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GEEN PROSPECTUSPLICHT, TOCH MAKEN WE DEZE

Delite Enterprise BV heeft geen prospectusplicht, toch doen wij dat.
Wij bieden hierbij ons informatiememorandum aan.

Hiermee informeert hij u over de uitgevende instelling en haar
obligatielening. Dit informatiememorandum geeft onder meer een
samenvatting van de plannen van Delite Enterprise BV weer.

Detailinformatie over de voorwaarden van de obligatielening zijn
separaat te downloaden op www.delitefunding.nl. De inhoudsopgave geeft
de onderwerpen weer die u kunt terugvinden in dit informatie-
memorandum.

Zijn bepaalde termen in dit informatiememorandum niet duidelijk?
Lees dan ook ‘Vragen, antwoorden en toelichting’. U kunt het
eenvoudig downloaden vanaf onze website www.delitefunding.nl of
aanvragen via info@delitecompany.com.
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EEN MOOI RENDEMENT OP UW GELD

U kunt een vast bedrag uitlenen aan Delite Enterprise BV. Voor iedere
€250,00 die u uitleent, ontvangt u één obligatie. De minimale
afname is één hele obligatie. Wij betalen u dit geld terug met een
rente. De voorwaarden staan in dit informatiememorandum vermeld.

Het is mogelijk dat meerdere beleggers obligaties van ons
aanschaffen. Wij bieden onze obligaties bij zowel particuliere als
professionele beleggers aan. In totaal geven wij 2.600 obligaties uit met
een maximum van € 650.000,00. Daarmee kunnen wij onze
financieringsdoelen realiseren en u hebt een mooi rendement op uw
investering.

In dit informatiememorandum vind u informatie over de obligaties en
over Delite Enterprise BV. In dit informatiememorandum staan ook de
afspraken die wij met elkaar maken als u onze obligaties koopt.
Lees dit informatiememorandum goed voordat u geld aan ons
uitleent.

Heeft u dit informatiememorandum gelezen? En wilt u onze
obligaties kopen? U kunt online meedoen.
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VOORWOORD

Een dubbele gouden IoT toekomst in zicht voor ons.

Onze belangrijkste constatering op dit moment is, dat het exploiteren van een
draadloos IoT netwerk op basis van blockchain technologie in Nederland en
Caribisch gebied, talloze voordelen en talrijke mogelijkheden kan bieden voor
de maatschappij en bedrijven.

Een veelbelovend project met een uniek businessmodel die ons zowel
nationaal als internationaal op de kaart zal zetten. Hierdoor kunnen wij
effectief positief bijdragen aan de bevordering van de moderne (economische)
groei van ontwikkelde en opkomende landen.

Met uw steun kunnen wij het eerste grootschalig gedistribueerd draadloos IoT
netwerk implementeren die volledig onafhankelijk en gescheiden kan
opereren van de bestaande telecomnetwerken. Zo werken wij samen aan een
welvarende en inclusievere toekomst!

Wij heten u graag welkom als 
obligatiehouder en ambassadeur.

Bestuur Delite Enterprise
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U investeert een bedrag voor een periode van 5 jaar
Hierover ontvangt u 6,5% rente op jaarbasis
Per kwartaal ontvangt u rente en aflossing
Het eerste jaar is aflossingsvrij
U kunt al meedoen vanaf € 250

EEN OBLIGATIE WAT IS DAT?

Een obligatie is niets anders dan een gewone geldlening die wordt
uitgegeven door bedrijven of overheden. Als je een obligatie koopt,
leen je geld uit aan een bedrijf of een overheid. Voor deze lening
ontvangt u rente. De lening lost het bedrijf of overheid over een
bepaalde periode weer af.

Bij deze vorm heeft u de zekerheid dat er elk kwartaal een
overschrijving plaatsvindt. Zo komt uw investering weer bij u terug
met een aantrekkelijke rente.
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ONS VERHAAL

Toeval bestaat (niet)
IT en Telecom zitten in de genen van de ondernemers die aan het roer
zitten van het varende schip. Ondernemer Michelangelo Casimiri kent al
ruim 21 jaar alle facetten in én rondom IT en ondernemer Zarina Sadal
voegt daaraan toe, een track record van 23 jaar aan ervaring in
verschillende disciplines binnen de IT en Telecom sector.

Twee ondernemers met verschillende achtergronden en kwaliteiten, komen
bij “toeval” elkaar tegen in dezelfde stad, bij dezelfde klant, werkzaam voor
hetzelfde departement op dezelfde verdieping. Na meerdere kopjes thee
met 3 lepeltjes suiker samen te hebben genuttigd in de koffiecorner, heeft
de glucose ons intuïtief cognitief denkvermogen geprikkeld om onze kennis,
expertise en krachten samen te bundelen.  Een nieuw, jong, dynamisch en
vooruitstrevend ICT bedrijf genaamd “Delite Enterprise B.V.” is geboren.
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ONS VERHAAL - VERVOLG -

Samen sterk onder één merk

In de basis zijn het dezelfde drijfveren die de ondernemers ertoe bewegen
om voor een sterk bedrijfsmerk te kiezen. Respect voor iedereen en alles,
Integriteit aan de basis, Professionaliteit in de kern en Duurzaam de
toekomst in.

Hun specialistische kennis en rijke ervaring gaat terug tot het jaar 1998 en
tezamen met hun analytische benadering van technische en zakelijke
uitdagingen, willen zij met het merk DeliteConnect een sterke positie en
reputatie binnen de (internationale) markt verwerven. Een merk dat
kaarsrecht staat met zijn vermogen om onderscheidend te zijn.

De wind onder de vleugels

Heel hard werken om van de wereld een betere plek te maken is de
vooruitgangsgeloof van de ondernemers. Door nauw samen te werken met
strategische partners en de internationale aanwezigheid van DeliteConnect
te maximaliseren, helpen de ondernemers zowel ontwikkelde als
opkomende (ei)landen te profiteren en deel uit te maken van een
wereldwijd baanbrekend draadloos IoT netwerk, dat een essentieel
onderdeel is voor de moderne (economische) groei.
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WAT DOEN WIJ?
We Dot & Cross The IoT

Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zelfs apparaten
hebben internet nodig om optimaal te kunnen functioneren en hun
maximale potentie te benutten. Echter de bekendste oplossingen zoals GSM,
Wi-Fi, Bluetooth zijn suboptimaal. Ze zijn duur, verbruiken veel energie en zijn
zeer beperkt in bereik.

Met de implementatie en exploitatie van een kostenefficiënt, energiezuinig,
veilig, betrouwbaar en een gedistribueerd draadloos Internet of Things (IoT)
netwerk, maakt Delite Enterprise door middel van gepatenteerde bewezen
technologieën, het mogelijk voor zowel (internationale) bedrijven als
individuen om eindeloos IoT apparaten met elkaar te verbinden.
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GEEN RENDEMENT ZONDER RISICO'S
Wij verkopen geen illussies

Delite wil heel duidelijkheid zijn door te benadrukken dat er geen project
met een aantrekkelijk rendement bestaat dat geen risico’s met zich
meebrengt. Deze worden niet altijd duidelijk gemaakt, aangezien illusies
beter verkopen. Delite IoT project kent ook risico’s, maar beschikt over
onderscheidende eigenschappen ten opzichte van andere projecten om
deze risico’s te beperken.
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ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN

Duurzame levensvatbaarheid
Maandelijkse vergoeding van octrooihouder voor exploitatie IoT netwerk.

Lage operationele kosten
Lage operationele kosten: Eenvoudig beheer en weinig onderhoud door
innovatie.

Eenvoudig opschaalbaar
Diversificatie van geografische locaties voor de gateways.

One-stop Provider
Alles onder één dak, dus geen tussenpersonen.

Exclusiviteit
Alleenrecht voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.
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INVESTERINGSDOELEN
 
Grenzeloos IoT Netwerk (EUR 600.000)
Delite gaat in totaal 1250 gateways strategisch plaatsen in Nederland en in
het Caribisch deel van het Koninkrijk ten doel volledige (ei)landelijke dekking
te kunnen waarborgen. Een IoT netwerk die volledig ontzorgt.

Een Intelligent Platform (EUR 35.000)
Delite gaat een eigen geautomatiseerd platform voor de Internet Of Things
apparaten bouwen die gebruik maakt van Artificiële Intelligentie (AI). Een
platform waar je “AI” tegen zegt.

Marketing Activiteiten (EUR 15.000)
De focus van Delite is om nadrukkelijk te onderscheiden van de
concurrentie door een aansprekend en oprecht verhaal te vertellen over
wie we zijn, wat we doen en hoe we vandaag en morgen het verschil
kunnen maken”.
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Je kunt online inschrijven via de website van de uitgevende instelling.
Je voldoet het bedrag dat je aan ons uitleent. 
Wij leveren de obligaties binnen drie dagen na de wettelijke bedenktijd. 

VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING
 
Regels die gelden voor onze verkoop van obligaties: 

 
Wat zijn obligaties?
Een alternatief voor meer rente op uw vermogen. Door de aankoop van
één of meer bedrijfsobligaties verstrek je een lening aan de uitgevende
instelling. Als vergoeding hiervoor ontvang je ieder kwartaal een vaste rente
over de inleg. De uitgevende instelling betaalt je inleg in zijn geheel terug na
de afgesproken periode van 5 jaar. Deze lening noemen wij een obligatie.

Overweging
Het is verstandig u eerst goed te verdiepen in ons bedrijf. Hoewel
beleggen niet risicoloos is, levert het meestal meer financieel voordeel op
dan sparen. Wel is het heel belangrijk dat je beschikt over de juiste kennis.
Het feit dat je ons informatiememorandum leest, is dus een goed teken. 
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Beperk je risico
Betekent een hoge rente altijd meer risico? Ja, maar je kunt zelf risico
beperken door je beleggingen te spreiden. Beleg nooit met geld dat je niet
kunt missen. Het is niet verstandig om je complete spaarrekening te
gebruiken, omdat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt.

Direct starten met investeren?
Dat kan. Uit ervaring weet je wellicht al wat de risico’s kunnen zijn.
Bedrijfsobligaties zijn een aparte asset klasse. Het risico, oftewel de
rendementsverhouding, is niet vergelijkbaar met andere
beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en
beleggingsfondsen.

Lees dus ook de documentatie in de bijlagen.

Hoe kan ik obligaties kopen?
Veilig via je bank. De Bedrijfsobligaties kun jee betalen middels iDEAL of via
een bankoverschrijving. De betalingsbevestiging ontvang je per e-mail.

14 dagen bedenktijd
Na uw betaling heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd om kosteloos te
annuleren. Je betaalt geen beheer- of afsluitkosten (geen verborgen kosten).
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Kan ik de aankoop van obligaties ontbinden?
Ja, de AFM vindt het belangrijk dat je als consument een bewuste keuze maakt om
te investeren. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot reflectie. Dit is op twee
manieren vormgegeven: Je moet actief bevestigen dat je het
informatiememorandum hebt gelezen, voordat je op de bestelknop drukt. Je hebt
de mogelijkheid tot ontbinden gedurende 14 dagen. Dit kan per schriftelijke
bevestiging. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Als de investering
niet binnen 14 dagen wordt geannuleerd is deze daarna definitief geworden.

Hoe kan ik obligaties verkopen of overdragen?
Obligatiehouders die hun obligaties willen overdragen moeten dit schriftelijk
aangeven bij de uitgevende instelling. Dit kan per e-mail.

Wat is Crowdfunding?
Crowdfunding is het uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep
beleggers aan een onderneming via een online platform. Bij het
uitlenen van geld aan een bedrijf is de compensatie rente op de lening. Deze vorm
heet ‘loan based crowdfunding’ of ‘crowdlending’. Bij deze vorm van crowdfunding
is financieel rendement belangrijk.
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Valt deze obligatielening onder Crowdfunding?
Nee, bij crowdfunding sluit je een lening af via een bemiddelingsplatform
tussen geldgevers en geldvragers. Een crowdfundingplatform moet een
crowdfunding investeerders toets afnemen bij iedere consument die meer
dan € 500 via het platform investeert. Bij ons belegt je rechtstreeks in het
bedrijf zelf. Je verstrekt het bedrijf een lening en beslist zelf hoe groot de
lening is.

Waar vind ik de essentiële beleggersinformatie?
Essentiële beleggersinformatie is informatie die je in ieder geval nodig hebt
om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Onder de kop
Documentatie op de website tref je het bij de AFM ingediende wettelijke
informatiedocument aan. Tevens vind je er informatie over o.a. de risico’s,
de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de lening, de fiscale
behandeling en de huidige financiële situatie van de uitgevende instelling.
 
Wat betekent “geen prospectusplicht”?
Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de
onderneming een prospectus laten goedkeuren door de AFM. Soms gelden
er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van
de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is
bijvoorbeeld vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal
€ 5 miljoen in de belegging kunnen investeren. Bron: AFM.
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Hoe kan ik beleggen? 
Stap 1: Inschrijven
Je kunt je eerst inschrijven voordat u kunt gaan beleggen. Dit kan als
natuurlijk persoon of namens een bedrijf.
  
Stap 2: Betalen 
Je kunt de inschrijving voltooien middels iDEAL of via een bankoverschrijving. 

Volgeschreven
Als het bedrag van de obligatielening is bereikt, krijgt deze de status
“Volgeschreven”. Het is dan niet meer mogelijk om te beleggen. Bij elke
belegging geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarin een
belegger het recht heeft om de inschrijving te wijzigen of te annuleren. De
obligatielening houdt de status “Volgeschreven” totdat de bedenktermijn voor
alle inschrijvingen is verlopen.
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ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE

Essentiële beleggersinformatie is informatie die je in ieder geval nodig hebt
om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Bij deze belegging hoort
een wettelijk informatiedocument (AFM-document) en informatie over o.a.
de risico’s, de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de obligatie,
de fiscale behandeling en de huidige financiële situatie van de uitgevende
instelling. Deze kun je vinden in de bijlagen en is te downloaden op de
website van de uitgevende instelling (zie menu documenten).

Vrijstelling Prospectusplicht betekent dat er een vrijstelling geldt en dat dit
beleggingsaanbod niet onder toezicht van de AFM valt. We spreken dan van
een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijgesteld als alle
beleggers gezamenlijk in totaal maximaal € 5 miljoen in de belegging
kunnen investeren binnen een periode van 12 maanden.
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De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen;
De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven
tegen een waarde van ten minste € 100.000 per belegger;
De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder
winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken;
De nominale waarde van een effect is € 100.000 of meer;
Of, zoals ook bij de aanbieding van de uitgevende instelling:

Waarom kan een prospectus vrijgesteld kan zijn van goedkeuring door de
AFM?

Als één of meerdere van deze punten voorkomen is een prospectus vrijgesteld
van goedkeuring door de AFM:

      De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder  
      dan € 5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden.

Het is ook mogelijk dat er bij een aanbieding geen goedgekeurd prospectus
beschikbaar is doordat de aanbieding niet prospectusplichtig is. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de effecten niet verhandelbaar zijn of als het gaat om
een aanbieding van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling.
Bron: AFM
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BIJLAGEN

De uitgevende instelling stelt zich als doel haar investeerders en
ambassadeurs naar beste weten en kunnen zo transparant mogelijk te
informeren. Dat doen wij nu en dat zullen wij blijven doen.

In dit kader kunt u een aantal bijlagen lezen op de website van de
uitgevende instelling. Deze bijlagen geven een toelichting of bevestigen de
inhoud van dit informatiememorandum.

Indien u vragen hebt of u wilt meer informatie en/of toelichting kunt u altijd
contact met ons opnemen. Per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk
gesprek geven wij graag antwoorden op uw vragen.

U kunt de bijlagen en toelichting downloaden op de website van de
uitgevende instelling.
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CONTACTGEGEVENS

Doe mee en geniet de voordelen van een mooi rendement. Heb je
nog meer vragen, wil je meer weten of persoonlijk kennismaken?
Neem dan contact met ons op:

Delite Enterprise B.V.
Weena 505
3013 AL Rotterdam

KvK-nummer: 76026450

Email: info@delitecompany.com
Website: www.delitefunding.nl
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