
CONVERTEERBARE GELDLENINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:

1. De te  gevestigde undefined ,  kantoorhoudende te  () aan de  ,  ingeschreven in het handelsregister onder nummer ,  hierna te noemen: "Leningnemer",  hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door undefined  
Leningnemer en Leninggever hierna samen ook wel te noemen “Partijen” en elk een “Partij”.

IN AANMERKING NEMENDE:
1. Leningnemer een onderneming drijft die zich bezig houdt met .2. Leningnemer behoefte heeft aan financiële middelen om de onderneming te financieren en Leninggeverbereid is aan Leningnemer een converteerbare lening te verstrekken onder de voorwaarden van dezeovereenkomst (de "Overeenkomst").

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 Definities
Tenzij anders vermeld,  hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen in deze Overeenkomst dehierna gegeven betekenis:
Aandelen: betekent aandelen in het kapitaal van Leningnemer,  ongeacht hun klasse;
Convertibles: de converteerbare leningsovereenkomsten zoals aangegaan of aan te gaandoor de Leningnemer met leninggevers onder dezelfde voorwaarden en indezelfde vorm als in deze Overeenkomst,  met uitzondering van hetleningsbedrag en de datum die kunnen verschillen;
Conversie Aandelen: I. in het geval van conversie op grond van een GekwalificeerdeFinanciering,  Aandelen van dezelfde soort als het soort Aandelen metde hoogste preferentie dat wordt uitgegeven in het kader van deGekwalificeerde Financiering;II. in het geval van een Overname,  in gewone Aandelen;  en
Conversie Prijs: I. in het geval van conversie op grond van een GekwalificeerdeFinanciering,  de prijs betaald per Aandeel in het kader van deGekwalificeerde Financiering;II. in het geval van conversie op grond van Artikel 4.2 twee keer hettotaalbedrag van alle Convertibles,  gedeeld door het VolledigVerwaterde Kapitaal direct voorafgaand aan conversie;
Gekwalificeerde Financiering: uitgifte van aandelen in de Leningnemer tegen betaling van een bedrag van tenminste € ,  in één of meerdere tranches;

Overname: I. een ontbinding,  juridische fusie,  juridische splitsing,  verkoop vanAandelen of een beursgang,  waardoor   de aandeelhouders die directvoorafgaand aan een dergelijke transactie niet langer de meerderheidvan de stemrechten in het aandelenkapitaal van de Leningnemerhebben of;II. een transactie waarbij alle of nagenoeg alle activa van Leningnemerworden overgedragen;
Vervaldag: de datum  na de datum van deze Overeenkomst;
Volledige Verwaterde Kapitaal het aantal Aandelen op een volledige verwaterde basis,  inclusief:

I. conversie en uitoefening van alle effecten die zijn te converteren in ofna uitoefening recht geven op Aandelen,  enII. uitoefening van alle opties tot het kopen van Aandelen op grond vanenig aandelen optie plan of anderszins,  maar met uitzondering van,voor dit doel,  de conversie op grond van enige Convertibles;



Waarderings Cap: € 
Wanprestatie: de volgende situaties veroorzaken een wanprestatie:

I. als Leningnemer één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde vandeze Overeenkomst jegens Leninggever niet,  niet tijdig of niet behoorlijknakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen,  inverzuim blijft;II. als Leningnemer failliet wordt verklaard,  een verzoek tot surseance vanbetaling indient,  haar eigen faillissement aanvraagt,  of het onderwerpwordt van andere insolventieprocedures;  ofIII. in geval van beslaglegging – welke niet binnen een termijn van 20 dagenis opgeheven - op of overdracht van een naar het oordeel vanLeninggever belangrijk gedeelte van de activa van de Leningnemer.

Artikel 2 De lening
1. Leninggever komt hierbij met Leningnemer overeen om aan Leningnemer een lening ter beschikking testellen ten bedrage van €  (“Lening”).2. De Lening zal uiterlijk 7 dagen na de datum van deze Overeenkomst worden overgemaakt op debankrekening op naam van Leningnemer bij de  Bank in ,  met bankrekeningnummer ,  of een anderebankrekening die Leningnemer schriftelijk aan Leninggever kan opgeven.

Artikel 3 Rente
1. Er wordt rente berekend over de uitstaande hoofdsom van de Lening en de daarover verschuldigde rentetegen een percentage van .2. De rente wordt dagelijks opgebouwd vanaf de datum van deze Overeenkomst en wordt berekend op basisvan het werkelijke aantal verstreken dagen en uitgaande van een jaar van 365 dagen.3. Rente is pas verschuldigd bij terugbetaling van de Lening.

Artikel 4 Conversie
1. Bij de totstandkoming van (i) een Gekwalificeerde Financiering of (ii) een Overname,  zal de Lening,inclusief opgebouwde rente (“Conversiebedrag”) worden geconverteerd in het aantal Conversie-Aandelendat wordt berekend door het Conversie Bedrag te delen door de toepasselijke Conversie Prijs.2. Tenzij er sprake is van een eerdere conversie op grond van Artikel 4.1,  wordt het Conversiebedrag op ofop ieder moment na de Vervaldag geconverteerd in het aantal Conversie-Aandelen dat wordt berekenddoor het Conversie Bedrag te delen door de toepasselijke Conversie Prijs.3. De Leningnemer zal  er zo spoedig mogelijk,  maar uiterlijk binnen 15 dagen na het zich voordoen van hetgeval dat de conversie veroorzaakte,  voor zorg dragen dat de betreffende Conversie-Aandelen aan deLeninggever uit worden gegeven,  door het verlijden van een notariële akte van aandelenemissie.4. Het aantal Conversie-Aandelen zal naar beneden worden afgerond tot het eerste hele getal. Het deel vanhet Conversiebedrag dat door de hiervoor genoemde afronding niet in Aandelen wordt omgezet,  zal doorde Leningnemer aan de Leninggever in contanten worden betaald voor de uitgifte van de Aandelen aan deLeninggever.5. De toepasselijke prijs per Aandeel zal bij wijze van verrekening met het Conversiebedrag worden betaald.Als een dergelijke betaling door middel van voornoemde verrekening hoger is dan de nominale waardevan de uitgegeven Conversie-Aandelen,  wordt het verschil als agio beschouwd.

Artikel 5 Aandeelhoudersovereenkomst

Artikel 6 Terugbetaling
1. Indien de Leninggeversmeerderheid niet binnen 6 maanden na de Vervaldag heeft besloten om haarconversie-optie als vermeld in Artikel 4.1 uit te oefenen,  zal Leningnemer de Lening,  inclusiefopgebouwde rente,  op verzoek van de Leninggever terugbetalen.2. Leninggever kan daarnaast de Lening,  inclusief opgebouwde rente in haar geheel opeisen,  zonder datdaartoe enige sommatie,  ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereis wanneer zich een



Wanprestatie voordoet.

Artikel 7 Garanties
In verband met de transacties voorzien in deze Overeenkomst,  garandeert de Leningnemer hierbij aan deLeninggever dat:

a. Leningnemer is rechtsgeldig naar Nederlands recht opgericht,  is een bestaande vennootschap,  diebevoegd is om haar bedrijf uit te oefenen zoals dit wordt gedaan.b. Leningnemer heeft alle vennootschappelijke besluitvorming aan haar zijde genomen,  evenals die van haarbestuurders en aandeelhouders,  die noodzakelijk zijn voor de bevoegd aangaan en tenuitvoerleggen vandeze Lening,  die de rechtsgeldige en bindende verplichtingen van de Leningnemer zal omvatten,uitoefenbaar op de wijze zoals daarin bepaald;c. de Leningnemer heeft de Leninggever alle informatie verschaft die van materieel belang is voor eenleninggever die een lening aan de Leningnemer verstrekt,  en deze informatie is juist,  volledig en nietmisleidend;d. alle intellectuele eigendomsrechten die van materieel belang zijn of  zijn of naar verwachting zullen zijnvoor de door de Leningnemer gedreven onderneming,  zijn volledig en onbezwaard in de Leningnemerondergebracht.

Artikel 8 Convenanten
1. Zolang Leningnemer nog iets verschuldigd is aan Leninggever op grond van de Overeenkomst zalLeningnemer direct noch indirect een van de volgende stappen ondernemen zonder de voorafgaandeschriftelijke toestemming van de Leninggeversmeerderheid:a. dividend uitkeren,  een uitkering op Aandelen verstrekken of Aandelen inkopen;b. geen leningen verkrijgen,  Aandelen of effecten die converteerbaar zijn in of uitoefenbaar zijn voorAandelen autoriseren of uitgeven,  anders dan Convertibles;c. de activa van Leningnemer verpanden,  verkopen of op andere wijze overdragen of bezwaren;  ofd. fusie,  splitsing,  verkoop,  ontbinding of liquidatie,  algehele staking of staking van een essentieelonderdeel van de onderneming van Leningnemer of verplaatsing daarvan naar het buitenland.2. Leningnemer verbindt zich ertoe dat zij,  zolang zij nog iets verschuldigd is aan Leninggever op grond vande Overeenkomst:a. zo spoedig mogelijk nadat ze beschikbaar zijn,  maar in ieder geval binnen 6 maanden na het eindevan elk  boekjaar,  Leninggever te voorzien van een kopie van haar jaarrekening,  met inbegrip vaneen balans,  een winst- en verliesrekening en de toelichtingen daarop voor dat boekjaar;b. Leningnemer Leninggever onverwijld schriftelijk in kennis zal stellen van elke wijziging van haarstatuten;  enc. Leninggever op haar eerste verzoek zal voorzien van alle informatie die Leninggever van tijd tottijd redelijkerwijs nodig kan hebben.

Artikel 9 Diversen
1. Deze Overeenkomst vormt samen met de documenten die erin worden vermeld en hieruit voortvloeiendeovereenkomsten de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Lening en vervangt allevorige concepten,  eerdere overeenkomsten,  regelingen en afspraken,  hetzij schriftelijk of mondeling,tussen de Partijen met betrekking tot deze onderwerpen.2. Indien een bevoegde rechtbank een of meer bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijkonwettig,  nietig,  ongeldig of niet afdwingbaar acht,  zullen de overige bepalingen van kracht blijven.Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen van deze Overeenkomst tevervangen door bepalingen die doeltreffend zijn en die - rekening houdend met het doel en de strekkingvan deze Overeenkomst - zo weinig mogelijk afwijken van de ongeldige bepalingen.3. Deze Overeenkomst kan niet worden ontbonden of vernietigd.4. Elke kennisgeving of andere mededeling die uit hoofde van,  of in verband met,  deze Overeenkomst dientte worden gedaan,  dient schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) te zijn en te worden verzonden naarbovenstaande adressen van elk der Partijen,  of indien van toepassing naar een ander adres of een andereplaats die deze Partij naderhand schriftelijk aan de andere Partijen bij deze Overeenkomst kan doorgevenvoor de doeleinden  van deze Overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit dezeOvereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ,  Nederland.
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