Belangrijkste informatie over de belegging

Obligaties Serie A en B
van Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Rotterdam U.A.

Dit document is opgesteld op 15-mrt-2018

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te
begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De obligaties Serie A en Serie B (de “Obligaties”) worden aangeboden door
Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Rotterdam U.A.. De aanbieder is Tevens
de uitgevende instelling van de Obligaties. Click here to enter text.
De uitgevende instelling (“Kredietunie Rotterdam”) is opgericht om als kredietunie ten
behoeve van haar leden (middelen aan te trekken en) kredieten beschikbaar te stellen
in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van regionale
ondernemers te realiseren. Hiermee wordt de economische activiteit en
werkgelegenheid in de regio gestimuleerd
De website van de aanbieder is www.kredietunierotterdam.nl/
Click here to enter text.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van
de winst die Kredietunie Rotterdam maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan
verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement
krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen
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waardoor Kredietunie Rotterdam mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte
rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
de prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen;
de beperkte verhandelbaardheid van de obligaties;
risico van faillissement van Kredietunie Rotterdam;
de hoogte van kosten van de operatie van Kredietunie Rotterdam;
kredietrisico’s, valutarisico’s, wet en regelgeving, renterisico;
onvoldoende kredietbeheer;
het gebruikte administratieve systeem en de bijbehorende geldstromen;
Al deze risico’s zijn ook beschreven in het door Kredietunie Rotterdam uitgegeven
Informatiememorandum
De Obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform (anders dan het door
Kredietunie Rotterdam gebruikte platform) en daardoor beperkt verhandelbaar tussen
alleen leden van de Cooperatie Kredietunie Rotterdam. Dat betekent dat er mogelijk
geen koper is voor uw Obligatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan
dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en
uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs moet
verkopen.
Click here to enter text.
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 4 tot en
met 7.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De Obligaties worden aangeboden aan leden van Kredietunie Rotterdam. Leden en dus
beleggers in deze obligaties van Kredietunie Rotterdam zijn rechtspersonen en
natuurlijke personen die woonachtig zijn in de regio Rotterdam, dan wel hun beroep of
bedrijf daar uitoefenen, dan wel voornemens zijn hun beroep of bedrijf daar uit te
oefenen.
De Obligaties zijn geschikt voor beleggers die lid zijn van Kredietunie Rotterdam en
niet al hun geld in deze obligaties willen beleggen
De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die
niet lid zijn Kredietunie Rotterdam.
geen risicos willen lopen en/of geen beleggingservaring hebben.
geen verstand hebben van risico’s verbonden aan
kredietverlening
geen geld willen verliezen
geen geld kunnen missen voor een periode van minimaal 5 jaa
minder pensioen hebben of geld om de belangrijkste dingen te
doen wanneer er geld verloren wordt door belegging in deze obligaties.
geld lenen en dit gebruiken om te beleggen
de rente nodig hebben om de belangrijkste dingen in het leven
van te kunnen betalen (zoals eten, kleden en woning)

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een Obligatie.
De nominale waarde van de Obligaties is EUR 2.500 per Obligatie.
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De intrinsieke waarde van de Obligatie is is EUR 2500,- op de dag dat de obligatie
wordt uitgegeven aan de beleggers.
De prijs van de Obligaties is EUR 2.500 per Obligatie.
Deelname is mogelijk vanaf EUR 2.500 per Obligatie.
De datum van uitgifte van de Click here to enter text. is 30-jun-2018.
De looptijd van de Obligaties is vijf jaar voor Serie A en zeven jaar voor Serie B.

Click here to enter text.
De rente op de obligaties is 2% voor Serie A en 2,5% voor Serie B per jaar. De
obligaties kennen geen bonusrente.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 7 en 8..

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u geen kosten. Wel is het vereist om lid te zijn van
Kredietunie Rotterdam waarvoor u naast de entreegelden om lid te worden van
Kredietunie Rotterdam eenmalig EUR 250 storting doet, ten aanzien waarvan
teruggaverecht bestaat bij einde lidmaatschap) of Bovenop uw inleg betaalt u geen
bedrag aan emissiekosten per obligatie van EUR 2.500,- Click here to enter text..
Bij verkoop van uw Obligatie betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt 0 EURO gebruikt om kosten af te dekken. De
volledige hoofdsom wordt geïnvesteerd in leningen ten behoeve van andere leden
van Kredietunie Rotterdam
Uw inleg behoort tot het vermogen van Kredietunie Rotterdam
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 3.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het
rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligaties
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De uitgevende instelling is een coöperatie, opgericht op 25-aug-2015 en gevestigd in
Rotterdam onder het KvK-nummer 63975343. Het adres van de uitgevende instelling
is Groene Kruisweg 50, 3202 ST Spijkenisse. De website van de uitgevende instelling is
www.kredietunierotterdam.nl.
Contactpersoon:Dick Nonnekes, dick@kredietunierotterdam.nl, 0655777965
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Tom Ensink, Remco Schouten, Pieter van
Klaveren en Arno Panis. Click here to enter text.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Kredietunie
Rotterdam is opgericht om als kredietunie ten behoeve van haar leden middelen aan te
trekken en kredieten beschikbaar te stellen in combinatie met kennis en ervaring om
groei, innovatie en continuïteit van regionale ondernemers te realiseren. Hiermee wordt
de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio Rotterdam gestimuleerd
Click here to enter text.
Nadere informatie over de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is een Coöperatie, opgericht op 25 augustus 2015 en
gevestigd in Rotterdam onder het KvK-nummer 63975343. Het adres van de
uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De
website van de uitgevende instelling is [webadres].
De uitgevende instelling wordt bestuurd door door de heren Pieter van Klaveren, Tom
Ensink, Remco Schouten en Arno Panis, allen natuurlijke personen Click here to
enter text.

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is nvt aangezien hier sprake is van
cooperatie.

Click here to enter text.
De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Wij gebruiken alleen
Kredietunie Rotterdam
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: Kredieten
De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of
personen.
Click here to enter text.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
Kredietverlening ten behoeve van leden van de Kredietunie Rotterdam.

Nadere informatie over de risico’s
Het risico bestaat dat de prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen.
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Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat
wij u de lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie tussentijds verkopen?
Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw
obligaties. Die prijs kan hoger of lager zijn afhankelijk van de rentestand op
het moment van verkoop. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat
u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan
ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.
Het risico bestaat dat de obligaties beperkt tot niet verhandelbaar.
Wij merken op dat de verhandelbaarheid van de obligaties beperkt is
aangezien de handel alleen kan plaatsvinden tussen leden van Kredietunie
Rotterdam onderling. Dit betekent dat, zeker in de initiële fase van
Kredietunie Rotterdam zolang het aantal leden nog beperkt is, de kans op het
vinden van een koper ook beperkt zal zijn. Het voornemen bestaat om bij een
uitgebreider ledenbestand van boven de 200 en obligatieplaatsing van in
totaal meer dan € 1 miljoen een onderhandse besloten digitale markt in te
richten bij een officiële markt zoals bijvoorbeeld NPEX.
Het risico bestaat dat er naast de obligatiehouders zich meerdere crediteuren
melden in geval van failissement.
Gaat Kredietunie Rotterdam failliet, vraagt Kredietunie Rotterdam (voorlopig)
uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of wordt Kredietunie
Rotterdam ontbonden? En krijgen anderen nog geld van Kredietunie
Rotterdam? De vorderingen uit hoofde van de obligaties zijn concurrent
hetgeen betekent dat zij gelijkwaardig zijn ten opzichte van alle eventuele
normale schuldeisers. Boedelschuldeisers (ingeval van een faillissement) of
preferente schuldeisers zoals de belastingdienst (mocht deze een of meer
vorderingen hebben) dienen eerst te worden voldaan. Wat er dan nog
resteert, wordt verdeeld onder alle eventuele normale schuldeisers,
waaronder de obligatiehouders. In de praktijk echter, zullen, in geval van een
faillissement, mogelijk niet genoeg middelen voorhanden zijn om de gewone
schuldeisers geheel of gedeeltelijk te voldoen.
Het risico bestaat dat Kredietunie Rotterdam failliet gaat.
Kredietunie Rotterdam kan, bijvoorbeeld bij economische tegenslagen, als er
meer tegenvallers zijn dan voorzien (zie hieronder ‘voorziening voor
kredietrisico’s’) in een situatie komen dat zij niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen waardoor zij of haar schuldeisers zich
genoodzaakt zien een faillissement aan te vragen. De schuldeisers, waaronder
de obligatiehouders, zullen dan geen of slechts gedeeltelijke betaling krijgen
van de door hen te vorderen bedragen.
Het risico bestaat dat de kosten van de operatie van Kredietunie Rotterdam
explosief stijgen.
Voor hoognodige kosten wordt gebruik gemaakt van inhuur zoals
accountantscontrole en juridische bijstand. Kosten van extra compliance in
verband met eventueel nieuwe regelgeving omtrent het toezicht kunnen
Kredietunie Rotterdam problemen opleveren. Veelal zullen deze kosten zo veel
mogelijk vertaald worden in een aanpassing van de marge op bestaande en
eventueel nieuwe kredietverlening. Het is evenwel mogelijk dat het
kostenniveau dermate hoog oploopt dat deze niet meer redelijkerwijze in de
marge terug kan komen.
Het risico bestaat er een onvoldoende financiele voorziening aanwezig is voor
het geval dat er verliezen optreden in de kredietportefeuille.
Kredietunie Rotterdam zal een voorziening aanleggen om zo veel mogelijk in
staat te zijn autonoom eventuele tegenvallers op te vangen. In overleg met de
accountant - in aanmerking nemende de kwaliteit van de kredietportefeuille 5

zal jaarlijks bekeken worden of deze voorziening in reële verhouding staat tot
de door Kredietunie Rotterdam genomen risico’s. Dit sluit echter niet uit dat
op enig moment de voorziening ontoereikend is.
Het risico bestaat dat er een schommeling plaatsvindt in de koersen van
valuta’s.
De aantrekkingen van Kredietunie Rotterdam vinden plaats in Euro’s, net
zoals haar uitzettingen. Derhalve achten wij dit risico als niet bestaand.
Hooguit kan het zo zijn dat een groot aantal van de kredietnemers van
Kredietunie Rotterdam sterk afhankelijk zijn van een andere valuta dan de
Euro waardoor voor haar indirect een valuta risico ontstaat. Wij achten
derhalve dit risico uiterst beperkt.
Het risico bestaat er een verandering optreedt in wet en regelgeving.
De regelgeving rondom toezicht op kredietunies is momenteel uiterst
vriendelijk ingericht waardoor, zolang de aangetrokken opvorderbare gelden
minder bedragen dan € 10 miljoen, er geen toezicht vanuit de Nederlandse
Bank plaatsvindt. Ook deze uitgifte van obligaties geschiedt buiten toezicht.
Dit gebrek aan toezicht is gunstig vanuit kostenoogpunt maar levert een
additioneel risico op voor Kredietunie Rotterdam, de deelnemers en de
houders van obligaties.
Het risico bestaat dat de rente fluctueert.
De uit te geven obligaties hebben een vaste coupon. Het risico bestaat dat de
renteontwikkeling in de markt zich dusdanig ontwikkelt dat de vaste coupon
niet meer interessant is als belegging. Het risico bestaat voorts dat bij een
hoger renteklimaat de rente van nieuw uit te geven obligaties verhoogd dient
te worden. Dit zal over het algemeen gevolgd worden door een verhoging van
de rente voor de uit te zetten leningen. Echter, er kan een tijdsverschil
optreden bij dit effect waarbij de verhoogde rente voor de financieringen later
in tijd volgt dan de verhoging van rente van de dan uit te geven obligaties.
Hierdoor kunnen de resultaten van Kredietunie Rotterdam (tijdelijk) onder
druk komen te staan.
Het risico bestaat dat onvoldoende kredietbeheer plaatsvindt.
Kredietunie Rotterdam beschikt over een beheerssysteem en heeft de
processen die gevoerd moeten worden zo goed mogelijk vastgelegd. Mochten
de kredieten evenwel niet beheerd worden zoals van een goed kredietgever
mag worden verwacht, dan kan dit ertoe leiden dat bijvoorbeeld op onjuiste
basis kredieten worden verleend, gelden onterecht worden vrijgegeven,
vorderingen niet worden geïnd of zekerheden niet worden uitgewonnen. Bij
onachtzaam kredietbeheer kunnen risico’s voor Kredietunie Rotterdam, en dus
ook voor obligatiehouders toenemen.
Het risico bestaat dat het administratief systeem en bijbehorende
geldstromen niet optimaal functioneren.
Kredietunie Rotterdam maakt in het kader van haar lidmaatschap van de
Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) gebruik van het door deze
landelijke vereniging samen met Collin Crowdfund ontwikkelde digitale
administratie- en verantwoordingsplatform dat zelfstandig instructies voor
geldstromen van en naar kredietnemers en obligatiehouders genereert. In dit
kader wordt voor betalingen gebruik gemaakt van een Stichting Derdengelden
(genaamd Stichting Derden Gelden Samenwerkende Kredietunies, gevestigd
te Delft) waar ook door andere kredietunies in Nederland gebruik van wordt
gemaakt. Er bestaat derhalve een kredietrisico op deze stichting voor de
momenten dat bij haar gelden bestemd voor c.q. afkomstig van
obligatiehouders, leden kredietnemers en Kredietunie Rotterdam
binnenkomen. Deze stichting heeft echter geen andere doelstelling en
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activiteit dan te fungeren als administratieve draaischijf voor de verschillende
aangesloten kredietunies waaronder Kredietunie Rotterdam. Het risico uit
hoofde hiervan achten derhalve wij zeer beperkt, temeer aangezien
Kredietunie Rotterdam voornemens is ervoor zorg te dragen dat de gelden
niet langer dan nodig blijven staan bij de stichting.

Het risico bestaat dat de obligaties vervroegd worden afgelost
Het is de taak van Kredietunie Rotterdam om goede financieringsmogelijkheden te
identificeren. Kredietunie Rotterdam is voor haar inkomsten afhankelijk van voldoende
daadwerkelijke kredietverlening. De kredietverlening vindt alleen plaats wanneer deze
past binnen het beleid van Kredietunie Rotterdam. Dit is een risico, want het kan ertoe
leiden dat geen of verminderde kredietuitzettingen plaatsvinden. In deze gevallen
behoudt Kredietunie Rotterdam zich het recht voor de obligaties vervroegd af te
lossen, tegen de nominale waarde vermeerderd met de rente die tot op het moment
van aflossing verschuldigd is.
[ het risico bestaat dat Click here to enter text. omdat [toelichting waarom dit risico
er is]. Dit betekent dat Click here to enter text.
De Kredietunie Rotterdam is voor haar bestaan niet afhankelijk van enige subsidie of
vergunning.
Click here to enter text.
Het risico van belangenconflicten: Belangenconflicten: er is een risico op belangen
van de bestuurders/beheerder die conflicteren met de belangen van de beleggers
omdat dat een bestuurder of enig lid van een commissie van de Kredietunie Rotterdam
een ander belang heeft ten aanzien van de kredietnemer van Kredietunie Rotterdam.
Dit betekent dat degene die dit belangenconflict heeft onverwijld verplicht is hier
melding van te maken bij het Bestuur en/of de Raad van Toezicht waarna passende
maatregelen zullen worden genomen ter bescherming van de belangen van Kredietunie
Rotterdam en haar leden en houders van obligaties.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Het risico van een te beperkt eigen vermogen om tegenvallers voldoende te
kunnen opvangen en een gezonde basis over te houden voor voortzetting van
de bedrijfsactiviteiten: het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt
ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen
klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet
meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van
de obligaties lijkt daardoor gedeeltelijk op het risicoprofiel van aandelen.
Click here to enter text.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 2.000.000
Click here to enter text.
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De opbrengst wordt gebruikt voor uitsluitend het uitzetten van kredieten aan leden
van Kredietunie Rotterdam. Van de opbrengst wordt 0% gebruikt voor kosten Click
here to enter text.
De opbrengst is Click here to enter text. voldoende voor het uitzetten van kredieten
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van vaste rente

De rente bedraagt 2% voor Serie A en 2,5% voor Serie B per jaar. De obligaties
kennen geen bonusrente.
Click here to enter text.
De belegger ontvangt jaarlijks op 15 juni of de daarbij dichtst gelegen werkdag
rente en aan het einde van de looptijd van de obligatie (5 of 7 jaar) algehele
aflossing Click here to enter text.
Click here to enter text.
De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.
neen
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.
De volgende personen ontvangen inkomsten uit de belegging: Geen. De beperkte
vergoedingen voor Bestuur, Raad van Toezicht, Manager en leden van commissies
dienen te worden opgebracht uit de rentemarge zoals die verwacht wordt te worden
gerealiseerd op basis van de exploitatie van de Kredietunie Rotterdam en derhalve niet
uit de opbrengst van deze belegging. Tegenvallers dienen eerst te worden opgevangen
uit het gereserveerde vermogen en de opbrengsten uit hoofde van de uitgifte van
ledencertificaten door Kredietunie Rotterdam.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
NIET VAN TOEPASSING. ER IS NOG GEEN ACTIEF BEDRIJF
Balans
De datum van deze informatie is [datum niet eerder dan 3 maanden voor datum van
dit document].
Het eigen vermogen bedraagt [€] en bestaat uit:
 [aanduiding + bedrag]
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 [aanduiding + bedrag]
 […]
Het vreemd vermogen bedraagt [€] en bestaat uit:
 [aanduiding + bedrag]
 [aanduiding + bedrag]
 […]
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is […/… (weergeven zoals 50/50,
totaal 100)]. Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties]
is deze verhouding […/… (weergeven zoals 50/50, totaal 100)].
<<indien van toepassing: Indien sprake van additionele financiering>> [Dit is inclusief
de [bankfinanciering/hypothecaire financiering/…].
Het werkkapitaal bedraagt [€] en bestaat uit:
 [aanduiding + bedrag]
 [aanduiding + bedrag]
 […]
Het bedrag aan uitstaande leningen is [€]. [Dit betreft [aantal] lening[en] die de
[aanbieder/uitgevende instelling indien deze niet de aanbieder is] op [datum/data]
afgelost moet hebben. [beschrijving van deze lening(en)].
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft Choose an item. zekerheden en Choose an item.
garanties verleend [aan […]] voor een bedrag van [€].
<<indien van toepassing: indien er zekerheden zijn verstrekt>> De zekerheden zijn
gevestigd op [beschrijving activa waarop de zekerheden rusten].
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op [periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk
aan de balansdatum van de informatie hierboven ] en is de meest recent beschikbare
informatie.
De
De
De
De

omzet voor deze periode bedraagt [€]
operationele kosten over deze periode bedragen [€]
overige kosten over deze periode bedragen [€]
netto winst over deze periode bedraagt [€]

<<indien van toepassing: Indien bovenstaande informatie niet gegeven kan worden
omdat de uitgevende instelling nog opgericht wordt of zeer recent is opgericht en nog
geen activiteiten verricht >>
De [aanbieder/uitgevende instelling indien deze niet de aanbieder is] [is/wordt] op
[datum] opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht.
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de [(certificaten van)
aandelen/participaties/obligaties].
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting [€]
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van)
aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is [€] en bestaat uit:
 [aanduiding + bedrag]
 [aanduiding + bedrag]
 […]
Er wordt [geen] additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van [€]. [Deze
financiering bestaat uit […]. Het vreemd vermogen bedraagt [€]]
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Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] is de
verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen […/… (weergeven zoals 50/50, totaal
100)].
Na de uitgifte van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties] bedraagt het
werkkapitaal [€] en bestaat uit:
 [aanduiding + bedrag]
 [aanduiding + bedrag]
 […]

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 26-mrt-2018 en eindigt op 15-jun-2018.
Kredietunie Rotterdam heeft het recht om de aanbiedingsperiode en inschrijving te
verlengen en te verkorten bij volle inschrijving.
De uitgiftedatum van de obligaties is 15-jun-2018.
Kredietunie Rotterdam heeft een Informatiememordandum opgesteld met nadere
informatie. Dit Informatiememorandum is verkrijgbaar via de site van Kredietunie
Rotterdam www.kredietunierotterdam.nl.
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: via het platform van de
Vereniging Samenwerkende Kredietunies. De link hiervoor staat op de boven
genoemde site van de Kredietunie Rotterdam.
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