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46845RJ/JU

OPRICHTING
Heden, vijfentwintig oktober tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, Mr. Hendrik
Jan Jacobs, notaris te Zaanstad, kantoorhoudende te Zaandam:
de heer JEAN-LOUIS CHRISTIAN NICOLAS BERTHOLET, wonende Krommeven
28 te 1567 BD Assendelft, geboren te Zaanstad op negenentwintig juli
negentienhonderd tweeëntachtig (Nederlandse identiteitskaart nummer: IX253JB78,
uitgegeven te Zaanstad op zesentwintig april tweeduizend elf, geldig tot
zesentwintig april tweeduizend zestien), gehuwd, ten deze handelende in zijn
hoedanigheid van zelfstandig bevoegd vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
BERTHOLET HOLDING B.V., gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende
Krommeven 28 te 1567 BD Assendelft, postadres Krommeven 28 te 1567 BD
Assendelft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel,
welke inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam onder nummer 34250149, hierna te noemen: de oprichter.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde bij deze akte een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vennootschap draagt de naam: Grond Investering Uitgeest B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.
Doel
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel:
a. het beleggen van vermogen in onroerende zaken en hypothecaire
schuldvorderingen alsmede het exploiteren van onroerende zaken;
b. het deelnemen in, financieren van, zich interesseren bij en samenwerken met
andere ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect;
c. het beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden en
vermogensbestanddelen;
d. het voeren van de directie over andere ondernemingen;
e. de bemiddeling in, alsmede de aan- en verkoop, exploitatie, beheer en
ontwikkeling van onroerende zaken;
f. het verstrekken van borgstellingen en het verlenen van andere zekerheden voor
de verplichtingen van zowel met de vennootschap in een groep verbonden
andere vennootschappen, als van andere natuurlijke en rechtspersonen;
g. het afsluiten van pensioen- en lijfrenteovereenkomsten met en ten behoeve van
werknemers der vennootschap of van met haar gelieerde ondernemingen;
h. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan op
enigerlei wijze bevorderlijk kan zijn.
Kapitaal en aandelen
Artikel 3
Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één euro
(€1,00) elk.
Artikel 4
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1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.
Aandeelhoudersregister
Artikel 5
Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk
Wetboek.
Vruchtgebruik/pandrecht
Artikel 6
1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De
aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik of
pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder:
indien dit bij de vestiging van het beperkte recht is bepaald, al dan niet
onder een opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de
aandeelhouder en de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder is
overeengekomen, of
indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door
partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk
Wetboek anders is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of
pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of
pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is
bepaald.
Levering van aandelen
Artikel 7
1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een
aandeel door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de levering of
vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte
waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk
Wetboek.
Bestuur
Artikel 8
1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één bestuurder.
2. De bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling
van haar taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en
de met haar verbonden onderneming.
4. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur van de
vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe
aangewezen persoon.
Vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. Rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, welke de vennootschap
verricht jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de
vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in de
gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het
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kapitaal van de vennootschap behoren, en waarbij de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten,
worden schriftelijk vastgelegd.
Jaarrekening
Artikel 10
1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de
aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een
jaarverslag op te maken.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder.
Indien daaraan zijn handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt.
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening,
tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van
de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene
vergadering en door degene die haar heeft verleend.
b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door
generlei voordracht beperkt.
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek
schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een
jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de
algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore
aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
Vaststelling jaarstukken
Artikel 11
1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te
verlenen aan de bestuurder voor het door hem in het desbetreffende boekjaar
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid
aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Indien er één vergadergerechtigde is die tevens de bestuurder van de
vennootschap is, geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder
tevens als vaststelling in de zin van lid 1 en strekt deze tevens tot kwijting aan
de bestuurder.
Winstbestemming
Artikel 12
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen,
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet
of deze statuten moeten worden aangehouden.
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2.

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien
het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden.
3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel
bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
Algemene vergadering
Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente
waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Indien de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet is vastgesteld
overeenkomstig artikel 11 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene
vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 15. Overige
vergaderingen worden gehouden op verzoek van de bestuurder alsmede
overeenkomstig de regelingen in de wet.
3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
Besluitvorming
Artikel 14
1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet geen
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.
Besluitvorming buiten vergadering
Artikel 15
1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een
vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van
besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De
stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid
van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van
de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of
elektronisch is vastgelegd. De bestuurder wordt voorafgaand aan de
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten
omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet bepaald van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten
minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist
voor het desbetreffende besluit.
Ontbinding
Artikel 16
1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de
bestuurder, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent de bestuurder is dan van
toepassing op de vereffenaar.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
Slotverklaringen
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De comparant verklaarde tenslotte:
A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL
1. Voor de eerste maal is de heer Jean-Louis Christian Nicolas Bertholet, hiervoor
genoemd, bestuurder van de vennootschap.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december
tweeduizend twaalf.
3. Bij de oprichting zijn geplaatst eenhonderd (100) aandelen,
vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van eenhonderd euro (€ 100,00),
genummerd één (1) tot en met eenhonderd (100).
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter, met
eenhonderd euro (€ 100,00), verdeeld in eenhonderd (100) aandelen,
genummerd één (1) tot en met eenhonderd (100).
5. Het geplaatste aandeel wordt volgestort op de wijze en onder de bepalingen
hierna sub B en C vermeld. Waar daarbij sprake is van de vennootschap, wordt
daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap.
B. STORTING IN GELD
Het geplaatste aandeel wordt door de oprichter volgestort in geld.
C. AANVAARDING STORTINGEN
De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap
aanvaard.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaandam, gemeente Zaanstad, op de datum
in het hoofd dezer akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van
deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet,
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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Artikel 1.

Definities

1.

In deze voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd die in het enkelvoud dezelfde
betekenis hebben als in het meervoud en vice versa, tenzij duidelijk anderszins aangegeven:
Aflossingsbedrag: het aan het einde van de Looptijd van de obligaties door de Vennootschap aan
een Obligatiehouder verschuldigd bedrag
Beheerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58129618, door de Vennootschap
aangewezen voor het beheer en de administratie van haar onderneming

Couponrente: de door de Vennootschap aan de Obligatiehouder verschuldigde rente over de
Obligaties
Looptijd: de looptijd van de Obligaties zoals omschreven in artikel 4.7 van deze Voorwaarden
Hoofdsom: de vordering per Obligatiehouder op de Vennootschap gelijk aan de Nominale
Waarde van diens Obligatie
Memorandum: het informatiememorandum van de Vennootschap d.d. 6 augustus 2013
Nominale Waarde: de nominale waarde per Obligatie zoals omschreven in artikel 3 van deze
Voorwaarden
Object: de door de Vennootschap met de Obligatielening aan te schaffen registergoederen
Obligatie: een door de Vennootschap uitgegeven op naam gestelde vordering met een nominale
waarde van € 25.000,- waaraan de rechten zijn verbonden zoals omschreven in de Voorwaarden
Obligatiehouder: de houder van een of meerdere Obligaties zoals omschreven in het Register
Obligatielening: het totaal van de Nominale Waarde van de uitgegeven Obligaties
Obligatievoorwaarden: deze op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de
Vennootschap van toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Register: het register van obligatiehouders zoals bijgehouden door of namens de Vennootschap
Rentedatum: de data waarop de Vennootschap is gehouden om aan de Obligatiehouders haar
renteverplichting te voldoen, zijnde in beginsel op 30 juni en 31 december van ieder jaar
gedurende de Looptijd en op de einddatum van de looptijd
Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders Grondfonds, statutair gevestigd te Amsterdam
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58488677.
Uitgiftedatum: de datum van uitgifte van de Obligaties zoals genoemd in artikel 4.5 van deze
Voorwaarden
Uitgevende instelling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond
Obligatie Fonds I B.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 56340990
Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond Obligatie Fonds
I B.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56340990
Vergadering: de Vergadering van Obligatiehouders zoals genoemd artikel 17 van deze
Voorwaarden
Voorwaarden: deze op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de Vennootschap van
toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Zekerheden: de ten behoeve van de Stichting op Objecten gevestigde eerste hypotheekrechten

2.

De kopjes boven de Artikelen in deze obligatievoorwaarden dienen uitsluitend ter verduidelijking
en dienen bij de interpretatie van deze obligatievoorwaarden buiten beschouwing te worden
gelaten.

Artikel 2.
1.

Werkingssfeer

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Vennootschap uitgegeven Obligaties zoals
omschreven in deze Voorwaarden. Door inschrijving op de Obligaties aanvaardt de
Obligatiehouder deze Voorwaarden onvoorwaardelijk, wordt hij geacht met de inhoud ervan en
het Memorandum bekend te zijn en verklaart hij zich aan de inhoud daarvan te conformeren.

2.

De Obligatiehouder wordt ermee geacht bekend te zijn dat hij door de aanschaf van Obligaties
belegt buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nu de Vennootschap bij de
uitgifte van de Obligaties niet is gehouden aan de bepalingen van Hoofdstuk 5 van de Wet op het
financieel toezicht.

Artikel 3.
1.

Obligaties

De Vennootschap geeft met inachtneming van de bepalingen uit deze Voorwaarden Obligaties op
naam uit aan de Obligatiehouder(s). De Obligatie is een vordering op naam die de
Obligatiehouder heeft op de Vennootschap.

2.

Het totaal van de Obligatielening bestaat uit 600 Obligaties. De Obligaties zijn genummerd van 1
tot en met 600. Van de obligaties worden geen fysieke bewijzen afgegeven.

3.

Elk van de Obligaties heeft een Nominale Waarde van € 25.000,-, exclusief emissiekosten van
1,00% (één procent) van de Nominale Waarde. De Nominale Waarde is gelijk aan de hoofdsom
per Obligatie.

Artikel 4.
1.

Inschrijving

De mogelijkheid tot inschrijving op de Obligaties vangt aan op 6 augustus 2013. Inschrijven op
de Obligaties is niet meer mogelijk wanneer de inschrijving voor de uitgifte van Obligaties is
voltekend, zijnde bij het bereiken van de door de Vennootschap beoogde totale waarde van de
Obligatielening van € 15.000.000,- of bij het bereiken van de door de Vennootschap vast te
stellen einddatum. Inschrijvingen geschieden door middel van het door de Vennootschap
verstrekte inschrijfformulier.

2.

Na ontvangst van het inschrijfformulier door de Vennootschap ontvangt de (toekomstige)
Obligatiehouder binnen 5 (vijf) werkdagen een bevestiging van de inschrijving.

3.

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier en niet eerder dan dat
de Vennootschap alle benodigde stukken heeft ontvangen.

4.

De Vennootschap behoudt zich expliciet en zonder opgaaf van redenen het recht voor om:
i)

de in lid 1 van dit artikel genoemde inschrijvingsperiode te verlengen of te verkorten;

ii)

het aantal uit te geven Obligaties te wijzigen (zowel verlagen als verhogen);

iii)

de Obligatielening geheel te annuleren indien zulks in het belang van de
Obligatiehouders is;

iv)

een individuele inschrijving van een Obligatiehouder geheel of gedeeltelijk te weigeren
of te wijzigen waarbij reeds gedane stortingen aan Obligatiehouder worden gestorneerd
binnen een termijn van 30 (dertig) dagen; en

v)
5.

de in lid 5 van dit artikel genoemde datum van uitgifte van de Obligaties te wijzigen.

De uitgifte van de Obligaties vindt doorlopend plaats, eerst vanaf 6 augustus 2013 en tot een
datum vast te stellen door de Vennootschap. De datum waarop een Obligatie is uitgegeven is
genoemd de Uitgiftedatum.

6.

Uitgifte van de Obligaties geschiedt door inschrijving daarvan in het Register.

7.

De Obligaties hebben elk een (maximale) Looptijd van 5 (vijf) jaar welke Looptijd ingaat op de
Uitgiftedatum.

Artikel 5.
1.

Betaling van inleg

De Obligatiehouder ontvangt gelijktijdig met de bevestiging van inschrijving een verzoek om de
gelden betrekking hebbende op de aanschaf van de Obligaties binnen een termijn van 7 (zeven)
werkdagen te voldoen.

2.

De betaling van de gelden behelst een opschortende voorwaarde voor de uitgifte van Obligaties.
Zulks heeft tot gevolg dat geen verplichtingen voor de Vennootschap ontstaan zo lang de
(toekomstig) Obligatiehouder niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

3.

De betalingen geschieden in euro’s en op de rekening van de Vennootschap zoals omschreven in
het betalingsverzoek.
Na de inschrijving en voor uitgifte van Obligaties brengt de Vennootschap de Obligatiehouder de
emissiekosten in rekening.

Artikel 6.
1.

Uitgifte van Obligaties

De uitgifte van Obligaties op de Uitgiftedatum heeft plaats in de volgorde van ontvangst van:

a.

een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier,

b.

kopie van een geldig legitimatiebewijs en ingeval van een rechtspersoon origine(e)l(e)
uittreksel(s) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit de
tekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt alsmede een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van die persoon,

c.

het volledig verschuldigde bedrag voor de betreffende Obligaties vermeerderd met
emissiekosten.

2.

Na uitgifte van een Obligatie ontvangt de Obligatiehouder van de Beheerder een bevestiging van
zijn (definitieve) inschrijving in het Register.

Artikel 7.
1.

Register van Obligatiehouders

De Obligaties zijn geregistreerd in het Register dat namens de Vennootschap door de Beheerder
wordt bijgehouden.

2.

Het staat de Vennootschap vrij om een andere derde te belasten met de administratie van de
Obligaties en het bijhouden van het Register. Alsdan zal de Vennootschap de Obligatiehouders
daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte brengen.

3.

Het Register is - behoudens gevallen voorzien bij wet - gesloten voor derden en ligt voor
Obligatiehouders ter inzage op het kantoor van de Beheerder.

4.

Op verzoek van een Obligatiehouder, dan wel de houder van een beperkt recht, verstrekt de
Vennootschap of de Beheerder namens haar een schriftelijk en persoonlijk afschrift uit het
Register.

5.

In het Register worden in elk geval van de Obligatiehouders de volgende gegevens bijgehouden:
-

naam en voornamen;

-

geboortedatum (indien van toepassing);

-

adres en telefoonnummer;

-

Nederlands bankrekeningnummer waarop stortingen kunnen plaatshebben;

-

de uitgiftedatum van de Obligaties;

-

het aantal door de Obligatiehouder gehouden Obligaties alsmede de nummers daarvan; en

-

de namen en adressen van eventuele pandhouders en vruchtgebruikers, de hoeveelheid en
nummers van die Obligaties alsook de datum waarop het beperkte recht werd gevestigd.

6.

Elke Obligatiehouder is gehouden om eventuele wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in lid
5 van dit artikel tijdig, volledig en correct aan de Vennootschap door te geven bij gebreke

waarvan de Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de daaruit vloeiende
gevolgen.
Artikel 8.
1.

Status Obligaties

De Obligaties vormen een directe en onvoorwaardelijke verplichting van de Vennootschap jegens
de Obligatiehouders. De Obligaties zijn onderling gelijk in rang en daartussen bestaat geen
verschil in preferentie.

2.

De vorderingen van de Obligatiehouder op de Vennootschap uit hoofde van de Obligaties
strekkende tot betaling van enig bedrag zullen indien en voor zover van toepassing zijn
achtergesteld bij alle (vorderings-)rechten van hypotheekverstrekkende of anderszins
financierende banken of financiële instellingen. Zulks brengt mee dat de vorderingen van de
Obligatiehouder uit hoofde van de Obligaties niet opeisbaar, verschuldigd of voor verrekening of
enigerlei korting vatbaar zullen zijn voordat de Vennootschap alle verplichtingen jegens de
hypotheekverstrekkende derde of anderszins financierende derde heeft voldaan.

Artikel 9.
1.

Bestemming van de Obligatielening

De opbrengst van de Obligatielening is bestemd ter financiering van de aankoop en eventuele
exploitatie van percelen onroerend goed gelegen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
(‘Objecten’), zoals omschreven in het Memorandum. De Vennootschap zal met de opbrengst
geen andere beleggingsobjecten financieren.

2.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8 lid 2 van deze Voorwaarden, is de Vennootschap
voornemens om de Objecten uitsluitend te financieren met de Obligatielening en verwacht zij
geen financiering van overige instellingen aan te trekken.

Artikel 10.
1.

Couponrente

Elke Obligatie is met ingang van de Uitgiftedatum rentedragend over de Nominale Waarde
daarvan, de Couponrente. De vaste rentevoet bedraagt 6,00% (zes procent).

2.

De Couponrente wordt halfjaarlijks achteraf uitbetaald op de Rentedatum en voor het eerst op 31
december 2013.

3.

In het geval dat de liquiditeitspositie van de Vennootschap naar het oordeel van het bestuur van
de Vennootschap ontoereikend is om de verschuldigde Couponrente uit te keren op de
Rentedatum, wordt de betalingsverplichting opgeschort en wordt het verschuldigde rentebedrag
opgeteld bij de eerstvolgende renteverplichting en dan uitgekeerd.

4.

Indien de Vennootschap de betaling van de rente overeenkomstig voorgaand lid opschort, dan
wordt deze omstandigheid uitdrukkelijk niet aangemerkt als een situatie van verzuim zoals
genoemd in artikel 16 van deze Voorwaarden.

5.

De Obligaties zijn niet langer rentedragend met ingang van het einde van de Looptijd of op de
datum van vervroegde aflossing door de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 11 van deze
Voorwaarden.

Artikel 11.
1.

Vervroegde aflossing

De Vennootschap heeft het recht, indien de liquiditeitspositie van de Vennootschap zulks
toestaat, om de Obligatielening geheel dan wel gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Alsdan is zij
niet tot vergoeding van Couponrente over de resterende Hoofdsom en Looptijd gehouden.

2.

De Vennootschap heeft tevens het recht de Obligaties vervroegd af te lossen indien er een
wijziging komt in de belastingwetgeving en/of andere wet- en regelgeving, die het naar het
oordeel van de directie van de Vennootschap niet langer wenselijk maakt dat de Obligaties
uitstaan.

3.

De Vennootschap heeft dit recht eveneens bij faillissement of bij noodregeling.

Artikel 12.
1.

Betalingen

De betaling van Couponrente en aflossingen op de Hoofdsom geschieden in EURO (€), althans in
de wettelijke munteenheid van Nederland.

2.

Betalingen door de Vennootschap zullen uitsluitend plaatshebben naar het rekeningnummer van
de Obligatiehouder zoals vermeld in het Register.

3.

Indien een Rentedatum en/of een Aflossingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, wordt de
rente respectievelijk hoofdsom betaald op de eerstvolgende werkdag. Onder “werkdag” wordt
verstaan een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag

4.

Betalingen worden geacht te zijn voldaan in de navolgende volgorde ter voldoening van:
i)

alle eventuele (bijkomende) kosten;

ii)

de verschuldigde maar nog niet betaalde Couponrente;

iii)

de Hoofdsom;

zulks alles met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6:44 BW.
Artikel 13.
1.

Belastingen

In het geval dat de Vennootschap rechtens verplicht zal worden om betalingen van hoofdsom

en/of rente uit hoofde van de Obligaties te verrichten na inhouding van of aftrek voor of wegens
bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook, die zijn opgelegd of
worden geheven door of namens de Staat der Nederlanden of enige bevoegde belastingautoriteit
daarvan of daarin, zal de Vennootschap voor de vereiste inhouding of aftrek voor rekening van de
Obligatiehouder zorgdragen en zullen geen aanvullende bedragen worden betaald aan
Obligatiehouder.
Artikel 14.
1.

Verjaring

De vorderingen inzake de Hoofdsom en Couponrente verjaren door een tijdsverloop van 5 (vijf)
jaar te rekenen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de desbetreffende vordering
opeisbaar is geworden.

Artikel 15.
1.

Overdracht

Overdracht van de Obligaties is slechts mogelijk in de gevallen voorzien bij deze overeenkomst,
niettegenstaande hetgeen bepaald in de wet.

2.

De Obligaties zijn uitsluitend verhandelbaar en te verkopen in Nederland, onder de voorwaarde
dat de Obligatiehouder op ieder moment minimaal vier Obligaties in eigendom heeft. De
Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor overdracht van de Obligaties buiten
Nederland.

3.

De Obligaties zijn slechts tussentijds verhandelbaar middels een daartoe bestemde onderhandse
akte van cessie die onverwijld na ondertekening aan de Vennootschap wordt gezonden onder
vermelding van de gegevens zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze Voorwaarden.

4.

De eigendomsoverdracht van de Obligaties alsmede de bezwaring daarvan met enig beperkt recht
worden onverwijld door de Vennootschap geregistreerd in het Register.

5.

De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt en evenmin zal een markt
in de Obligaties in stand worden gehouden door de Vennootschap.

Artikel 16.
1.

Verzuim

De Vennootschap is in verzuim indien zij:
i)

ten minste 30 (dertig) dagen in gebreke blijft in de betaling van de ten aanzien van de
Obligaties verschuldigde Hoofdsom;

ii)

zij een andere verplichting zoals genoemd in deze Voorwaarden niet nakomt terwijl zij
door de Vergadering of door de Stichting per aangetekende brief is gesommeerd om de

verplichting alsnog na te komen en er ten minste 30 (dertig) dagen nadien zijn
verstreken zonder dat de Vennootschap haar verplichtingen is nagekomen;
iii)

in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aan haar surseance van betaling
wordt verleend, zij anders dan door reorganisatie of fusie wordt ontbonden of
schriftelijk in een brief aan de Vergadering van Obligatiehouders erkent dat zij niet in
staat is om haar schulden te voldoen indien deze opeisbaar zijn geworden of een
akkoord met die schuldeisers bereikt; en

iv)
2.

haar voornaamste activiteiten staakt of dreigt te staken waardoor de Obligatiehouders

benadeeld (dreigen te) worden.
GROND OBLIGATIE FONDS I B.V.
Indien zich een of meerdere van voornoemde omstandigheden voordoen, dan zal de Stichting
handelen zoals omschreven in artikel 2 van de Trustee-overeenkomst.

Artikel 17.
1.

Vergadering van Obligatiehouders.
Statuten Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
In de navolgende gevallen zal een Vergadering plaatshebben:
Bijlage 2
i)
in alle gevallen waarin de Vennootschap zulks wenselijk acht;
ii)

op schriftelijk verzoek van de Stichting; of

iii)

op schriftelijk verzoek middels aangetekende brief van Obligatiehouders die tezamen
ten minste 30% van de uitgegeven Obligaties houden.

2.

Oproeping van de Vergadering vindt plaats middels aangetekende brief aan de Obligatiehouders
gericht aan het adres zoals vermeld in het Register. De aangetekende brief zal ten minste veertien
(14) dagen voorafgaand aan de Vergadering worden verzonden. Indien onverwijlde spoed zulks
vordert kan voornoemde termijn tot zeven (7) dagen worden beperkt.

3.

Indien zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in het eerste lid onder iii) van dit artikel,
dan is de Vennootschap gehouden om de Vergadering binnen dertig (30) dagen bijeen te roepen.

4.

De oproepingsbrief bevat ten minste de navolgende informatie:
i)

het tijdstip en locatie van de Vergadering in Nederland;

ii)

de onderwerpen die ter vergadering besproken zullen worden met uitgebreide een
toelichting daarop.

5.

Ter Vergadering wordt gestemd middels handopsteking. Elke Obligatie geeft de Obligatiehouder
recht op één stem waardoor nimmer meer dan 600 (zeshonderd) stemmen kunnen worden
uitgebracht.

6.

Ter Vergadering kan een Obligatiehouder zich slechts per schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen.

7.

Behoudens gekwalificeerde besluiten zoals genoemd in lid 8 van dit artikel worden besluiten
genomen met absolute meerderheid van stemmen.

8.

Onder gekwalificeerde besluiten worden verstaan besluiten die betrekking hebben op:
i)

de aanpassing van de looptijd en/of veranderingen van Rentedatum;

ii)

het verminderen van de reeds uitstaande Hoofdsom anders dan door reguliere aflossing;

iii)

het ontslag van een bestuurder van de Stichting en het instemmen met de benoeming van
een nieuwe bestuurder;

iv)

het veranderen van de Voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op het
onmiddellijk betalen van bedragen aan Hoofdsom, Couponrente, zulks enkel en indien
nadelig voor de Obligatiehouders.

9.

Gekwalificeerde besluiten worden genomen met 3/4e meerderheid van stemmen, terwijl ten
minste 2/3e van het aantal uit te brengen stemmen ter Vergadering aanwezig moet zijn.

10. In het geval dat niet wordt voldaan aan het laatstgenoemde voorschrift van voorgaand lid, dan zal
met inachtneming van de reguliere oproepingsformaliteiten een nieuwe vergadering
uitgeschreven moeten worden waarbij het voorstel opnieuw in stemming zal worden gebracht.
Artikel 18.
1.

Wijziging van de Obligatievoorwaarden

Deze voorwaarden kunnen voor zover dit de belangen van de Obligatiehouders niet schendt
eenzijdig door de Vennootschap worden gewijzigd.

2.

De wijziging van de Voorwaarden kan indien deze de belangen van de Obligatiehouders wel
schendt slechts geschieden na goedkeuring van de Vergadering bij gekwalificeerd besluit. Indien
de Vergadering met de wijzigingen instemt dan zijn alle Obligatiehouders daaraan gebonden.

3.

De wijziging van de Voorwaarden gaat in een week nadat de Vennootschap de Obligatiehouders
schriftelijk van de gewijzigde voorwaarden op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 19.
1.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van de Vennootschap aan de Obligatiehouders geschieden schriftelijk per
reguliere post en/of per e-mail aan de personen en bijbehorende adresgegevens zoals opgenomen
in het Register.

2.

Alle kennisgevingen van de Obligatiehouders aan de Vennootschap geschieden per reguliere post
aan het adres van de Vennootschap:
Grond Obligatie Fonds I B.V.
Wilhelminastraat 6A

1501 CT Zaandam
telefoon: 075 7600777
telefax: 075 7600770
Artikel 20.
1.

Overige bepalingen

Nietigheid, niet geldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden
laat de Voorwaarden voor het overige in stand.

2.

Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig, niet geldig of anderszins als niet in rechte
afdwingbaar dient te worden beschouwd, wordt die bepaling geconverteerd in een bepaling die
wel geldig is, met het oogmerk de gevolgen van de conversie zoveel mogelijk in
overeenstemming te laten zijn met hetgeen oorspronkelijk in deze Voorwaarden is vastgelegd.

Artikel 21.
1.

Rechts- en forumkeuze

Met uitsluiting van elk ander recht en ongeacht de (gekozen) woon- of vestigingsplaats van de
betrokkene is op deze Overeenkomst en op de Obligaties Nederlands recht van toepassing.

2.

Geschillen met betrekking tot de Obligaties worden gebracht voor de daartoe bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

GROND OBLIGATIE FONDS I B.V.

Trustee-overeenkomst
Bijlage 5

De ondergetekenden:
de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
GROND OBLIGATIE FONDS I B.V.
statutair gevestigd te Zaandam,
hierna te noemen: ‘de Vennootschap’
en
de stichting
STICHTING OBLIGATIEHOUDERS GRONDFONDS
statutair gevestigd te Amsterdam,
hierna te noemen: ‘de Stichting’
gezamenlijk (ook) te noemen ‘Partijen’,
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
-

de Vennootschap haar onderneming maakt van de aan- en verkoop van registergoederen, meer
specifiek percelen grond (hierna: ‘Objecten’);

-

de Vennootschap voornemens is om vreemd vermogen aan te trekken door de uitgifte van 600
obligaties met elk een nominale waarde van € 25.000,- en dat het vreemd vermogen zal worden
aangewend ten behoeve van de aan- en verkoop van Objecten alsmede ten behoeve van de
exploitatie daarvan;

-

de Vennootschap met het aantrekken van het vreemd vermogen een schuld ten aanzien van de
Obligatiehouders zal hebben;

-

de Stichting is opgericht om de belangen van de Obligatiehouders in de meest brede zin van het
woord te behartigen en een eerste hypotheekrecht op de Objecten verkrijgt; en

-

partijen zulks wensen vast te leggen en derhalve,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1.

Definities

1.

In deze overeenkomst worden na te noemen definities gehanteerd die in het enkelvoud dezelfde
betekenis hebben als in het meervoud en vice versa:

Bestuur: het bestuur van de Stichting
Hypotheek: het eerste recht van hypotheek zoals bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst
Nominale Waarde: de nominale waarde per Obligatie zoals omschreven in artikel 3 van de
Voorwaarden
Object: een door de Vennootschap met de Obligatielening aan te schaffen registergoed
Obligatie: een door de Vennootschap uitgegeven op naam gestelde vordering met een nominale
waarde van € 25.000,- waaraan de rechten zijn verbonden zoals omschreven in de Voorwaarden
Obligatiehouder: de houder van een of meerdere Obligaties zoals omschreven in het Register
Obligatielening: het totaal van de nominale waarde van de uitgegeven Obligaties
Obligatievoorwaarden: de op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de
Vennootschap van toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Overeenkomst: deze tussen partijen gesloten Trustee-Overeenkomst
Parallelle Schuld: de vordering van de Stichting op de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2
van de Overeenkomst
Register: het register van obligatiehouders zoals bijgehouden door of namens de Vennootschap
Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders Grondfonds, statutair gevestigd te Amsterdam
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58488677
Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond Obligatie Fonds
I B.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56340990
Vergadering: de Vergadering van Obligatiehouders zoals genoemd in de Voorwaarden en artikel
8 van de Overeenkomst
Voorwaarden: de op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de Vennootschap van
toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Zekerheden: de ten behoeve van de Stichting op zaken van de Vennootschap gevestigde
beperkte rechten
Artikel 2.
1.

Parallelle schuld en vervroegde opeisbaarheid

Overeenkomstig de schuld van de Vennootschap op de Obligatiehouders verkrijgt de Stichting
een vordering ter hoogte van de Obligatielening op de Vennootschap (‘de Parallelle Schuld’).

2.

De Stichting is gerechtigd om de Parallelle Schuld, indien het belang van de Obligatiehouders dat
bepaaldelijk vordert, op te eisen indien de Vennootschap:
i)

ondanks herhaaldelijk per aangetekende post te zijn aangemaand, tekortkomt in de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders;

ii)

in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt
ontbonden of anderszins van rechtswege het vrije beheer over haar vermogen verliest;
en/of

iii)

voornemens is om haar onderneming geheel, dan wel gedeeltelijk te staken of staakt op
een wijze die schadelijk is voor de Obligatiehouders.

3.

Het opeisen van de Obligatielening geschiedt middels aangetekende brief gericht aan het bestuur
van de Vennootschap. De brief bevat een gespecificeerde rekening met daarop alle bedragen die
de Vennootschap aan de Stichting is verschuldigd.

4.

Bij het opstellen van voornoemde rekening betrekt de Stichting eventuele aflossingen die reeds
op de Obligatielening hebben plaatsgehad en draagt zij er zorg voor dat deze bedragen op het op
te eisen bedrag in mindering worden gebracht.

5.

Indien zich een of meerdere omstandigheden voordoen zoals genoemd in lid 2 van dit artikel dan
zal de Vennootschap de Stichting daarvan onverwijld en in elk geval binnen 7 (zeven) dagen
schriftelijk op de hoogte brengen. Alsdan rust op de Stichting de verplichting om de
Obligatiehouders onverwijld op de hoogte te brengen.

6.

Indien de Stichting de Obligatielening vervroegd heeft opgeëist en de Vennootschap daaraan niet
binnen een kalendermaand gehoor geeft, is de Stichting gerechtigd om de Obligatielening in
rechte op te eisen en daartoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

7.

Betaling van de Obligatielening door de Vennootschap aan de Stichting ontslaat de
Vennootschap van haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders.

8.

Bij wijze van derdenbeding is de Stichting gehouden om de van de Vennootschap ontvangen
bedragen aan de Obligatiehouders te doen toekomen. Alsdan ontstaat een zelfstandig
vorderingsrecht van de Obligatiehouders op de Stichting naar rato.

Artikel 3.
1.

Recht van eerste hypotheek en overige zekerheden

Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen de Vennootschap uit hoofde van de Obligatielening,
daarover verschuldigde rente en hetgeen de Vennootschap aan de Obligatiehouders verschuldigd
mocht zijn verkrijgt de Stichting een eerste recht van hypotheek op de aan te schaffen Objecten.
Bij voorkeur in de vorm van een zogenaamde paraplu-hypotheek.

2.

De Vennootschap verklaart de Hypotheek te zullen verlenen en de Stichting verklaart Hypotheek
te zullen aanvaarden. Partijen dragen ervoor zorg dat ten behoeve van de vestiging een
doorlopende machtiging van de notaris wordt verleend.

3.

De totale hoogte van de hypotheken zal ten minste gelijk zijn aan de hoogte van de
Obligatielening.

4.

De Stichting is gerechtigd om de hypotheek uit te winnen indien de Obligatielening opeisbaar is
geworden overeenkomstig artikel 2 van de Overeenkomst.

5.

De Stichting kan geen afstand doen van haar hypotheekrecht behoudens de na te noemen
gevallen:
i)

de Stichting daartoe toestemming van de Vergadering verkregen heeft;

ii)

de Vennootschap naar oordeel van de Stichting voldoende andere zekerheden heeft
gesteld ter nakoming van haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders.

6.

Voor de werking van dit artikel treedt de Stichting op onder eigen naam, zulks echter altijd
handelend in het belang van de Obligatiehouders.

7.

Het is de Stichting niet toegestaan om de Hypotheek geheel of gedeeltelijk te vervreemden, dan
wel te (doen) royeren of met een beperkt recht te belasten, zulks tenzij zij daartoe toestemming
heeft gekregen van de Vergadering en dat besluit is genomen met een gekwalificeerde
meerderheid.

8.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3.7 is het de Stichting op eigen initiatief toegestaan om
de Hypotheek geheel of gedeeltelijk te vervreemden, dan wel te (doen) royeren of met een
beperkt recht te belasten indien:
i)

door de Vennootschap een bankgarantie ten behoeve van de Stichting wordt gesteld
zonder dat daardoor de mate van dekking door de zekerheid afneemt;

ii)

de Vennootschap een door de Stichting vast te stellen bedrag stort op diens
bankrekening.

9.

Het is de Vennootschap zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting niet
toegestaan om de Objecten met enig ander beperkt recht te bezwaren dan met de Hypotheek.

Artikel 4.

Bestuur van de Stichting

1.

Het Bestuur wordt gevormd op de daartoe bij statuten aangewezen wijze.

2.

De Stichting draagt ervoor zorg dat in haar statuten is bepaald dat het Bestuur en individuele
bestuurders bij gekwalificeerd besluit van de Vergadering van Obligatiehouders zoals bepaald in
de Obligatievoorwaarden kan/kunnen worden benoemd en ontslagen.

3.

Partijen komen evenwel overeen dat de Stichting altijd een (interim) bestuur heeft.

Artikel 5.
1.

Informatieplicht

Op de Vennootschap rust de verplichting om de Stichting op de hoogte te brengen van alle
informatie die bij de uitoefening van haar taken (mogelijkerwijs) relevant is. Hieronder worden
onder meer verstaan alle ontwikkelingen aangaande;
i)

de kaspositie van de Vennootschap; en/of

ii)

Objecten voor zover die een invloed (kunnen) hebben voor de rechtspositie van de
Stichting en/of de Obligatiehouders.

2.

Voorts is de Vennootschap gehouden om binnen twee weken na vaststelling van de jaarstukken
een afschrift daarvan aan de Stichting te zenden. Indien en voor zover van toepassing is de
Stichting eveneens gehouden om binnen eenzelfde termijn aan de Vennootschap te doen
toekomen alle stukken die zij krachtens wettelijk voorschrift (waaronder begrepen de bepalingen
uit de Wet toezicht effectenverkeer), dan gerechtelijk bevel of anderszins verplicht is te
openbaren.

3.

Het is het Bestuur toegestaan om in de uitoefening van haar taak alle vergaderingen van
aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, zulks met dien verstande dat het haar niet is
toegestaan om daaraan actief deel te nemen.

4.

Indien de Vennootschap voornemens is om haar onderneming geheel dan wel gedeeltelijk te
staken dan zal zij de Stichting daarvan ten minste drie maanden van tevoren per aangetekende
brief van op de hoogte stellen. De Vennootschap zal alsdan eveneens een plan aan de Stichting
presenteren waarin de gevolgen voor de Obligatiehouders nader uiteen zijn gezet.

5.

De Stichting heeft vrij en ongelimiteerd toegang tot het Register.

Artikel 6.
1.

Kosten van de Stichting

Alle door de Vennootschap en Stichting in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te
maken kosten komen voor rekening van de Vennootschap.

2.

De Stichting is een non-profitorganisatie en zal niet voor haar werkzaamheden worden
gehonoreerd.

3.

In afwijking van hetgeen bepaald in het vorige lid zal de Vennootschap de leden van het Bestuur
voor zover redelijk tegemoetkomen in de door hen gemaakte onkosten en maandelijks aan hen
een redelijke onkostenvergoeding uitkeren, waarvan de omvang bij het aangaan van deze
overeenkomst is gesteld op € 500,- (excl. BTW) per maand.

4.

In de gevallen waarin het Bestuur in de uitoefening van haar taken bijstand van een of meerdere
deskundigen noodzakelijk acht, is het haar op kosten van de Vennootschap toegestaan om zich
door die deskundige(n) te laten bijstaan.

5.

De Stichting is niet gehouden tot het treffen van maatregelen voordat zij ervan is verzekerd dat de
kosten die zulks met zich meebrengt door de Vennootschap zijn gedekt.

Artikel 7.
1.

Exclusieve bevoegdheid van de Stichting

Behoudens stemmingen in de Vergadering worden de rechten en belangen van de
Obligatiehouders zowel ten aanzien van de Vennootschap als ten aanzien van derden zowel in als
buiten rechte zonder tussenkomst door de Stichting waargenomen. Obligatiehouders zullen niet
zelfstandig optreden.

Artikel 8.
1.

Vergadering van Obligatiehouders

Op schriftelijk verzoek van de Stichting zal de Vennootschap de Vergadering bijeenroepen. Het
verzoek moet ten minste bevatten het ter vergadering te behandelen onderwerp alsook een
uitgebreide toelichting daarop.

2.

De Vennootschap is gehouden om de Vergadering binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na
ontvangst van het verzoek bijeen te roepen op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden.

3.

Indien de Vennootschap in haar verplichting tekort komt, is de Stichting gerechtigd om de
Vergadering op eigen initiatief bijeen te roepen.

4.

Ingeval het belang van de Obligatiehouders dat bepaaldelijk vordert kan op verzoek van de
Stichting een vergadering plaatshebben waarbij een verkorte oproepingstermijn van 7 (zeven)
dagen wordt gehanteerd.

5.

Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om de Vergadering bij te wonen.

Artikel 9.
1.

Mededelingen

Alle mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden gedaan aan de volgende
adressen: Vraag: beide adressen of één van de twee onverschillig welke?
Grond Obligatie Fonds I B.V.
Wilhelminastraat 6A
1501 CT Zaandam

telefoon: 075 7600777
telefax:

075 7600770

Stichting Obligatiehouders Grondfonds
Joop Geesinkweg 901-999
1096 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 7601177
E-mail: info@stichtinggrondfonds.nl
Artikel 10.
3.

Overige bepalingen

Eventuele wijzigingen van, respectievelijk aanvullingen op, deze Overeenkomst zullen
uitsluitend rechtsgeldig en bindend zijn indien deze zijn neergelegd in een door beide partijen
ondertekende akte. Onderhands of authentiek?

4.

Bij wijziging van deze Overeenkomst rust op beide partijen de verplichting om de
Obligatiehouders daarvan onverwijld en schriftelijk op de hoogte te brengen.

5.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst als nietig, niet geldig of anderszins in rechte niet
afdwingbaar dient te worden beschouwd, wordt die bepaling geconverteerd in een bepaling die
wel geldig is, met het oogmerk de gevolgen van de overeenkomst na conversie zoveel mogelijk
in overeenstemming te laten zijn met hetgeen partijen oorspronkelijk in deze Overeenkomst
hebben vastgelegd.

6.

Nietigheid, niet geldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst
laat de overeenkomst voor het overige in stand.

7.

Alle kosten verband houdende met (de uitvoering van) de Overeenkomst, waaronder de kosten
voor het vestigen van zekerheden, komen voor rekening van de Vennootschap, zulks tenzij
partijen schriftelijk anders overeenkomen.

8.

De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de Vennootschap in de
uitvoering van de Overeenkomst, behoudens de schade ontstaan door opzet of grove schuld.

Artikel 11.
1.

Toepasselijkheid overeenkomst

Door inschrijving worden de Obligatiehouders geacht kennis te hebben genomen van de
Overeenkomst en de bepalingen daarin. De Obligatiehouders stemmen expliciet in met de
bevoegdheden die met deze overeenkomst aan de Stichting worden toegekend en verklaren zich
bekend en akkoord met de (mogelijke) gevolgen daarvan.

Artikel 12.

Rechts- en forumkeuze

1.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Als eventuele geschillen met betrekking tot deze overeenkomst worden gebracht voor de
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd
aanwijst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Zaandam op _______________ 2013.

Grond Obligatie Fonds I B.V.

Stichting Grond Obligatiehouders

Voor deze:

Voor deze:

GROND OBLIGATIE FONDS I B.V.

Beheer- en managementovereenkomst
Bijlage 6

De ondergetekenden:
de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
GROND OBLIGATIE FONDS I B.V.
statutair gevestigd te Zaandam,
hierna te noemen: ‘de Vennootschap’
en
de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
GROND & VASTGOED PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ B.V.
statutair gevestigd te Zaandam,
hierna te noemen: ‘de Beheerder’
gezamenlijk (ook) te noemen: ‘Partijen’
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
-

de Vennootschap haar onderneming maakt van de aan- en verkoop van registergoederen, meer
specifiek percelen grond gelegen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: ‘Objecten’),

-

de Vennootschap voornemens is om vreemd vermogen aan te trekken middels de uitgifte van een
Obligatielening,

-

de Vennootschap het beheer van het register van Obligatiehouders alsook het management over
de Vennootschap in handen wenst te geven aan Beheerder, waartoe Beheerder op zijn beurt
bereid is,

-

partijen zulks wensen vast te leggen en derhalve,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1.
2.

Definities

In deze overeenkomst worden na te noemen definities gehanteerd die in het enkelvoud dezelfde
betekenis hebben als in het meervoud en vice versa:

Beheer: alle werkzaamheden verricht door de Beheerder ten behoeve van de Vennootschap en
zoals omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst
Hypotheek: het eerste recht van hypotheek zoals de Stichting dat op de Objecten verkrijgt
Memorandum: het informatiememorandum van de Vennootschap d.d. 6 augustus 2013
Objecten: de met de Obligatielening aan te schaffen registergoederen
Obligatie: een door de Vennootschap uitgegeven op naam gestelde vordering met een nominale
waarde van € 25.000,- waaraan de rechten zijn verbonden zoals omschreven in de Voorwaarden
Obligatiehouder: de houder van vier of meerdere Obligaties zoals omschreven in het Register
Obligatielening: het totaal van de nominale waarde van de uitgegeven Obligaties
Obligatievoorwaarden: de op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de
Vennootschap van toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Register: het register van obligatiehouders zoals bijgehouden door of namens de Vennootschap
Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders Grondfonds, statutair gevestigd te Amsterdam
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 58488677
Vennootschapsvermogen: het totale vermogen van de Vennootschap bestaande uit al haar activa
en passiva zoals die blijkt uit haar boeken
Voorwaarden: de op de rechtsverhouding tussen de Obligatiehouders en de Vennootschap van
toepassing zijnde obligatievoorwaarden
Zekerheden: de ten behoeve van de Stichting op Objecten van de Vennootschap gevestigde
beperkte rechten
Artikel 2.
1.

Aard van de overeenkomst

Tussen partijen komt een overeenkomst van opdracht tot stand zoals bedoeld in artikel 7:400 lid
1 BW. De Beheerder aanvaardt deze overeenkomst van opdracht en zal het beheer uitsluitend
voeren in het belang van de Vennootschap.

2.

De Beheerder voert met uitsluiting van anderen voor rekening en risico van de Vennootschap het
beheer van het Register alsmede het management over de Vennootschap.

3.

Tot de taken van de Beheerder behoren onder meer;
i)

het beheren van het Register waarin onder meer de volgende gegevens van de
Obligatiehouders zijn opgenomen:
-

naam en voorn(a)am(en);

-

geboortedatum;

-

adres en telefoonnummer;

-

het nummer van de eventuele inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor zover het een rechtspersoon betreft;

-

Nederlands bankrekeningnummer waarop stortingen kunnen plaatshebben;

-

de uitgiftedatum van de Obligaties;

-

het aantal door de Obligatiehouder gehouden Obligaties alsmede de nummers daarvan;
en

-

de namen en adressen van eventuele pandhouders en vruchtgebruikers, de hoeveelheid
en nummers van die Obligaties alsook de datum waarop het beperkte recht werd
gevestigd.

ii)

het voeren van het management van de Vennootschap onder meer bestaande uit het
dagelijks beleid van de Vennootschap, het aansturen van personeel, het betrokken zijn bij de
selectie en aanschaf van Objecten, alsmede bij het onderhoud daarvan en het zorgdragen
voor het nakomen van alle verplichtingen van de Vennootschap, ook jegens
Obligatiehouders.

4.

De Beheerder is op zijn beurt bevoegd om de aan hem bij deze Overeenkomst opgedragen
werkzaamheden geheel dan wel gedeeltelijk voor eigen rekening en risico aan een derde over te
dragen. Alsdan is hij gehouden om de Vennootschap daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen
en blijft hij ten volle verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het Beheer.

5.

Indien zich naar het oordeel van de Beheerder een situatie voordoet waarbij hij een derde
(deskundige) dient te raadplegen dan is hij daartoe bevoegd en zal de Vennootschap de kosten
daarvan voor haar rekening nemen.

Artikel 3.
1.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan slechts worden opgezegd indien
daartoe een gewichtige reden bestaat.

2.

De overeenkomst kan alsdan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 (één) maand indien de ene partij:
i)

ondanks herhaaldelijk per aangetekende post te zijn aangemaand tekortkomt in diens
verplichting(en) jegens de andere partij; en

ii)

voornemens is om haar onderneming geheel dan wel gedeeltelijk te staken of reeds heeft
gestaakt.

3.

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien een partij in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een regeling met al haar crediteuren treft of
anderszins van rechtswege het vrije beheer over diens vermogen verliest.

Artikel 4.
1.

Beheer- en managementvergoeding

Als vergoeding voor de uit hoofde van deze Beheer- en managementovereenkomst door de
Beheerder te verrichten werkzaamheden is de Vennootschap aan de Beheerder verschuldigd een
vergoeding van 2,00% (twee procent) per boekjaar te berekenen over de Obligatielening.

2.

De vergoeding zal maandelijks worden berekend over de Obligatielening op de laatste dag van de
maand en zal maandelijks achteraf worden betaald door overschrijving daarvan op de
bankrekening ter name van Beheerder met nummer NL 50 INGB 0009 011972.

3.

Het is de Vennootschap niet toegestaan om zich op enige korting of verrekening te beroepen bij
de uitbetaling van voornoemde vergoeding.

Artikel 5.
1.

Kosten van de werkzaamheden

De Vennootschap verschaft de Beheerder voldoende middelen om in de uitvoering van zijn taken
zoals omschreven in de Beheer- en managementovereenkomst te kunnen voldoen en zal daartoe
een redelijke kasvoorraad aanhouden.

2.

De Beheerder draagt ervoor zorg dat de met de Objecten te genereren gelden onverwijld worden
overgemaakt naar de bankrekening van de Vennootschap met nummer NL 70 INGB 0008
265197.

Artikel 6.
1.

Informatievoorziening

De Beheerder en Vennootschap zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen van
gebeurtenissen die het vermogen van de Vennootschap (kunnen) beïnvloeden.

2.

De Vennootschap machtigt de Beheerder om aan haar accountant alle informatie te verstrekken
die in de uitoefening van diens taken relevant is.

3.

De Beheerder zal de Stichting op eerste verzoek informatie verschaffen over het kaspositie van
de Vennootschap.

Artikel 7.
2.

Mededelingen

Alle mededelingen uit hoofde van de Beheer- en managementovereenkomst zullen worden
gedaan aan de volgende adressen:
Grond Obligatie Fonds I B.V.
Wilhelminastraat 6A

1501 CT Zaandam

Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
Wilhelminastraat 6A
1501 CT Zaandam

Artikel 8.
1.

Overige bepalingen

Op de Beheerder rust de verplichting om in de uitoefening van zijn werkzaamheden uit hoofde
van deze Beheer- en managementovereenkomst volledige geheimhouding jegens derden te
betrachten.

2.

Indien en zodra de Beheer- en managementovereenkomst is geëindigd rust op de Beheerder de
verplichting om aan de Beheer- en managementovereenkomst te retourneren alle
informatiedragende bescheiden waarover deze namens of voor de Vennootschap over heeft
mogen beschikken.

3.

Eventuele wijzigingen van, respectievelijk aanvullingen op, deze overeenkomst zullen uitsluitend
rechtsgeldig en bindend zijn indien deze zijn neergelegd in een door beide partijen ondertekende
akte.

4.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst als nietig, niet geldig of anderszins in rechte niet
afdwingbaar dient te worden beschouwd, wordt die bepaling geconverteerd in een bepaling na die
wel geldig is, met het oogmerk de gevolgen van de overeenkomst na conversie zoveel mogelijk
in overeenstemming te laten zijn met hetgeen partijen oorspronkelijk in de Beheer- en
managementovereenkomst hebben vastgelegd.

5.

Nietigheid, niet geldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst
laat de overeenkomst voor het overige in stand.

6.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de Vennootschap in de
uitvoering van de Beheer- en managementovereenkomst, behoudens de schade ontstaan door
opzet of grove schuld.

Artikel 9.
3.

Rechts- en forumkeuze

Op de Beheer- en managementovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.

Als eventuele geschillen met betrekking tot de Beheer- en managementovereenkomst worden
gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere
rechter als bevoegd aanwijst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Zaandam op _______________ 2013.

Grond Obligatie Fonds I B.V.

Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.

Voor deze:

Voor deze:
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