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VOORWOORD
Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie
Fonds I B.V. De Obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar, een vaste couponrente van 6% en een
aflossing op de einddatum.
De opbrengst van de lening wordt aangewend ter financiering van de aan- en verkoop en exploitatie van
gronden in Nederland. Ter zekerheidsstelling verkrijgen de Obligatiehouders middels een stichting een
eerste recht van hypotheek op alle aan te kopen gronden.
Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. is de initiatiefnemer en wordt middellijk bestuurd door
Drs. J.L.C.N. Bertholet die met zijn bedrijf De Grondmakelaar B.V. ruime kennis en ervaring heeft
opgedaan in de grondmarkt. Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. initieert en structureert
investeringen voor particuliere en institutionele investeerders die op zoek zijn naar een solide tastbare
investering in grond.
Wij hechten aan een langdurige en persoonlijke relatie met de deelnemers in onze grondinvesteringen.
Wij vinden een transparante en heldere communicatie met de obligatiehouders belangrijk. De
bedrijfsvoering en de inrichting van het obligatiefonds is dan ook ingericht om de transparantie en
helderheid voor de obligatiehouders zoveel mogelijk te blijven waarborgen.
Grond Obligatie Fonds I B.V.is de uitgevende instelling van de obligaties. De vennootschap is opgericht
ten behoeve van de aan- en verkoop alsmede de exploitatie van registergoederen (gronden) in Nederland.
Zaandam, 6 augustus 2013 Grond Obligatie Fonds I B.V.

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN
Aanbieders van effecten moeten voldoen aan de prospectusplicht en/of de vergunningplicht. Onder
bepaalde voorwaarden zijn deze plichten niet van toepassing. Op de aanbieding van Grond Obligatie
Fonds I B.V. is de prospectusplicht en/of de vergunningplicht niet van toepassing omdat elke belegger
een minimale tegenwaarde van € 100.000,- dient in te leggen (artikel 5.3 lid 1 sub c Wft). Grond
Obligatie Fonds I B.V. staat daarmee niet onder toezicht van de AFM en dit memorandum heeft niet de
status van een prospectus.
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1.

RESUMÉ

Dit resumé dient te worden beschouwd als een inleiding op het memorandum. Iedere beslissing om te
beleggen in de obligaties moet zijn gebaseerd op de inhoud van het gehele memorandum. Begrippen in
dit resumé hebben dezelfde betekenis als begrippen die gedefinieerd zijn in de obligatievoorwaarden
(Bijlage 4).
Voor de indeling en inhoud van dit resumé is aansluiting gezocht bij de opbouw in elementen A tot en
met E zoals voorgeschreven in de EU-verordening van de Europese Commissie met nummer 486/2012.
Daarmee bevat het resumé alle elementen als ware het een prospectus en kent het eenzelfde indeling.
Volledigheidshalve zij er uitdrukkelijk op gewezen dat dit informatiememorandum geen door de AFM
goedgekeurd prospectus is.
Voor zover het is vereist dat een element wordt opgenomen in dit resumé vanwege het type van de
obligaties en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante informatie kan worden
gegeven ten aanzien van dat element. Alsdan is slechts een summiere beschrijving van het element
opgenomen met daarachter de tekst ‘Niet van toepassing’. Omdat sommige nummers niet genoemd
hoeven worden, kunnen er in de (opvolgende)nummering hiaten voorkomen.
Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
A.1

Waarschuwing

Dit resumé moet worden gelezen als een resumé van het memorandum.
Iedere beslissing om te beleggen in de Obligaties van het Obligatiefonds
moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele memorandum door
de belegger.
De belegger die als eiser een vordering met betrekking tot de informatie in
het memorandum aanhangig maakt, dient volgens nationale wetgeving van
de lidstaten van de Europese Unie de eventuele kosten voor de vertaling
van het memorandum te dragen voordat de vordering wordt ingesteld.
Het Obligatiefonds kan slechts wettelijk aansprakelijk worden gesteld
indien het resumé gelezen in samenhang met de andere delen van het
memorandum misleidend is, onjuist of inconsistent is, of indien het resumé
wanneer zij samen met de andere delen van het memorandum wordt
gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij
overwegen in de obligaties te investeren.

Afdeling B – Uitgevende Instelling
B.1

B.2

	
  

Officiële- en handelsnamen
uitgevende instelling

De officiële naam van de uitgevende instelling is Grond
Obligatie Fonds I B.V.

Vestigingsplaats en rechtsvorm
van de uitgevende instelling,
wetgeving waaronder de

De handelsnamen zijn Grond Obligatie Fonds I B.V., Grond
expert, Grond obligatie, Obligatie in grond, Kavel obligatie,
Obligatie in kavels, Grond obligatiefonds en Grond obligatie
België.
De uitgevende instelling is gevestigd te Zaandam. De
rechtsvorm is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De uitgevende instelling werkt onder
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B.4b

uitgevende instelling werkt en
land van oprichting
Beschrijving van enige bekende
tendensen die zich voordoen
voor de uitgevende instelling en
de sectoren waarin zij werkzaam
is

Nederlands recht en is in Nederland opgericht.
De grondmarkt is een complexe markt. Er zijn verschillende
typen gronden te onderscheiden waaronder agrarische
gronden, bosgrond, bouwgronden en strategisch gelegen
gronden. Elk type grond heeft zijn eigen kenmerken en
daarmee samenhangende ontwikkelingen op provinciaal en
regionaal niveau. Er zijn de uitgevende instelling ten tijde
van het opstellen van dit memorandum geen bijzondere
tendensen bekend.

B.5

Beschrijving van de groep

De aandelen in het aandelenkapitaal van de uitgevende
instelling worden voor 100% gehouden door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond &
Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. die tevens
bestuurder van de uitgevende instelling is. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V. is de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Bertholet Holding B.V., van
wie de heer J.L.C.N. Bertholet enig aandeelhouder en
bestuurder is.

B.9

Winstprognose

Indien de obligatielening op 1 januari 2014 is voltekend,
verwacht de uitgevende instelling de volgende resultaten:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

B.10
B.12
B.13

B.14

B.15

	
  

€
27.300,€ 1.806.000,€ 1.092.100,€ 1.086.800,€ 1.081.500,€ 1.075.900,-

Voorbehoud aangaande
historische financiële informatie
Historische financiële
informatie, negatieve
verklaringen
Beschrijving van recente
gebeurtenissen die van bijzonder
belang zijn voor de uitgevende
instelling en die van grote
betekenis zijn voor de
beoordeling van haar
solvabiliteit
Beschrijving
groepsafhankelijkheid

Niet van toepassing.

Beschrijving van de
belangrijkste activiteiten van de
uitgevende instelling

De uitgevende instelling houdt zich bezig met de aan- en
verkoop alsmede exploitatie van registergoederen en meer
specifiek percelen grond. Wederverkoop van de grond vindt
al dan niet plaats na verkaveling daarvan.

Niet van toepassing.
De uitgevende instelling is opgericht op 25 oktober 2012 en
er hebben zich tot dusverre geen belangrijke gebeurtenissen
plaatsgehad die van grote betekenis zijn voor de beoordeling
van haar solvabiliteit.

De uitgevende instelling wordt ondersteund door Grond &
Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. Laatstgenoemde is
bestuurder en tevens beheerder van de uitgevende instelling
waardoor de uitgevende instelling deels afhankelijk is van
Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
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B.16

Zeggenschap van derden

Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. is enig
aandeelhouder en bestuurder van de uitgevende instelling en
heeft daarmee volledige zeggenschap over de uitgevende
instelling. De aandelen in Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V. worden middellijk gehouden
door de heer J.L.C.N. Bertholet.

B.17

Ratings

Noch de uitgevende instelling, noch de Obligaties hebben
een rating.

Afdeling C – Obligaties
C.1

Beschrijving van de obligaties

De Obligaties worden uitgegeven in coupures met elk een
nominale waarde van € 25.000,-. De uitgegeven Obligaties
worden ingeschreven in het register van obligatiehouders en
er vindt geen uitgifte van enig fysiek stuk plaats. De
Obligaties zijn onderling gelijk in rang, zijn genummerd van
1 t/m 600 en worden uitgegeven tegen 100% van de
nominale waarde.
De Obligaties kunnen worden verkregen middels
doorlopende inschrijving daarop bij de uitgevende instelling
waarna de (toekomstig) obligatiehouder een bevestiging van
inschrijving ontvangt. Eerst nadat de Obligaties door de
Obligatiehouder zijn betaald worden de Obligaties
uitgegeven aan de Obligatiehouder.
Handel in obligaties is toegestaan mits dat gebeurt op de
Nederlandse markt en een houder van Obligaties te allen
tijde ten minste vier Obligaties bezit.

C.2

Munteenheid

De Obligaties worden uitgegeven in Euro’s (€).

C.5

Beperking van
overdraagbaarheid

De Obligaties zijn slechts onderling in Nederland
verhandelbaar indien een daartoe bestemde onderhandse
akte wordt opgemaakt en elke houder van Obligaties ten
minste vier Obligaties (blijft) bezit(ten). Partijen zijn
verplicht een overdracht aan de uitgevende instelling te
melden en aan de overdracht komt pas werking toe nadat die
is ingeschreven in het register van obligatiehouders.

C.8

Rangorde en beperkingen

De Obligaties zijn onderling gelijk en kennen geen verschil
in rangorde. De Obligaties kennen geen beperkingen.

C.9

Beschrijving van de aan de
obligaties verbonden rechten

De Obligaties dragen een jaarlijkse rente van 6,00% (zes
procent). De rente wordt halfjaarlijks achteraf voldaan op
gefixeerde rentedata.
De looptijd van de Obligaties vangt aan op de Uitgiftedatum
en eindigt op de datum van aflossing.

C.10

Rentebetalingen met
derivatencomponent
Vermelding of toelating tot de

Niet van toepassing.

C.11

	
  

De Obligaties zullen niet worden genoteerd of worden
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handel wordt aangevraagd met
het oog op verspreiding van
obligaties op een
gereglementeerde markt

toegelaten tot de handel op een gereglementeerde of
gelijkwaardige markt.

Afdeling D – Risico’s
D.2

Kerngegevens over voornaamste
risico’s die specifiek zijn voor de
uitgevende instelling

De voornaamste risico’s die specifiek gelden voor de
uitgevende instelling zijn de volgende waarmee rekening
moet worden gehouden dat de verwezenlijking van meerdere
risico’s tegelijk het risico in algemene zin kan vergroten:
1.

De wederverkoop of exploitatie van de aangeschafte
registergoederen leidt niet of slechts in mindere
mate tot de geprognosticeerde omzet.

2.

D.3

Kerngegevens over de
voornaamste risico’s die
specifiek zijn voor de Obligaties

Een onvoorziene verandering in wetgeving kan
leiden tot hogere kosten voor de vennootschap. De
afgelopen jaren is er veel van doen geweest omtrent
de Overdrachtsbelasting en BTW. Een stijging van
voornoemde belastingen kan de winstgevendheid
van de Uitgevende Instelling beperken.
Voor beleggers geldt dat de Obligaties een beperkte waarde
hebben nu deze slechts beperkt verhandelbaar zijn.

Afdeling E - Aanbieding
E.2b

E.3

E.4

	
  

Redenen voor de aanbieding en
bestemming van de
opbrengsten wanneer het niet
gaat om het maken van winst
en/of het afdekken van risico’s
Beschrijving van de
voorwaarden van de
aanbieding

Beschrijving van alle belangen,
met inbegrip van tegenstrijdige
belangen, die van betekenis
zijn voor de uitgifte/aanbieding

De uitgevende instelling wil met de uitgifte van 600
Obligaties met elk een nominale waarde van € 25.000,vreemd vermogen aantrekken ten behoeve van de aan- en
verkoop alsmede exploitatie van registergoederen.
Inschrijving op de Obligaties is mogelijk vanaf 6 augustus
2013 tot de datum van sluiting van de inschrijving, zijnde een
door de uitgevende instelling te bepalen datum dan wel de
datum waarop op alle Obligaties zijn ingeschreven.
Inschrijving vindt plaats middels een inschrijfformulier, een
bevestiging daarvan en betaling van de Obligaties. De
uitgevende instelling kan een inschrijving zonder opgave van
redenen weigeren. De uitgevende instelling kan tevens de
periode van inschrijving naar eigen inzicht verlengen of
verkorten, opschorten of de aanbieding intrekken
voorafgaande of tijdens de inschrijvingsperiode. De
uitgevende instelling kan de aanbieding gedurende de
inschrijvingsperiode intrekken, ook al hebben er reeds
definitieve inschrijvingen plaatsgehad.
Zowel de uitgevende instelling als Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V. alsook de middellijk
aandeelhouder hebben een belang bij een goede exploitatie
van het Obligatiefonds. Het belang van Grond &
Vastgoedparticipatie Maatschappij B.V. bestaat eruit dat zij
een jaarlijkse beheersvergoeding van de uitgevende instelling
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ontvangt alsook dat zij uiteindelijk deelt in de winst van de
uitgevende instelling.
Er doen zich naar het inzien van de uitgevende instelling geen
tegenstrijdige belangen voor.
E.7

	
  

Geraamde kosten die door de
uitgevende instelling of de
aanbieder aan de belegger
worden aangerekend

Over de uitgifte van de Obligaties is de obligatiehouder
emissiekosten van 1,00% (één procent) van de nominale
waarde per Obligatie verschuldigd.
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2.

RISICOFACTOREN

Aan beleggen zijn risico’s verbonden en dat geldt ook voor het deelnemen in het Obligatiefonds. De
risico’s kunnen ervoor zorgen dat het rendement van het Obligatiefonds negatief wordt beïnvloed en dat
zij haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders niet of niet-volledig kan nakomen.
De wijze waarop het bestuur van het Obligatiefonds met de risico’s omgaat kan beslissend zijn voor de
continuïteit van de onderneming. Hieronder wordt een aantal bekende risico’s besproken. Er kunnen zich
echter risico’s voordoen die niet worden besproken en ook kan het voorkomen dat bepaalde risico’s
elkaar versterken. Als belegger wordt u geacht de risico’s voldoende af te wegen. Voor deze individuele
afweging kunt u op eigen initiatief deskundig juridisch, fiscaal en financieel advies inwinnen.
Beleggingsrisico
De waarde van beleggingen kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. De in dit memorandum opgenomen analyses, berekeningen en prognoses zijn
opgenomen ter informatie maar bieden geen garantie voor een overeenkomstig rendement. Daarnaast
geldt dat de ontwikkeling in de gebieden waarin het Obligatiefonds actief is kan achterblijven bij de
landelijke ontwikkelingen.
Besluitvorming
De Stichting Obligatiehouders Grondfonds komt op voor de belangen van de Obligatiehouders en
verkrijgt daartoe een eerste hypotheekrecht op de Objecten. Naast de Stichting bestaat er de Vergadering
van Obligatiehouders waarin de Obligatiehouders tezamen deelnemen. Voor beide organen geldt dat
besluiten daarvan individuele Obligatiehouders kunnen binden, zelfs indien deze tegen een voorgelegd
voorstel heeft gestemd.
Blind pool-risico
De Obligatiehouders investeren in een fonds zonder bestaande portefeuille. De Objecten zullen pas door
het Obligatiefonds worden aangeschaft met de opbrengst van de Obligatielening. Het blind pool-risico
bestaat eruit dat wanneer geen geschikte Objecten voorhanden zijn, de door de Obligatiehouders
ingelegde middelen niet direct geheel of gedeeltelijk in geschikte Objecten geïnvesteerd kunnen worden.
Hierdoor is het denkbaar dat het rendement van het Obligatiefonds minder is dan verwacht.
Concentratierisico
Indien de Objecten hoofdzakelijk in hetzelfde geografische of economische gebied worden aangeschaft
doet zich een concentratierisico voor. Dat risico bestaat eruit dat het kan voorkomen dat een bepaald
geografisch of economisch gebied zich door uiteenlopende omstandigheden minder goed ontwikkeld en
achterblijft bij prognoses of het landelijk gemiddelde.
Inflatie
Inflatie is van vele factoren afhankelijk en heeft invloed op de prognoses van het Obligatiefonds. Indien
de inflatie meer bedraagt dan 2,00%, zoals door het Obligatiefonds gehanteerd in haar prognoses, dan kan
dat van invloed zijn op de resultaten van het Obligatiefonds.
Juridisch risico
In dit memorandum is de juridische structuur van de betrokken partijen weergegeven en zijn de
overeenkomsten opgenomen die aan die structuur ten grondslag liggen. De overeenkomsten zijn met zorg
door een professionele partij opgesteld, echter valt niet uit te sluiten dat geschillen ontstaan over de
interpretatie van de overeenkomsten of de uitvoering daarvan.
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Kosten
De exploitatie van het Obligatiefonds kost geld. Tot deze kosten worden onder meer gerekend de kosten
van het eventuele onderhoud van de Objecten, de verkoopkosten daarvan en kosten voor verzekeringen
en andere zakelijke kosten. Door inflatie en/of veranderende omstandigheden kunnen voornoemde kosten
hoger uitvallen.
Milieurisico
Het kan voorkomen dat het Obligatiefonds onbedoeld investeert in een Object waarin of waaronder zich
schadelijke stoffen bevinden. De aanwezigheid van dergelijke stoffen kan het gebruik en de
verkoopmogelijkheden van het Object beperken en kan ertoe leiden dat het Obligatiefonds tot
(medewerking aan) bodemsanering wordt gehouden. Wanneer het Obligatiefonds het noodzakelijk acht
zal zij een bodemonderzoek van een aan te kopen Object laten uitvoeren; zij zal dat echter niet in alle
gevallen doen.
Objectrisico
De opbrengst van de Obligatielening zal door het Obligatiefonds worden aangewend ter financiering van
onroerende zaken, meer specifiek percelen grond. De grond zal pas worden aangeschaft nadat het bestuur
van de Vennootschap zich ervan heeft verzekerd dat het waarschijnlijk is dat daaruit voldoende
rendement zal worden behaald. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat het Object niet
in waarde stijgt of de waarde daarvan zelfs afneemt. Een dergelijke omstandigheid kan de resultaten van
het Obligatiefonds negatief beïnvloeden.
Restwaarderisico
Het Obligatiefonds zal met de Obligaties registergoederen in de vorm van gronden (Objecten)
aanschaffen. Voor de kasstroom van het Obligatiefonds is het van belang dat de portefeuille met daarin de
Objecten over de breedte genomen stijgt. Gebeurt dat niet dan is het niet ondenkbaar dat tegen het einde
van de Obligatielening onvoldoende resteert om de inleg van de Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk
terug te betalen.
Verhandelbaarheid Obligaties
De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar nu handel enkel in Nederland is toegestaan en slechts middels
onderhandse akte waaraan pas werking toekomst wanneer de nieuwe eigenaar in het Register van
Obligatiehouders is ingeschreven. De Obligaties worden aan een beurs ingeschreven, noch wordt door de
Vennootschap een markt in stand gehouden.
Vermogensstructuur risico
Het vermogen van het Obligatiefonds wordt in de beginfase gevormd door de Obligatielening, zijnde
vreemd vermogen. Het eigen vermogen van de vennootschap is dan nog nihil. De verwachting is dat het
eigen vermogen gaandeweg de Looptijd zal toenemen waardoor er een betere vermogensstructuur zal
ontstaan. Het eigen vermogen wordt gevormd door de aan te schaffen Objecten en eventuele winsten die
daarmee worden behaald. Wanneer het eigen vermogen niet toeneemt blijft een vermogensstructuur risico
bestaan.
Wetgeving
Een immer onzekere factor zijn de ontwikkelingen in de politiek en daarmee samenhangend
ontwikkelingen op het gebied van (lokale) wet- en regelgeving. Het is denkbaar dat de komende jaren
veranderingen zullen plaatshebben op het percentage van de BTW, onroerendezaakbelasting (OZB) en
het fiscale (boxen)stelsel in het algemeen. Daarnaast kan wet- en regelgeving aangaande
bodemverontreiniging, bestemmingsplannen en huurbescherming worden gewijzigd.
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3.
3.1

OBJECTEN
De achtergrond van de beleggingsobjecten

Grond is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Grond is met name in Nederland schaars
omdat de bevolking blijft groeien en de vraag naar grond elk jaar toeneemt. Een andere belangrijke factor
is dat het aantal eenpersoonshuishoudens elk jaar toeneemt. Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek woont in het jaar 2050 ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking alleen.1 Om aan de
stijgende vraag naar woonruimte te kunnen voldoen wil het Ministerie van VROM wil daarom per jaar
70.000 woningen laten herrijzen. Al deze woningen moeten op grond worden gebouwd.
Nederland is klein en door de groei van de vraag naar grond is grond een schaars goed. Dit maakt dat het
investeren in grond een waardevaste investering kan zijn met veel potentie voor rendement in de
toekomst. Grote instellingen zoals projectontwikkelaars, banken en verzekeringsmaatschappijen
investeren daarom al jaren in grond. Veelal maken zij daarbij dankbaar gebruik van factoren zoals
bestemmingswijzigingen waardoor de grond in waarde kan stijgen.
Afgezien van strategisch gelegen gronden met een aanzienlijke waardestijging in het vooruitzicht door
economische en demografische ontwikkelingen zijn er ook andere gronden te onderscheiden, waaronder
landbouwgronden voor melkvee, akkerbouw of andere agrarische functies. De historische
grondprijsontwikkeling van de afgelopen 40 jaar laat een gemiddelde stijging zien van 5% per jaar. De
afgelopen jaren zijn de grondprijzen echter nog explosiever gestegen, in 2007 met 10%, 2008 met 15% en
in 2009 met 10%.2
Dit heeft te maken met een aantal factoren. Het areaal landbouwgrond neemt af door gronden die nodig
zijn voor infrastructuur, natuur en woningen. Hierdoor worden ook deze gronden schaarser en stijgt de
waarde daarvan. Daarnaast zal de afschaffing van het melkquotum invloed hebben op de grondprijs. De
afgelopen jaren zijn boeren daarom bezig met schaalvergroting. Ook door de onzekerheid op andere
markten maakt dat de vlucht van andere markten naar de grondmarkt een opstuwende werking heeft. De
aandelenmarkt bijvoorbeeld is momenteel fragiel en de geldmarkt levert nauwelijks rendement vanwege
de lage rente. Grond is dan een alternatief, het is namelijk tastbaar, schaars en kan niet vergaan.
Behoudens autonome waardestijging genereren grondinvesteringen geen of nauwelijks tussentijdse
kasstromen. Dit is echter wel mogelijk door de juiste gronden aan- en te verkopen. Het Obligatiefonds
doet dit en zorgt wel voor een goede kasstroom door de kansen in de huidige grondmarkt optimaal te
benutten.
3.2

De beleggingsobjecten

In Nederland is men voorzichtig met grond. Overheden maken planologische plannen met visies voor de
toekomst. Deze plannen dienen als belangrijke informatiebron voor grondspeculanten en ook voor het
Obligatiefonds. Daarnaast beschikt het Obligatiefonds over een uitgebreid netwerk waarmee zij in staat is
om geschikte beleggingsobjecten aan te kopen.
Anders dan veel andere beleggingsfondsen geeft het Obligatiefonds geen Obligaties uit voor de
investering in een specifiek beleggingsobject. Met de Opbrengst van de Obligatielening zal het
Obligatiefonds hoofdzakelijk investeren in percelen grond met een strategische ligging of waarbij
anderszins voldoende mate van zekerheid bestaat over de te verwachten waardestijging ofwel
verhandelbaarheid van de grondposities. Te onderscheiden vallen agrarische grond, bosgronden,
bouwgronden en overige strategische gronden. De Gronden waarin zal worden geïnvesteerd staan
daarmee nog niet vast.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

E. van Agtmaal-Wobma en C. van Duin in ‘CBS Bevolkingstrends 2e kwartaal 2007’, p. 53.
Zie: Grondprijsmonitor 2011, Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt, Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, juli 2012.
1 1
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De aangekochte gronden zullen door het Obligatiefonds worden doorverkocht - al dan niet nadat
verkaveling daarvan heeft plaatsgehad - , worden geëxploiteerd of eventueel worden aangehouden als
beleggingsobject voor de (middel)lange termijn.
3.3

Het aankoopbeleid

Het beleggingsbeleid van het Obligatiefonds is gericht op het behalen van een zo stabiel mogelijke
opbrengst uit de Objecten. Het Obligatiefonds zal geen onnodige risico’s nemen en als uitgangspunt heeft
te gelden dat gronden op verschillende plaatsen in Nederland worden aangekocht om zo het
concentratierisico te beperken. Bij het doen van een aankoop zal het Obligatiefonds zoveel mogelijk de
volgende aanschafcriteria in acht nemen:
•
•
•

de Objecten moeten zijn gelegen in een gebied waarover een structuurvisie is gepubliceerd;
er moet een bepaalde verwachtingswaarde met betrekking tot het Object zijn als gevolg van
toekomstige planologische ontwikkelingen;
de Objecten moeten goed verhandelbaar zijn middels directe doorverkoop, verkaveling of
certificering.

De invulling van deze criteria en het al dan niet daaraan voldoen is ter beoordeling van het
Obligatiefonds. Hiervoor kan het Obligatiefonds eventueel ter onderbouwing, taxaties,
grondonderzoeken, of commerciële waardeberekeningen laten verrichten door derden.
Het Obligatiefonds is echter ten aanzien van de te kopen Objecten verplicht een eerste recht van
hypotheek te vestigen op de Objecten. Dit eerste recht van hypotheek verkrijgt de Stichting ten behoeve
van de belangen van de Obligatiehouders.
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4.

BESCHRIJVING AANBIEDING EN DEELNAME

4.1. Aanbieding
Het Obligatiefonds is voornemens om registergoederen (Objecten) aan te schaffen om deze te exploiteren
,al dan niet verkaveld weder te verkopen dan wel om deze aan te houden als beleggingsobject. Om de
financiering daarvan mogelijk te maken geeft het Obligatiefonds Obligaties uit. De Objecten zijn alle
gelegen in Nederland en worden aangeschaft met inachtneming van hetgeen bepaald in afdeling 3.3 van
dit memorandum.
Dit memorandum is opgesteld ten behoeve van de eenmalige uitgifte van maximaal 600 Obligaties met
elk een nominale waarde van € 25.000,- (vijfentwintigduizend Euro) waarbij een minimale afname per
Obligatiehouder geldt van vier Obligaties. Het totaal van de Obligatielening komt daarmee, mits
voltekend, op € 15.000.000,- (vijftien miljoen Euro).
De voornaamste kenmerken van de aangeboden Obligaties zijn:
-

de nominale waarde per Obligatie bedraagt € 25.000,-;
de Obligaties worden uitgegeven tegen de nominale waarde vermeerderd met emissiekosten van
1,00% (één procent);
de verplichte minimale afname per Obligatiehouder bedraagt 4 (vier) Obligaties en daarmee een
belegging van ten minste € 100.000,-;
de Obligaties worden uitsluitend uitgegeven in Euro’s;
er worden in totaal maximaal 600 Obligaties uitgegeven waardoor het totaal van de
Obligatielening nooit meer dan € 15.000.000,- kan bedragen;
de Obligaties kennen een maximale looptijd van 5 (vijf) jaar en kunnen in de situaties zoals
genoemd in de Obligatievoorwaarden en Trustee-overeenkomst eerder worden afgelost zonder
dat over de resterende Looptijd rente is verschuldigd;
op de uitgifte en alle met de Obligaties verband houdende zaken is Nederlands recht van
toepassing;
over de Obligaties is een Couponrente verschuldigd van 6,00% (zes procent) op jaarbasis welke
rente door de vennootschap wordt voldaan op de data zoals genoemd in paragraaf 3 van dit
onderdeel;
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
van de Obligaties wordt geen recht aan toonder verstrekt maar wordt een aantekening op naam
gemaakt in het Register;
de aflossingsdatum van de Obligaties is behoudens vervroegde aflossing 5 (vijf) jaar na de
Uitgiftedatum;
aflossing geschiedt door elektronische overschrijving van de Hoofdsom door het Obligatiefonds
op de bankrekening van de Obligatiehouder zoals vermeld in het Register;
de Obligaties zijn vrij verhandelbaar binnen de grenzen van Nederland door middel van
onderhandse akte. De onderhandse akte behelst geen recht aan toonder en aan de overname komt
pas werking toe nadat deze is ingeschreven in het Register.

4.2 Inschrijving
De mogelijkheid tot inschrijving op de Obligaties vangt aan op 6 augustus 2013 en geschiedt middels het
inschrijfformulier zoals opgenomen in Bijlage 7. De Inschrijfperiode is in beginsel tot 31 december 2013,
maar kan door het Obligatiefonds worden gewijzigd. De inschrijfperiode eindigt in elk geval wanneer de
beoogde waarde van de Obligatielening (het bedrag van € 15.000.000,-) is bereikt.
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Binnen vijf dagen na de ontvangst van het inschrijfformulier zendt het Obligatiefonds de (toekomstig)
Obligatiehouder een bevestiging van de inschrijving. Definitieve inschrijving geschiedt op volgorde van
ontvangst van het inschrijfformulier en eerst nadat de alle verzochte stukken door het Obligatiefonds zijn
ontvangen en de nominale waarde van de aan te kopen Obligaties vermeerderd met de emissiekosten is
bijgeschreven op de bankrekening van het Obligatiefonds.
Een Obligatiehouder kan zijn inschrijving niet verminderen anders dan door overdracht van Obligaties
aan derden. Het is een Obligatiehouder daarbij niet toegestaan om minder dan vier Obligaties te houden;
ook de overnemende Obligatiehouder niet. De Obligaties worden niet specifiek aan bepaalde doelgroepen
aangeboden en het staat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen vrij om te participeren.
4.3 Rentebetalingsdata en rendement
Met ingang van de Uitgiftedatum is het Obligatiefonds een Couponrente verschuldigd over de uitstaande
Hoofdsom. De hoogte van die rente bedraagt 6,00% (zes procent) op jaarbasis. De Couponrente wordt,
behoudens uitzonderingen, halfjaarlijks achteraf aan de Obligatiehouders uitgekeerd op de
Rentebetalingsdata van 30 juni en 31 december. Indien een Rentebetalingsdatum niet valt op een werkdag
dan zal deze op de eerstvolgende werkdag worden betaald.
Het Obligatiefonds kan de betalingsverplichting opschorten indien haar liquiditeitspositie dusdanig is dat
in redelijkheid geen aflossingen kunnen plaatshebben. In dat geval zal de verschuldigde Couponrente
worden uitbetaald op de eerstvolgende Rentebetalingsdatum.
Het verwachte rendement per vier obligaties bestaat daarmee uit de som van 5 (vijf) maal de Couponrente
en daarmee:
Couponrente: 5 jaar x 6% x € 100.000,-

€ 30.000,-.

De Obligatielening wordt in eigen beheer geplaatst door het Obligatiefonds. Het beheer over het fonds is
uitbesteed aan Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. die eveneens zorgdraagt voor het
bijhouden van het Register alsmede voor de betaling van de Couponrente en voor de aflossing van de
Obligaties.
4.4. Vergadering van Obligatiehouders
Ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders is een Vergadering van Obligatiehouders in het leven
geroepen die bijeenkomt indien (het bestuur van) de Vennootschap, de Stichting of ten minste 30% van
de Obligatiehouders dat noodzakelijk acht. Gedurende de Vergadering worden de Obligatiehouders op de
hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Obligatiefonds.
4.5 Hypotheekrecht
De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door de Stichting die een eerste hypotheekrecht
op de Objecten verkrijgt. Gelijk aan de hoogte van de schuld van het Obligatiefonds aan de
Obligatiehouders bestaat een schuld van het Obligatiefonds aan de Stichting (de ‘Parallelle Schuld’). De
Parallelle Schuld vormt de basis voor het eventuele uitwinnen van het hypotheekrecht door de Stichting
indien het Obligatiefonds niet aan haar betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders voldoet.
Een nadere omschrijving van de Stichting en Vergadering van Obligatiehouders is opgenomen in
onderdeel 5 van dit memorandum en in de Obligatievoorwaarden (Bijlage 4)
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4.6 Beleggersprofiel
Door het risicodragende karakter van deze investering is het niet aan te raden dat men deelneemt indien
diegene het zich niet kan veroorloven om zijn deelnamebedrag geheel dan wel gedeeltelijk te verliezen.
Aan elke (potentiële) Obligatiehouder wordt daarom geadviseerd om te onderzoeken of deze aan het
onderstaande beleggersprofiel voldoet:
-

de Obligatiehouder dient kennis te hebben genomen van de volledige tekst van dit
Memorandum;
de Obligatiehouder is ermee bekend dat het een risicodragende investering betreft;
de Obligatiehouder is ermee bekend dat het Obligatiefonds voornamelijk investeert in strategisch
gelegen Objecten;
aangeraden wordt niet deel te nemen in het Obligatiefonds met geleend geld;
de Obligatiehouder dient voldoende liquiditeit aan te houden om op de (middel)lange termijn te
kunnen blijven voldoen aan diens (financiële) verplichtingen inclusief onvoorziene uitgaven;
dat de Obligatiehouder in het geval dat de opbrengst lager is dan verwacht dit kan compenseren
met ander vermogen en/of andere inkomsten;
de Obligatiehouder dient zich ervan te vergewissen waarom deze belegt (bijvoorbeeld: extra
inkomen, vermogensopbouw, voldoen van toekomstige uitgaven, oudedagsvoorziening etc.);
de Obligatiehouder dient zich van de positie van de Obligaties binnen diens totale
beleggingsportefeuille te vergewissen.

4.7 Aansprakelijkheid
Het Obligatiefonds is slechts aansprakelijk voor de nog uitstaande hoofdsom van de obligaties en
daarmee niet voor het geprognosticeerde rendement.
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5

UITGEVENDE INSTELLING EN BETROKKEN PARTIJEN

5.1 Grond Obligatie Fonds I B.V.
Grond Obligatie Fonds I B.V. (het Obligatiefonds) is de uitgevende instelling belast met de aanschaf,
exploitatie en wederverkoop van Objecten. Het Obligatiefonds is opgericht om uitsluitend te investeren in
Objecten in Nederland. Gedurende de Looptijd is zij niet voornemens om andere activiteiten te
ontplooien en/of andere markten aan te wenden.
Het Obligatiefonds wordt eigenaar van de aan te schaffen Objecten. Het maatschappelijk kapitaal van het
Obligatiefonds bedraagt € 100,- en is verdeeld in aandelen van € 1,- elk. Het geplaatste en gestorte
aandelenkapitaal is € 100,- en is verdeeld in 100 aandelen van € 1,- per stuk. Alle aandelen worden
gehouden door Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. die eveneens bestuurder van het
Obligatiefonds is.
Het uitgangspunt van het Obligatiefonds is om de Obligatiehouders volledige transparantie en de grootst
mogelijk zekerheid te bieden. Het Obligatiefonds zal het bestaan van voornoemde zekerheid bevorderen
door enkel en uitsluitend te handelen in overeenstemming met het door haar vastgestelde aankoopbeleid.
De belangrijkste gegevens van het Obligatiefonds zijn de volgende:
Uitgevende instelling:
Rechtsvorm:
KvK-nummer:
Statutaire zetel:
Datum van oprichting en duur:
Land van oprichting en toepasselijk recht:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Telefax:
Website:
E-mail:

Grond Obligatiefonds I B.V.
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
56340990
Zaandam
25 oktober 2012, onbepaalde tijd
Nederland, Nederlands
Wilhelminastraat 6A
1501 CT, Zaandam
075 7600777
075 7600770
www.grondobligatie.nl
info@grondobligatie.nl

De statuten van Grond Obligatie Fonds I B.V. maken deel uit van dit memorandum als Bijlage 1.

5.2 Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
Beheerder van het Obligatiefonds is Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. (hierna:
‘Beheerder’) die in die hoedanigheid tevens het aanspreekpunt is voor Obligatiehouders. De taken die de
Beheerder heeft zijn nauwkeurig omschreven in de Beheer- en managementovereenkomst en daartoe
behoren onder meer het management van het Obligatiefonds en het beheer van het register van
obligatiehouders.
Beheerder:
Rechtsvorm:
KvK-nummer:
Statutaire zetel:
Datum van oprichting en duur:
Land van oprichting en toepasselijk recht:
Adres:

	
  

Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V.
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
58129618
Zaandam
11 juni 2013, onbepaalde tijd
Nederland, Nederlands
Wilhelminastraat 6A
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Postcode en plaats:
Telefoon:
Telefax:
Website:
E-mail:

1501 CT, Zaandam
075 7600500
075 7600555
www.grondenvastgoedparticipatiemaatschappij.nl
info@grondenvastgoedparticipatiemaatschappij.nl

De Beheerder is enig aandeelhouder en bestuurder van het Obligatiefonds. Enig aandeelhouder en
bestuurder van de Beheerder is de besloten vennootschap Bertholet Holding B.V. gevestigd te Assendelft
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34250149.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Bertholet Holding B.V. is Drs. J.L.C.N. Bertholet.
De statuten van Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. maken deel uit van dit memorandum als Bijlage 2.
De Beheer- en managementovereenkomst tussen Grond Obligatiefonds I B.V. en Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
maken deel uit van dit memorandum als Bijlage 6.

5.3 De heer J.L.C.N. Bertholet
Drs. J.L.C.N. Bertholet heeft nadat hij zijn studie bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
heeft afgerond ruime kennis en ervaring opgedaan in de grondmarkt. Hij is oprichter, middellijk
bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap De Grondmakelaar B.V.
Die onderneming houdt zich voornamelijk bezig met de aan- en verkoop van gronden alsmede de
bemiddeling daarbij. De gronden waarbij De Grondmakelaar B.V. is betrokken zijn hoofdzakelijk
strategisch gelegen gronden op verschillende plaatsen in Nederland.
5.4 Stichting Obligatiehouders Grondfonds
De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Grondfonds
(de Stichting). De taken en bevoegdheden van de Stichting zijn vastgelegd in de Trustee-Overeenkomst
en Obligatievoorwaarden. Tot de taken behoren onder meer het houden van toezicht op de naleving van
de Obligatievoorwaarden door het Obligatiefonds. Daarnaast is aan de Stichting de bevoegdheid
toegekend om een vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen en verkrijgt de Stichting een eerste
recht van hypotheek op alle Objecten. Mocht het voorkomen dat het Obligatiefonds zijn verplichtingen
jegens Obligatiehouders niet nakomt, dan is de Stichting gerechtigd om haar hypotheekrecht uit te winnen
en zodoende de Objecten gedwongen te verkopen. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door
Mr M. Pet. De belangrijkste gegevens van de Stichting zijn:
Stichting:
Rechtsvorm:
KvK-nummer:
Statutaire zetel:
Datum van oprichting en duur:
Land van oprichting en toepasselijk recht:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

Stichting Obligatiehouders Grondfonds
Stichting
58488677
Amsterdam
2 augustus 2013, onbepaalde tijd
Nederland, Nederlands
Joop Geesinkweg 901-999
1096 AZ, Amsterdam
020 7601177
info@stichtinggrondfonds.nl

De statuten van de Stichting maken deel uit van dit memorandum als Bijlage 3.
De Trustee-overeenkomst tussen Grond Obligatiefonds I B.V. en Stichting Grond Obligatiefonds maken deel uit van dit
memorandum als Bijlage 5.
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5.5 Organogram
De organisatiestructuur van de betrokken partijen is aldus als volgt:

Grond & Vastgoed
Participatiemaatschappij B.V.

Grond Obligatie Fonds | B.V.

Stichting Obligatiehouders

Obligatiehouders

5.6 Historische financiële gegevens
Van zowel het Obligatiefonds als van de Beheerder en de Stichting zijn vanwege de recente oprichting
geen historische financiële gegevens voorhanden.
5.7 Belangen
Alle betrokken partijen hebben belang bij een winstgevend Obligatiefonds. In de gekozen
bestuursstructuur is geen sprake van tegenstrijdige belangen, noch zijn vennootschappen ooit betrokken
geweest bij faillissementen, fraude, sancties of soortgelijke gebeurtenissen. Winst die wordt behaald met
de belegging in Objecten wordt uitgekeerd aan Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. Voor
het overig zijn er behoudens de middellijk aandeelhouder Drs. J.L.C.N. Bertholet geen partijen met een
financieel belang bij het Obligatiefonds.
5.8 Accountant
Als accountant voor Grond Obligatie Fonds I B.V. treedt op FoedererDFK gevestigd te Oostzaan. Zij is
belast met het samenstellen van de jaarstukken en daarnaast heeft de accountant het verwachte rendement
en de daaraan ten grondslag liggende berekening beoordeeld.
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6

FINANCIELE ASPECTEN

6.1 Algemeen
In dit onderdeel van het memorandum worden de financiële uitgangspunten van het Obligatiefonds
uiteengezet en toegelicht. De feiten, omstandigheden en overeenkomsten zijn gebaseerd op de gegevens
zoals die ten tijde van het opstellen van dit memorandum bekend zijn. De (potentiële)Obligatiehouder
dient zich ervan bewust te zijn dat de gegevens gedurende de Looptijd kunnen wijzigen.
Met de uitgifte van Obligaties richt het Obligatiefonds zich zowel op de particuliere belegger die een
investering van € 100.000,- of meer wenst te doen alsmede op de professionele belegger die wenst te
beleggen in onroerend goed. Met de opbrengst die met de Obligatielening wordt behaald zullen Objecten
worden aangeschaft om deze, al dan niet verkaveld, met winstmarge te verkopen. Het Obligatiefonds zal
met de opbrengst geen andere goederen dan Objecten aanschaffen.
Sinds de oprichting van het Obligatiefonds hebben zich geen negatieve wijzigingen voorgedaan in haar
vooruitzichten. Evenmin heeft zich sinds haar oprichting een wijziging voorgedaan in haar financiële of
handelspositie of in de groep waartoe zij behoort. Omdat zowel het Obligatiefonds als de Bestuurder
recentelijk zijn opgericht zijn geen historische financiële gegevens bekend. Er zijn dan ook thans nog
geen gegevens beschikbaar die door een accountant zijn gecontroleerd, samengesteld of onderzocht.
6.2 Tendensen
Er zijn het Obligatiefonds geen gegevens bekend over tendensen, onzekerheden of gebeurtenissen
waarvan mag worden verwacht dat deze een negatieve uitwerking zullen hebben op haar vooruitzichten
en/of liquiditeit.
6.3 Initiële kosten
Ten behoeve van de oprichting van het Obligatiefonds en de uitgifte van Obligaties is het Obligatiefonds
eenmalige kosten verschuldigd, de initiële kosten. Een begroting van deze kosten is hieronder
opgenomen. In de exploitatieprognose in paragraaf 6.5 is als uitgangspunt genomen dat de
Obligatielening op 1 januari 2014 is voltekend. Voorzichtigheidshalve zijn voor 2014 enkele initiële
kosten opgenomen die mogelijk nog worden gemaakt.
Initiële kosten
Accountantskosten
Juridische kosten
Notariskosten
Marketingkosten
Drukwerk
Onvoorziene kosten

2013 hj
12.500
25.000
5.000
125.000
7.500
25.000
200.000

2014

50.000
5.000
55.000

Accountantskosten
De accountantskosten zijn kosten gemaakt aan de accountant voor het bestuderen van het
informatiememorandum. Tevens heeft de accountant een onderzoeksrapport opgesteld ten aanzien van de
exploitatieprognose. De verrichte werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het inwinnen van
inlichtingen bij het bestuur van het Obligatiefonds, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. In deze
kosten zijn niet meegenomen de jaarlijkse kosten voor het samenstellen van de jaarrekening, die kosten
zijn opgenomen in de jaarlijkse kosten onder de post overige algemene kosten.
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Kosten voor juridisch advies
De juridische advieskosten zijn gemaakt in verband met het structuren van het fonds, het opstellen van de
overeenkomsten en het schrijven van het informatiememorandum. In deze kosten zijn niet meegenomen
de eventuele jaarlijkse juridische kosten die mogelijk worden gemaakt, die kosten zijn opgenomen in de
jaarlijkse kosten onder de post overige algemene kosten.
Notariskosten
Het betreft de kosten van de notaris voor het oprichten van de vennootschappen alsmede de stichting, het
opstellen van de statuten van de stichting, het opstellen van koopovereenkomsten alsmede de
machtigingen voor de aan- en verkoop van Objecten. Onder notariskosten zijn niet meegenomen de
doorlopende kosten die het Obligatiefonds zal maken ten behoeve van de aan- en verkoop van de
Objecten en de daarmee gepaarde vestigingen van de hypotheken.
Naast initiële kosten heeft het Obligatiefonds enkele variabele kosten die samenhangen met de aanschaf
van Objecten, dan wel met het bezit daarvan. Vooropgesteld zij bij deze kosten dat de hoogte daarvan
rechtstreeks samenhangt met de hoeveelheid Objecten die worden aangeschaft en de mate waarin de
objecten worden doorverkocht. Om die reden is het op voorhand niet mogelijk een raming te geven van
de gedurende de Looptijd te maken variabele kosten. Voor zover mogelijk wordt daarom bij onderstaande
begroting een zo exact mogelijke omschrijving gegeven van de kosten per aanschaf van een Object
Marketingkosten
Dit betreft alle marketingactiviteiten (persberichten, advertenties, banners, websites en dergelijke)
alsmede werkzaamheden die samenhangen met het verwerven van het benodigde obligatievermogen.
Deze kosten kunnen in 2014 worden gecontinueerd in verband met een doorlopende
inschrijvingsprocedure. Mocht het benodigde kapitaal al in 2013 zijn opgehaald dan behoeven deze
kosten niet gemaakt te worden.
Drukwerk
Dit zijn de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van al het drukwerk van het Obligatiefonds. Doorlopende
kosten inzake het drukwerk zijn opgenomen in de jaarlijkse kosten onder de post overige algemene
kosten.
Onvoorziene kosten
Dit betreft een reservering voor niet voorziene kosten.
6.4 Exploitatieprognose en exploitatiekosten
Deze paragraaf geeft een overzicht van de exploitatieprognose gedurende de looptijd van de
Obligatielening. In deze prognose is verondersteld dat het vermogen van € 15.000.000,- op 1 januari 2014
is verkregen. Het is om die reden dat het laatste jaar waarin de rentebetaling geschiedt is geprognosticeerd
op 31 december 2018. In dat jaar zal behoudens uitzonderingen tevens de aflossing van de
Obligatielening geschieden. Deze prognose is gebaseerd op basis van een aantal algemene aannames en
veronderstellingen. De cijfers zijn in euro’s en afgerond op honderdtallen. De prognose is geïndexeerd
met een inflatiecorrectie van 2,00%.
De accountant heeft naar aanleiding van de verstrekte gegevens en veronderstellingen geconcludeerd dat
er voldoende basis is om aan te nemen dat de gegevens en de veronderstellingen op juiste wijze zijn
verwerkt. Onder 8.3 van het memorandum is een goedkeurend onderzoeksrapport van de accountant
afgegeven.
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Periode in jaren
Opbrengsten objecten
Inkoop objecten
Marge

2013 HJ
1.500.000
750.000
750.000

2014
10.000.000
6.000.000
4.000.000

2015
6.000.000
3.000.000
3.000.000

2016
6.000.000
3.000.000
3.000.000

2017
6.000.000
3.000.000
3.000.000

2018
6.000.000
3.000.000
3.000.000

Management fee
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huur/huisvestingskosten
Autokosten
Overige algemene kosten
Kosten Stichting
Initiële kosten
Totale rente lasten
Kosten

180.000
67.500
1.500
9.300
6.000
63.000
3.800
200.000
182.500
713.600

300.000
162.000
3.100
19.000
12.300
128.600
9.400
55.000
902.500
1.591.900

300.000
165.300
3.200
19.400
12.600
131.200
9.600

300.000
168.700
3.300
19.800
12.900
133.900
9.800

300.000
172.100
3.400
20.200
13.200
136.600
10.000

300.000
175.600
3.500
20.700
13.500
139.400
10.200

902.500
1.543.800

902.500
1.550.900

902.500
1.558.000

902.500
1.565.400

Marge
Kosten
Resultaat voor belasting
Belasting (25%)
Resultaat na belasting

750.000
713.600
36.400
9.100
27.300

4.000.000
1.591.900
2.408.100
602.100
1.806.000

3.000.000
1.543.000
1.456.200
364.100
1.092.100

3.000.000
1.550.900
1.449.100
362.300
1.086.800

3.000.000
1.558.000
1.442.000
360.500
1.081.500

3.000.000
1.565.000
1.434.600
358.700
1.075.900

Management fee
De Bestuurder is verantwoordelijk voor het administratief, financieel, technisch en commercieel
management van het Obligatiefonds alsmede voor het beheer van het Register van Obligatiehouders. In
de beheersovereenkomst is omschreven wat de taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn. Jaarlijks is
het Obligatiefonds aan de Beheerder verschuldigd een beheersvergoeding (ook wel management fee) van
2,00% over de uitstaande hoofdsom.
Personeelskosten
Dit betreft de kosten voor het personeel van het Obligatiefonds. Deze kosten zijn gebaseerd op minimaal
5 fte, inclusief werkgeverslasten en vakantietoeslagen. Deze kostenpost kan fluctueren indien het
Obligatiefonds meer of minder personeel nodig heeft om de gewenste resultaten te realiseren. Ook
kunnen deze kosten als gevolg van wetswijzigingen of veranderingen in belastingen fluctueren.
Overige personeelskosten
Dit zijn kosten die o.a. betrekking hebben op studiekosten, representatiekosten, opleidingskosten, kosten
van de arbodienst, kantinekosten en onkostenvergoedingen en dergelijke.
Huur/huisvestigingskosten
Het Obligatiefonds is ten behoeve van haar huisvesting een huurovereenkomst aangegaan voor de duur
van 5 (vijf) jaar tegen een jaarlijkse huurprijs van € 18.600,- incl. BTW.
Autokosten
Het Obligatiefonds zal in ieder geval één auto operationeel leasen. De kosten hiervoor zijn (excl. kosten
voor brandstof) begroot op € 1.000,- per maand.
Overige algemene kosten
Onder de overige algemene kosten wordt verstaan alle kosten die het Obligatiefonds verwacht te maken
op jaarbasis voor juridische kosten, accountantskosten, notariskosten, heffingen, gemeentelijke lasten,
waterschapsbelasting, herinrichtingsrente en onderhoudskosten van de registergoederen. Vooropgesteld
zij bij deze kosten dat de hoogte daarvan rechtstreeks samenhangt met de gebeurtenissen gedurende de
Looptijd van het Obligatiefonds. Om die reden is het op voorhand niet mogelijk een exacte raming te
geven van deze kostenpost. Voor zover mogelijk hebben wij een inschatting gemaakt van deze
kostenpost. Deze kan dus zowel negatief als positief fluctueren.
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Kosten Stichting
Het Obligatiefonds zal overeenkomstig de trustee-overeenkomst de exploitatiekosten van de Stichting
voor haar rekening nemen. Voorts is het Obligatiefonds per bestuurslid van de Stichting een
onkostenvergoeding van € 500,-per maand verschuldigd.
Rente lasten
Dit betreft de vaste rente die op jaarbasis verschuldigd is aan de Obligatiehouder over de uitstaande
Hoofdsom. De rente wordt halfjaarlijks achteraf uitgekeerd en wordt in beginsel voldaan op 30 juni en 31
december. Bij deze rentelasten zijn opgeteld de bankkosten die gepaard gaan met de uitbetaling van deze
rente betalingen en andere betalingen. De bankkosten zijn begroot op € 2.500,- per jaar.
Belasting
In deze prognose is voor wat betreft de vennootschapsbelasting uitgegaan van een vast tarief van 25%. In
werkelijkheid wordt over de eerste € 200.000,- een tarief gerekend van 20%. De belastingdruk voor wat
betreft de vennootschapsbelasting kan in de toekomst wijzigen. Dit kan invloed hebben op het resultaat
zoals is opgenomen in de prognose.
6.5 Opbrengsten Objecten
De Objecten die aangekocht zijn zullen op verschillende wijzen worden doorverkocht. Dit zal geschieden
middels directe doorverkoop aan professionele partijen, het verkaveld doorverkopen aan derden of het
gecertificeerd aanbieden van Objecten. Op basis van algemene aannames, veronderstellingen en ervaring
kunnen de opbrengsten zoals in de exploitatieprognose worden gerealiseerd. In 2014 wordt een hogere
opbrengst verwacht in verband met door Obligatiehouders aan te brengen gronden die waarschijnlijk in
2014 zullen worden verkocht.
6.6 Inkoop Objecten
Bij de aankoop van de Objecten wordt niet alleen de nadruk gelegd op de actuele grondwaarde, maar ook
op de toekomstige mogelijkheden van het Object, zulks alles met inachtneming van hetgeen is
omschreven in hoofdstuk 3.3. De Objecten worden geactiveerd in de voorraad, omdat het Obligatiefonds
de Objecten voornamelijk aan- en verkoopt. De waardering van de voorraad geschiedt tegen historische
kostprijs. Alle voortbrengingskosten voor de aankoop van de Objecten worden mee geactiveerd. De
voornaamste voortbrengingskosten zijn; courtage tussenpersonen, bodemonderzoek, taxaties en
waarderingen, notariskosten, overdrachtsbelasting en kadastrale leges.
• Courtage tussenpersonen; Bij het aankopen van Objecten kan in voorkomende gevallen gebruik
worden gemaakt van tussenpersonen. Hieronder wordt ook verstaan eventuele tussenhandelaren
die werken met opties.
• Bodemonderzoek; Het kan voorkomen dat het Obligatiefonds een bodemonderzoek laat
verrichten alvorens over te gaan tot aankoop van een Object.
• Taxaties en waarderingen; Sommige Objecten kunnen alvorens wordt overgegaan tot aankoop
worden getaxeerd door een beëdigd rentmeester of taxateur. Ook kan het voorkomen dat het
Obligatiefonds ten aanzien van Objecten berekeningen van residuele grondwaarde laat
verrichten door derden. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen worden ingehuurd om Objecten
te laten onderzoeken dan wel verhandelbaar te maken.
• Notariskosten; Ten aanzien van de aan- en verkoop van een Object worden notariële kosten
gemaakt voor het opmaken van een akte van levering en het vestigen van de Hypotheek.
• Overdrachtsbelasting; Voor de aankoop van een Object wordt 6,00% overdrachtsbelasting in
rekening gebracht.
• Kadastrale leges; Het kadaster rekent bij een overdracht van een Object of een splitsing van een
Object kadastrale leges.
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6.7 Cashflow Overzicht
Het cashflow overzicht van het Obligatiefonds laat een geprognosticeerd overzicht zien van de feitelijke
geldstromen die naar verwachting in de loop van de boekjaren binnenkomen en uitgaan. Alle bedragen in
het overzicht zijn in euro’s.
Ten aanzien van de geprognosticeerde liquiditeit is te zien dat deze in de loop van de boekjaren toeneemt.
De winsten van de onderneming zullen gedurende de Looptijd in het Obligatiefonds blijven. Er zal
derhalve geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) gedurende de Looptijd. Hierdoor is er
een stijgende dekkingsgraad waarneembaar ten aanzien van de liquiditeit en het fondsvermogen. Het
Obligatiefonds sluit niet uit de liquiditeit te benutten voor de aankoop van Objecten.
Jaar
Beginsaldo
Storting obligaties
Aankoop Objecten
Liquiditeit
Resultaat boekjaar
Eindsaldo
Grondpositie
Liquiditeit
Dekkingsgraad
Geïnvesteerd
vermogen

2013 hj
nihil
9.000.000
7.480.000
1.520.000
27.300
1.547.300
7.480.000
1.547.300
9.027.300
100%
9.000.000

2014
1.547.300
6.000.000
5.054.000
2.493.300
1.806.000
4.299.300
12.534.000
4.299.300
16.833.300
112%
15.000.000

2015
4.299.300

2016
5.391.400

2017
6.478.200

4.299.300
1.092.100
5.391.400
12.534.000
5.391.400
17.925.400
120%
15.000.000

5.391.400
1.086.800
6.478.200
12.534.000
6.478.200
19.012.200
127%
15.000.000

6.478.200
1.081.500
7.559.700
12.534.000
7.559.700
20.093.700
134%
15.000.000

2018
7.559.700
-15.000.000
-7.500.000
59.700
1.075.900
1.135.600
5.034.000
1.135.600
6.169.600

6.8 Rechtszaken en arbitrages
Het Obligatiefonds is niet bekend met enige recht- of arbitragezaak dan wel overheidsingrijpen die jegens
haar aanhangig zijn gemaakt, dan wel door of namens haar worden gevoerd over een periode van de
laatste 12 maanden voor zover deze procedures een invloed van betekenis kunnen hebben of recentelijk
hebben gehad op haar liquiditeit en/of de groep waarmee zij is verbonden.
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7

BELASTINGHEFFING IN NEDERLAND

Middels dit onderdeel van het memorandum wordt de lezer in algemene en beknopte termen de
toepassing van het huidige Nederlandse Belastingrecht uiteengezet. Het kan zijn dat er op de lezer een
specifieke regeling of uitzondering van toepassing is. Het verdient dan ook aanbeveling om alvorens tot
deelname te beslissen een professioneel belastingadviseur te raadplegen.
7.1 Geen fiscale eenheid
Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V. is enig aandeelhouder van Grond Obligatiefonds I B.V.
Voornoemde vennootschappen vormen voor de heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting geen
fiscale eenheid. De eventueel bij Grond Obligatiefonds I B.V. te heffen Vennootschapsbelasting wordt
gegeven naar een tarief van 25,00% van het belastbaar bedrag, zulks met dien verstande dat het tarief
over de eerste € 200.000,- (2013) 20,00% bedraagt.
7.2 De particuliere belegger
De waarde van de Obligatie zal bij een in Nederland wonende particuliere belegger in beginsel worden
belast in Box 3 van de inkomstenbelasting. Voor een particuliere belegger heeft dit ten gevolge dat een
forfaitair rendement van 4,00% wordt berekend over de gezamenlijke Nominale Waarde van diens
Obligaties per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De forfaitaire heffing brengt mee dat het
werkelijk behaalde rendement niet in ogenschouw wordt genomen.
Vervolgens wordt over het forfaitaire rendement inkomstenbelasting van 30,00% geheven, voor zover het
saldo vermeerderd met de overige bezittingen van de Obligatiehouder het heffingsvrij vermogen te boven
gaat. In 2013 geldt in Nederland een heffingsvrij vermogen van € 21.139,- per belastingplichtige.
Voornoemd heffingsvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met
ouderentoeslag. Als peildatum voor de heffing heeft te gelden 1 januari van elk jaar.
7.3 De rechtspersoon als belegger
De waarde van de Obligatie zal bij een in Nederland gevestigde besloten vennootschap (of een andere
voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige entiteit) worden belast bij de vennootschap tegen het
vennootschapstarief van maximaal 25% (in 2013). In ogenschouw moet worden genomen dat eventuele
winsten of verliezen op de Obligaties eveneens vallen onder het belastbare resultaat. Een waardestijging
tot boven de kostprijs behoeven niet eerder tot het resultaat te worden gerekend dan bij realisatie van de
waardestijging. Waardedalingen zijn aftrekbaar.
7.4 Erf- en schenkingsbelasting
Indien een in Nederland woonachtige Obligatiehouder overlijdt of voorafgaand aan zijn overlijden een of
meerdere Obligaties schenkt, dan is de waarde die zijn Obligaties op dat moment hebben in het
economisch verkeer onderworpen aan de heffing van de Nederlandse erf- dan wel schenkbelasting. De
hoogte daarvan is van een aantal factoren afhankelijk. Tot die factoren behoren de mate van verwantschap
alsmede de totale hoogte van de erfrechtelijke verkrijging of de schenking.
7.5 Dividendbelasting
Het Obligatiefonds belegt uitsluitend in Objecten en daarmee niet in effecten of andere financiële
instrumenten die aan dividendbelasting zijn onderworpen.
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7.6 Omzetbelasting
Het Obligatiefonds en de Bestuurder zijn beide vrijgesteld van de afdracht van de Belasting Toegevoegde
Waarde (BTW). Voor wat betreft de BTW is een fiscale eenheid aangevraagd.
7.7 Overdrachtsbelasting
Over de aanschaf van Objecten is het Obligatiefonds overdrachtsbelasting verschuldigd. Indien geen
aanspraak op vrijstelling kan worden gemaakt, dan is de verkrijging van Objecten onderworpen aan een
tarief van 6,00%. In het geval er sprake is van een opvolgende verkrijging binnen een termijn van 6
maanden (thans tijdelijk verlengd tot 36 maanden) van hetzelfde registergoed dan is enkel
overdrachtsbelasting verschuldigd over de tussentijdse waardestijging van het Object.
7.8 Rente-aftrekbeperkingen
Indien de Obligatie wordt gefinancierd met geleend geld is de rente voor een particuliere belegger fiscaal
niet aftrekbaar. Het geleende geld wordt in Box 3 voor de particuliere belegger gezien als een schuld en
kan geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van het vermogen, afhankelijk van de persoonlijke
omstandigheden.
Indien de Obligatie wordt gefinancierd met geleend geld door een rechtspersoon als belegger, kan de
rente over het algemeen wel worden afgetrokken van het resultaat. Het kan echter voorkomen dat bij een
specifieke situatie bepaalde renteaftrekbeperkingen van toepassing zijn. Uw eigen belastingadviseur kan u
hierbij van dienst zijn.
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8

AANVULLENDE INFORMATIE

8.1 Betrokken partijen
Uitgevende Instelling
Grond Obligatie Fonds I B.V.
Wilhelminastraat 6A
1501 CT Zaandam
Beheerder
Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
Wilhelminastraat 6A
1501 CT Zaandam
Belangenorganisatie Obligatiehouders
Stichting Obligatiehouders Grondfonds
Joop Geesinkweg 901-999
1096 AZ Amsterdam
Notaris
Robbert’s Notariskantoor
Limmerhoek 31
1811 BA Alkmaar
Accountant
FoedererDFK
Kerkbuurt 23
1511 BB Oostzaan
8.2 Klachtenprocedure
De Beheerder van het Obligatiefonds is verantwoordelijk voor de dienstverlening en optreden jegens de
Obligatiehouders. Zij houdt bij de uitoefening van haar taken op een zo zorgvuldig mogelijke wijze
rekening met de belangen van de Obligatiehouders. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat een
Obligatiehouder ontevreden is over het handelen van de Beheerder. De Beheerder hecht aan een
zorgvuldige behandeling van deze klachten en wenst daarbij transparantie te betrachten. Zij heeft daarom
de volgende klachtenprocedure opgesteld:
Indienen klacht
Een klacht moet zo spoedig mogelijk na het plaatshebben van de gebeurtenis schriftelijk worden
ingediend bij de Beheerder op onderstaand adres:
Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij B.V.
Wilhelminastraat 6A
1501 CT Zaandam
De klacht dient minimaal te bevatten een gedegen omschrijving van de klacht en de naam- en
adresgegevens van de klager. De Beheerder zal de klacht onverwijld in behandeling nemen.
Behandeling
De klacht wordt door de Beheerder behandeld waarbij wordt gestreefd naar een beantwoordingstijd van
vijf werkdagen. Indien zulks niet mogelijk blijkt dan zal de Beheerder de Obligatiehouder daarvan
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berichten onder vermelding van de reden en een nieuwe termijn. In voorkomende gevallen kan de
Bestuurder nadere informatie bij de Obligatiehouder opvragen.
Reactie Obligatiehouder
Het kan voorkomen dat de Obligatiehouder zich niet kan vinden in het standpunt van de Beheerder. Deze
kan daarom binnen zes weken na de beantwoording van de klacht gemotiveerd reageren waarna de
Beheerder is gehouden om de klacht opnieuw te bestuderen. Na voornoemde zes weken vervalt deze
verplichting jegens de Obligatiehouder.
Eventuele vervolgprocedure
Mocht voornoemde procedure niet leiden tot een voor de Obligatiehouder conveniërende oplossing dan
kan deze zich wenden tot een daartoe bestemde instelling of de bevoegde civiele rechter.
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8.3 Onderzoeksrapport
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Grond Obligatie Fonds I B.V.
Wilhelminastraat 6 A
1501 CT Zaandam
Postbus 1255
1500 AG Zaandam
Tel: 075-7600777
Fax: 075-7600770
Kvk: 56340990

info@grondobligatie.nl

www.grondobligatie.nl

