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Betreft Last onder dwangsom

Geacht bestuur,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 is van oordeel dat Genmed B.V. (Genmed) in strijd handelt met artikel
8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) juncto artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a,
juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) doordat Genmed feitelijk onjuiste informatie
over Genmed (heeft) verstrekt aan huidige en potentiele obligatiehouders2waardoor de gemiddelde consument een
besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De AFM is tevens van oordeel dat Genmed in strijd handelt met artikel 8.8 van de Whc juncto artikel 6:193b,
derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW door het niet verstrekken van
essentiële informatie aan obligatiehouders welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geInfonneerd
besluit over een transactie te nemen, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

Om deze reden besluit de AFM om Genmed overeenkomstig artikel 3.4, derde en vierde lid, juncto 2.10, derde lid,
Whc een last onder dwangsom op te leggen strekkende tot rectificatie van de feitelijk onjuiste informatie en het
verstrekken van essentiële informatie, waaraan voorschriften zijn verbonden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn
om een effectieve controle op de uitvoering van de last te verzekeren.

Met ‘de AFM’ wordt in deze brief zowel de AFM zelf, als baar toezichthouder(s) bedoeld.
2

Gelet op de overdraagbaarheid van de obligaties van zowel de eel-ste als de tweede aanbieding van Gerned en bet feit dat de tweede aanbieding op

dit moment voortduurt, dient Genmed het bepaalde Uit de Whc in acht te nemen ten aanzien van huidige en potentiele obligatiehouders. Hiema wordt

onder obligatiehouders zowel huidige als potentiele obligatiehouders bedoeld.
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Deze brief, inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom met voorschriften aan Genmed, is als volgt
opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 1 de feiten die tot de last onder dwangsom met
voorschriften aan Genmed aanleiding geven. In paragraaf 2 wordt de beoordeling van de feiten gegeven. In
paragraaf 3 is het besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 4 de wijze waarop de belanghebbende(n) bezwaar
kunnen maken.

De dwangsom bedraagt € 4.000 (zegge: vierduizend Euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de
genoemde begunstigingstermijn dat Genmed niet voldoet aan de last met voorschriften, met een maximum van €
80.000 (zegge: tachtigduizend Euro).

1. Feiten

Bij deze brief is het onderzoeksrapport met referentie gevoegd. De feiten treft u aan in paragraaf
3 van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport maakt integraal deel uit van dit besluit.

Op 31 juli 2013 heeft de AFM een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsorn aan Genmed
(kenmerk:• ) verstuurd. Het voorgenomen besluit ziet erop dat Genmed de overtreding van
artikel 8.8 van de Whc juncto artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, BW
staakt door het rectificeren van de feitelijk onjuiste informatie die Genmed heeft verstrekt en door bet verstrekken
van de essentiële informatie. Het voorgenomen besluit ziet er tevens op dat Genmed de overtreding van artikel 8.8
Whc juncto artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW staakt
door het verstrekken van essentiële informatie. Genmed heeft tot op heden geen zienswijze gegeven op het
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

2. Beoordeling

De AFM is van oordeel dat Genmed in strijd handelt met artikel 8.8 Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef
en onder a, juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, BW doordat Genmed feitelijk onjuiste informatie over Genmed (heeft)
verstrekt aan obligatiehouders waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of
kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De AFM is tevens van oordeel dat Genmed in strijd handelt met artikel 8.8 van de Whc juncto artikel 6:1 93b,
derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW door het niet verstrekken van
essentiële informatie aan obligatiehouders welke de gerniddelde consument nodig heeft om een geinformeerd
besluit over een transactie te nemen, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De misleidende handelspraktijken van Genmed bestaan naar het oordeel van de AFM uit het verstrekken van
feitelijk onjuiste informatie en de ‘misleidende omissie’. Hieronder wordt ingevolge artikel 6:193d, tweede lid,
BW verstaan “iedere handelspraktk waarbU essentièle informatie welke de gemiddelde consument nodig heefi
om een geInformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt iveggelaten, waardoor de gemiddelde consument
een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet had genomen “.
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Uit onderzoek van de AFM is onderstaande gebleken.

2.1 Bevindingen

Genmed heeft sinds 2010 twee aanbiedingen van obligaties gedaan. Tot 31 oktober 201 2 betrof het de aanbieding
zoals geformuleerd in de brochure “Genmed Bedriffsobligatiebrochure /Investeren in Generieke MedicUnen met
een Vast Rendement van 7 4 of 7,8 %“ (Brochure 2010). Deze eerste aanbieding werd op internet aangekondigd en
aangeboden via de website http://www.genmedobligaties.nl/. Genmed heeft met haar eerste aanbieding van
obligaties een bedrag opgehaald van tenminste € 1,9 miljoen4.Uit het obligatiehoudersregister blijkt dat onder de
obligatiehouders tenminste 34 consumenten zijn.

In ieder geval sinds 15 januari 2013 staat op de website http://nl.genmed.nl! een tweede aanbieding. Het betreft de
aanbieding zoals geformuleerd in de brochure met de titel “Bedrfsobligatie II Brochure” (Brochure 2013).
Genmed wenst € 2.400.000,- aan te trekken. De minimale inleg per obligatiehouder bedraagt € 5.000,-.

De bevindingen van de AFM worden per aanbieding hierna besproken.

2.1.1. Informatieverstrekking door Genmed aan obligatiehouders eerste aanbieding (start 2010)

(1) De besteding van ingelegde gelden
Bij het aangaan van de obligatieovereenkomst zijn obligatiehouders door Genmed geinformeerd dat de door de
beleggers ingelegde gelden zouden worden besteed aan de financiering van de vergunningaanvraag aismede de
registratie in een aantal Europese landen van de generieke medicijnen Amoxicillin, Ciprofloxacin, Ibuprofen,
Diclofenac, Atorfasatin en Desloratadine, met uitzondering van een bedrag van € 300.000,- dat gebruikt zou
worden om de kosten van de emissie te dragen aismede voor algemene bedrijfskosten. Elke maal dat er
€ 400.000,- zou zijn opgehaald, zou het aanvraagtraject worden gestart voor één van deze zes medicijnen. Uit
onderzoek van de AFM blijkt dat er tot (in ieder geval) 17 januari 2013 door Genmed voor geen van de
bovengenoemde medicijnen een vergunningaanvraag of registratieaanvraag is ingediend terwiji a! minstens € 1,9
miljoen is opgehaald. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de rente die obligatiehouders krijgen uitbetaald in
ieder geval deels wordt betaald uit de door henzelf ingelegde gelden. Verder is gebleken dat Genmed een nieuwe
bedrijfsactiviteit is gestart, te weten de verkoop van medische hulpmiddelen. De exacte besteding van de door de
obligatiehouders ingelegde gelden is de AFM niet bekend geworden. Obligatiehouders zijn niet geinformeerd door
Genmed hoe de ingelegde gelden besteed zijn.

(2) De status en opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten

Bij het aangaan van de obligatieovereenkomst zijn obligatiehouders door Genmed geInforrneerd dat:

De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat op 31 oktober 2012 de laatste obligatieovereenkomst is gesloten onder de eerste aanbieding.

De AFM heeft vastgesteld dat Genmed in ieder geval minder dan € 2,5 miljoen heeft opgehaald. Genmed kan derhalve gebruik maken van de

vrijstelling ala bedoeld in artikel 53, tweede lid, Vrijstellingsregeling Wft.
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- Genmed vanaf 6 april 2010 haar eerste product (paracetamol) kon aanbieden en vermarkten en dat zij haar
eerste omzet verwachtte te realiseren in het 3e kwartaal van 2010.

- Genmed voor het eerst in 2010 zou inschrijven op tenders die gebruikelijk zijn in de generieke
medicijnenmarkt voor het verkrij gen van afzetmogelijkheden.

- Genmed reeds in april 2010 een definitieve order had gekregen uit Bagdad in Irak. Deze eerste order was
$9,5 miljoen groot en betrof de periode mei tot en met september 2010.

In het onderzoek van de AFM heeft Genmed aangegeven voor het eerst in februari 2012 over de benodigde
papieren te beschikken voor productie van paracetamol door de producent in Turkije. De vermelding in de
Brochure 2010 dat Genmed vanaf 6 april 2010 paracetamol kon aanbieden en vermarkten is zodoende feitelijk
onjuist.

Uit onderzoek van de AFM blijkt tevens dat tot (in ieder geval) 17 januari 2013 geen medicijnen zijn
geproduceerd in opdracht van Genmed. Dit houdt in dat er in ieder geval tot 2013 geen omzet is behaald uit de
productie en verkoop van generieke medicijnen en dat de order uit Bagdad geen doorgang heeft gevonden. Dc
vennelding van de definitieve order in Brochure 2010 is zodoende feitelijk onjuist. Evenmin heeft Genmed
afzetmogelijkheden behaald uit het inschrijven op tenders.

Obligatiehouders zijn niet geInformeerd door Genmed dat er in tegenstelling tot de informatie in Brochure 2010
sinds 2010 geen opbrengsten zjn uit medicijnverkoop.

(3) Financiële positie Genmed

Obligatiehouders van Genmed zijn sinds het moment waarop zij de obligatieovereenkomst zijn aangegaan niet
gemnformeerd door Genmed over de financiële positie van Genmed. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de
financiële positie van Genmed sinds de start van de obligatieovereenkomsten sterk verslechterd is. Genmed heefi
tot (in ieder geval) 17 januari 2013 geen omzet gedraaid uit de productie van medicijnen en ieder jaar verlies
gemaakt. Met betrekking tot rentebetalingen aan obligatiehouders is het volgende gebleken:
“Obligatiehouders krgen nog steeds elk kwartaal hun rente uitbetaald. Dii’ wordt betaald van de inleg van de
obligatiehouders z4fen het geld wat Genn’zed heefi opgehaald met de uitg(fie van aandelen Genined Holding
Corp.”5

Obligatiehouders zijn hiervan niet op de hoogte.

(4) Mogelijkheid tot verhaal op Genmed Holding Corporation

Bij het aangaan van de obligatieovereenkomst zijn obligatiehouders door Genmed geInformeerd dat indien
Genmed niet aan haar verpliclitingen zou kunnen voldoen, obligatiehouders hun vorderingen dienen te verhalen op
Genmed Holding Corporation. Daarbij is aangegeven dat ten tijde van het schrijven van Brochure 2010 het eigen
vermogen van Genmed Holding Corporation ruim voldoende was om aan deze verplichtingen te voldoen. Uit
onderzoek van de AFM blijkt dat de activa van Genmed Holding Corporation naar nul zijn afgewaardeerd. Het
totale tekort van Genmed Holding Corporation (accumulated deficit) bedraagt op 20 september 2012 $ 76,570,330

Citaat uit het versiag van het gesprek van l7januari 2013 op kantoor van de AFM.
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en er is gerede twijfel of Genmed Holding Corporation haar activiteiten kan continueren (“substantial doubt about
the Companys ability to continue as a going concern 6)• Daarnaast wordt Genmed Holding Corporation
onderzocht door het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) wegens mogelijke koersmanipulatie. In
een persbericht van de FBI van 14 februari 2013 wordt Genmed Holding Corporation genoemd als één van de
ondernemingen waarbij door gehaaide marketing-campagnes, misleidende persberichten, betalingen aan personen
die de aandelen moesten promoten en ‘cross-trading’ tussen personen betrokken bij het vermoedelijk complot, de
aandelenkoers mogelijk is gemanipuleerd. Dit terwiji de daadwerkelijke activiteiten binnen deze ondernemingen,
waaronder Genmed, geen aanleiding geven tot koersstijgingen, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan
bedrijfsactiviteiten.

Obligatiehouders zijn niet geInformeerd door Genmed over de wijzigingen in de financiële positie van Genmed
Holding Corporation, het FBI-onderzoek naar manipulatie van de aandelenkoers van Genmed Holding
Corporation en het gevolg van deze feiten, namelijk dat het niet reëel is dat obligatiehouders hun vordenngen
kunnen verhalen op Genmed Holding Corporation.

2.1.2. Informatieverstrekking door Genmed aan obligatiehouders tweede aanbieding (start 2013)

(1) Status van de bedrijfsactiviteiten
Obligatiehouders van de Genmed II Bedrijfsobligatie zijn door Genmed onder andere als volgt geinformeerd over
de status van de activiteiten van Genmed. Genmed stelt dat zij voor het eerste product (paracetamol) de
vergunningtrajecten met succes heeft doorlopen, dat Genmed paracetamol heeft geproduceerd, dat Genmed in een
gunstige uitgangspositie zit, dat Genmed uitstekende toekomstverwachtingen heeft en dat mogelijke bedreigingen
voor Genmed worden beperkt vanwege een ‘vliegende start door contracten met grote distributeurs’ en
‘contracten met belangrke dienstverleners van Genmed’. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat deze beweringen
feitelijk onjuist zijn dan wel een onjuist beeld geven van de situatie waarin Genmed zich bevindt. Tot in ieder
geval 17 januari 2013 is er geen paracetamol geproduceerd in opdracht van Genmed, noch andere medicijnen.
Genmed heeft alle benodigde papieren voor distributie van paracetamol in Nederland, Belgie, Luxemburg, lerland,
Groot-Brittannië, Duitsiand en Frankrijk, maar Genmed heeft geen afzet kunnen bewerkstelligen in deze landen
(in ieder geval tot 4 februari 2013). Van een ‘vliegende start’ is derhalve geen sprake en Genmed heeft geen
contracten met enig distributeur, noch belangrijke dienstverlener aan de AFM kunnen overleggen.

(2) Financiële positie Genmed
Obligatiehouders van de Genmed II Bedrijfsobligatie zijn door Genmed onder andere als volgt geinformeerd over
de financiële positie van Genmed. Genmed stelt dat zij sinds de oprichting een (afgerond) verlies heeft gedraaid
van € 1.350.000,-. Genmed vermeldt hier geen datum bij. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het eigen
vermogen van Genmed op 31 december 2011 € 1.350.247,- negatiefbedraagt. Uit onderzoek van de AFM blijkt
tevens dat Genmed tot en met 2012 verlies heeft geleden. Dat betekent dat het verlies van Genmed op het moment
van aanbieden van de Genmed II Bedrijfsobligatie (vanaf het eerste kwartaal van 2013) groter is dan het bedrag
genoemd in Brochure 2013 (€ 1.350.000,-).

Citaat uit de Form 10-Q gedeponeerd bij de SEC op 26 november 2012.
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(3) Mogelijkheid tot verhaal op Genmed Holding Corporation

Obligatiehouders van de Genmed II Bedrijfsobligatie zijn door Genmed geinformeerd dat Genmed Holding
Corporation mede hoofdelijk aansprakelijk is. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de activa van Genmed
Holding Corporation naar nul zijn afgewaardeerd. Het totale tekort van Genmed Holding Corporation
(accumulated deficit) bedraagt op 20 september 2012 S 76,570,330 en er is gerede twijfel of Genmed Holding
Corporation haar activiteiten kan continueren (“substantial doubt about the Companys’ ability to continue as a
going concern 7)• Daarnaast wordt Genmed Holding Corporation onderzocht door het Amerikaanse FBI wegens
mogelijke koersmanipulatie. In een persbericht van de FBI van 14 februari 2013 wordt Genmed Holding
Corporation genoemd als één van de ondernemingen waarbij door gehaaide marketing-campagnes, misleidende
persberichten, betalingen aan personen die de aandelen moesten promoten en ‘cross-trading’ tussen personen
betrokken bij bet vermoedelijk complot, de aandelenkoers mogelijk is gemanipuleerd. Dit terwijl de
daadwerkelijke activiteiten binnen deze ondernemingen, waaronder Genmed, geen aanleiding geven tot
koersstijgingen, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan bedrijfsactiviteiten.

Obligatiehouders van de Genmed II Bedrijfsobligatie zijn niet geinformeerd door Genmed over de fInanciële
positie van Genmed Holding Corporation, het FBI-onderzoek naar manipulatie van de aandelenkoers van Genmed
Holding Corporation en bet gevolg van deze feiten, namelijk dat het niet reëel is dat obligatiehouders hun
vorderingen kunnen verhalen op Genmed Holding Corporation.

2.2 Oordeel

2.2.1 Onjuiste informatie

Eerste aanbieding
Uit bet onderzoek van de AFM blijkt samengevat bet volgende: in Brochure 2010 werd melding gemaakt van bet
feit dat Genmed vanaf 6 april 2010 paracetamol kon aanbieden en vermarkten. Uit bet onderzoek van de AFM is
gebleken dat Genmed voor het eerst in februari 2012 over de benodigde papieren beschikte voor productie van
paracetamol door de producent in Turkije. Waar in Brochure 2010 er nog van was uitgegaan dat Genmed haar
eerste omzet zou realiseren in bet 3e kwartaal van 2010 en dat zij een definitieve order had binnengehaald van $9,5
miljoen groot, blijkt dat tot (in ieder geval) l7januari 2013 er geen medicijnen zijn geproduceerd in opdracht van
Genmed, noch verkocht door Genmed. De ‘definitieve order’ blijkt niet definitief.

Genmed (heeft) feitelijk onjuiste informatie verstrekt over de productie van paracetamol door Genmed, de
uitgangspositie waarin Genmed zich bevindt en de toekomstverwachtingen van de onderneming. Dit betreft
derhalve feitelijk onjuiste informatie ten aanzien van onder meer de aard van het product en de hoedanigheid van
de handelaar waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neernt of kan nemen, dat hij
anders niet had genomen.

Citaat uit de Form 10-Q gedeponeerd bij de SEC op 26 november 2012.
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Tweede aanbieding
Uit het onderzoek van de AFM blijkt samengevat het volgende: in Brochure 2013 is onder andere opgenomen dat
Genmed paracetamol heeft geproduceerd en aangeboden, dat het bedrijf zich in een gunstige uitgangspositie
bevindt en er sprake is van uitstekende toekomstverwachtingen. Deze beweringen zijn feitelijk onjuist. Tot in ieder
geval 17 januari 2013 is er geen paracetamol geproduceerd in opdracht van Genmed, noch andere medicijnen. In
de landen waar Genmed over de benodigde papieren beschikt om paracetamol te kunnen distribueren heeft
Genmed geen afzet kunnen bewerkstelligen.

Genmed (heeft) feitelijk onjuiste informatie verstrekt over de productie van paracetamol door Genmed, de
uitgangspositie waarin Genmed zich bevindt en de toekomstverwachtingen van de onderneming. Dit betreft
derhalve feitelijk onjuiste informatie ten aanzien van onder meer de aard van het product en de hoedanigheid van
de handelaar waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nernen, dat hij
anders niet had genomen.

2.2.2 Misleidende omissie

Eerste aanbieding
Uit het onderzoek van de AFM blijkt samengevat het volgende: de door de obligatiehouders ingelegde gelden zijn
niet besteed zoals in Brochure 2010 omschreven. De gelden zijn niet gebruikt voor de financiering van de
vergunningaanvraag en registratie van de generieke medicijnen Amoxicillin, Ciprofloxacin, Ibuprofen,
Diclofenac, Atorfasatin en Desloratadine. Er is niet voor iedere € 400.000,- die met de eerste aanbieding is
opgehaald een aanvraagtraject gestart voor één van deze zes medicijnen. Obligatiehouders zijn niet geInformeerd
hoe de gelden die zijn opgehaald met de eerste aanbieding (ten minste 1,9 miljoen euro) wel zijn besteed.

De exacte besteding van de gelden is niet gebleken uit het onderzoek van de AFM. Wel blijkt uit het onderzoek
van de AFM dat de rente die obligatiehouders krijgen uitbetaald tenminste deels wordt betaald uit de door henzelf
ingelegde gelden. Met betrekking tot de besteding van de ingelegde gelden is verder van belang dat Genmed een
nieuwe bedrijfsactiviteit is gestart, te weten de verkoop van medische hulpmiddelen. De financiële positie van
Genmed is sinds het aangaan van de obligatieovereenkomsten sterk verslechterd. Genmed heeft tot op heden geen
omzet gemaakt uit de productie van medicijnen en ieder j aar verlies gemaakt.

Ook de financiële positie van de moederonderneming waarop obligatiehouders hun vorderingen zouden kunnen
verhalen in het geval Genmed niet aan haar verplichtingen voldoet, te weten Genmed Holding Corporation, is
sterk verslechterd. De activa van Genmed Holding Corporation zijn naar nul afgewaardeerd en bet totale tekort op
20 september 2012 bedraagt $ 76,570,330. Daarnaast loopt er een FBI-onderzoek naar manipulatie van de
aandelenkoers van Genmed Holding Corporation.

De AFM heeft vastgesteld dat Genmed informatie niet heeft verstrekt aan de obligatiehouders van de eerste
aanbieding die essentieel is voor deze obligatiehouders om zich een oordeel te vormen over (i) de besteding van de
ingelegde gelden, (ii) de status en opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten, (iii) de financiële positie van Genmed
en (iv) de mogelijkheid om de vordering te verhalen op Genmed Holding Corporation. Naar bet oordeel van de
AFM dienen de obligatiehouders tenminste over deze feiten geInformeerd te worden orn een besluit te kunnen
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nemen over het behoud of het van de hand doen van de obligaties of om een contractueel recht te kunnen
uitoefenen. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat Genmed essentiële informatie, die de gemiddelde consument
nodig heeft om een geInforrneerd besluit te nemen over een overeenkomst, heeft weggelaten waardoor deze
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

Tweede aanbieding
Met betrekking tot de financiële positie van Genmed is gebleken dat het verlies van Genmed op het moment van
aanbieden van de Genmed II Bedrijfsobligatie (vanafhet eerste kwartaal van 2013) groter is dan het bedrag
aangegeven in Brochure 2013 (€ 1.350.000,-). Door het ontbreken van de datum van het vermelde bedrag in
Brochure 2013 wordt de verwachting bij de consument gewekt dat het recente gegevens zijn, terwijl deze
vermelding niet correspondeert met hetgeen in de j aarrekening 2011 van Genmed is opgenomen in combinatie met
het verlies van Genmed in 2012.

Dc financiële positie van de moederonderneming die mede hoofdelijk aansprakelijk is, Genmed Holding
Corporation, is slecht. De activa van Genmed Holding Corporation zijn naar mil afgewaardeerd en het totale tekort
op 20 september 2012 bedraagt $ 76,570,330. Daamaast loopt er een FBI-onderzoek naar manipulatie van de
aandelenkoers van Genmed Holding Corporation.

Dc AFM heeft vastgesteld dat Genmed informatie niet heeft verstrekt aan de obligatiehouders van de tweede
aanbieding die essentieel is voor de obligatiehouders om zich een oordeel te vormen over de financiële positie van
Genmed alsook de mogelijkheid om de vordering te verhalen op Genmed Holding Corporation. Naar het oordeel
van de AFM dienen obligatiehouders ten minste over deze feiten geInformeerd te worden om een besluit te kunnen
nemen of zij een obligatieovereenkomst aangaan met Genmed en dienen obligatiehouders tenminste over deze
feiten geInformeerd te worden om een besluit te kunnen nemen over het behoud of het van de hand doen van de
obligaties of om een contractueel recht te kunnen uitoefenen. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat Genmed
essentiële infonnatie, die de gemiddelde consument nodig heeft om een geInformeerd besluit te nemen over een
overeenkomst, heeft weggelaten waardoor deze consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan
nemen, dat hij anders niet had genomen.
De AFM is op grond van artikel 3.4, derde en vierde lid, juncto 2.10, derde lid, Whc bevoegd een last onder
dwangsom op te leggen waaraan voorschriften worden verbonden indien een overtreding van afdeling 3A van
Titel 3 van Bock 6 van het BW heeft plaatsgevonden. Ingevolge artikel 1.1, aanhef en onder k, Whc wordt onder
een overtreding verstaan “een inbreuk ofeen intracommunautaire inbreuk”. Op grond van artikel 1.1, aanhef en
onder f’, Whc kwalificeert “elk handelen ofnalaten dat in strUd is met een van de wettelUke bepalingen, bedoeld in
de bj/lage bU deze wet, en dat schade toebrengt ofkan toebrengen aan de collectieve belangen van consumen ten”
als een inbreuk. Naar het oordeel van de AFM is hiervan sprake flu de geconstateerde oneerlijke handelspraktijk,
gelet op het aantal obligatiehouders dat thans in het ongewisse verkeert, schade toebrengt of kan toebrengen aan
de collectieve belangen van consumenten.

Mogelijke andere overtredingen
Bovengenoemde overtredingen zijn de overtredingen die de AFM door eigen onderzoek heeft kunnen vaststellen.
Daardoor is er geen zekerheid over de vraag of niet meer feitelijk onjuiste informatie en/of misleidende omissies
in de informatievoorziening van Genmed aan obligatiehouders aanwezig zijn.
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3. Last onder dwangsom

Op grond van het vorenstaande besluit de AFM op grond van artikel 3.4, derde en vierde lid, juncto 2.10, derde
lid, Whc aan Genmed een last onder dwangsom met voorschriften op te leggen wegens overtreding van:
- artikel 8.8 Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef en onder a,juncto artikel 6:193c, eerste lid, BW

doordat Genmed feitelijk onjuiste informatie over Genmed (heeft) verstrekt aan obligatiehouders
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij
anders niet had genomen; en

- artikel 8.8 van de Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef en onder a,juncto artikel 6:193d, eerste en
tweede lid, BW door het niet verstrekken van essentiële informatie aan obligatiehouders welke de
gemiddelde consument nodig heefi om een geinformeerd besluit over een transactie te nemen, waardoor
de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had
genomen.

De last onder dwangsom strekt ertoe dat Genmed binnen tien werkdagen na dagtekening van de last onder
dwangsom aan het volgende voldoet:

A. Met betrekking tot de eerste aanbieding.

1. Genmed staakt de overtreding met betrekking tot de eerste aanbieding door de onjuiste informatie die zij
heeft verstrekt aan obligatiehouders te rectificeren. Daarbij komt aan de orde:

• Dat Genmed niet vanaf 6 april 2010 paracetamol kon aanbieden en vermarkten.
• Dat de definitieve order van $9,5 miljoen uit Bagdad in Irak niet definitief was.

2. Genmed staakt de overtreding met betrekking tot de eerste aanbieding door de volgende essentiële
informatie aan obligatiehouders van de eerste aanbieding te verstrekken:

• De hiemavolgende informatie aangaande de besteding van de door de obligatiehouders ingelegde
gelden:

De totale inleg van de obligatiehouders in €.
Het bedrag van de inleg (in €) wat tot het moment van informeren is besteed aan
vergunning- en registratieaanvragen voor medicijnen.
Het bedrag van de inleg (in €) wat tot het moment van informeren is besteed aan rente
uitkeringen aan obligatiehouders.
Het bedrag van de inleg (in €) wat tot het moment van informeren is besteed aan de
bedrijfsactiviteit verkoop van medische hulpmiddelen.
Het bedrag van de inleg (in €) tot het moment van informeren is besteed aan de kosten
om de ernissie te dragen en algemene bedrijfskosten.
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• De hiernavolgende informatie aangaande de status en opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten:
- Inzage in de status van de productie van medicijnen in opdracht van Genmed tot het

moment van informeren.
- Inzage in de opbrengsten uit medicijnverkoop tot het moment van informeren.

• De huidige financiële positie van Genmed. Daarbij komt aan de orde:
- De meest recente vastgestelde jaarcijfers.
- Indien deze cijfers niet het jaar 2012 beslaan: een toelichting met onderbouwing over de

inkornsten en uitgaven van Genmed in 2012.
- Het totale verlies in € van Genmed op het moment van informeren.

• De hiernavolgende informatie aangaande Genmed Holding Corporation, vanwege de relevantie
voor de mogelijkheid tot verhaal op Genmed Holding Corporation:
- Het totale verlies in € van Genmed Holding Corporation op het moment van informeren.
- De gerede twijfel of Genmed Holding Corporation haar bedrijfsactiviteiten kan

continueren.
- De gevolgen van het FBI-onderzoek naar manipulatie van de aandelenkoers van Genmed

Holding Corporation voor de verhaalspositie.

B. Met betrekking tot de tweede aanbieding.

1. Genmed staakt de overtreding met betrekking tot de tweede aanbieding door de onjuiste informatie die zij
verstrekt en heeft verstrekt aan obligatiehouders te rectificeren. Daarbij komt aan de orde:

• Dat Genmed geen paracetamol heeft geproduceerd en aangeboden.
• Er geen sprake is van een gunstige uitgangspositie voor Genmed.
• Er geen sprake is van uitstekende toekomstverwachtingen voor Genmed.

2. Genmed staakt de overtreding met betrekking tot de tweede aanbieding door de volgende essentiële
infonnatie aan obligatiehouders van de tweede aanbieding te verstrekken:

• De hiernavolgende infonnatie aangaande de status van de bedrijfsactiviteiten:
- Inzage in de status van de productie van medicijnen in opdracht van Genmed tot het

moment van informeren.
- Inzage in de afzetmogelijkheden van paracetamol in de landen Nederland, België,

Luxemburg, lerland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk tot het moment van
informeren.

• De huidige financiële positie van Genmed. Daarbij komt aan de orde:
- Het totale verlies in € van Genmed op het moment van informeren.
- Een gedetailleerde toelichting waarvan de rente wordt betaald die Genmed aan de

obligatiehouders uitkeert, dan we! zal uitkeren.
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De hiernavolgende informatie aangaande Genmed Holding Corporation, vanwege de relevantie
voor de mogelijkheid tot verhaal op Genmed Holding Corporation:
- Het totale verlies in € van Genmed Holding Corporation op het moment van informeren.
- De gerede twijfel of Genmed Holding Corporation haar bedrijfsactiviteiten kan

continueren.
- Het FBI-onderzoek naar manipulatie van de aandelenkoers van Genmed Holding

Corporation.

C. Genmed maakt de gegevens onder A en B duidelijk, begrijpelijk en ondubbeizinnig schriflelijk bekend
aan de obligatiehouders en publiceert de gegevens op haar website.

Voorschriften
De AFM verbindt op grond van artikel 3.4, vierde lid, Whc, juncto artikel 2.10, derde lid, Whc, voorschrifien aan
de last onder dwangsorn. Deze voorschriften strekken ertoe dat Genmed aan de AFM aantoont dat zij de
overtredingen met betrekking tot de eerste en tweede aanbieding van obligaties heeft gestaakt. Genmed dient
binnen tien werkdagen na dagtekening van de last onder dwangsom te voldoen aan de volgende voorschriften:

1. Genmed verstrekt aan de AFM een gedetailleerde onderbouwing van de bedragen genoemd onder A.2 en
B.2. Een gedetailleerde onderbouwing betekent dat voor de AFM inzichtelijk is welke individuele posten
samen de bedragen vormen.

2. Genmed verstrekt aan de AFM kopieen van de informatieverstrekking aan de obligatiehouders van de
eerste aanbieding en van de tweede aanbieding waarmee zij de overtreding met betrekking tot de eerste
aanbieding, respectievelijk de tweede aanbieding heeft gestaakt. Van de informatie die per post dan wel
per e-mail aan individuele obligatiehouders is verzonden, ontvangt de AFM steeds een bewijs van
verzending.

Dwangsom
De dwangsom bedraagt € 4.000 (zegge: vierduizend euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de
overschrijding van de genoemde tennijn dat Genmed niet voldoet aan de last onder dwangsom met voorschriften,
met een maximum van € 80.000 (zegge: tachtigduizend euro). De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het
maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de
beoogde werking van de last onder dwangsom. De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom
en het maximaal te verbeuren bedrag rekening gehouden met de zwaarte van de overtreding en de beoogde
werking van de oplegging van de definitieve last onder dwangsom. Indien Genmed niet voldoet aan de last onder
dwangsom met voorschriften, is de dwangsom na het verbeuren onmiddellijk opeisbaar door de AFM. Het maken
van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. De AFM zal de eventuele kosten van aanmaning tot
betaling van de verbeurde dwangsommen en van de wettelijke rente voor rekening van Genmed doen komen.



Datum

Ons kenmerk

Pagina 12 van 14

Openbaarmaking
De AFM zal onderhavig besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom met voorschriflen openbaar maken
op grond van het bepaalde in artikel 3.4, vierde lid, Whc juncto artikel 2.23 Whc twee weken na dagtekening van
dit besluit, tenzij Genmed de beschikking zelf heeft openbaar gemaakt of heeft doen openbaar maken.

Twee weken na dagtekening van de last onder dwangsom met voorschriften zal de openbaarmaking plaatsvinden
door:
a. publicatie van het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom met voorschriften op de website van

deAFM; en
b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze last onder dwangsom met voorschriften grijs gemarkeerde gegevens.
Deze informatie zal dus in de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als
vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van vijf werkdagen na dagtekening van
deze last onder dwangsom met voorschriften aan de AFM kenbaar maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren.

“AFM eist informatie voor beleggers over Genmed B. V.

Genmed B. V (Genmed,) moet meer informatie geven aan beleggers die obligaties hebben gekocht ofwillen kopen.
Daarnaast moet Genmed al verstrekte informatie rectficeren. Dat eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in
een last onder dwangsom. Als de onderneming hier niet binnen de gestelde termUn aan tegemoet korn4 moet ze
4.000 euro betalen voor iedere dag dat ze deze maatregelen niet trefi.

Prospectus

Genmed staat niet geregistreerd bli de AFM Het bedri,)fbiedt in Nederland obligaties aan zoals bedoeld in de Wet
op hetfinancieel toezicht (Wft). De totale tegenwaarde van de aanbiedingen bedroeg over een periode van twaaf
maanden minder dan 62.500.000,-. Daarom was voor deze aanbiedingen geen prospectus verplicht.

MedicUnen
Genmed bood beleggers sinds 2010 de mogelkheid om geld te lenen aan de onderneming door middel van de
uitgfle van obligaties (eerste aanbieding). Genmed maakte voor deze aanbieding gebruik van een brochure en een
website (www.genmedobligaties.nl). Zoals beschreven in deze brochure van Genmed zlin de aangetrokken gelden
bestemd voor definanciering van de vergunningaanvraag en de registra tie in een aantal Europese landen van de
generieke medicUnen Amoxicillin, CproJloxacin, Ibuprofen, Diclofenac, Atorfasatin en Desloratadine.

Sindsjanuari 2013 biedt Genmed obligaties aan onder de naam “GenmedIIBedrjfsobligaties”(tweede
aanbieding). Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een brochure en een website “nl.genmed.nl). Zoals beschreven
in deze brochure van Genmed zUn de aangetrokken gelden bestemd voor de ontwikkeling en registratie van
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nieuwe generieke medicUnen, het inrichten van verkoop-, marketing- en promotiekanalen en het vergroten van het
werkkapitaal.

De AFM is een onderzoek begonnen naar Genmed, omdat de aanbieder beleggers onjuiste en te weinig informatie
geeft. Genmed moet het volgende schrfielUk bekend maken aan de betrokken beleggers en publiceren op haar
website:

Welke informatie moet Genmed geven?

Te verstrekken informatie over de eerste aanbieding:
• De (wUze van) besteding door Genmed van de inleg van obligatiehouders.
• Het moment waarop Genmedparacetamol kon aanbieden.
• Definitieve orders voorparacetamol.
• Ofer medicUnen zUn geproduceerd ofer opbrengsten zUn uit medicnverkoop.
• Definancielepositie ian Genmed.
• De moederondernerning Genmed Holding Corporation, vanwege de mogelkheid tot verhaal op deze

onderneming.

Te verstrekken informatie over de tweede aanbieding:
• Dc productie van paracetamol, de uitgangspositie en de toekomstverwachtingen van Genmed.
• Dc productie van medicUnen voor Genmed en de opbrengsten uit medicjnverkoop.
• Definanciële positie van Genmed.
• De moederonderneming Genmed Holding Corporation, vanwege de mogelkheid tot verhaal op deze

onderneming.

Belang voor beleggers

Deze informatie is van belang voor consumenten die obligaties van Genmed hebben gekocht en/ofmogelk zullen
kopen. Met deze gegevens kunnen zj een besluit nemen over het uitoefenen van hun contractuele rech ten en een
gemnformeerd besluit nemen over even tuele aanschafvan obligaties.

Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Genmed een oneerlUke handelspraktUk, zoals bedoeld in
artikel 6:193b, artikel 6:193c en artikel 6: 193d ian het Burgerlk Wetboek. Dit levert een overtreding op ian
artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(’n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. BU vragen ofkiach ten kunt u contact opnemen
met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut,.

Dc AFM bevordert eerlj/ke en transparantefinanciele markten. Wj zUn onaJhankelUke gedragstoezichthouder op
de markten van sparen. lenen, beleggen en verzekeren. Dc AFM bevordert zorgvuldige financiële diensiverlening

aan consumenten en ziet toe op een eerlUke en efficiente werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het
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vertrouwen van consumenten en bedrUven in definanciele markten te versterken, ook internationaal. Op deze
inanier draagt de AFM bU aan de welvaart en de econornische reputatie van Nederland.”

Let op: de AFM kan, al naar gelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.

4. Rechtsgangverwijzing

Jedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrifi kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 ), per e-mail (alleen naar
e-mailadres @afm.nI) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)
worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website
worden toegelicht. Dat een bezwaarschrifl niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt
verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

Was getekend.

Bijlage: het onderzoeksrapport met kenmerk

___________


