec.com/nl

Telefoonnummer

Bel +31 38 421 5216 voor meer informatie

Bevoegde Autoriteit

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Productiedatum EID

29 maart 2018

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor product?
Soort: Het Product is een verhandelbare warrant uitgegeven onder RoodMicrotec N.V.’s “Warrant plan relating to the granting of
warrants” naar Nederlands recht (‘’Warrant’’). Dit Product is genoteerd en toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.
Doelstellingen: De houder van een Warrant kan de Warrant uitoefenen tijdens de Uitoefenperiode en de Uitoefentijd door middel
van het sturen van een voorgeschreven mededeling (notice) en betaling van relevante kosten om zo één gewoon aandeel in
RoodMicrotec N.V. per Warrant te verkrijgen. De houder van de Warrant betaalt hiervoor de Uitoefenprijs.
Beoogde Retailbelegger: Dit Product is enkel geschikt voor beleggers met voldoende kennis van en voldoende ervaring in het
beoordelen van opportuniteiten en risico’s. Dit Product is niet ontwikkeld voor een specifiek type belegger of om een specifieke
beleggingsdoelstelling of beleggingsstrategie te verwezenlijken. Retailbeleggers moeten zich verdiepen in de kenmerken van dit
Product om een weldoordachte beslissing te nemen over de vraag of dit Product beantwoordt aan hun beleggingsbehoeften. In
geval van twijfel moeten retailbeleggers contact opnemen met hun broker of beleggingsadviseur om beleggingsadvies te
verkrijgen.
Product data
Uitgiftedatum: Per 31 maart 2016 zijn de toenmalige

Uitoefening van de Warrant geeft recht op één (1) nieuw uit te geven

aandeelhouders en optiehouders van RoodMicrotec N.V. 1 Warrant

gewoon aandeel in het kapitaal van RoodMicrotec N.V. met een

voor elke 20 aandelen in RoodMicrotec N.V. aangeboden

nominale waarde van EUR 0,11 van dezelfde klasse en met dezelfde
rechten als reeds uitstaande gewone aandelen in RoodMicrotec N.V.
met ISIN nummer NL000044047 (handelscode: ROOD)

Uitoefenprijs: EUR 0,21 per Warrant of de prijs na aanpassing op

Uitoefenperiode: tot en met 31 December 2018

grond van “Euronext Corporate Actions Policy”, versie 3.0, d.d. 22
januari 2015
Aantal aandelen: 1

Uitoefentijd: tot 17.30 uur op de laatste dag van de eerste vijf
werkdagen van ieder kwartaal (waarop Euroclear Nederland geopend
is)

Vervaldatum: 31 december 2018

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Er is geen kapitaalbescherming: de belegger kan tot en met 100% van zijn investering verliezen.

Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het
Product houdt voor de voorbeeldperiode van 9 maanden.

1 2 3 4 5 6 7
Risico
Kleiner risico

Groter risico

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
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De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere producten. De
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit Product wegens marktontwikkelingen of doordat er
geen geld voor betaling is. We hebben dit Product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de
potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens
een slechte markt heel groot is. Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging
geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
Prestatiescenario’s
Belegging: EUR 10.000
Stressscenario

Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Gunstig scenario

9 maanden
Wat kunt u terugkrijgen na kosten

EUR 0

Gemiddeld rendement per jaar

-100%

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

EUR 0

Gemiddeld rendement per jaar

-100%

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

EUR 8.333,33

Gemiddeld rendement per jaar

16.67%

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

EUR 15.937,50

Gemiddeld rendement per jaar

59.38%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 9 maanden, in verschillende scenario's, als u EUR
10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging ter vergelijking met andere
productscenario’s.
De weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de
waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe
lang u de belegging/het Product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme
marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn
inclusief alle kosten van het Product zelf. Hierbij kunnen echter aanvullende kosten komen van uw adviseur. Bij de berekening van
de scenario’s is niet gekeken naar de persoonlijke fiscale situatie. Deze kan voor een afwijking in de opbrengsten zorgen.
Wat gebeurt er als RoodMicrotec N.V. niet kan uitbetalen?
Indien RoodMicrotec N.V. over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichting uit hoofde van de Warrant te
voldoen, zoals een faillissement, is het mogelijk dat u uw gehele inleg of een deel daarvan verliest. Het Product wordt niet gedekt
door enig depositogarantiestelsel of door enige andere vorm van garantie.
Wat zijn de kosten?
De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve
kosten van het Product zelf. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de
veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.
Kosten in de loop van de tijd
De persoon die u dit Product verkoopt of die u adviseert over dit Product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval
geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging
zullen hebben.
Belegging: EUR 10.000

Indien u verkoopt voor de Vervaldatum

Totale kosten

EUR 0

Effect op het rendement per jaar (RIY)

0%
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Samenstelling van kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:



het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de
aanbevolen periode van bezit;
de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

De kosten kunnen verschillen naar gelang u bepaalde opties wel of niet uitoefent.
Deze tabel toont het effect van de kosten op het jaarlijks rendement
Eenmalige kosten

Instapkosten

Niet van toepassing

Het effect van de kosten wanneer u uw
inleg doet en/of wanneer de kosten
begrepen zijn in de prijs.

Uitstapkosten

Niet van toepassing

Het effect van de uitstapkosten wanneer
uw belegging vervalt.

Portefeuilletransactiekosten

Niet van toepassing

Het effect van de kosten als wij
onderliggende beleggingen voor het
product aankopen of verkopen.

Andere lopende kosten

Niet van toepassing

Het effect van de kosten die wij elk jaar
afnemen voor het beheer van uw
beleggingen en de in deel II
gepresenteerde kosten

Prestatievergoedingen

Niet van toepassing

Het effect van de prestatievergoeding. Wij
nemen deze kosten af van uw belegging
indien het product beter presteert dan zijn
benchmark.

Carried interests

Niet van toepassing

Het effect van carried interests.

Doorlopende
kosten

Incidentele kosten

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
De aanbevolen periode van bezit: 9 maanden
Voor dit Product is het niet mogelijk een aanbeveling te geven voor een aanbevolen periode van aanhouden. Elke aanbeveling zou
misleidende informatie zijn voor de investeerder. Voor de risico- en scenarioberekeningen in dit EID is uitgegaan van een
voorbeeldperiode van 9 maanden.
Gedurende de looptijd van het Product zal de PRIIP-ontwikkelaar, onder normale marktomstandigheden, aan- en verkoopkoersen
afgeven. Deze kunnen lager zijn dan de initiële belegging.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Indien u niet tevreden bent over het Product kunt u een klacht indienen. Hierbij raden wij u aan zoveel mogelijk informatie te
verstrekken omtrent uw klacht en de eventuele stappen die u wil nemen, opdat wij uw klacht zo snel mogelijk af kunnen handelen.


per e-mail: investor-relations@roodmicrotec.com



per post: RoodMicrotec N.V., Dokter van Deenweg 58, 8025 BC Zwolle, Nederland



per telefoon: +31 38 4215216

Andere nuttige informatie
RoodMicrotec N.V. is niet bij wet verplicht om een prospectus voor het Product aan te bieden. Aanvullende informatie omtrent dit
Product kunt u echter hier vinden: “Warrant plan relating to the granting of warrants”.
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