Beste Bob,
Inmiddels zijn Armand en ik volop bezig met het traject rondom de Apple
stores en hebben we inmiddels een vergelijkingen gemaakt met verschillende
Europese en Amerikaanse (vergelijkbare) sectorgenoten wat heeft geleid tot
een “peer groep”. Gisteren heb ik alles met Armand doorgesproken en
vandaag gaan wij/jullie om de tafel. Maandag 5 maart gaan we met elkaar de
presentatie doen bij de heren van SNS.
Graag willen wij de volgende afspraken met je bevestigen inzake de beloning
waar wij/ jullie het de laatste dagen/ weken over hebben gehad.
•

een totale fee van €1mln (Armand en Geert ieder 50%) welke wordt
voldaan in de vorm van aandelen tegen dezelfde koers als waartegen
de emissie wordt gedaan en onder dezelfde leveringsvoorwaarden als
de emissie zelf zal geschieden. Het betreft dezelfde soort aandelen als
welke in de emissie zullen worden geplaatst.

•

Voor Armand een nieuwe Ferrari California (of de waarde €300,000)
welke door jou afgeleverd wordt op Spaanse kenteken en waarbij jij
zorg draagt voor de invoer, de mogelijke BTW betaling en de op
kentekenstelling. Armand heeft een tussenpersoon die hierin
gespecialiseerd is en je hierbij kan helpen.

•

Voor Geert een rolls royce ghost (of de waarde €300,000) nieuw op
Nederlands kenteken en belastingen verrekend.

We vertrouwen erop dat jij inzake de 2 voitures er zorg voor draagt dat deze
zo snel mogelijk na afronding van de emissie worden besteld/ afgeleverd of
verrekend.
Indien de hele emissie onderschreven wordt door de SNS (of een andere
bank) of welke instantie in de breedste zin van het woord, dan behouden we
recht op onze vergoedingen (begeidingsfee) zoals boven beschreven.
Mocht er om wat van reden dan ook geen emissie/ overname komen dan
vervallen alle hierboven vermelde vergoedingen maar factureren wij de door
ons geïnvesteerde uren separaat aan je uit tegen een uurtarief van €250 (ex
BTW). De factuur zal worden ingediend op het moment dat de beslissing
wordt genomen om geen deal te doen. Factuurbetaling vindt plaats binnen de
gebruikelijke betalingstermijn van 30 dagen. We zullen/ kunnen op verzoek
een urenspecificatie aan je beschikbaar stellen.
Mocht de emissie worden terugtrokken gedurende de periode waarin de
emissie of deal loopt/ wordt voorbereid dan vervallen alle bovenvermelde
vergoedingen maar factureren wij de door ons geinvesteerde uren op
dezelfde wijze aan je uit als hierboven beschreven waarbij betaling zal
plaatsvinden binnen de hierboven vermelde betalingstermijn van 30 dagen.

Ten aanzien van de AFM en andere wettelijke zaken kunnen we (nog) geen
verantwoording nemen, maar gaan er per goede trouw vanuit dat de heer Mr.
Arjen Paardekooper (advocaat bij Blenheim) of anderen (bijvoorbeeld
bankiers van de SNS) ons voor het daadwerkelijk plaatsen van de emissie
daar nog over bij praten.
Zou jij deze afspraken aan ons beiden willen bevestigen aub?
Groet,
Armand & Geert

