PROSPECTUS
WINSTDELENDE CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN
EMISSIEPRIJS: € 3,€ 0,18 CUMULATIEF PREFERENT DIVIDEND (6 %)
PLUS WINSTDELING

UITGIFTE VAN 3.000.000 WINSTDELENDE CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEPRIJS
VAN € 3,- PER STUK TE VERMEERDEREN MET 3% EMISSIEKOSTEN
(MINIMALE AFNAME 35.000 STUKS)

ER Capital NV is een assetmanagement- en investeringsfirma
ER Capital houdt zich bezig met het investeren in vastgoed, het beheren van eigen vastgoed en
vastgoed van derden, alsmede corporate en private finance.
ER Capital investeert in commercieel en residentieel vastgoed.
ER Capital is gevestigd te Rotterdam en heeft de intentie om haar aandelen t.z.t. te introduceren
op de Amsterdamse beurs
Tot aan het moment van het IPO kunnen aandeelhouders tevens deelnemen in het
Co-investment plan programma.
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ER CAPITAL NV
PROSPECTUS

MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN 3.000.000 (DRIE MILJOEN)
WINSTDELENDE CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN (WINSTDELENDE CUMPREFS)
TEGEN EEN PRIJS VAN ELK € 3,- TE VERMEERDEREN MET 3% EMISSIEKOSTEN
MINIMALE AFNAME 35.000 (VIJFENDERTIG DUIZEND) WINSTDELENDE CUMPREFS PER INVESTEERDER,
DERHALVE EEN MINIMALE TEGENWAARDE PER PAKKET VAN € 105.000,(TE VERHOGEN MET DE EMMISIEKOSTEN)

TOTAAL BEOOGDE EMISSIE 3 MILJOEN AANDELEN VAN € 3 PER STUK

De inhoud van dit Prospectus is vastgesteld op 2 december 2020 en derhalve tot die datum geactualiseerd
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige Winstdelende Cumprefs worden
er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn
verbonden.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Geïnteresseerden dienen dan ook goede nota te
nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus. Om te bepalen of een investering
in de onderhavige Winstdelende Cumprefs geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot
uw eigen adviseurs.
Dit Prospectus wordt uitgebracht onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van ER
Capital NV. ER Capital NV verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen
om zulks te garanderen en voorzover haar bekend, de gegevens in dit Prospectus in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten
waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. Informatie van
derden, opgenomen in dit Prospectus, is accuraat weergegeven en in deze informatie
is niets weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou
zijn.
De Vennootschap heeft zich laten adviseren door de in dit Prospectus in hoofdstuk 14
genoemde adviseurs. De verantwoordelijkheid van deze adviseurs is beperkt tot het
terrein van hun expertise en tot het onderwerp van hun advies. De adviseurs zullen
slechts tegenover de Vennootschap aansprakelijk zijn. Zij hebben de inhoud en vorm
van de informatie in dit Prospectus niet (mede) bepaald of doen bepalen en staan
voor de juistheid en volledigheid daarvan niet in.
De in dit Prospectus opgenomen cijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd.
De inhoud van dit Prospectus is vastgesteld op 2 december 2020. De verstrekking en
verspreiding van dit Prospectus na deze datum houdt niet in dat de daarin opgenomen informatie op een latere datum nog juist en volledig is. Ter gelegenheid van
eventuele vervolguitgiften zal de inhoud van dit Prospectus indien noodzakelijk worden aangepast of geactualiseerd.
De in dit Prospectus opgenomen analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en
aanbevelingen zijn verstrekt ter informatie, maar vormen nadrukkelijk geen garantie
voor rendement op een investering. De Vennootschap, de Directie, de Raad van
Commissarissen, haar adviseurs en andere hulppersonen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan op een
investering in de Winstdelende Cumprefs.
Niemand is gerechtigd namens de Vennootschap enige informatie te verstrekken of
enige verklaring af te leggen met betrekking tot de Vennootschap en/of de bij dit
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Prospectus geboden mogelijkheid van verwerving van Winstdelende Cumprefs voor
zover die informatie niet ook in dit Prospectus vermeld staat. Indien zulke informatie
is verschaft of verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of zodanige
verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door of namens
ER Capital NV. Anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap mag de inhoud van dit Prospectus niet worden verspreid onder derden om
andere redenen dan ter beoordeling van de daarin opgenomen investeringspropositie.
De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden
onderworpen zijn aan juridische beperkingen. Onder meer - maar niet uitsluitend - in
de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk, kunnen beperkingen worden gesteld aan de aanbieding en verkoop van de Winstdelende Cumprefs
en aan de verstrekking en verspreiding van dit Prospectus. Investeerders die in het
bezit komen van dit Prospectus worden verzocht kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking.
Omdat de Winstdelende Cumprefs slechts kunnen worden verworven in pakketten
met een tegenwaarde van ten minste € 105.000,- per Investeerder, zijn de Vennootschap en/of De Directie voor de aanbieding van de Winstdelende Cumprefs niet vergunning- en/of prospectusplichtig ingevolge de Nederlandse Wet op het financieel
Toezicht (Wft).
De Vennootschap en/of De Directie staan niet onder Toezicht van de Nederlandse
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Dientengevolge is ook niet vereist dat dit Prospectus is goedgekeurd door de AFM (of
anderszins) dan wel voldoet aan de prospectusvereisten op grond van de Wft en
daarop gebaseerde regelgeving.
Dit Prospectus zal worden gedeponeerd bij de AFM.
Dit Prospectus wordt beheerst door Nederlands recht. Het verschijnt uitsluitend in de
Nederlandse taal en kan kosteloos worden verkregen op het kantooradres van de
Vennootschap. Dit Prospectus verschijnt eveneens integraal in digitale vorm via het
internet op www.ercapital.nl.

Woorden met hoofdletters staan gedefinieerd in hoofdstuk 1 Definities.
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Het jaarverslag van de Vennootschap over boekjaar 2019 alsmede het halfjaarverslag
2020 zijn op aanvraag los verkrijgbaar bij de Vennootschap.

8

9

1 DEFINITIES
Onderstaand vindt u de definities die in dit Prospectus een vaste betekenis hebben.
Daarnaast is er in hoofdstuk 14 een algemeen begrippenkader opgenomen waarin
veel gebruikte termen in de vastgoedsector nader worden toegelicht.
Aandelen
Aandelen M
Gewone Aandelen
Winstdelende Cumprefs

AFM
Co-investment plan

Directie
Dividend

Emissiekosten

Emissieprijs

ER Capital
Inleg

Investeerder
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Alle typen aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De Gewone Aandelen M, zijnde incentive aandelen
gezamenlijk recht gevend op 20% van de Overwinst.
De Gewone Aandelen A.
De Winstdelende Cumulatief Preferente Aandelen, van
elk € 0,05 nominaal, die thans worden uitgegeven.
De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.
De mogelijkheid die aan Aandeelhouders geboden
wordt om in individuele investeringsproposities mee te
investeren.
De statutaire bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer drs. S.J. Eelkman Rooda.
De uitkering aan aandeelhouders in contanten dan wel
Aandelen ten laste van de winst, algemene reserves
dan wel agioreserve.
De emissiekosten die door de Investeerders dienen te
worden betaald. De emissiekosten bedragen 3% over
de Emissieprijs van de Inleg en komen ten gunste aan
de Vennootschap. De emissiekosten zijn bestemd voor
de (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Uitgifte.
De prijs waartegen de Winstdelende Cumprefs nu worden uitgegeven zijnde € 3,- per Winstdelende Cumpref
van elk € 0,05 nominaal.
De Onderneming.
Het door de Investeerder te investeren bedrag inclusief
Emissiekosten. De hoogte van de Inleg is vermeld in de
toewijzingsbrief van de Vennootschap aan de Investeerder volgend op de inschrijving op de Uitgifte door
de Investeerder. De Investeerder verbindt zich tot
overmaking van de Inleg bij inschrijving. De Inleg dient
uiterlijk op de in de toewijzingsbrief genoemde datum
op de derdengeldrekening van de notaris, danwel op
een rekening van de Vennootschap te zijn ontvangen bij
gebreke waarvan geen Winstdelende Cumprefs aan de
betreffende Investeerder zullen worden uitgegeven.
Natuurlijke persoon danwel rechtspersoon die onder de
voorwaarden opgenomen in dit Prospectus met bijla-

Managementvergoeding
Onderneming
Overwinst

Prospectus
Raad van Commissarissen
Statuten

Uitgifte
Uitgiftedatum

Uitgifteprijs

Vennootschap

Wft
Winst

gen wenst deel te nemen en/of deelneemt in de onderhavige Uitgifte van Winstdelende Cumprefs.
De vergoeding die de Directie ontvangt van de Onderneming voor zijn managementdiensten.
De Onderneming waarvan de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen eigenaar zijn.
Het deel van de Winst na belastingen over enig jaar dat
overblijft nadat de houders van Winstdelende Cumprefs
en houders van de Gewone Aandeel per aandeel € 0,18
toegekend hebben gekregen.
Het onderhavige Prospectus dat is vastgesteld op 2
december 2020.
De Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
De statuten van de Vennootschap zoals vastgesteld bij
akte van statutenwijziging voorafgaand aan de Uitgifte,
als Bijlage I opgenomen bij dit Prospectus.
De uitgifte en plaatsing van drie miljoen Winstdelende
Cumprefs als beschreven in dit Prospectus.
De datum waarop de Winstdelende Cumprefs worden
uitgegeven door middel van het passeren van een notariële akte van uitgifte van Winstdelende Cumprefs ten
overstaan van de notaris van de Vennootschap.
De uitgifteprijs ad € 3,- (drie euro) per Winstdelende
Cumpref van elk € 0,05 nominaal. Winstdelende Cumprefs kunnen alleen in pakketten van minimaal 35.000
Winstdelende Cumprefs worden verkregen. Derhalve
bedraagt de minimale Investering € 105.000,- te vermeerderen met de Emissiekosten.
De Naamloze Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ER Capital NV (voorheen ER Capital BV). Voor
Uitgifte van de Winstdelende Cumprefs zullen de statuten worden gewijzigd en o.a. de naam wordt dan gewijzigd in ER Capital NV. De Vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam.
De Nederlandse Wet op het financieel Toezicht.
De winst na belastingen conform goedgekeurde jaarrekening.

Definities in meervoudsvorm worden geacht ook een enkelvoudsvorm te omvatten en
vice versa.
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2. SAMENVATTING
Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus. Iedere
beslissing om in onderhavige Winstdelende Cumprefs te investeren dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus. Om te bepalen of een investering
in de onderhavige Winstdelende Cumprefs geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot
uw eigen adviseurs.
Dit Prospectus is op 2 december 2020 vastgesteld ten behoeve van de Uitgifte van
3.000.000 Winstdelende Cumprefs tegen een uitgifteprijs van € 3,- elk (derhalve voor
een totaalbedrag van € 9.000.000,-). Het is zeer wel mogelijk dat de Uitgifte in tranches wordt gedaan. De Uitgifte heeft ten doel de activiteiten van de Onderneming te
financieren ten einde deze te laten groeien en meer spreiding in de portefeuille te
realiseren alsmede de aandeelhoudersbasis te verbreden. De opbrengsten van de
Uitgifte worden dan ook hoofdzakelijk gebruikt ter financiering van nieuwe investeringen van de Onderneming.
De Winstdelende Cumprefs zullen worden uitgegeven onder de in dit Prospectus inclusief bijlagen opgenomen voorwaarden.
Mocht de interesse het aanbod overschrijden dan mag de Vennootschap meer Winstdelende Cumprefs uitgeven. Ook is ze gerechtigd een deel van haar schulden te converteren in Aandelen.
De inhoud van dit Prospectus is op 2 december 2020 vastgesteld en derhalve tot die
datum geactualiseerd.
2.1 ER Capital NV - juridische structuur
ER Capital NV (De Vennootschap) is de topholding van de Onderneming. De Onderneming is
een asset management en investeringsfirma. De dochtervennootschappen houden zich
bezig met het investeren in commercieel en residentieel vastgoed alsmede vastgoed management en beheer voor derden, corporate finance en private finance (het arrangeren van
financieringen voor beleggers, ondernemingen en particulieren).
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ER Capital is gevestigd te Rotterdam en heeft de intentie om haar aandelen t.z.t. te introduceren op de Amsterdamse beurs (IPO) om zodoende verhandelbaarheid mogelijk te maken.
Het management investeert zelf risicodragend mee in de Vennootschap (is medeaandeelhouder). Het team van ER Capital is professioneel en heeft langjarige relevante
ervaring op het gebied van beleggingen en investeringen in vastgoed.
De Onderneming wordt geleid door de heer drs. Sebo Eelkman Rooda.
2.2 ER Capital NV - statuten en geplaatst aantal Aandelen
ER Capital NV (de “Vennootschap”), voorheen ER Capital BV, de Vennootschap die de
onderhavige Winstdelende Cumprefs uitgeeft, is een bij akte van 18 juni 1996 naar
Nederlands recht opgerichte, destijds als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De Statuten worden voorafgaand aan de Uitgifte gewijzigd met o.a. tot
gevolg dat de Vennootschap van besloten vennootschap wijzigt in een naamloze vennootschap. Voorts zal alsdan het maatschappelijk kapitaal worden gewijzigd. (Zie bijlage I, statuten na Uitgifte)
Het geplaatst aantal Aandelen van de Vennootschap bedraagt na Uitgifte van de
Winstdelende Cumprefs:
• 3.015.056 Gewone Aandelen van elk € 0,05 nominaal;
• 3.000.000 Winstdelende Cumulatief Preferente Aandelen van elk € 0,05 nominaal;
• 100 Aandelen M van elk € 0,05 nominaal.
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De Directie neemt zelf (direct dan wel indirect) risicodragend deel in het kapitaal van
de Vennootschap en heeft niet de intentie hun huidige financiële belang binnen enkele jaren materieel te verkleinen.
Mocht de interesse het aanbod overschrijden dan mag de Vennootschap meer Aandelen uitgeven. Ook is ze gerechtigd een deel van haar schulden te converteren in Gewone Aandelen dan wel Winstdelende Cumprefs. Deze Aandelen dienen dan opgeteld
te worden bij de optelling van hiervoor.
2.3 Investeringsstrategie
De investeringsstrategie van ER Capital NV kenmerkt zich door een focus op:
• de lange termijn
• kleinschalig commercieel en residentieel vastgoed
• veelal multi-tenant gebouwen (gebouwen met meerdere huurders)
• geografische spreiding, doch uitsluitend in Nederland
• de aanwezigheid van huurstijging potentieel
De Onderneming investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, uitsluitend gelegen
in Nederland, waarbij de kwaliteit van de huurders, het aantal huurders en een goede
geografische spreiding binnen Nederland van groot belang worden geacht. Een kwalitatief goede huurder zal doorgaans in staat zijn te blijven voldoen aan haar huurverplichtingen.
Ten aanzien van de residentiele beleggingen ligt de focus op kleinere blokjes. De sociale sector wordt nadrukkelijk niet uitgesloten.
De Onderneming streeft naar de optimale mix van vastgoedobjecten en huurders in
de portefeuille. Tevens zal zij door middel van actief beheer streven naar een hoge
mate van huurdertevredenheid en huuroptimalisatie.
In het geval van leegstand zal de verkoper van het vastgoed een huurgarantie moeten
geven al dan niet een verlaging van de koopsom moeten accepteren.
De Onderneming heeft doorgaans niet de intentie om vastgoed dat zij verwerft op
korte termijn weer te verkopen. Het investeringsbeleid van de Onderneming kan het
beste getypeerd worden als “buy to keep”, echter heeft zij ook een opportunistische
houding ten aanzien van handelstransacties.
2.4 Huidige vastgoedportefeuille
Momenteel is de Vennootschap via dochtervennootschapen eigenaar van negen panden met een gezamenlijke waarde van circa € 20 miljoen en circa 30 huurders, met
een verwachte jaarlijkse huurstroom van € 1,8 á 2 miljoen.
Na succesvolle plaatsing van onderhavige Uitgifte is het de bedoeling om de portefeuille via dochtervennootschappen en in samenwerkingsverbanden (co-investments)
verder uit te breiden en zodoende een nog betere spreiding te realiseren.
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Een uitgebreid overzicht van de panden die de Onderneming op het moment van
vaststelling van dit Prospectus in eigendom heeft en de investeringsstrategie is te
vinden in hoofdstuk 7 en bijlage III - vastgoedportefeuille.
2.5. Derden Beheer
De Onderneming houdt zich naast het managen en beheren van de eigen vastgoedportefeuille bezig met het beheren van vastgoed van derden. Deze activiteit is momenteel nog bescheiden van omvang, maar dient flink te groeien. Hierdoor bereikt de
Onderneming meer schaalvoordelen in haar managementorganisatie. Deze omzet
heeft bovendien als voordeel dat er geen vermogensbeslag aan vast zit.
2.6. Corporate en Private Finance
Een tweede inkomens genererende activiteit van de Onderneming is het arrangeren
van financieringen voor beleggers en ondernemingen (corporate finance). Mede door
onze samenwerking met Credion heeft de Onderneming toegang tot ieder relevant
financieringsloket in Nederland.
Het regelen van particuliere hypothecaire financieringen, voor eigen bewoning (private finance) is eveneens een fee genererende business.
2.7 Financieringsstrategie
Om de groei van haar vastgoedportefeuille te financieren zal de Onderneming optimaal gebruik proberen te maken van haar eigen vermogen (uitgegeven en nog uit te
geven aandelen), mezzanine financiering, bancaire financiering (eventueel aangevuld
met financiering van andere institutionele beleggers zoals verzekeraars of pensioenfondsen) alsmede uitgegeven en nog uit te geven (al dan niet converteerbare) obligatieleningen.
In 2007 en 2008 zijn door de Vennootschap obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van € 2.460.000,-. Op die obligaties wordt momenteel 1% rente vergoed welke
wordt bijgeschreven.
De Vennootschap zal de houders van die obligaties de mogelijkheid aanbieden hun
obligaties te converteren in Gewone Aandelen. Voorts is de Onderneming van plan om
in de komende jaren, al dan niet in combinatie met de verdere uitbreiding van haar
vastgoedportefeuille, verdere Aandelen in haar kapitaal uit te geven.
De bevoegdheid om verdere aandelenemissies te doen is door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tijdelijk overgedragen aan de Directie.
De Directie heeft ook de bevoegdheid om namens de Vennootschap obligaties uit te
geven en/of andere leningen aan te gaan.
De Vennootschap streeft ernaar de solvabiliteit jaarlijks te laten stijgen.
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2.8 De Uitgifte
De onderhavige Uitgifte heeft betrekking op 3.000.000 Winstdelende Cumprefs met
een nominale waarde van elk € 0,05 per Winstdelende Cumpref tegen een Uitgifteprijs van € 3,- per Winstdelende Cumpref.
De totale omvang van de Uitgifte bedraagt derhalve € 9.000.000,-. Bij volledige Uitgifte zal het geplaatst kapitaal ten gevolge van de Uitgifte toenemen tot € 300.757,80
(6.015.156 Aandelen van elk € 0,05 nominaal)
Het doel van onderhavige Uitgifte is meerledig. Het eerste doel is het aantrekken van
additioneel vermogen teneinde de groei en investeringsstrategie van de Onderneming
met kracht voort te zetten. De marktomstandigheden zijn momenteel van dien aard,
dat kwalitatief goed vastgoed soms tegen aantrekkelijke prijzen kan worden aangekocht. Extra vermogen stelt de Vennootschap tevens in staat sneller te handelen en
biedt de Vennootschap een betere uitgangspositie bij het verkrijgen van bancaire financiering. Het derde - niet minder belangrijke - doel is het verder verbreden van de
aandeelhoudersbasis.
2.9. Vrijstelling AFM
Bij de onderhavige Uitgifte dient de Investeerder op ten minste 35.000 Winstdelende
Cumprefs in te schrijven, tegen een storting van € 3,- per Winstdelende Cumpref.
Derhalve minimaal € 105.000,- per Investeerder, te vermeerderen met 3% Emissiekosten.
Omdat de Winstdelende Cumprefs slechts kunnen worden verworven in pakketten
met een tegenwaarde van ten minste € 105.000,- per Investeerder, zijn de Vennootschap en/of De Directie voor de aanbieding van de Winstdelende Cumprefs niet vergunning- en/of prospectusplichtig ingevolge de Nederlandse Wet op het financieel
Toezicht (Wft).
De Vennootschap en/of De Directie staan niet onder Toezicht van de Nederlandse
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Dientengevolge is ook niet vereist dat dit Prospectus is goedgekeurd door de AFM (of
anderszins) dan wel voldoet aan de prospectusvereisten op grond van de Wft en
daarop gebaseerde regelgeving.
Dit Prospectus zal worden gedeponeerd bij de AFM.
2.10 Kenmerken van de Winstdelende Cumprefs
Deze Winstdelende Cumprefs zijn aandelen die een preferentie hebben op de winst
en meedelen in de Overwinst.
De Vennootschap zal jaarlijks uit de Winst van het voorafgaande jaar de houders van
de Winstdelende Cumprefs tijdsevenredig een preferent dividend uitkeren van € 0,18,
zijnde 6% over de Uitgifteprijs.
Vervolgens hebben de houders van Winstdelende Cumprefs samen met houders van
Gewone Aandelen, nadat aanhouders van Gewone Aandelen eveneens € 0,18 per
aandeel is toegekend, recht op een pro rato deel van 80% van de Overwinst.
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De Winstdelende Cumprefs kunnen op verzoek van de houder van Winstdelende
Cumprefs worden omgezet (geconverteerd) in Gewone Aandelen in het kapitaal van
de Vennootschap. Dit is relevant voor de exit via beursintroductie.
2.11 De Uitgifteprijs
De Uitgifteprijs per Winstdelende Cumpref bedraagt € 3,- per aandeel te vermeerderen met 3% Emissiekosten. De minimale afname bedraagt 35.000 Winstdelende Cumprefs per Investeerder (met andere woorden: € 105.000,- per Investeerder) (te vermeerderen met 3% Emissiekosten).
2.12 Verkoop van de Aandelen
De Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn - in beginsel - binnen de grenzen gesteld door de Wet en Statuten vrij overdraagbaar.
De Winstdelende Cumprefs zijn eveneens – onverminderd de mogelijkheid van overgang onder algemene titel (erfopvolging, juridische fusie, juridische splitsing, e.d.) –
overdraagbaar.
Winstdelende Cumprefs zijn uitsluitend, rekening houdend met de statutaire blokkeringsregels, over te dragen:
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van € 100.000,- of meer; of
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van minder dan € 100.000,- op voorwaarde dat de betreffende verkrijger al pakketten Winstdelende Cumprefs
houdt met een totale tegenwaarde van minimaal € 100.000,-; of
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van minder dan € 100.000,- op voorwaarde dat de betreffende verkrijger al pakketten Winstdelende Cumprefs
houdt die hij onder algemene titel (krachtens vererving, juridische fusie, juridische splitsing, e.d.) heeft verkregen (geen minimale tegenwaarde) en de betreffende verkrijger als gevolg van de verkrijging pakketten Winstdelende Cumprefs
gaat houden met een totale tegenwaarde van minimaal € 100.000,-.
In alle gevallen van overdracht van Winstdelende Cumprefs in pakketten met een
totale tegenwaarde van minder dan € 100.000,- dient houder (vervreemde) zelf vooraf advies in te winnen omtrent naleving van de relevante financiële toezicht regelgeving.
Blokkeringsregeling
De overdracht van de Winstdelende Cumprefs en overige Aandelen behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Directie van de Vennootschap. Wordt door
de Vennootschap goedkeuring, op onredelijke gronden, geweigerd dan dient de Vennootschap uiterlijk binnen drie kwartalen met een alternatieve verkrijger te komen
dan wel dient zij zelf de betreffende Winstdelende Cumprefs in te kopen tegen de
prijs die gelijk is aan de prijs die de geweigerde verkrijger bereid was te betalen.
Overdracht geschiedt bij notariële akte ten overstaan van de notaris van de Vennootschap op een tussen betrokken partijen en de Vennootschap in goed overleg te bepa-
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len overdrachtsdatum. De Vennootschap zal de overdracht prompt verwerken in het
door haar gehouden register. De kosten van de overdracht (inclusief de eventuele
kosten van de Vennootschap) komen voor rekening van de overdragende Aandeelhouder.
Het is een Houder van Winstdelende Cumprefs niet toegestaan het (economische)
eigendom van de door hem gehouden Aandelen geheel of gedeeltelijk te bezwaren
met enig beperkt recht, zoals, maar niet beperkt tot, een recht van pand of een recht
van vruchtgebruik, tenzij zulks geschiedt bij notariële akte en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, welke ze niet op onredelijke gronden zal
onthouden.
2.13 Inkoop van Aandelen door de Vennootschap
Indien de Vennootschap besluit over te gaan tot inkoop van Eigen Aandelen dan zal ze
eerst de Winstdelende Cumprefs moeten inkopen alvorens ze Gewone Aandelen zal
inkopen.
De Vennootschap is voornemens de Investeerder een inkoopvoorstel te doen met
betrekking tot de in het kader van de Uitgifte uitgegeven Winstdelende Cumprefs
indien de Vennootschap er voor 2029 niet in is geslaagd haar Gewone Aandelen direct
dan wel indirect genoteerd te krijgen op de Amsterdamse effectenbeurs of een ander
handelsplatform dan wel er een bod is uitgebracht op alle uitstaande Aandelen.
Mocht de Vennootschap op dat moment over onvoldoende bestedingsruimte beschikken zal ze alsdan overgaan tot (gedeeltelijke) verkoop van haar vastgoedportefeuille. Met betrekking tot bovengenoemde inkoop zal een separate overeenkomst
met de Investeerders worden gesloten.
2.14 Beursnotering
Investeerders wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat er geen markt wordt onderhouden voor de Winstdelende Cumprefs en/of de Gewone Aandelen en dat tussentijdse
verkoop en/of overdracht derhalve problematisch kan zijn.
Om die reden heeft de Vennootschap de intentie om haar Gewone Aandelen op een
gegeven moment in de toekomst (mogelijk vijf jaar na heden) verhandelbaar te maken
op de Amsterdamse effectenbeurs of een ander handelsplatform. Houders van Winstdelende Cumprefs kunnen alsdan kiezen om hun aandelen te converteren in Gewone
Aandelen.
Meer hierover is te vinden in paragraaf 6.2.
2.15 Fiscaliteiten
De Vennootschap en haar dochters zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB) en kwalificeert als een vastgoedlichaam voor de heffing
van overdrachtsbelasting (artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer). Dit
laatste betekent onder andere dat de verkrijging van Aandelen, waardoor een belang
in de Vennootschap van één derde of meer ontstaat, belast is met overdrachtsbelas-
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ting en dat de verkrijging van een belang van minder dan één derde in de Vennootschap in beginsel niet is belast met overdrachtsbelasting.
Voor privé-beleggers geldt in beginsel dat hun Winstdelende Cumprefs, mits hij/zij
minder dan 5% houdt, als Box 3-belegging worden aangemerkt. Vennootschappelijke
beleggers (bijvoorbeeld via een BV) kunnen, indien zij tenminste 5% van de Aandelen
in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houden, in principe hun belegging als
fiscale deelneming kwalificeren en in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling.
Toekomstige waardeontwikkelingen zullen dan eveneens onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Indien geen fiscale deelneming aanwezig is, zullen toekomstige waardeveranderingen niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving omtrent de fiscaliteiten van de Vennootschap
en haar Onderneming wordt uitdrukkelijk verwezen naar hoofdstuk 12. Voorts adviseren wij u uw eigen adviseurs te raadplegen.
2.16 Risicofactoren
Investeren in effecten, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen onderhavige Winstdelende Cumprefs, is risicovol en alleen geschikt voor Investeerders die een zodanige
financiële kennis hebben, dat zij in staat zijn de voor- en nadelen van hun investering
zorgvuldig af te wegen. Gelieve tevens uw eigen adviseur te raadplegen.
De waarde van uw investering en/of belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De risico’s van het investeren in onderhavige Winstdelende Cumprefs zijn voor een
belangrijk deel afhankelijk van economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de
vastgoedmarkt.
De Vennootschap onderscheidt twee soorten risico’s: algemene en specifieke risico’s.
Bij algemene risico’s kan men denken aan economische omstandigheden die invloed
kunnen hebben op de waarde van vastgoed en de renteontwikkelingen die zowel de
waarde van een vastgoedobject als het rendement hiervan kunnen beïnvloeden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de invloed die de renteontwikkeling heeft
en de gevolgen van de coronapandemie.
Specifieke risico’s zijn bijvoorbeeld de object specifieke risico’s zoals onder andere
leegstand, teruglopende huuropbrengst, een negatieve waarde mutatie van het vastgoedobject, alsmede risico’s voortvloeiend uit de gekozen strategie.
Voorts wordt u erop gewezen dat er geen markt wordt onderhouden voor de Winstdelende Cumprefs en/of de Aandelen en dat “tussentijdse” verkoop derhalve problematisch kan zijn. Een investering in de Winstdelende Cumprefs is dan ook een lange
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termijn investering en niet geschikt voor korte termijn beleggers (zie hoofdstuk 3,
paragraaf 3.2.11 “lock-up”-risico).
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 “Risicofactoren”.
2.17 Directievoering en vergoedingen
De Directie wordt gevoerd door de heer Eelkman Rooda die tevens aandeelhouder in
de Vennootschap is. Via zijn holding ontvangt hij een management fee. Zijn management fee bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 120.000 (basisjaar 2017) die
jaarlijks wordt geïndexeerd en een variabele jaarlijkse vergoeding gelijk aan 0,1% over
het geconsolideerde balanstotaal.
Daarnaast ontvangt hij een autokostenvergoeding van € 15.000,- per jaar (basisjaar
2017), eveneens geïndexeerd.
(Voor de volledige managementovereenkomst zie Bijlage 2)
2.18 Commercieel en technisch beheer
Het commercieel en technisch beheer van het vastgoed in portefeuille, zijnde het
onderhouden van contacten met huurders en indien noodzakelijk zorg te dragen voor
de opvolgende verhuur, alsmede het met huurders onderhandelen over de verlenging
van een huurcontract en ervoor zorgdragen dat de panden in technisch goede staat
(blijven) verkeren wordt uitgevoerd door de Onderneming zelf. Zij schakelt hiervoor
vooralsnog geen externe beheerders in. Indien noodzakelijk zullen namens de Onderneming externe (lokale) makelaars ingeschakeld worden voor de (weder)verhuur van
leegstaande ruimten.
2.19 Raad van Commissarissen
De Vennootschap zal een Raad van Commissarissen krijgen welke toezicht houdt op
de uitoefening door de Directie van haar taken en het gevoerde investerings- en desinvesteringsbeleid. Ook zal de Raad van Commissarissen de Directie met advies bijstaan.
Periodiek overlegt de Raad van Commissarissen met de Directie over de gang van zaken binnen de Onderneming en vastgoedportefeuille en het investerings- en desinvesteringsbeleid. Jaarlijks wordt ook overleg gevoerd over het onderhoudsbudget met
betrekking tot de panden in eigendom en de geconsolideerde solvabiliteit van de
Vennootschap.
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen zal gekeken worden naar integriteit en vakkennis.
De Raad van Commissarissen zal bestaan uit drie personen. Op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal de Vennootschap met een voordracht van drie
commissarissen komen. De heer P. Strabbing heeft zich bereid verklaard om commissaris te worden en de Directie in haar hoedanigheid als Aandeelhouder zal voor de
benoeming van de heer P. Strabbing stemmen.
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2.20 Actualisering
Onderhavig Prospectus is vastgesteld op 2 december 2020. Derhalve is informatie na
deze datum niet meegenomen in dit Prospectus. Investeerders zullen worden geïnformeerd, indien zich na vaststelling van dit Prospectus en voor Uitgifte van de Winstdelende Cumprefs relevante ontwikkelingen voordoen.
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3 RISICOFACTOREN
De Onderneming meent dat de hierna beschreven risicofactoren een rol kunnen spelen bij investeringen in vastgoed en van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de
Onderneming in staat is te voldoen aan haar verplichtingen. Naast de overige informatie in dit Prospectus dienen Investeerders deze niet-limitatief opgesomde risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen bij het beoordelen van een investering in de
Winstdelende Cumprefs en eventueel hun eigen adviseurs te raadplegen.
Al deze risicofactoren zijn omstandigheden die zich afzonderlijk of in combinatie met
andere risicofactoren en omstandigheden kunnen voordoen. De Vennootschap kan
geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid waarin deze omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen.
ER Capital NV meent dat de in dit hoofdstuk genoemde risicofactoren de belangrijkste
risico’s weergeven die inherent zijn aan het investeren in de Winstdelende Cumprefs.
Echter, de opsomming van de risicofactoren is niet uitputtend en het is mogelijk dat
de Vennootschap om andere redenen dan de hieronder genoemde niet in staat is aan
haar verplichtingen te voldoen.
Investeerders dienen tevens kennis te nemen van de overige informatie in dit Prospectus en hun eigen oordeel te vormen voorafgaande aan de beslissing om te investeren.
3.1 Algemene risico’s
3.1.1 Algemeen marktrisico
De waarde van het vastgoed kan fluctueren ten gevolge van marktwijzigingen in vraag
en aanbod, de rentestand en de verwachte inflatie.
Veranderingen in vraag en aanbod spelen een grote rol in de waardeschommeling van
vastgoed. In het geval van verminderde vraag bij een minimaal gelijkblijvend aanbod
zal de waarde van een object onder druk kunnen komen te staan. Ook de rentestand,
het verwachte inflatiepercentage en de ontwikkeling en opname van het aantal verhuurbare vierkante meters zijn factoren die van invloed zijn op de waarde van het
vastgoed.
Covid-19
Met name wil de Vennootschap investeerders er op wijzen dat de (lange termijn) gevolgen van de coronapandemie volstrekt onduidelijk zijn: zie tevens 3.2.4.
3.1.2 Algemeen economisch risico
De waarde van het vastgoed kan fluctueren ten gevolge van inflatie al dan niet in
combinatie met een lage economische groei. De laatste jaren van de vorige eeuw
heeft de Nederlandse economie zich gekenmerkt door een hoge groei van het bruto
nationaal product, lage werkloosheid en beperkte inflatie. De jaren daarvoor is de
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groei van het bruto nationaal product lager uitgekomen dan de direct voorafgaande
jaren en was er sprake van een hogere inflatie. Een langer aanhoudende periode van
lage economische groei in combinatie met een hoge inflatie kan een negatieve invloed
hebben op de waarde van het vastgoed. Het risico van leegstand kan toenemen onder
meer door een verhoogd risico van betalingsonmacht van huurders. Daarnaast kan
leegstand een neerwaartse druk op de huurniveaus tot gevolg hebben.
3.1.3 Wetgevingsrisico
Wijzigingen van (lokale) regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, arbeidsomstandigheden, financieel
toezicht en fiscaliteit kunnen negatieve gevolgen hebben voor de investeringen van de
Onderneming.
Een onzekere factor bij het investeren in vastgoed is tevens de politiek. Het al dan niet
vrijgeven van locaties door de (lokale) overheid en de mate daarvan speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in een evenwichtige vastgoedmarkt. Als te veel locaties worden vrijgegeven, kan een overcapaciteit van vastgoedobjecten ontstaan.
3.1.4 Renterisico
Een stijging van de rente kan een negatief effect hebben op rentabiliteit van de Onderneming. Het directe beleggingsresultaat zal bij een stijgende rente een neergaande
lijn laten zien, aangezien het vastgoed grotendeels met vreemd vermogen is gefinancierd en door een rentestijging de rentelasten zullen toenemen en de winst zal afnemen. Om dit risico te beperken is een groot deel van het renterisico voor de komende
jaren afgedekt middels langlopende contracten.
Indien het bedrag aan rentelasten ter zake van geldleningen van de Onderneming
hoger is dan het bedrag aan rentebaten, dan kan de Onderneming te maken krijgen
met de generieke renteaftrekbeperking. Bij het bepalen van de in een jaar genoten
winst, komt het saldo aan renten niet in aftrek, voor zover dit meer bedraagt dan de
hoogste van € 1.000.000 of 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde winst
wordt berekend door de winst te vermeerderen met het bedrag van de afschrijvingen,
afwaarderingen en het saldo aan rente van dat jaar. Het gaat er bij deze regeling niet
om bij wie de betreffende leningen zijn aangegaan.
Elke belastingplichtige kan gebruik maken van voornoemde drempel van € 1.000.000.
Het is derhalve mogelijk om activiteiten (en daarmee rentelasten) onder te brengen in
verschillende belastingplichtigen, naar de huidige wetgeving. In parlementaire stukken
is reeds opgemerkt dat er wettelijke maatregelen kunnen worden getroffen tegen dit
zogeheten ‘opknippen’. Indien deze maatregelen worden getroffen, zal tegen deze tijd
worden bezien hoe de structuur hier op kan worden aangepast.
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3.2 Specifieke risico’s eigen aan de Vennootschap
3.2.1 Leegstandsrisico
De inkomsten van de Vennootschap kunnen verminderen door leegstand van haar
vastgoed. Leegstand ontstaat als een huurcontract niet verlengd wordt of tussentijds
wordt beëindigd, terwijl voor de betreffende ruimte niet direct een nieuwe huurder
gevonden kan worden, danwel de leegstand op het moment van aankoop niet ingevuld kan worden. De Vennootschap derft dan de huurinkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen en het vastgoedobject tevens verhuurbaar dient te worden gehouden.
Bij een neergaande conjunctuur is er meestal sprake van een verhoogd leegstandsrisico.
3.2.2 Huuropbrengstrisico
De huurinkomsten van de Onderneming kunnen ook verminderen door andere oorzaken dan leegstand. De kwaliteit van de huurders en de looptijd van de huurcontracten
kunnen een negatieve invloed hebben op de huurinkomsten. De kwaliteit van de
huurder is van belang bij de beoordeling of een huurder nu en in de toekomst aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook is er direct verband tussen de kwaliteit van
de huurder en het leegstands- en huuropbrengstrisico. Goede screening van de aanwezige huurders in een object voorafgaand aan de aankoop is dan ook van materieel
belang. Ook het marktconform zijn van de huren, de onderhoudsstaat van de objecten
en de locatie van het object hebben invloed op de huuropbrengsten. Een langdurige
sterke daling (15-25%) van de huurinkomsten, zonder aanpassing van de kostenstructuur, kan tot gevolg hebben dat de Onderneming niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen. In voorkomend geval zal ze in overleg treden met de aandeelhouders en overige stakeholders.
3.2.3 Calamiteitenrisico
Aan het vastgoed van ER Capital NV kan schade ontstaan door calamiteiten zoals maar niet beperkt tot - brand- en waterschade.
Brand- en waterschade kan onder meer een negatieve invloed hebben op de huuropbrengsten en de waarde van het vastgoed. Daarnaast kunnen dergelijke calamiteiten
onvoorziene kosten met zich meebrengen om de schade te herstellen. ER Capital NV
zal zich hiertegen voor zover mogelijk en binnen redelijke grenzen afdoende verzekeren.
3.2.4 Covid-19
Covid-19 heeft mogelijk een enorme (en blijvende) impact op het bedrijfsleven en op
de (toekomstige) economie en vastgoedmarkt. Gebruikers van commercieel vastgoed
zullen mogelijk alle maatregelen in acht moeten nemen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Het coronavirus vereist de nodige aanpassingen van het gedrag van werknemers en voorzieningen aan het pand in kwestie.
Onduidelijk is welke impact dit op het vermogen van huurders heeft om huur te kunnen blijven betalen en welke invloed een en ander heeft op de behoefte aan (kantoor)ruimte.
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Thuiswerken heeft een enorme groei gemaakt, onduidelijk is of dat een blijvende
ontwikkeling is en welke impact één en ander heeft op de financiële resultaten van ER
Capital.
Het toepassen van alle digitale technologie wordt heden ten dage volop benut. Werken in de cloud, videobellen en – vergaderen, werken in gedeelde bestanden en andere organisatorische aanvullingen hebben een grote vlucht genomen. Het is onduidelijk
welke impact dat heeft op ER Capital.
Het nadenken over de bezettingsgraad speelt een belangrijke factor in het gebruik van
kantoorruimtes. Zo zal er in de toekomst zowel op kantoor als thuis gewerkt worden.
Er is vanwege ‘het nieuwe normaal’ meer ruimte nodig voor het waarborgen van de
veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook hiervan is de impact onduidelijk voor
de Onderneming.
De luchtkwaliteit optimaliseren vraagt om veelal extra investeringen, die benodigd zijn
om de gezondheid en veiligheid te waarborgen van het personeel. De verwachting is
dat het intensiever bewaken van luchtkwaliteit (en dito voorzieningen) geïmplementeerd zal (moeten) worden in veel kantoren. Onduidelijk is welke kosten dit voor ER
Capital met zich meebrengt.
Er zullen onvermijdelijk faillissementen voorkomen, die het directe gevolg zijn van een
krimpende economie als gevolg van de coronapandemie. Dit kan een negatief effect
hebben op de financiële positie van ER Capital.
3.2.5 Financieringsrisico
Het financieren met vreemd vermogen kan een negatief effect hebben op de rentabiliteit van ER Capital NV.
De Onderneming maakt mede gebruik van vreemd vermogen teneinde haar vastgoed
te financieren. Een (langdurig) hoge rentestand kan het rendement op het eigen vermogen drukken. Tevens kan door afwaardering van het vastgoed de relatieve omvang
van het vreemd vermogen toenemen, waardoor de solvabiliteit van de Onderneming
verslechtert, wat tot hogere rentelasten en zelfs tot herfinancieringsproblemen (hetgeen mede omvat het doen van vervolgemissies) kan leiden.
Teneinde dit herfinancieringsrisico te beperken, streeft de Onderneming ernaar om
een jaar voor geplande aflossingen de daartoe benodigde middelen veilig te stellen.
3.2.6 Hefboomeffect
Het hefboomeffect is het ten dele financieren met vreemd vermogen, teneinde een
hoger rendement op het eigen vermogen te realiseren. Dit kan echter ook een negatief effect hebben op de rentabiliteit indien de rentelasten op het vreemd vermogen
het rendement op de activa overstijgen. Met name als de Onderneming haar renterisico niet geheel afdekt, hebben rentefluctuaties effect op het resultaat. Daarom heeft
de Onderneming als beleid deze renterisico’s (deels) af te dekken.
Indien er meer vreemd vermogen wordt aangetrokken, is de invloed van rentemutaties groter op het te realiseren rendement. Het rendement daalt relatief sterker
naarmate de inkomsten uit de huur lager worden. Het is zelfs denkbaar dat bij een
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grote inkomstendaling en/of rentestijgingen niet meer aan de rente- en aflossingsverplichting kan worden voldaan.
Investeerders wordt er met name op gewezen dat de Vennootschap een garantievermogen heeft van circa 30% van het balanstotaal na Uitgifte (zie Hoofdstuk 10). Dit
garantievermogen is aan de lage kant vergeleken met andere vastgoedfondsen. Dit
betekent een hoger te verwachten rendement op het eigen vermogen en verbetert de
opwaartse potentie die de Investeerder heeft bij conversie. Een lage solvabiliteit
brengt echter ook een hoger risico met zich mee. Daarom streeft de Vennootschap
ernaar de komende jaren de solvabiliteit te laten toenemen.
3.2.7 Restwaarderisico
Het restwaarderisico is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding
lager ligt dan de geprognosticeerde opbrengst. Een lagere verkoopopbrengst heeft
een nadelig effect op het rendement voor ER Capital NV.
3.2.8 Milieurisico
De Onderneming kan geconfronteerd worden met voorheen niet vastgestelde milieuvervuiling bij een vastgoedobject.
Zoals elke investeerder in vastgoed loopt de Onderneming een milieurisico ten aanzien van vervuiling, zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging en verwerking van asbest
in een object.
ER Capital NV kan dit risico grotendeels ondervangen door een milieuonderzoek in te
laten stellen door deskundigen, alvorens tot aanschaf van het onroerend goed wordt
overgegaan.
3.2.9 Fiscaal risico
Indien het gedeelte van de verhuur dat van omzetbelasting is vrijgesteld toeneemt,
kan de Vennootschap te maken krijgen met een toename van niet-aftrekbare omzetbelasting. Indien mogelijk zal de Vennootschap dit nadeel verhalen op de huurder die
vrijgesteld huurt.
Een ander risico is het aftrekbaar zijn/blijven van de rente op schulden. Mocht deze
aftrek (deels) komen te vervallen heeft dat een duidelijk negatieve impact op de winst
na belastingen.
Voor een nadere toelichting op de fiscale aspecten verwijzen wij naar hoofdstuk 12 van
dit Prospectus.
3.2.10 Onderhoudsrisico
ER Capital NV kan geconfronteerd worden met hoger dan verwachte onderhoudskosten. Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Kosten voor groot onderhoud hebben een nadelig effect op het rendement voor de Vennootschap. Om de
verwachte onderhoudskosten in kaart te krijgen laat de Onderneming veelal een tech-
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nische inspectie uitvoeren alvorens tot aankoop over te gaan, om zodoende de onderhoudsgevoeligheid in te schatten en dit risico zo klein mogelijk te houden.
3.2.11 “lock-up”-risico
Omdat de Winstdelende Cumprefs van de Vennootschap niet verhandelbaar zijn op
een gereguleerde beurs en er ook geen andere vorm van interne markt wordt onderhouden, kan tussentijdse verkoop problematisch zijn. Investeerders worden er met
name op gewezen dat een investering in onderhavige Winstdelende Cumprefs een
lange termijn investering is en derhalve niet geschikt is als korte termijn belegging.
De Winstdelende Cumprefs zijn weliswaar overdraagbaar, maar een dergelijke overdracht is wel gebonden aan strikte beperkingen als neergelegd in de wet en statuten
van de Vennootschap. Zie tevens pagina 19 “Inkoop Aandelen door de Vennootschap”.
3.2.12 Key executive risico
Hoewel de organisatie van ER Capital naar mening van de Directie van voldoende omvang is om continuïteit te waarborgen, wordt het beleid in hoge mate bepaald door de
heer Drs. S.J. Eelkman Rooda. Het door niet te voorziene omstandigheden wegvallen
van de heer Eelkman Rooda kan derhalve een (negatief) effect hebben op de toekomstige ontwikkelingen van de Vennootschap.
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4
VENNOOTSCHAPPELIJKE HISTORIE, STRUCTUUR EN WINSTVERDELING
In dit hoofdstuk zullen we allereerst ingaan op de historie en juridische structuur van
de Onderneming en daarna op de verdeling van de winst over de diverse aandeelhouders. Tot slot gaan we in op de winstverdeling na (toekomstige) Aandelen uitgiftes.
4.1 Historie ER Capital NV
ER Capital NV is de topholding van de Onderneming van ER Capital. De Onderneming
is in 2017 ontstaan door middel van samenvoeging van diverse vastgoedvennootschappen en overname van een aantal operationele vennootschappen. ER Capital als
organisatie is door de heer Eelkman Rooda in 2007 gestart, nadat hij het eveneens
door hem opgerichte Renpart had verkocht.
De organisatie van ER Capital NV bestaat uit professionals met langjarige relevante
ervaring en is ruim voldoende qua omvang om de nodige functiescheidingen en continuïteit te waarborgen.
Het management van ER Capital NV neemt zelf risicodragend deel in het kapitaal van
ER Capital NV.
4.2 De juridische structuur - algemeen
Onder ER Capital NV hangen een aantal vennootschappen. Zie onderstaand, nietlimitatieve schema
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De dochtervennootschappen houden zich bezig met het investeren in commercieel/light industrial en residentieel vastgoed en in de toekomst misschien ook in grotere MKB-ondernemingen en heeft daarnaast fee genererende activiteiten zoals vastgoed management en beheer voor derden, alsmede corporate finance en private finance (het arrangeren van financieringen).
4.3 Oprichting en Statuten
ER Capital NV (thans ER Capital BV) zal na statutenwijziging, voorafgaand aan de Uitgifte, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn. De Vennootschap is opgericht als besloten vennootschap (BV) naar Nederlands recht bij akte van
18 juni 1996.
De Statuten van de Vennootschap zullen na statutenwijziging luiden conform het afschrift zoals opgenomen in Bijlage I. De statutaire doelomschrijving van ER Capital NV
luidt dan als volgt:
De vennootschap heeft ten doel:
a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van
beheer over en het financieren van andere ondernemingen, (rechts)personen
en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden of het zich verbinden voor verplichtingen van anderen:
b. het investeren in vastgoed, effecten en (hypothecaire) schuldvorderingen;
c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van
registergoederen;
d. het initiëren, managen, directie voeren en faciliteren van beleggingsfondsen en
het bemiddelen en begeleiden bij effectentransacties en het verstrekken en
aantrekken van financieringen, het adviseren op het gebied van vermogensbeheer alsmede het doen van vermogensbeheer;
e. het verlenen van diensten op financieel gebied en het geven van adviezen op
het gebied van financiën, beleggingen, investeringen, desinvesteringen,
verzelfstandigingen, overnames, fusies, strategie, organisatie, management,
het bemiddelen bij effectenorders, het voeren van directie over participatiefondsen en het verlenen van managementdiensten;
en al het geen daarmee verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
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4.4 Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal, na de statutenwijziging, voorafgaand aan de Uitgifte,
van de Vennootschap bedraagt € 750.000,- verdeeld over:
• 7.480.000 Gewone Aandelen A, van elk nominaal € 0,05, ook wel “Gewone
Aandelen” genoemd;
• 7.500.000 Winstdelende Cumprefs, van elk nominaal € 0,05, ook wel “Winstdelende Cumprefs” genoemd;
• 20.000 Gewone Aandelen M, van elk nominaal € 0,05, ook wel “Aandelen M”
genoemd.
De Aandelen M hebben naast enkele statutaire rechten, waaronder het recht tot
voordracht van directeuren en commissarissen, uitsluitend recht op 20% van de
Overwinst ( Zie Statuten – Bijlage I).
Geplaatst Kapitaal
Van de Gewone Aandelen van elk nominaal € 0,05 van het maatschappelijk kapitaal is
per datum van vaststelling van dit Prospectus € 150.753 geplaatst (verdeeld over
3.015.056 Aandelen van elk € 0,05 nominaal). Parallel met de Uitgifte zullen tevens
100 Aandelen M van elk € 0,05 nominaal worden geplaatst.
4.5. Winstverdeling
De winstverdeling over de Aandelen is als volgt:
1. Allereerst krijgen de Winstdelende Cumprefs tijdsevenredig € 0,18 per
aandeel, 6% over de huidige Emissieprijs.
2. Daarna krijgen de Winstdelende Cumprefs het tekort, dat ze eventueel in
voorgaande drie jaren op hun preferentie niet hebben ontvangen, uitgekeerd.
3. Uit de winst die daarna resulteert krijgen de gewone aandeelhouders €
0,18 uitgekeerd per Gewoon Aandeel.
De Overwinst die daarna resteert wordt als volgt verdeeld:
1. 20% naar de Aandelen M.
2. 80% wordt naar rato verdeeld over alle Gewone Aandelen en Winstdelende Cumprefs.
De Gewone Aandelen krijgen pas dividend als de Winstdelende Cumprefs hun verwachte cumulatief preferente dividend en het eventueel in het verleden gemiste dividend hebben ontvangen.
De Gewone Aandelen en Aandelen M zullen, als ze recht hebben op een winstuitkering, tot het moment van beursnotering dan wel verhandelbaarheid op een ander
handelsplatform, een uitkering in stock (Gewone Aandelen) krijgen waarbij de waarde
per aandeel alsdan gelijk is aan de intrinsieke waarde per Gewoon Aandeel ultimo het
afgesloten boekjaar, edoch nimmer minder dan € 3,-. Ook zal de eventuele uitkering
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van Overwinst tot en met beursintroductie dan wel verhandelbaarheid op een ander
platform geschieden in stock Gewone Aandelen conform bovenstaande formule.
Mocht besloten worden om een deel van winst in te houden, dan zal de ingehouden
winst ten gunste komen aan de respectievelijke winst/dividendreserve.
4.6 Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen vijf maanden
na afloop van het boekjaar (behoudens verlenging door de algemene vergadering van
aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden) zal de Directie van de
Vennootschap de jaarrekening opmaken.
Hoewel wettelijk niet vereist voor de Vennootschap, zal de jaarrekening op verzoek
van de Directie worden gecontroleerd door een accountant en door deze laatste worden voorzien van een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring).
De jaarrekening zal vervolgens tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap worden vastgesteld. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap zal de Directie de jaarrekening openbaar maken door deponering bij
het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Ook zal de Vennootschap de vastgestelde jaarrekening toesturen aan belanghebbenden.
Daarnaast zal de Vennootschap de (niet-gecontroleerde) halfjaarcijfers binnen twaalf
weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar ter beschikking stellen aan haar
aandeelhouders en obligatiehouders.
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5

DE UITGIFTE

5.1 Kenmerken van de onderhavige uitgifte
Door gebruik te maken van het aanbod in dit Prospectus, kunnen Investeerders door
de Vennootschap uit te geven Winstdelende Cumprefs van elk € 0,05 verwerven. De
minimale afname is 35.000 Winstdelende Cumprefs per Investeerder.
De Inleg is gelijk aan het aantal Winstdelende Cumprefs waarop is ingeschreven en
welke zijn toegewezen vermenigvuldigd met de Uitgifteprijs verhoogd met de Emissiekosten.
Nominale waarde
Uitgifteprijs
Minimale inschrijving
Emissiekosten
Minimale investering

€ 0,05 –
€ 3,35.000 stuks tegen een prijs van € 3,3%
€ 105.000,- te vermeerderen met Emissiekosten.

Conversierecht
Een houder van Winstdelende Cumprefs heeft het recht - niet de plicht - om deze op
één op één om te zetten in Gewone Aandelen van de Vennootschap. Dit zou relevant
kunnen zijn op het moment dat de Vennootschap uitvoering geeft aan haar plan om
haar aandelen beursgenoteerd te maken teneinde verhandelbaarheid te vergemakkelijken.
Wft/AFM
Omdat de Winstdelende Cumprefs slechts kunnen worden verworven in pakketten
met een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per Investeerder, zijn de Vennootschap en/of De Directie voor de aanbieding van de Winstdelende Cumprefs niet vergunning- en/of prospectusplichtig ingevolge de Nederlandse Wet op het financieel
toezicht (Wft).
De Vennootschap en/of De Directie staan niet onder toezicht van de Nederlandse
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Dientengevolge is ook niet vereist dat dit Prospectus is goedgekeurd door de AFM (of
anderszins) voldoet aan de prospectusvereisten op grond van de Wft en daarop gebaseerde regelgeving.
Dit Prospectus zal worden gedeponeerd bij de AFM.
5.2 Kenmerken van de Aandelen
Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen. Anders gezegd: de aandelen zijn bewijzen van deelgerechtigdheid in het (eigen) vermogen van de Vennootschap. De aandelen kunnen ook worden gezien als een bundeling van rechten en verplichtingen tegenover de Vennootschap.
De aan het houden van een aandeel verbonden rechten laten zich ruwweg verdelen in
twee groepen: (i) rechten van vermogensrechtelijke aard, zoals het recht op dividend
(dit is vanzelfsprekend (mede) afhankelijk van de vraag of er winst is gemaakt en de
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nadere afspraken of besluiten omtrent de bestemming daarvan) en het recht op uitkering van een evenredig deel van een mogelijk liquidatieoverschot na eventuele ontbinding van de Vennootschap en vereffening van haar vermogen; en (ii) stemrecht en
andere zeggenschapsrechten. Bij aan het aandeelhouderschap verbonden plichten
kan men denken aan het storten van het opgevraagde kapitaal en naleving van de in
de Statuten opgenomen blokkeringsregeling en andere statutaire en wettelijke bepalingen die aan het aandeelhouderschap zijn verbonden.
Een aandeelhouder is in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam
van de Vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn
aandelen is gestort in eventuele verliezen van de Vennootschap bij te dragen.
Bij een naamloze vennootschap (zoals de Vennootschap) worden meestal geen aandeelbewijzen uitgegeven. De Directie van de Vennootschap houdt een register bij (het
aandeelhoudersregister) waarin onder meer de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij hun aandelen
hebben verkregen en de op de aandelen gestorte bedragen. Het aandeelhoudersregister is onder meer van belang bij de oproeping van de aandeelhouders voor een algemene vergadering van aandeelhouders.
De aandelen in het kapitaal van een naamloze vennootschap (zoals de Vennootschap)
zijn niet vrij overdraagbaar. Op een overdracht is de in de Statuten van de Vennootschap opgenomen blokkeringsregeling van toepassing, alsmede eventuele nadere
afspraken tussen Vennootschap en haar aandeelhouders.
In dit Prospectus vindt u meer informatie over de aan de overdracht van de Aandelen
verbonden voorwaarden en wijze en procedure waarop dat in voorkomend geval
dient te geschieden (zie ook uitdrukkelijk artikel 5.3 van de Statuten; Bijlage I).
Met nadruk wordt u erop gewezen dat er geen markt bestaat, wordt gecreëerd of in
stand wordt gehouden voor verhandeling van de onderhavige Winstdelende Cumprefs
en/of Aandelen en dat deze in feite niet of slechts beperkt liquide zijn.
Indien een verkoper een koper voor zijn Aandelen heeft gevonden, dan zal de Vennootschap koper en verkoper in contact brengen met de notaris van de Vennootschap
die na goedkeuring door de Vennootschap de leveringsakte zal passeren.
5.3 Verkoop/overdraagbaarheid Winstdelende Cumprefs
De Winstdelende Cumprefs zijn uitsluitend over te dragen:
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van € 100.000 of meer; of
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van minder dan € 100.000 op voorwaarde dat de betreffende verkrijger al pakketten Winstdelende Cumprefs
houdt met een totale tegenwaarde van minimaal € 100.000; of
•
In pakketten met een totale tegenwaarde van minder dan € 100.000 op voorwaarde dat de betreffende verkrijger al pakketten Winstdelende Cumprefs
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houdt die hij onder algemene titel (krachtens vererving, juridische fusie, juridische splitsing, e.d.) heeft verkregen (geen minimale tegenwaarde) en de betreffende verkrijger als gevolg van de verkrijging pakketten Winstdelende Cumprefs
gaat houden met een totale tegenwaarde van minimaal € 100.000.
In alle gevallen van overdracht van Winstdelende Cumprefs in pakketten met een
totale tegenwaarde van minder dan € 100.000 dient de aandeelhouder (vervreemder)
zelf vooraf advies in te winnen omtrent naleving van de relevante financiële toezicht
regelgeving.
Een potentiële koper zou de Vennootschap kunnen zijn, met dien verstande dat hieraan wettelijke en statutaire beperkingen kunnen zijn verbonden.
De overdracht van de Winstdelende Cumprefs behoeft de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Directie van de Vennootschap welke zijn goedkeuring niet op
onredelijke gronden zal onthouden. Wordt door de Vennootschap verkoop aan een
bonafide koper geweigerd dan dient de Vennootschap uiterlijk binnen drie kwartalen
met een alternatieve verkrijger te komen dan wel dient zij zelf de betreffende Winstdelende Cumprefs in te kopen tegen de prijs die gelijk is aan de prijs die de geweigerde bonafide verkrijger bereid was te betalen.
Overdracht geschiedt bij notariële akte ten overstaan van de notaris van de Vennootschap op een tussen betrokken partijen en de Vennootschap in goed overleg te bepalen overdrachtsdatum. De Vennootschap zal de overdracht prompt verwerken in het
door haar gehouden register van aandeelhouders. De kosten van de overdracht (inclusief de eventuele kosten van de Vennootschap) komen voor rekening van de overdragende aandeelhouder.
Het is een houder van Winstdelende Cumprefs niet toegestaan het (economische)
eigendom van de door hem gehouden Aandelen geheel of gedeeltelijk te bezwaren
met enig beperkt recht, zoals, maar niet beperkt tot, een recht van pand of een recht
van vruchtgebruik, tenzij zulks geschied bij notariële akte en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
5.4 Verkoop/overdraagbaarheid Aandelen
De Aandelen, al dan niet via conversie verkregen, kunnen slechts worden overgedragen binnen de grenzen door wet en statuten gesteld en in pakketten met een tegenwaarde van tenminste € 100.000,-.
Nogmaals worden Investeerders erop gewezen dat er geen markt wordt onderhouden
voor de Winstdelende Cumprefs en/of de Aandelen en dat tussentijdse verkoop derhalve problematisch kan zijn.
5.5 Tijdschema
Uitgifte van de Winstdelende Cumprefs kan in tranches plaatsvinden. Het tijdschema
voor de eerste tranche is als volgt:
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Vaststelling Prospectus:
Start inschrijvingsperiode:

2 december 2020
2 december 2020

Sluiting inschrijvingsperiode eerste tranche:
Uiterlijke stortingsdatum, eerste tranche:
Uitgiftedatum eerste tranche:

27 december 2020
28 december 2020
30 december 2020

Toewijzing/Acceptatie inschrijving
Toewijzing vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. De
door de Vennootschap geaccepteerde inschrijfformulieren worden gevolgd door een
toewijzingsbrief met daarin vermeld de uiterste stortingsdatum.
Op de uiterste stortingsdatum, aangegeven in de toewijzingsbrief, dient de Inleg vermeerderd met de Emissiekosten, zijnde 3% over de Inleg, te zijn ontvangen door de
Vennootschap danwel haar notaris.
De Directie is gerechtigd om zonder opgave van reden inschrijvingen te weigeren.
Sluiting inschrijfperiode
De Directie is gerechtigd om de inschrijfperiode vervroegd te sluiten, bijvoorbeeld als
gevolg van grote belangstelling.
Verlenging Inschrijfperiode
De directie is gerechtigd de inschrijfperiode te verlengen indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.
Uitgifte mogelijkheid
In het geval de Uitgifte op sluitingsdatum niet volledig is voltekend, is de Directie gerechtigd om op één of meer (vervolg) uitgiftedata op individuele basis onder de voorwaarden van dit Prospectus Winstdelende Cumprefs te blijven uitgeven totdat de
beoogde € 9.000.000, - aan Winstdelende Cumprefs zijn uitgegeven.
Mocht de vraag naar het aanbod overschrijden dan is de Vennootschap gerechtigd
meer Aandelen uit te geven. Ook kan ze besluiten om een deel van haar schulden te
converteren in Aandelen.
5.6 Informatieverstrekking
De Vennootschap zal jaarlijks de houders van Winstdelende Cumprefs, op het door
hen opgegeven adres in de Benelux, binnen respectievelijk twaalf weken en vijf maanden na afsluiting van de relevante periode, een halfjaar- en een jaarverslag sturen.
Houders van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zullen in overeenstemming met het bepaalde in wet en Statuten van de Vennootschap worden uitgenodigd
voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag 2019 en halfjaarverslag 2020 van de Vennootschap ligt ter inzage bij
de Vennootschap en wordt indien gewenst aan geïnteresseerden toegezonden.
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6 HET CO- INVESTMENT PLAN EN DE BEURSINTRODUCTIE
6.1. Co-Investment Plan
De Onderneming streeft naar een goede en stevige band met haar investeerders. De
Onderneming krijgt regelmatig investeringsproposities die ofwel te groot zijn voor ER
Capital alleen dan wel dat het om civiele, financiële of fiscale redenen beter is om
gezamenlijk met de aandeelhouders/Investeerders een transactie of investering te
doen.
Dat laatste kan het geval zijn indien er sprake is van de overname van een vennootschap (artikel 4 lichaam) met daarin een aantrekkelijk pand. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de overdrachtsbelasting zal ER Capital dan maximaal 33%
mogen kopen.
In voorkomende gevallen zal de Onderneming een uitgewerkt voorstel voorleggen aan
al haar aandeelhouders, indien noodzakelijk na het hebben ontvangen van een NDA.
Indien een individuele aandeelhouder heeft aangegeven geen interesse te hebben zal
deze geen voorstel ontvangen.
De aandeelhouders van ER Capital kunnen dan parallel met ER Capital investeren.
Aandeelhouders zijn dan in principe gerechtigd naar rato van hun belang in de Vennootschap mee te investeren in de propositie. De Directie zal vervolgens naar eigen
inzicht die aandelen alloceren, daar waar geen interesse in is, op basis van de pro rata
toewijzing.
ER Capital zal het management over de investering voeren en de co-Investeerders
volledig ontzorgen.
Het Co-Investment Plan is voor ER Capital een uitstekende manier om over aanvullende financiële middelen te beschikken en versneld meer volume in haar managementorganisatie te krijgen. Voor de Investeerders biedt het de mogelijkheid tegen lage
kosten te kunnen mee investeren.
Het Co-Investment Plan eindigt in deze vorm op het moment dat de Vennootschap
beursgenoteerd is, omdat de Vennootschap alsdan niet meer weet wie al haar aandeelhouders zijn en ze wel alle aandeelhouders gelijk wil behandelen. Wel zal ze alsdan samen met Investeerders investeringen willen blijven doen. De belangen van de
Vennootschap zijn vanzelfsprekend voor de Directie leidend.
Kort voor de hierna beschreven beursintroductie zal gekeken worden in hoeverre de
Co-Investeerders hun belangen kunnen converteren in Aandelen die in de notering
gaan komen.
6.2. Beursintroductie
De Vennootschap heeft de intentie om de komende jaren flink te groeien in omvang.
De groei moet zowel op de investeringsactiviteiten als op de fee-activiteiten plaats-
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vinden. Om die groei te realiseren zullen er na onderhavige Uitgifte nog vervolguitgiftes plaatsvinden.
De Onderneming is van mening dat een portefeuille omvang tussen de € 200 en 500
miljoen en enkele miljoenen additioneel fee-inkomen ideaal zou zijn.
Gezien de leeftijd van de heer Eelkman Rooda (geboren in 1963) is het de bedoeling
om over circa vijf jaar een beursintroductie te realiseren waarna hij nog circa vijf jaar
aan de Onderneming verbonden kan blijven.
Doel van de beursintroductie van de Gewone Aandelen is het om bestaande en toekomstige aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun aandelen geleidelijk te
verkopen. Houders van Winstdelende Cumprefs wordt aangeraden op het moment
van beursintroductie hun Aandelen te converteren in Gewone Aandelen om te profiteren van de verhandelbaarheid en een exit-mogelijkheid te creëren. Gezien de omvang van de Onderneming alsdan moet er niet gerekend worden op massale liquiditeit, maar handel zal naar verwachting wel plaatsvinden.
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7 INVESTERINGSSTRATEGIE EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
7.1 Investeringsstrategie
De Onderneming streeft ernaar om op korte termijn een portefeuille van circa € 40
miljoen samen te stellen die bestaat uit goed renderend, kleinschalig commercieel en
residentieel vastgoed. Het beleid is erop gericht een goed meerjarig totaalrendement
te behalen uit:
• de exploitatie van de verhuurde objecten (het directe investeringsresultaat) en
• het realiseren van verkoopwinsten bij het op termijn weer verkopen van het vastgoed (het indirecte investeringsresultaat).
De Onderneming zal investeren in Nederlands kleinschalig commercieel en residentieel vastgoed met een aankoopwaarde tussen de circa € 1 miljoen en circa € 10 miljoen. De voorkeur ligt bij multi-tenant gebouwen met een aankoopwaarde van tussen
de € 2 en € 5 miljoen. Deze objecten zijn voor institutionele investeerders veelal niet
interessant, omdat deze voor hen te kleinschalig zijn.
Het commerciële vastgoed waarin geïnvesteerd wordt bestaat, bij voorkeur, uit kantoren en bedrijfsruimten met meerdere huurders per pand (multi-tenant). Door deze
spreiding bouwt de Onderneming een portefeuille op met een evenwichtig risicoprofiel. Dit stelt de Onderneming in staat om in te spelen op kansen die een bepaalde
categorie vastgoed op een zeker moment biedt en wordt de afhankelijkheid van individuele huurders beperkt. Zo kan bijvoorbeeld bij een overspannen kantorenmarkt de
markt voor bedrijfsruimten wel aantrekkelijk zijn.
Door het woningtekort in Nederland zijn ook residentiele beleggingen interessant voor
de Onderneming, mits deze uitzicht bieden op een goed rendement. Door de enorme
vraag naar woningen zijn de aanvangsrendementen flink gedaald de afgelopen jaren
waardoor proposities veelal niet aantrekkelijk zijn. Kleine blokjes woningen, desnoods
enigszins verspreid waarbij de sociale sector niet uitgesloten wordt, kunnen nog een
aantrekkelijk rendement opleveren.
Door een optimale samenstelling van de portefeuille kan een stabiel rendement op
het eigen vermogen worden gerealiseerd. De Onderneming belegt uitsluitend in Nederland waarbij een goede geografische spreiding van groot belang wordt geacht.
Dit betekent dat elke individuele investeringspropositie steeds zal worden getoetst
aan de selectiecriteria. Tevens dient het betreffende onroerend goed tegen aantrekkelijke condities gekocht en gefinancierd te kunnen worden.
De Onderneming heeft niet de intentie om vastgoed dat zij verwerft op korte termijn
te verkopen. Het investeringsbeleid kan ook wel getypeerd worden als ‘buy to keep’.
Wel heeft de Onderneming een opportunistische kijk op handelstransacties en is ieder
pand in bezit in principe te koop mits uiteraard de geboden prijs aantrekkelijk is.
Timing van deze uitgifte
De marktomstandigheden zijn momenteel van dien aard dat kwalitatief goed vastgoed
aangeboden wordt, maar bancaire financiering problematisch is. Dit biedt kansen voor
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díe belegger die zelf over voldoende financiële middelen beschikt. Deze belegger is
minder afhankelijk van bancaire financiering. Tevens zal bancaire financiering - indien
de belegger zelf meer middelen inbrengt - gemakkelijker worden verkregen. De beschikking over de financiële middelen die onderhavige Uitgifte oplevert, zorgt ervoor
dat ER Capital slagvaardiger is en – wanneer de gelegenheid zich voordoet – snel kan
handelen en kwalitatief hoogstaand vastgoed kan aankopen tegen goede prijzen.
7.2 Overzicht van de onroerend goed portefeuille
De Onderneming heeft op moment van vaststellen van dit Prospectus twee kantoorpanden te Purmerend, één pand te Venlo, één te Heerhugowaard, twee panden te
Bilthoven, één pand in Hoofddorp en één pand in Delft in eigendom en een pand te
Den Bosch. De panden hebben gezamenlijk circa 30 huurders die tezamen ruim € 1,8 à
2 miljoen aan huur betalen op jaarbasis. Zie tevens bijlage III.
Portefeuille-overzicht per datum vaststelling van het Prospectus
Object

Purmerend
Stationsweg 11-16
Purmerend
Stationsweg 21-26
Venlo
Noorderpoort 11
Heerhugowaard
Jan Duikerweg 12
Bilthoven *
Jan van Eijcklaan 6
Bilthoven *
Rembrandtlaan 1C
Den Bosch
Rietveldenweg 72-86
Hoofddorp
Diamantlaan 1
Delft
Elektronicaweg 40
Totaal
*
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Bouwjaar/
Renovatie

Eigendoms- Verhuurbaar Aantal
Situatie
Oppervlakte Huurders

Huurverwachting Balanswaarde
2020
Ultimo 2019

2003

Eigendom

1.808

8

248.000

2.300.000

2003

Eigendom

1.692

6

142.000

1.930.000

1996

Eigendom

1.752

3

213.000

2.285.000

2000

Eigendom

1.010

4

70.000

680.000

1988/2003

Erfpacht

1.647

1

209.000

2.050.000

1988/2008

Erfpacht

1.647

1

209.000

2.050.000

2000

Eigendom

2.516

3

220.500

2.560.000

1995

Eigendom

3.962

2

400.000

3.850.000

1998

Eigendom

1.160

2

212.000

1.921.000

17.194

30

1.923.500

19.626.000

Totale erfpachtsom voor beide panden te Bilthoven gezamenlijk bedraagt circa €25.300 in 2020.

8 FEE OMZET
ER Capital heeft naast haar inkomsten uit haar investeringen inkomen uit dienstverlening. Hierbij onderscheiden we drie activiteiten, te weten:
• Corporate finance
• Private finance
• Derden beheer
Alle drie de activiteiten zijn op het moment van vaststellen van het Prospectus nog
niet erg materieel. Het is de intentie om de komende jaren hier echter duidelijk te
gaan groeien.
8.1 Corporate finance
In elke onderneming zijn groei, continuïteit en financiering centrale thema’s. Of het nu
gaat om een bedrijf overnemen of een bedrijf verkopen, de financiering van groei, de
aankoop (of transformatie) van vastgoed, ‘vijf voor twaalf’ situaties, ER Capital Corporate Finance kan een breed scala aan oplossingen bieden voor opdrachtgevers. ER
Capital Corporate Finance biedt opdrachtgevers binnen dit groeiende segment door
middel van samenwerking met o.a. Credion toegang tot belangrijke zakelijke financiers
binnen Nederland. Het fee-inkomen is in 2020, ten gevolge van de coronacrisis, achtergebleven. De verwachting is echter dat het fee-inkomen in 2021 aanzienlijk zal stijgen.
8.2 Private finance
De markt voor hypotheken en persoonlijke financieringen is in de afgelopen tijd behoorlijk in beweging. Er zijn veel nieuwe spelers op de markt die vaak tegen messcherpe tarieven een aanbod kunnen doen voor woningfinancieringen of persoonlijke
leningen. De voorwaarden zijn hierbij belangrijk maar ook de vraag welke geldverstrekker het best past bij de financieringsbehoefte.
Onze aanpak is gericht op gedegen advies, passend aanbod en vooral maatwerk door
optimale afstemming van klantwensen, mogelijkheden en renteaanbod in combinatie
met voorwaarden. ER Capital Private Finance heeft een samenwerking met vrijwel alle
geldverstrekkers en financieringsmaatschappijen die actief zijn op de Nederlandse
markt. Ook hier geldt dat de verwachting is dat het fee-inkomen in 2021 aanzienlijk zal
stijgen.
8.3 Derden beheer
ER Capital voert voor de eigen vastgoedportefeuille het volledige beheer. Dit beheer
bestaat uit het commerciële, financiële en het technisch beheer van de panden. ER
Capital biedt tegen concurrerende tarieven aan om het beheer voor derden voor haar
rekening te nemen. Er vindt actief acquisitie plaats om opdrachten op het gebied van
derden beheer binnen te halen. Voor 2021 wordt een lichte stijging verwacht van de
opbrengst van derden beheer.
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9 INFORMATIE OVER HET BESTUUR, PERSONEEL, AO/IC EN COMMISSARISSEN
9.1 Directie en AO/IC
De Vennootschap wordt bestuurd door de Directie. De Vennootschap heeft een Raad
van Commissarissen.
9.1.1 Directie
De Directie is opgedragen aan de heer drs. S.J. Eelkman Rooda. Hij neemt (direct dan
wel indirect) risicodragend deel in het kapitaal van de Vennootschap. Hij heeft niet de
intentie zijn financiële belang materieel te verkleinen.
Curriculum Vitae drs. S.J. Eelkman Rooda
Sebo Eelkman Rooda (1963) werkte na zijn studie bedrijfseconomie te Rotterdam als
accountant bij Arthur Andersen & Co en als fusie- en overnameadviseur bij Investment
Management & Consultancy Group. In 1993 richtte hij Eelkman Rooda & Co. en in
1994 Renpart op. Beiden gingen op in Renpart Group of Companies, een onderneming
actief op het gebied van fund Management en vastgoedbeleggingen.
ER Capital NV is vervolgens begin 2007 opgericht en deels afgesplitst van Renpart.
Samen met zijn team is de heer Eelkman Rooda actief op het gebied van investeringen
en corporate finance. De heer Eelkman Rooda heeft diverse nevenfuncties als bestuurder, adviseur.
Personeel
De Vennootschap is vooralsnog niet beursgenoteerd en heeft geen werknemers in
dienst. De Onderneming heeft zes werknemers.
9.1.2 Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC)
De Directie is van mening dat de AO/IC van de Onderneming in lijn is met de eisen die
aan een organisatie van deze omvang gesteld kunnen worden. Er zijn adequate maatregelen genomen ter voorkoming van fraude alsmede ter waarborging van de volledigheid van de huurfacturatie en de debiteurenincasso. Tevens zijn er organisatorische maatregelen getroffen ten behoeve van zowel de factuurcontrole en -betaling
alsmede het dossierbeheer. De organisatie heeft vaste procedures voor de selectie
van haar vastgoedaankopen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de constante
gegoedheid van de huurder, de huurniveaus en -contracten en de technische staat
van het pand. De Onderneming heeft geen contant geldverkeer.
9.2 Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen zal bestaan uit minimaal twee en maximaal vijf personen. De taak van de Raad van Commissarissen is onder andere het toezicht houden op
de gang van zaken binnen De Onderneming met de belangen van alle stakeholders in
het achterhoofd. Op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zal
de Vennootschap de commissarissen voordragen, waaronder de heer P. Strabbing.
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10 DE FINANCIËLE POSITIE, PROJECTIES
10.1 De financiële positie
Bij dit Prospectus is separaat de jaarrekening 2019 en het halfjaarverslag 2020 van de
Vennootschap verkrijgbaar. Deze jaarrekening is voorzien van een samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant van de Vennootschap.
10.2 Veronderstellingen bij de financiële projecties
Bij het opstellen van de projecties zijn veronderstellingen gemaakt omtrent factoren
en ontwikkelingen waarvan wordt verwacht dat zij gedurende de looptijd van de projecties een substantieel effect zullen hebben op de financiële toestand en de resultaten van de Onderneming. In het geval dat de variabelen andere waarden krijgen dan
aangenomen zal de Directie bijsturen om eventuele negatieve consequenties te neutraliseren. Derhalve zijn er geen projecties in het Prospectus opgenomen die de gevoeligheid ten aanzien van individuele variabelen weergegeven.
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10.3 Geconsolideerde balansprojecties, na Uitgifte en aankoop
ACTIVA

2019

H1 2020

2020 na Uitgifte

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Vastgoedbeleggingen bestaand
Vastgoedbeleggingen te acquirereren
Inventaris
Vervoermiddelen

1.912.231

19.725.000
20.000
35.001

Financiele vaste activa
Overige vorderingen
Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen op participanten
Belastingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

1.775.643

19.725.000
15.000
31.217

PASSIVA

19.725.000
22.500.000
10.000
27.433

19.780.001

19.771.217

42.262.433

305.248

305.248

305.248

71.706
30.998
42.068
310.317

Liquide middelen

1.639.055

42.013
25.026
69.580
322.024

30.000
70.000
300.000

455.089

458.643

400.000

3.740

2.380

363.252

22.456.309

22.313.131

44.969.988

2019

H1 2020

2020 na Uitgifte

Eigen vermogen (na Uitgifte)

540.698

592.859

9.642.859

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen

398.346

398.346

398.346

400.000
840.390
3.114.187

400.000
715.321
3.129.758

400.000
650.000
3.145.329

De facto achtergestelde schulden
Converteerbare leningen
Schulden aan participanten
Obligatiehouders
Garantievermogen
Langlopende schulden
Overige langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Hypotheek t.b.v nieuwe aankopen
Overige schulden

5.293.621

10.670.335
4.727.431
368.716

5.236.284

24%

10.570.532
4.616.753
368.763
15.766.482

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting langlopend
Crediteuren
Belastingen
Overige schulden
Overlopende passiva
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149.415
406.630
199.147
377.272
28.178
235.564

14.236.534

23%

10.468.793
4.508.753
13.230.000
700.000
15.556.048

69.068
406.630
325.766
463.437
23.678
232.220

28.907.546
619.230
350.000
600.000
23.678
233.000

1.396.206

1.520.799

1.825.908

22.456.309

22.313.131

44.969.988

10.4 Toelichting met betrekking tot de balansprojecties
Vastgoedportefeuille
In de projecties is ervan uitgegaan dat met de opbrengst van de Uitgifte, aangevuld
met bancaire financiering, voor € 22,5 miljoen aan nieuw vastgoed wordt verworven
tegen een aanvangsrendement van 8,5%. Het bestaande vastgoed in portefeuille is
onveranderd gewaardeerd ten opzichte van de jaarrekening 2019 (taxatiewaarde).
Periodiek zal de Vennootschap haar vastgoedportefeuille laten taxeren.
Hoewel de Onderneming als doelstelling heeft haar portefeuille met meer dan € 22,5
miljoen te laten toenemen is daar in de projectie geen rekening mee gehouden omdat
ze voor verdere groei additioneel risicodragend vermogen zal moeten aantrekken.
Ook is het waarschijnlijk dat een deel van de aankopen na 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Omwille van het inzicht bij de projecties is echter gekozen voor volledige Uitgifte en aanschaf van het nieuwe vastgoed voor 31 december 2020.
Financiering
De Onderneming streeft naar 65% hypothecaire financiering van de vastgoedaankopen (als percentage van de kostprijs). In het verleden was de Onderneming veelal in
staat initieel een hogere financiering aan te trekken, echter tijden zijn veranderd. Die
financiering zal echter ook afgelost dienen te worden. In de balansprojectie 2020 financiert de Onderneming nieuw onroerend goed met 60% hypothecaire financiering
en lost zij 2% per jaar af. Voorts is ervan uit gegaan dat de Vennootschap eind 2020 €
9.000.000,- aan Winstdelende Cumprefs heeft geplaatst (onderhavige Uitgifte). Vervolgens stijgt het eigen vermogen door winstinhouding. De toename van het eigen
vermogen 2019/2020 is minder dan winst conform de hierna weergegeven projecties,
omdat amortisatie van het immaterieel actief buiten beschouwing is gelaten in de
resultaatprojectie.
Belastinglatentie
Met betrekking tot het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van het onroerend goed is er een belastinglatentie opgenomen. Zij wordt opgenomen tegen het
geldende belastingtarief en wordt, rekening houdend met de looptijd, contant gemaakt. In de balansprojectie is gerekend met een (contant) percentage van
10%.
Aangetrokken hypothecaire financiering/herfinanciering
Op het onroerend goed in portefeuille wordt gemiddeld jaarlijks circa 3% van de hypothecaire lening afgelost. Als de marktomstandigheden het toelaten en de Onderneming na vijf jaar circa 15% van de hypothecaire financiering heeft afgelost is de Onderneming voornemens een deel van de hypothecaire financiering te herfinancieren
waardoor er extra liquiditeit vrijkomt.
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Belastingen
De schuldpositie aan de Belastingdienst is deels door de Vennootschap betwist. Voor
een ander deel (corona uitstel) zijn betalingsafspraken gemaakt met een looptijd van
3,5 jaar. De schuldpositie is echter volledig opgenomen. Ook de reguliere BTW, loonbelasting en VPB-schuld is opgenomen onder deze balanspost. Voorgaande in acht
genomen verwacht de Vennootschap de komende jaren een gedeeltelijke vrijval van
deze schuld.
Aflossing obligatielening
De Vennootschap heeft thans een obligatielening uitstaan ter grootte van €
2.460.000,- nominaal. Deze obligatielening heeft een looptijd tot 2027-2031 met een
couponrente van 1%. Deze rente wordt thans bijgeschreven tot einde looptijd.
10.5

Resultaatprojecties

Resultaatprojectie ER Capital NV na Uitgifte
Netto huuropbrengst
Fee inkomen
Saldo inkomsten

2019
1.604.337
43.150
1.647.487

2020
1.908.927
41.000
1.949.927

2021
3.584.400
150.000
3.734.400

Saldo exploitatiekosten
Bruto marge

204.030
1.443.457

240.995
1.708.932

358.440
3.375.960

Opex incl. managementfee

553.881

557.829

630.000

EBITA

889.576

1.151.103

2.745.960

Saldo rentekosten

834.854

716.812

1.314.100

54.722

434.291

1.431.860

Operationeel direct resultaat/CF
Indirect resultaat

469.906

Belastingen (vpb)

41.459

p.m.

143.186

483.169

434.291

1.584.549

Amortisatie immaterieel actief

273.176

273.176

p.m.

Buitengewone lasten

138.627

Genormaliseerde winst

Netto winst
Preferent dividend

Cash flow
Operationeel direct resultaat
Belastingen
Preferent dividend
Aflossingen
Bijgeschreven obligatierente
Vrije cashflow
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71.366
-

-

295.875

-

161.115
-

-

1.584.549
540.000
34%

1.431.860
-143.186
-540.000
-619.230
30.000
159.444

10.6

Toelichting met betrekking tot de resultaatprojecties

Netto huur
In de projectie 2021 is uitgegaan van een bruto aanvangsrendement met betrekking
tot het nog te verwerven onroerend goed van 8,5% (huur gedeeld door de kostprijs
vrij op naam). Met betrekking tot het onroerend goed in eigendom, is uitgegaan van
de feitelijke huurverwachting. De stijging van 2019 naar 2020 is met name te danken
aan de aankoop van een kantoorpand te Den Bosch, in oktober 2019. In de projecties
is voorts uitgegaan van een jaarlijkse huurstijging van 2% en een waardestijging van
het onroerend goed van 1,5%, omdat de huren over het algemeen geïndexeerd worden aan de hand van de inflatiecijfers (CBS) en de waarde van het onroerend goed
doorgaans wordt bepaald door de huur te vermenigvuldigen met een factor (huur
multiple). In het geval dat leegstand wordt voorzien is de aanname dat deze in 2021
blijft bestaan.
Fee-inkomen
ER Capital heeft naast haar inkomsten uit haar investeringen inkomen uit dienstverlening, te weten beheer voor derden, corporate finance en private finance.
Deze activiteiten zijn op het moment van vaststellen van het Prospectus nog niet erg
materieel. Het is de intentie om de komende jaren hier echter duidelijk te gaan groeien. Met name op het gebied van Corporate en Private Finance verwachten wij een
duidelijke toename in omzet in 2021.
Exploitatiekosten
Voor onderhoud en overige eigenaarslasten, zoals onroerend goed belastingen en
opstalverzekeringen is rekening gehouden met 10% van de ontvangen huur. Eventuele
kosten, verband houdend met niet aftrekbare BTW, zijn in de projecties buiten beschouwing gebleven daar deze doorgaans worden gecompenseerd door een hogere
huur.
Opex
De operationele uitgaven van de Onderneming bestaan uit alle kantoorgerelateerde
kosten, zoals huisvesting, personeelslasten, kantoorkosten, automatiseringskosten,
autokosten en representatiekosten. Daarnaast zijn hierin de algemene kosten (accountant, algemeen advies, drukwerk, Raad van Commissarissen, etc.) opgenomen.
Ook de managementvergoeding van dhr. Eelkman Rooda is opgenomen onder de
Opex.
Voor het jaar 2019 is de Opex genormaliseerd door aftrek van éénmalige buitengewone lasten naar aanleiding van een belastingcontrole.
EBITA
De EBITA, of het bedrijfsresultaat, is de resultante van het saldo van inkomsten minus
de exploitatiekosten op het vastgoed en de Opex, derhalve voor financieringslasten,
amortisatie en belastingen.
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Rentekosten
In de projectie 2021 is uitgegaan van contractueel overeengekomen renteverplichtingen en 4,6% hypotheekrente op nieuwe financieringen aangetrokken voor de verwachte aankopen. Er is geen rekening gehouden met creditrente. De daling van rentekosten van 2019 naar 2020 is het saldo van meer financiering in verband met de aankoop van het pand in Den Bosch en lagere overeengekomen rente met een nieuwe
financier.
Indirect resultaat
Het indirect resultaat voor Vpb bestaat uit de waardestijging van het onroerend goed.
De waardestijging in 2021 van het onroerend goed in portefeuille wordt geprojecteerd
met 1,5%.
Vennootschapsbelasting (Vpb)
In de projecties is uitgegaan van een belastingdruk van gemiddeld 10% over het directe resultaat vanwege het aanwezige fiscale afschrijvingspotentieel op diverse panden
en een toename van de belastinglatentie met 10% over het indirecte resultaat.
Nettowinst
De nettowinst van de Onderneming bestaat uit het direct resultaat en het indirect
resultaat na aftrek van belasting.
Het direct resultaat voor Vpb bestaat uit de netto huuropbrengst minus de exploitatiekosten, de rente-, management-, uitgifte- en algemene kosten.
Dividenduitkering
In de projectie is ervan uitgegaan dat de Onderneming voor het eerst over 2021 (in
2022) jaarlijks aan de houders van de Winstdelende Cumprefs een contant dividend
uitkeert van € 0,18 per aandeel (6% over de nominale waarde plus het op die Aandelen gestorte agio per aandeel). De houders van Gewone Aandelen en Aandelen M
zullen vooralsnog slechts kunnen kiezen voor stockdividend.
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11 BESCHRIJVING VAN DE VASTGOEDMARKT IN NEDERLAND
11.1 Categorieën in de vastgoedmarkt
De vastgoedmarkt in Nederland is grosso modo te verdelen in twee markten, de woningmarkt en de commerciële vastgoedmarkt.
Commercieel vastgoed bestaat uit:
• Kantoorgebouwen
• Bedrijfsruimten
• Winkels
Elke categorie heeft haar eigen kenmerken, rendementen en risico’s welke hierna
toegelicht zullen worden. Winkels worden buiten beschouwing gelaten, omdat de
Onderneming hierin niet primair investeert.
11.2 Economie
Algemene omgeving
Nederland verkeert momenteel in economisch zwaar weer. De coronacrisis heeft in
één klap het opgebouwde vertrouwen weggevaagd en laat de wereldeconomie momenteel in onzekerheid achter. Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis
van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede
kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Het
derde kwartaal laat een stijging van 7,7% zien. Een dergelijke volatiliteit is niet eerder
door het CBS gemeten. De daling van het bbp in het tweede kwartaal is voor meer dan
de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder
namen ook de investeringen en het handelssaldo sterk af. De krimp in Nederland was
wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.
Het Centraal Planbureau heeft vier scenario’s doorgerekend. Wat er staat te gebeuren
is sterk afhankelijk van hoe lang de samenleving (en dus de economie) met beperkende maatregelen te maken zal hebben. In het beste scenario is al dit najaar sprake van
terugkeer naar normale omstandigheden. In dat geval krimpt op jaarbasis de economie nog steeds met een ongehoorde 6 procent, maar is in 2021 al sprake van fors
herstel, deels bestaand uit inhaaleffecten. De economie zou in dat geval met 3 procent kunnen groeien.
De werkloosheid blijft daarentegen ook in de gunstigste omstandigheden groeien in
2021. Dit jaar stijgt de werkloosheid wellicht naar 5 procent om vervolgens volgend
jaar te groeien naar zeven procent. In september vorig jaar verwachtte het planbureau nog dat de werkloosheid dit jaar zou dalen naar 3,5 procent, ofwel 325.000 mensen.
Banken
De economische crisis als gevolg van de coronapandemie raakt ook de financiële sector. Risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe naarmate de crisis langer duurt.
Belangrijk verschil met de kredietcrisis van 2008/2009 is dat de oorzaak nu buiten de
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financiële sector ligt en dat de buffers bij banken aanzienlijk hoger zijn dan toen. Hierdoor zijn banken beter in staat de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op
peil te houden.
Renteontwikkelingen
Overheden proberen het leed van de coronapandemie zoveel mogelijk te verzachten.
Zij trekken veel geld uit om bedrijven overeind te houden en om degenen die hun
baan verliezen, te ondersteunen. Door alle extra uitgaven loopt het begrotingstekort
op en stijgen de overheidsschulden. Met het oog op de financiële risico’s die dit met
zich meebrengt, verlangen beleggers een hogere rentevergoeding. In het begin van de
crisis steeg de rente op overheidsobligaties, wat een goede graadmeter is voor de
hypotheekrente.
Inmiddels is aan de stijging van de rente op overheidsleningen een einde gekomen en
daalt de rente weer. Dit is deels te danken aan de bereidheid van Europese lidstaten
elkaar te ondersteunen. Na een marathonoverleg zijn de regeringsleiders akkoord
gegaan met een pandemieherstelfonds van EUR 750 mld, waarvan de uitkeringen
gekoppeld zijn aan structurele hervormingen. Het akkoord vergroot het vertrouwen in
de financiële stabiliteit van de Europese Unie.
Wat de rente verder naar beneden drijft, is het beleid van centrale banken. Die verlaagden hun officiële rentetarieven en pompen geld in de economie door schuldpapier op te kopen. Zo proberen zij de bestedingen te stimuleren en te voorkomen dat
de inflatie verder daalt. In juli stond het prijspeil slechts 0,4% hoger dan een jaar terug, terwijl de ECB op lange termijn een inflatie van 2% nastreeft. De centrale banken
zullen dus voorlopig vasthouden aan hun ruime beleid.
Het centrale bankbeleid zorgt voor rust op financiële markten, zodat banken makkelijker en goedkoper aan geld kunnen komen voor hypotheken. Ook toezichthouders
helpen door toe te staan dat banken tijdelijk lagere buffers aanhouden, zodat er meer
geld beschikbaar is voor krediet en de rente laag blijft. Hier staat tegenover dat de
inkomens onder druk staan door de hogere werkloosheid. Omdat meer huishoudens
moeite zullen krijgen om hun betalingsverplichtingen na te komen, scherpen banken
hun kredietvoorwaarden aan, wat de hypotheekrente omhoog drijft.
Wij denken dat de rente op hypotheekleningen, zowel die met een korte als met een
lange rentevast looptijd, per saldo stabiel zal blijven. Daarvoor is wel rust nodig op
financiële markten. Eén mogelijke spelbreker is gelukkig uit beeld. Het akkoord over
het herstelfonds en de begroting geeft vertrouwen in de Europese samenwerking.
Maar met de Brexit en de toenemende handelsspanningen tussen VS en China en
presidentsverkiezingen in de VS is de rust nog niet gegarandeerd.
Gevolgen voor vastgoedbeleggers - algemeen
De coronapandemie heeft als gevolg dat huidige en toekomstige huurders te maken
krijgen met economische tegenwind en onzekerheid. Dit werkt risicoverhogend. Aan
de andere kant is de lage rente bevorderlijk voor het rendement op het eigen ver-
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mogen waarmee het vastgoed wordt gefinancierd. Veel banken zijn terughoudender
geworden bij het verstrekken van financiering. Hierdoor kan een groot aantal aan- en
verkooptransacties niet worden gerealiseerd en zijn de banken slechts bereid met
lagere bevoorschottingspercentages te financieren.
Gevolgen voor de vastgoedprijzen
Het gevolg van lager dan gewenste financiering is dat minder partijen in staat zullen
zijn om in de huidige markt vastgoed aan te kopen. De partijen die daartoe wel in
staat zijn, zullen een hoger aanvangsrendement eisen, omdat ze met meer eigen vermogen moeten financieren. Daarnaast zullen er minder concurrerende kopers zijn
waardoor prijzen zullen dalen. Kopers zullen dus minder willen betalen.
De (verkoop)transacties die desondanks plaatsvinden, zullen daarom tegen lagere
prijzen plaatsvinden tenzij de financiering voor de koper wordt meegeleverd. Wij verwachten dat over een paar jaar, als de bancaire situatie weer is genormaliseerd en de
pandemie achter de rug is, de prijzen weer zullen stijgen.
Kortom, er zullen zich nu kansen voordoen, die echter wel stuk voor stuk zorgvuldig
moeten worden beoordeeld op hun eigen merites.
11.3 Kantoren
Sinds 2015 vertoont de kantorenmarkt een sterk dalende trend in de leegstand: van
ruim 14% in 2015 naar 9,7% medio 2019. De beschikbare voorraad kantoren in aanbod is in deze periode gedaald van 7,6 miljoen m² naar 5,2 miljoen m². Vanwege de
beperkte geschikte opties die kantoorgebruikers hebben blijft de opname in 2019, en
naar verwachting ook de komende jaren, relatief laag.
De vraagdruk van eindgebruikers naar kantoren op de juiste locatie (bereikbaarheid)
met een goede uitstraling, flexibiliteit en het juiste voorzieningenniveau is hoog en zal
naar verwachting blijven aanhouden, omdat het aanbod tekort schiet. De vraag manifesteert zich met name in de grote steden en de centrum/stationslocaties van andere
grote steden. Op deze plekken is nog een stijging van huurniveaus mogelijk. De gevolgen van de coronapandemie kunnen echter een rem zetten op de huurgroei. Locaties
of kantoren die niet aan de strenge vereisten van de gebruikers kunnen voldoen staan
op termijn ter discussie en zullen minder goede huurperspectieven kennen. Zo is er
nog circa 30 miljoen m² kantoorruimte die nog niet voldoet aan het op korte termijn
vereiste energielabel C. Dit soort kantoren zullen minder in trek zijn bij huurders.
11.4 Bedrijfsruimten
Ook in 2019 werd er op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – weer meer
bedrijfsruimte opgenomen dan in het jaar ervoor, waarmee de trend van voorgaande
jaren werd doorgezet. In totaal werd bijna 7,1 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd en
verkocht, een toename van ongeveer 8%. De gestegen opname op de bedrijfsruimtemarkt was ook terug te zien in de opnamecijfers van logistiek vastgoed (distributiecentra). In 2019 werd er ruim 2,3 miljoen m² aan logistiek vastgoed verhuurd en verkocht,
een toename van 2%. Van het totale aantal gerealiseerde transacties bestond bijna
driekwart uit huurtransacties, wat een duidelijke toename betekende ten opzichte van
het jaar ervoor. De vraag naar nieuwbouw steeg in 2019 naar recordhoogte. In totaal
werd bijna 2 miljoen m² aan nieuwe bedrijfsruimte in gebruik genomen, ofwel 28%
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van het totale oppervlak aan bedrijfsruimte dat in 2019 werd verhuurd of verkocht. In
2018 bedroeg het aandeel nieuwbouw nog 20%. In de logistieke sector was het aandeel nieuwbouw zelfs 74%.
Ondanks de goede afzet van bedrijfsruimten nam het direct beschikbare aanbod licht
toe, en wel met 1,3%. In totaal werd eind 2019 bijna 11,8 miljoen m² bedrijfsruimte te
koop en te huur aangeboden. Overigens was met een toename van het aanbod geen
rekening gehouden, aangezien dit de afgelopen jaren voortdurend een daling vertoonde. Het structurele aanbod - vastgoed dat langer dan 3 jaar wordt aangeboden liet echter een tegengestelde ontwikkeling zien en nam in 2019 met 12% af. Hoewel
het totale aanbod het afgelopen jaar een stijging liet zien, waren er in sommige regio’s
ook tekorten aan passende bedrijfsruimte. Vooral in het kleinschalige en middensegment was hier en daar sprake van schaarste.
De huurprijzen van bedrijfsruimte, die al sinds 2014 een stijgende lijn vertonen, gingen
ook in 2019 omhoog De toenemende schaarste aan geschikt aanbod in specifieke
segmenten van de markt en het grotere aandeel nieuwbouw waren hiervoor verantwoordelijk. Overigens geldt voor verkoopprijzen ook dat ze al enkele jaren licht stijgen.
In het algemeen werden er vorig jaar op de bedrijfsruimtemarkt nog nauwelijks incentives verstrekt.
11.5 Residentieel
De druk op de Nederlandse woningmarkt is hoog. De voorraad kan zich niet snel genoeg aanpassen, waardoor de hoge vraag zich vertaalt in prijsstijgingen. Steeds vaker
hebben middeninkomens, starters, studenten en ouderen moeite met het vinden van
passende woonruimte. Vooral in de Randstad en grote steden is de beschikbaarheid
van betaalbare woningen beperkt, zowel in de koop- als in de huursector. Een situatie
waarvan wij verwachten dat deze nog lang in de toekomst zal bestaan vanwege de
populariteit van deze gebieden in combinatie met de schaarse ruimte om extra woningen te realiseren. De Nederlandse huizenmarkt kent momenteel (september 2020)
een tekort van circa 331.000 woningen, wat oploopt tot 420.000 woningen in 2024.
Voor beleggers blijft de woningmarkt de komende jaren daarom ook een aantrekkelijke beleggingsmarkt. Het beleggen in woningen laat de afgelopen jaren een duidelijk
positieve trend zien. Niet alleen vanuit Nederlandse beleggers, maar ook buitenlandse
beleggers tonen interesse. Buitenlandse beleggers richten zich hoofdzakelijk op grotere bestaande woningportefeuilles en minder op individuele woningen. Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt te verbeteren en om aan de ambitie
van 75.000 nieuwe woningen per jaar te kunnen voldoen, is een grote inspanning
nodig die alleen gezamenlijk met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen kan
worden opgepakt.
De woningmarkt vormt derhalve een aantrekkelijk beleggingssegment vanwege de
grote vraag naar aantrekkelijke en betaalbare huurwoningen in combinatie met achterblijvend aanbod. Naast een stabiel en aantrekkelijk rendement kunnen woningbeleggingen in belangrijke mate bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen.
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11.6 De huidige investeringsmarkt
De aanhoudend lage rente op de geld- en kapitaalmarkt, waarin het ruime monetaire
beleid van de Europese Centrale Bank een hoofdrol speelde, zorgde ook in 2019 voor
een grote vraag van beleggers naar commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels). Vorig jaar werd ongeveer € 10,2 miljard geïnvesteerd. Daarmee lagen de direct in vastgoed belegde middelen op nagenoeg hetzelfde niveau als het jaar
ervoor. De grote vraag van beleggers werd niet alleen gedreven door de ruime beschikbaarheid van kapitaal en de lage rente. Ook de groei van de Nederlandse economie en het feit dat er door bedrijven veel vastgoed werd gehuurd, was van invloed op
de vastgoedbeleggingsmarkt. Dat er het afgelopen jaar een groot bedrag in commercieel vastgoed werd belegd, was vooral te danken aan de kooplust van vastgoedfondsen, die bijna driekwart van het totale beleggingsvolume voor hun rekening namen.
Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Engelse en Amerikaanse investeerders. Dat
nam niet weg dat ook particuliere beleggers een stevig toontje meebliezen in de
markt, waarbij overigens voornamelijk Nederlandse beleggers actief waren.
Voor wat de gang van zaken op de commerciële gebouwenmarkt betreft richtten beleggers hun aandacht hoofdzakelijk op kantoren. Daarmee week het beeld nauwelijks
af van dat in voorgaande jaren. Opgeteld kochten beleggers vorig jaar voor iets meer
dan € 4,5 miljard aan kantoren, wat overigens een daling inhield ten opzichte van
2018. Een probleem bij het honoreren van de vraag naar kantoren was dat er verhoudingsgewijs minder goede gebouwen voorhanden waren. In geografische zin voelden
beleggers zich vooral tot de Randstad aangetrokken, wat tot uitdrukking kwam in een
toename van de investeringen in dit deel van het land. Amsterdam was duidelijk favoriet, want in de hoofdstad kochten beleggers voor ruim € 1,8 miljard kantoorgebouwen. Van de vier grote steden kon Rotterdam eveneens op veel belangstelling rekenen. Hoewel de beleggers zich met name op de vier grote steden richtten, vonden ook
in aangrenzende plaatsen tal van aankopen plaats. De investeringen die vorig jaar tot
stand kwamen, konden voor een belangrijk deel op het conto van buitenlandse beleggers worden geschreven. Behalve buitenlandse beleggers deden ook Nederlandse
beleggers goede zaken. De grote belangstelling van beleggers voor kantoren in de
Randstad had daar tot gevolg dat het netto-aanvangsrendement van eersteklas kantoren met gemiddeld 30 basispunten (0,3 procentpunt) omlaagging.
Buitenlandse beleggers hadden het afgelopen jaar behalve voor kantoren ook een
grote belangstelling voor bedrijfsgebouwen. De vraag van beleggers naar productieen opslagruimten was dan ook opvallend hoog. In totaal werd € 3,5 miljard in dit deel
van de markt voor commercieel vastgoed belegd. Daarmee lag het volume iets boven
het niveau van 2018. Vooral de verkoop van een groot aantal distributiecentra zorgde
voor een omvangrijk investeringsvolume. Logistiek vastgoed was goed voor 80% van
het totale bedrag dat beleggers vorig jaar in bedrijfsgebouwen staken. Daarbij was –
net als in andere jaren overigens – een belangrijke rol weggelegd voor Noord-Brabant
en Limburg. Verder was het opvallend hoezeer de provincie Zuid-Holland meer in de
belangstelling van beleggers kwam te staan. Van de distributiecentra die vorig jaar van
eigenaar wisselden, had het merendeel betrekking op bestaande objecten. De gunsti-
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ge omstandigheden hadden als resultaat dat op de beste locaties het nettoaanvangsrendement verder omlaagging en wel met gemiddeld 40 basispunten.
11.7 Verwachtingen
De economische groei die vanaf de kredietcrisis is ingezet, zette de afgelopen jaren
door, om vanaf maart 2020 tot een abrupt einde te komen. De coronapandemie heeft
voor veel onzekerheid en economische tegenslag gezorgd waarvan de volledige gevolgen nog niet inzichtelijk zijn.
Naar onze verwachting zal de Nederlandse economie na 2020 weer groeien, mits er
geen nieuwe grootschalige ronde van beperkingen opgelegd worden.
De inflatie zal naar onze verwachting in het tweede halfjaar 2020 lager uitkomen dan
over het eerste halfjaar, dit omdat er in het eerste halfjaar nog na-ijleffecten uit voorgaand jaar zijn. Op lange termijn verwachten wij een gemiddelde inflatie van 1,5 à
2,5%.
Hoewel de risico’s de laatste tijd duidelijk zijn toegenomen, biedt de laagblijvende
rente echter enige compensatie.
De Directie verwacht dan ook geen grote waarde correcties voor kwalitatief hoogstaand onroerend goed (betrekkelijk jong onroerend goed op goede locaties met goede huurders).
Kwalitatief minder onroerend goed zal naar onze verwachting geconfronteerd worden
met meer leegstand en daardoor in waarde dalen.
11.8 Conclusie
De Directie is van mening dat hoogwaardig, kleinschalig commercieel vastgoed dat
goed verhuurd wordt en gelegen is op een gunstige locatie alsmede residentieel vastgoed voor een redelijke prijs is aangekocht voor de komende jaren een goede langere
termijn belegging is. Het aanbod van dergelijke objecten is echter schaars. Toch zullen
er zich de komende jaren meer mogelijkheden voordoen om tegen aantrekkelijke
condities zulk vastgoed te verwerven.
De Onderneming kan vanwege haar beperkte omvang selectief zijn. Met de door middel van de onderhavige Uitgifte verkregen fondsen beschikt zij over de nodige slagkracht. De bestaande portefeuille biedt daarnaast stabiele inkomsten.
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12 FISCALE OMGEVING
12.1 Fiscale positie Vennootschap
12.1.1 Vennootschapsbelasting
De Vennootschap is in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
De tarieven luiden als volgt:
Tarief 2021
Belastbaar bedrag van meer dan
€€ 245.000

tot en met
€ 245.000
€-

tarief
15,0 %
25,0 %

Een verlies van enig jaar kan onder voorwaarden worden verrekend met de winst van
het voorafgaande jaar en de zes daaropvolgende jaren.
In het kader van de heffing van vennootschapsbelasting kunnen onder meer de volgende fiscale aspecten een rol spelen.
Rentelasten
De rentelasten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de fiscale winst van de Vennootschap. Indien het bedrag aan rentelasten ter zake van geldleningen van de Vennootschap hoger is dan het bedrag aan rentebaten, dan kan de Vennootschap te maken krijgen met de generieke renteaftrekbeperking. Bij het bepalen van de in een jaar
genoten winst, komt het saldo aan renten niet in aftrek, voor zover dit meer bedraagt
dan de hoogste van € 1.000.000 of 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde
winst wordt berekend door de winst te vermeerderen met het bedrag van de afschrijvingen, afwaarderingen en het saldo aan renten van dat jaar. Het gaat er bij deze regeling niet om bij wie de betreffende leningen zijn aangegaan.
Elke belastingplichtige kan gebruik maken van voornoemde drempel van € 1.000.000.
Het is derhalve mogelijk om activiteiten (en daarmee rentelasten) onder te brengen in
verschillende belastingplichtigen, naar de huidige wetgeving. In parlementaire stukken
is reeds opgemerkt dat er wettelijke maatregelen kunnen worden getroffen tegen dit
zogeheten ‘opknippen’. Indien deze maatregelen worden getroffen, zal tegen deze tijd
worden bezien hoe de structuur hierop kan worden aangepast.
Afschrijving onroerende zaken
De Vennootschap mag op een beleggingspand afschrijven tot de WOZ-waarde van de
onroerende zaak. Indien de WOZ-waarde stijgt, wordt de al in aftrek gebrachte afschrijving niet teruggenomen. Een eventuele stijging van de WOZ-waarde kan echter
wel tot gevolg hebben dat in de toekomst geen afschrijving meer mag plaatsvinden op
het betreffende beleggingspand.
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Herinvesteringsreserve
Indien de Onderneming een onroerende zaak verkoopt en daarbij een boekwinst behaalt, mag zij met inachtneming van de fiscale regelgeving terzake deze winst belastingvrij reserveren in een herinvesteringsreserve. Bij een vervangende aanschaf (binnen drie boekjaren), waarbij de aanschaffingsprijs -/- afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager mag zijn dan de boekwaarde van de verkochte onroerende
zaak dient de herinvesteringsreserve op de aanschaffingsprijs te worden afgeboekt.
Zodra geen vervangingsvoornemen meer bestaat, valt de herinvesteringsreserve vrij
en is deze winst direct belastbaar voor de heffing van vennootschapsbelasting.
Kostenegalisatiereserve
Tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten in verband met bijvoorbeeld onderhoud van de onroerende zaken kan onder voorwaarden een reserve ten laste van de
winst worden gevormd. Uitgaven ten behoeve van dit onderhoud worden van de reserve afgeboekt.
12.1.2 Uitkering van rente en/of dividend aan obligatiehouders/aandeelhouders –
dividendbelasting
Op de uitkering/betaling van rente behoeft geen bron/dividendbelasting te worden
ingehouden.
Wanneer de Vennootschap dividend uitkeert aan een in Nederland gevestigd lichaam
waarvoor de Aandelen in de Vennootschap een zogenoemde deelneming vormen dan
wel wanneer de Vennootschap dividend uitkeert aan een in een andere lidstaat van de
Europese Unie gevestigd lichaam waarvoor de Aandelen een deelneming vormen of
zouden vormen indien dit lichaam in Nederland aan de vennootschapsbelasting zou
zijn onderworpen, hoeft de Vennootschap onder voorwaarden eveneens geen dividendbelasting in te houden. In overige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een aandeelhouder/Vennootschap minder dan 5% van de Aandelen in de Vennootschap bezit of
wanneer de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, dient de Vennootschap 15%
dividendbelasting in te houden en af te dragen. Op uitkeringen uit de agioreserve
(agiostocks) hoeft onder voorwaarden geen dividendbelasting te worden ingehouden.
Bij inkoop van eigen Aandelen dient een vennootschap in het algemeen dividendbelasting in te houden en af te dragen over het bedrag dat zij in dat verband aan de aandeelhouders (niet zijnde de in de voorgaande alinea genoemde lichamen, mits aan de
vereiste overige voorwaarden is voldaan) uitkeert boven het gemiddeld op de desbetreffende Aandelen gestorte kapitaal. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de Vennootschap eigen Aandelen inkopen zonder dat dividendbelasting
ingehouden hoeft te worden.
12.1.3 Overdrachtsbelasting
De verkrijging van onroerende zaken door de Vennootschap is in beginsel vanaf 1 januari 2021 wat betreft commercieel vastgoed belast met 7% en residentiele beleggingen met 8%. Deze belasting komt ten laste van de Vennootschap en verhoogt de aan-
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schafprijs van de onroerende zaak, tenzij bij de aankoop is afgesproken dat de verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van de verkoper komt.
De verkrijging van onderhavige Winstdelende Cumprefs is in beginsel niet belast met
overdrachtsbelasting (tenzij de verkrijger een belang verkrijgt boven de 33,3%).
Bij de verkrijging van nieuwe, ongebruikte onroerende zaken die belast is met omzetbelasting, kan onder voorwaarden een beroep op een vrijstelling voor de heffing van
overdrachtsbelasting worden gedaan. Bij de verkrijging van nieuwe, korter dan zes
kwartalen voor de overdracht in gebruik genomen onroerende zaken kan onder voorwaarden kwijtschelding van overdrachtsbelasting worden verkregen. De Vennootschap kwalificeert als een vastgoedlichaam voor de heffing van overdrachtsbelasting
(artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer). Dit betekent dat een persoon
die Aandelen in de Vennootschap verkrijgt waardoor hij een belang van één derde of
meer verkrijgt, overdrachtsbelasting is verschuldigd. Bij de bepaling van het belang
moet ook rekening worden gehouden met belangen die met de verkrijger verbonden
natuurlijke personen en verbonden rechtspersonen hebben. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van de
onroerende zaken die door het belang worden vertegenwoordigd. Heffing van overdrachtsbelasting kan ook aan de orde komen bij de inkoop van eigen Aandelen door
de Vennootschap.
12.1.4 Omzetbelasting
De Vennootschap wordt aangemerkt als ondernemer voor de heffing van omzetbelasting, omdat zij tegen vergoeding onroerende zaken aan derden verhuurt.
De verwerving van nieuwe ongebruikte gebouwen en van gebouwen die korter dan
twee jaar vóór verwerving voor het eerst in gebruik zijn genomen, is normaliter belast
met 21% omzetbelasting. De verwerving van gebouwen die langer dan twee jaar vóór
verwerving voor het eerst in gebruik zijn genomen vindt in beginsel zonder heffing van
omzetbelasting plaats, tenzij partijen opteren voor een met omzetbelasting belaste
levering en zij aan de daaraan verbonden voorwaarden voldoen. Voor de verhuur is
waar mogelijk geopteerd voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Dit stelt de
Vennootschap in staat de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting op investeringen, aankoop van gebouwen, goederen en diensten in aftrek te brengen indien en
voor zover er is geopteerd voor met omzetbelasting belaste verhuur. Indien een met
omzetbelasting belaste verhuur niet mogelijk is, zal de Vennootschap de nadelige consequenties zo veel mogelijk compenseren door verhoging van de huurprijzen. De
huurovereenkomsten zullen op deze mogelijkheid zijn voorbereid.
Ten aanzien van omzetbelasting op algemene kosten van de Vennootschap kan omzetbelasting in aftrek worden gebracht in de verhouding van de ontvangen huur die
belast is met omzetbelasting ten opzichte van de totale ontvangen huur dan wel op
basis van werkelijk gebruik, bijvoorbeeld op basis van de oppervlakteverhouding, als
dit een reëler beeld geeft.
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12.2 Fiscale positie Aandeelhouders
12.2.1 Aanmerkelijk belanghouders
In Nederland woonachtige natuurlijke personen met een belang van 5% of meer van
het geplaatste aandelenkapitaal in de Vennootschap, bezitten een zogenoemd aanmerkelijk belang in de Vennootschap.
In Nederland woonachtige natuurlijke personen die minder dan 5% Winstdelende
Cumprefs bezitten, bezitten thans nog geen aanmerkelijk belang in de Vennootschap.
Aandeelhouders/natuurlijke personen met een (mogelijk) aanmerkelijk belang via
Aandelen in de Vennootschap, wordt aangeraden de eigen belastingadviseur te raadplagen voor de fiscale gevolgen van het bezitten en vervreemden van Winstdelende
Cumprefs en/of Aandelen in hun specifieke situatie.
12.2.2 Ondernemers
Voor in Nederland woonachtige Aandeelhouders die de Winstdelende Cumprefs tot
hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen geldt dat het resultaat op de Winstdelende Cumprefs/Aandelen) onderdeel vormt van de belastbare winst (“Box 1”). In Box
1 wordt het inkomen uit werk en woning, waaronder de winst uit onderneming, belast
tegen een progressief tarief.
12.2.3 Lichamen, waaronder BV’s
In Nederland aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen zijn in beginsel vennootschapsbelasting verschuldigd over de gerealiseerde winst en ontvangen dividenden.
Ingeval de Aandelen onder de deelnemingsvrijstelling (zouden) vallen blijft heffing van
vennootschapsbelasting op een eventuele winst en dividenduitkering achterwege.
Koersverliezen onder de deelnemingsvrijstelling valt, zijn normaliter niet aftrekbaar.
12.2.4 Verrekening van dividendbelasting
De Winstdelende Cumprefs kunnen worden omgezet in Gewone Aandelen. Op alle
Aandelen kan dividend worden uitgekeerd. Inwoners van Nederland kunnen de op de
dividenduitkering ingehouden dividendbelasting onder voorwaarden verrekenen met
de door hen verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een in
Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen is of in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde rechtspersonen
die aldaar niet zijn onderworpen aan een belastingheffing naar de winst kunnen onder
voorwaarden de ingehouden dividendbelasting terugvorderen. Buitenlandse Aandeelhouders kunnen eventueel een beroep doen op internationale belastingverdragen.
Deze verdragen kunnen de hoogte van het tarief beïnvloeden.
12.2.5 Overdrachtsbelasting
De Vennootschap kwalificeert als een vastgoedlichaam voor de heffing van overdrachtsbelasting (artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer). Dit betekent
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dat wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon Aandelen in de Vennootschap verkrijgt, hij overdrachtsbelasting is verschuldigd als zijn Aandelenbezit na de
verkrijging een belang van één derde of meer vertegenwoordigt. Bij de bepaling van
het belang moet ook rekening worden gehouden met het belang dat met de verkrijger
verbonden personen hebben. Onder verbonden personen worden onder meer verstaan de echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen, ouders, broers en zussen, maar
ook gelieerde rechtspersonen. Voor een natuurlijk persoon geldt echter dat hij – ongeacht of hij samen met verbonden personen door de verkrijging ten minste één derde belang heeft verkregen – geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als hij al dan
niet tezamen met zijn echtgenoot of geregistreerd partner na de verkrijging een belang van niet meer dan 7% bezit. Verkrijgingen die binnen twee jaar door dezelfde
verkrijger plaatsvinden, worden beschouwd als één verkrijging. De verschuldigde
overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van
de onroerende zaken die door het belang worden vertegenwoordigd.
Bij de aankoop van Winstdelende Cumprefs is in beginsel geen overdrachtsbelasting
verschuldigd. Het begrip ‘belang’ heeft alleen betrekking op een door aandelen vertegenwoordigd direct dan wel indirect belang in een vastgoedlichaam en ziet in beginsel
niet op leningen.
12.2.6 Omzetbelasting
Bij de aankoop van Aandelen is in beginsel geen omzetbelasting verschuldigd.
12.3 Tot slot
Het bovenstaande beoogt slechts een algemeen kader te schetsen. Gezien het algemene karakter van dit hoofdstuk en de specifieke persoonlijke omstandigheden van
iedere mogelijke Aandeelhouder, adviseren wij u uw eigen adviseur te raadplegen
omtrent uw fiscale positie.
De beschrijving van de fiscale positie van de Vennootschap en de fiscale gevolgen van
het bezit van Winstdelende Cumprefs/Aandelen is gemaakt op basis van de wet- en
regelgeving en rechtspraak per 30 september 2020. Het is mogelijk dat er in deze weten regelgeving alsmede jurisprudentie en/of de interpretatie daarvan met terugwerkende kracht veranderingen en/of wijzigingen worden doorgevoerd dan wel optreden,
waardoor de fiscale positie en/of fiscale gevolgen wijzigen.
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13 NADERE BIJZONDERHEDEN OVER DE AANBIEDING
13.1 Inschrijving tot deelname
Investeerders kunnen deelnemen in de onderhavige Uitgifte van Winstdelende Cumprefs door in te schrijven op minimaal 35.000 Winstdelende Cumprefs per Investeerder (tegenwaarde: € 105.000,- of meer). Het daarvoor bestemde losbladige inschrijvingsformulier is bij dit Prospectus gevoegd; meerdere exemplaren worden op verzoek door de Vennootschap toegezonden. Meerdere inschrijvingen per Investeerder
zijn toegestaan.
Inschrijving voor de Uitgifte vindt plaats door inzending door de Vennootschap van
een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier met de relevante bijlagen.
Na ontvangst van de inschrijving zendt de Vennootschap een ontvangstbevestiging
aan de Investeerder. Inschrijving houdt aanvaarding in door de Investeerder van het
aanbod tot het nemen van het door de Directie van de Vennootschap toegewezen
aantal Winstdelende Cumprefs bij de Uitgifte in overeenstemming met de bepalingen
van dit Prospectus. Door het inschrijven op de onderhavige Uitgifte geeft de Investeerder/Houder van Winstdelende Cumprefs ook zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan en machtiging van de Directie tot – indien verzocht - achterstelling van zijn vordering uit hoofde van de Winstdelende Cumprefs bij de vordering
van bancaire financiers van de Vennootschap. De Vennootschap stelt iedere Investeerder die gebruik maakt van het aanbod, zoals vermeld in het Prospectus, schriftelijk
bij toewijzingsbrief op de hoogte van de aan hem/haar toegewezen Winstdelende
Cumprefs. De Vennootschap geeft in de toewijzingsbrief tevens aan welke aantallen
Winstdelende Cumprefs aan hem/haar zullen worden uitgegeven. Het recht tot het
nemen van Winstdelende Cumprefs ontstaat eerst na toewijzing door de Vennootschap per toewijzingsbrief en volledige betaling binnen de in de toewijzingsbrief aangegeven termijn.
13.2 Identificatie
Op grond van het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering
van terrorisme (Wwft), dient de Vennootschap de identiteit van haar Investeerders
vast te stellen en te verifiëren voordat aan hen voor de eerste keer Winstdelende
Cumprefs worden uitgegeven. Hiertoe is de onderstaande procedure vastgesteld.
Natuurlijke personen
Ter vaststelling van zijn of haar identiteit dient de Investeerder geïdentificeerd te
worden door de notaris. De betaling mag niet in contanten worden gedaan doch dient
te geschieden via een bankinstelling die is gevestigd in Nederland of een ander land in
de EU of EER. Bovendien dient de bankrekening, ten laste waarvan de betaling wordt
verricht, ten name te staan van de Investeerder/natuurlijke persoon.
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Rechtspersonen
Nederlandse rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in
Nederland
Bij deze rechtspersonen wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar die
rechtspersoon is ingeschreven (dus: een origineel uittreksel Handelsregister) dat niet
ouder is dan een kwartaal. Het inschrijvingsformulier dient te worden ondertekend
door de, blijkens het uittreksel, tot vertegenwoordiging bevoegde natuurlijke persoon
of personen. Van deze tot vertegenwoordiging bevoegde natuurlijke persoon of personen dient een kopie te worden overhandigd van het rijbewijs of paspoort.
De betaling mag niet in contanten worden gedaan doch dient te geschieden via een
bankinstelling die is gevestigd in Nederland of een ander land in de EU. Bovendien
dient de rekening ten laste waarvan de betaling wordt verricht, ten name te staan van
de Investeerder/rechtspersoon.
Buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd
Bij deze rechtspersonen wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat waar zich de statutaire
zetel van die rechtspersoon bevindt, welk uittreksel niet ouder is dan een kwartaal, en
met behulp van een verklaring afgegeven door een notaris of door een andere van de
rechtspersoon onafhankelijke functionaris uit die staat, die de betrouwbaarheid van
deze verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen. Aan
de inhoud van een dergelijk(e) uittreksel of verklaring zijn wettelijke vereisten verbonden. Het inschrijvingsformulier dient te worden ondertekend door een, blijkens de
verklaring, tot vertegenwoordiging bevoegde natuurlijke persoon of personen. Van
deze tot vertegenwoordiging bevoegde natuurlijke persoon of personen dient een
kopie te worden overhandigd van het paspoort.
13.3 Inschrijvingsperiode
De inschrijvingsperiode loopt tot het moment dat er voor € 9 miljoen is ingeschreven
op de Uitgifte, dan wel dat de Directie de inschrijfperiode sluit. De Vennootschap behoudt zich dus uitdrukkelijk het recht voor de inschrijvingsperiode op ieder moment te
verkorten of te verlengen. De sluiting van de inschrijvingsperiode kan na een dergelijk
besluit worden vervroegd of uitgesteld tot een nader door de Vennootschap aan te
geven tijdstip. Van verlenging zal onder meer sprake kunnen zijn indien de financieringsbehoefte van de Vennootschap dankzij de commerciële mogelijkheden de tot dan
toe gecommitteerde gelden door Investeerders overstijgt. Indien de Uitgifte in een
vroeg stadium voltekend is, kan de inschrijvingsperiode verkort worden.
Indien na sluiting van de inschrijvingsperiode blijkt dat op individuele basis additionele
Winstdelende Cumprefs aan Investeerders kunnen worden uitgegeven, dan is de Directie gerechtigd op individuele basis Winstdelende Cumprefs aan investeerders uit te
geven totdat in totaal 7.500.000 Winstdelende Cumprefs zijn uitgegeven in het kader
van de Uitgifte. Op een dergelijke Uitgifte na sluiting van de inschrijvingsperiode zullen
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de voorwaarden uit dit Prospectus (en de eventuele actualisering daarvan) van overeenkomstige toepassing zijn.
13.4 Toewijzing
Binnen drie werkdagen na sluiting van de inschrijvingsperiode zal de Vennootschap de
Winstdelende Cumprefs toewijzen aan de inschrijvers, in beginsel in de volgorde van
inschrijving. De Vennootschap heeft ook de mogelijkheid om op elk moment voor het
einde van de inschrijvingsperiode op basis van bovengenoemde methodiek Winstdelende Cumprefs toe te wijzen. Investeerders zullen individueel per brief op de hoogte
worden gesteld van de aan hen toegewezen Winstdelende Cumprefs evenals van het
ter zake de betreffende Winstdelende Cumprefs te storten bedrag en het bedrag van
de Emissiekosten.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bij de
toewijzing, inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. De Vennootschap heeft het recht de Uitgifte niet te laten doorgaan indien, naar het oordeel
van de Vennootschap, een onvoldoende aantal Winstdelende Cumprefs kan worden
geplaatst. Bij overtekening van de totale inschrijving kan de toewijzing rekenkundig en
naar verhouding aangepast worden. Dit houdt in dat bij toewijzing reductie op de
inschrijving kan worden toegepast. De Vennootschap zal er in dat geval op toezien dat
aan iedere Investeerder bij Uitgifte minimaal een aandelenpakket met een tegenwaarde van € 100.000 wordt toegekend.
13.5 Uitgifte, levering en betaling
Binnen de in de toewijzingsbrief aangegeven termijn dient de Inleg vermeerderd met
de Emissiekosten te zijn ontvangen op het in de toewijzingsbrief aangegeven bankrekeningnummer.
Na toewijzing van de betreffende Winstdelende Cumprefs zullen Uitgifte en plaatsing
van de uit te geven Winstdelende Cumprefs plaatsvinden binnen twintig werkdagen
na de uiterste stortingsdatum en tijdige ontvangst door de Vennootschap van de verschuldigde gelden. De Uitgifte van Winstdelende Cumprefs geschiedt ten overstaan
van mr. M. (Margot) J. Dussel, notaris te Rotterdam (VAD Notarissen NV) of haar
waarnemer. Vervolgens zullen de investeerders individueel per brief op de hoogte
worden gesteld van de aan hen uitgegeven Winstdelende Cumprefs.
Aanvaarding van de Uitgifte van Winstdelende Cumprefs door een Investeerder na
tijdige voldoening van het geheel van de Inleg geschiedt door de Directie, handelend
namens de Investeerder, op basis van de in het inschrijvingsformulier opgenomen en
aan de Directie verleende onherroepelijke volmacht tot het verrichten van alle handelingen en het tekenen van alle akten, notulen en andere stukken welke nuttig of nodig
zouden zijn teneinde de aanvaarding van de Uitgifte van Winstdelende Cumprefs te
effectueren.
Op de Uitgifte is Nederlands recht van toepassing.
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14 BETROKKEN PARTIJEN EN OVERIGE INFORMATIE
14.1 Statutaire zetel en Handelsregister
De Vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer
KvK 29.04.60.21.
Adres:
Westplein 9a
3016 BM Rotterdam
Telefoon 010 – 288 14 46
e-mail info@ercapital.nl
internet www.ercapital.nl
Uitgevende instelling:

ER Capital NV
Westplein 9a
3016 BM Rotterdam

Directie:

Drs. S. (Sebo) J. Eelkman Rooda

Raad van Commissarissen:

Te benoemen op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders

14.2 Betrokken partijen
Juridisch adviseur:

Lexwood Legal Advocatenkantoor
Techniekweg 15,
4207 HC Gorinchem

Notaris:

VAD Notarissen NV
Lichtenauerlaan 138,
3062 ME Rotterdam

Accountant:

Wolfsbergen Van Haarlem Accountants &
Belastingadviseurs
Rivium Westlaan 80,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Fiscaal adviseur:

Wolfsbergen Van Haarlem Accountants &
Belastingadviseurs
Rivium Westlaan 80,
2909 LD Capelle aan den IJssel
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14.3 Verkrijgbaarheid Prospectus
Exemplaren van dit Prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar bij:
ER Capital NV
Westplein 9a
3016 BM Rotterdam
telefoon 010 – 288 14 46
e-mail info@ercapital.nl
internet www.ercapital.nl
14.4 Onafhankelijkheid accountant van de Vennootschap
Wolfsbergen Van Haarlem Accountants & Belastingadviseurs, noch een van haar aandeelhouders, directieleden en of medewerkers, heeft op datum vaststelling van dit
Prospectus een belang in ER Capital NV noch in haar Directie.
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15 ALGEMEEN BEGRIPPENKADER EN AFKORTINGEN
Agiobonus
Een bonusuitkering (dividenduitkering) in de vorm van Winstdelende Cumprefs dan
wel cash ten laste van de agioreserve van de onderneming.
Bruto aanvangsrendement (BAR)
De in het eerste jaar te ontvangen brutohuur verminderd met de te betalen erfpacht
gedeeld door de totale investering (koopsom v.o.n).
Bruto huur
De gefactureerde huur exclusief afslagen, kortingen, BTW en btw-compensatie.
BVO
Bruto verhuurbaar oppervlakte.
Contant dividend
Een dividenduitkering in de vorm van geld. Contant dividend wordt ook wel cashdividend genoemd.
Cum dividend
Letterlijk ‘met dividend’. De aanduiding dat een aandeel noteert, respectievelijk verhandeling kent, inclusief het betaalbaar gestelde dividend op een bepaalde datum in
de (nabije) toekomst.
Derivaten
Derivaten zijn van financiële instrumenten afgeleide producten. De waarde van een
derivaat is dus afhankelijk van de prijsontwikkeling van een andere, onderliggende
waarde zoals een aandeel of een vastrentend product of een index. De meeste derivaten hebben een hefboomwerking als belangrijk kenmerk.
Direct (investerings) resultaat /rendement - na belastingen
Netto huur verminderd met de exploitatiekosten, fondskosten, rentekosten en op het
direct resultaat betrekking hebbende belastingen. Dit resultaat kan de Vennootschap
gebruiken voor aflossing van leningen, herinvesteringen en dividenduitkering aan de
Aandeelhouders.
Dividend
Een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of Aandelen (stockdividend) aan
de houder van een Aandeel. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.
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Euribor
Het rentetarief dat banken onderling berekenen voor kortlopende leningen en deposito’s. Veelal wordt bij hypothecaire leningen (een deel) van de rente op het Euribortarief gebaseerd (Euribor + opslag).
Exploitatiekosten
Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, verzekering, beheer alsmede de te betalen belastingen etc. met betrekking tot het vastgoed.
Financiële leegstand
Ruimte waarvoor geen huur en/of huurgarantie inkomsten worden ontvangen. Het
kan voorkomen dat een ruimte fysiek wel verhuurd is, maar dat de huurder een huurvrije periode heeft (en dus geen huur betaalt).
Fiscaal afschrijvingspotentieel
Onroerend goed niet bestemd voor eigen gebruik kan in Nederland fiscaal worden
afgeschreven tot de WOZ-waarde. Indien de fiscale boekwaarde boven de WOZwaarde ligt dan zit er nog een fiscaal afschrijvingspotentieel op het bewuste pand.
Huurindexatie of inflatiecorrectie
De jaarlijkse aanpassing van de huursom aan het CBS-prijsindexcijfer. Hiervoor worden
ook de termen index of indexering gebruikt.
Huurwaarde
De theoretische huuropbrengst van een pand uitgaand van gangbare markttarieven.
Indirect (investerings) resultaat /rendement – na belastingen
Waardemutatie van het vastgoed eventueel verminderd met op waardemutatie betrekking hebbende winstdelingen en belastingen.
IRR, Interne rentevoet (Internal Rate of Return)
De rente waartegen de netto contante waarde van een projectie gelijk is aan nul.
Kapitalisatiefactor (huur multiplier)
De koopprijs van een pand (k.k. danwel v.o.n.) gedeeld door de feitelijk te verwachten
huur voor het komende jaar (inclusief huurgarantie c.q. huurwaarde leegstand).
Koopprijs
Tot de koopprijs behoren onder meer: de aanschafprijs, de begrote verbouwings- en
renovatiekosten, afkoopsommen voor gebruiksrechten zoals erfpacht, grondrente,
architecten honoraria, bouwrente, taxatiekosten en de makelaarscourtage.
Kosten koper (k.k.)
Overdrachtsbelasting en notariskosten, kosten die bij bestaand vastgoed bovenop de
koopsom komen.
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Multi-tenant
Multi-tenant is de Engelse term voor een pand met meerdere huurders.
NEN 2580–staat
Een officieel meetcertificaat (opgesteld via vaste normen) dat aangeeft hoeveel vierkante meter een pand heeft.
Netto contante waarde (DCF Discounted Cash Flow)
De huidige waarde van een toekomstige kasstroom contant gemaakt tegen de disconteringsfactor (rente). Een euro volgend jaar is gebruikmakend van een disconteringsfactor van 8% vandaag circa € 0,92 waard, € 1/1,08 = € 0,92. Een euro over twee jaar
is bij dezelfde disconteringsfactor vandaag circa € 0,84 waard, € 1/(1,08)² = € 0,84.
Netto huur
Netto huur is de bruto huur verminderd met erfpacht en afboekingen op
(huur)debiteuren.
N.V.O.
Netto verhuurbaar oppervlakte (de oppervlakte die effectief door de huurder gebruikt
kan worden).
Solvabiliteit
Veelal het eigen vermogen al dan niet verhoogd met belastinglatenties en voorzieningen, gedeeld door het balanstotaal al dan niet verminderd met de liquide middelen. In
Angelsaksische landen hanteert men ook het quotiënt van het eigen vermogen verhoogd met de belastinglatenties en voorzieningen, gedeeld door het geïnvesteerd
vermogen. ER Capital hanteert de volgende formule voor solvabiliteit: eigen vermogen
+ belastinglatenties + voorzieningen/balanstotaal – liquiditeiten.
Stock dividend
Dividend uitgekeerd in Aandelen van de Vennootschap.
Technische leegstand
Ruimte die fysiek leegstaat. Het kan voorkomen dat een ruimte fysiek leegstaat terwijl
er wel huur voor wordt betaald (c.q. een huurgarantie voor die ruimte is afgegeven).
Totaal rendement
De som van het directe en indirecte rendement.
Vastrentende waarden
Beleggingen of investeringen die een vaste rentecoupon kennen. Hierbij valt te denken aan obligaties, pandbrieven etc.
Vrij op naam (v.o.n.)
Overdrachtsbelasting en notariskosten inbegrepen in de koopsom, of vrij van overdrachtsbelasting (bij nieuwbouw binnen zes kwartaalen na ingebruikname).
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Winstdelingsregeling
Een regeling die de verdeling van de Overwinst tussen de Investeerders/Aandeelhouders en het management regelt.
Zakelijke waarden
Zakelijke waarden is een verzamelnaam voor aandelen, winstdelende cumprefs en
vastgoedbeleggingen.
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16 BIJLAGEN
BIJLAGE I: - Statuten ER Capital NV
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Ontwerp d.d. 28 september 2020
MD/JV/824453.001
OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
ER CAPITAL B.V.
Op *** tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Margot Johanna Dussel, notaris
te Rotterdam:
***.
De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van de te Rotterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ER CAPITAL B.V., kantoorhoudende te 3016 BM Rotterdam, Westplein 9 A, handelsregisternummer 29046021, op *** tweeduizend twintig heeft besloten om de vennootschap
om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een
naamloze vennootschap en om in verband daarmee de statuten van de vennootschap
te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van
de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze minuut zal worden gehecht.
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van genoemde vennootschap voor het laatst zijn gewijzigd op zeven september tweeduizend zeventien,
bij akte die op zes september tweeduizend zeventien is verleden voor voornoemde notaris Dussel.
Ter uitvoering van het besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap en het besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
Statuten.
HOOFDSTUK I.
Begripsbepalingen.
Artikel 1.
In de statuten wordt verstaan onder:
a.

algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en
andere stemgerechtigden;

b.

algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders
en andere personen met vergaderrechten;

c.

uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves
die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

d.

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
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e.

accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin
zodanige accountants samenwerken;

f.

jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de
behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

HOOFDSTUK II.
Naam, zetel, doel.
Artikel 2. Naam en zetel.
1.

De vennootschap draagt de naam: ER Capital N.V.

2.

Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft ten doel:
a.

het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, (rechts)personen en
vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden of het zich verbinden
voor verplichtingen van anderen;

b.

het investeren in vastgoed, effecten en (hypothecaire) schuldvorderingen;

c.

het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van registergoederen;

d.

het initiëren, managen, directie voeren en faciliteren van beleggingsfondsen en
het bemiddelen en begeleiden bij effectentransacties en het verstrekken en aantrekken van financieringen, het adviseren op het gebied van vermogensbeheer
alsmede het doen van vermogensbeheer;

e.

het verlenen van diensten op financieel gebied en het geven van adviezen op het
gebied van financiën, beleggingen, investeringen, desinvesteringen, verzelfstandigingen, overnames, fusies, strategie, organisatie, management, het bemiddelen
bij effectenorders, het voeren van directie over participatiefondsen en het verlenen van managementdiensten;

en al hetgeen daarmee verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
HOOFDSTUK III.
Kapitaal en aandelen. Register.
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.
1.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
zevenhonderdvijftigduizend euro (EUR 750.000,00).

2.

Het is verdeeld in zeven miljoen vierhonderdtachtigduizend (7.480.000) gewone
aandelen A, twintigduizend (20.000) gewone aandelen M en zeven miljoen
vijfhonderdduizend (7.500.000) winstdelende cumulatief preferente aandelen, elk
met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05).
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3.

Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de gewone
aandelen A van A1 af, de gewone aandelen M van M1 af en de winstdelende
cumulatief preferente aandelen van CP1 af. Aandeelbewijzen worden niet
uitgegeven.

4.

Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden
daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten
aandelen en de houders van die aandelen.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.
1.

De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van
aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met
vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en met de aanduiding van
de soort van de aandelen.

2.

In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding
van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of
betekening, alsmede met vermelding, indien het een vruchtgebruiker betreft, of
hem het stemrecht casu quo de rechten van een certificaathouder toekomen.

3.

Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht
aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

4.

In het register wordt tenslotte aangetekend elk verleend ontslag van
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

5.

Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen
in het register worden getekend door een directeur.

6.

De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker
en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot
zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan
vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht casu quo de rechten van een
certificaathouder toekomen. Het uittreksel is niet verhandelbaar.

7.

De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders en van de vruchtgebruikers aan wie de rechten van een
certificaathouder toekomen. De gegevens van het register omtrent nietvolgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze
gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.

HOOFDSTUK IV.
Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.
Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.
1.

Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de
algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij
besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf
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jaren is aangewezen. Besluiten van de algemene vergadering tot uitgifte van
gewone aandelen M en tot aanwijzing van een ander tot uitgifte van gewone
aandelen M bevoegd vennootschapsorgaan kunnen slechts worden genomen na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de vergadering van houders van
gewone aandelen M.
2.

Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte,
waarbij de betrokkenen partij zijn.

3.

De tweede volzin van lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van
toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.
1.

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere
voorwaarden van uitgifte bepaald.

2.

Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone
aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

3.

Een gelijk voorkeursrecht hebben de houders van gewone aandelen bij het
verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.

4.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.
1.

Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden
gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het
verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste
drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de
vennootschap het zal hebben opgevraagd.

2.

Storting op een aandeel moet in geld geschieden voorzover niet een andere
inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met
toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.
1.

De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2.

De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan
verkrijgen, doch slechts om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met
de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.

3.

Voor het vereiste in lid 2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens
de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen
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in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van
leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar
meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan
is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4.

Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de
algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging
geldt voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering bepaalt in de
machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen,
hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

5.

Verkrijging van aandelen in strijd met de leden 2 tot en met 4 is nietig. Certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 2 tot en met 4 verkrijgt, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke directeuren. Iedere directeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.

6.

Een besluit tot inkoop van aandelen of certificaten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen M. Een besluit tot
inkoop van gewone aandelen A of certificaten daarvan behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van winstdelende cumulatief
preferente aandelen.

7.

Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten
daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover
deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet aan een ander vennootschapsorgaan is opgedragen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.

8.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht;
evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij
daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.

9.

Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering bestemd bedrag tellen
de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee.

10. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet
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bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
11. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
a.

de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;

b.

het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand
gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een
tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en

c.

de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

HOOFDSTUK V.
Levering van aandelen. Beperkte rechten.
Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht.
Uitgifte van certificaten.
1.

Voor de levering van een aandeel en voor de levering van een beperkt recht
daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland
standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2.

Behoudens in geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is kunnen
de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de
vennootschap die rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend
overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.

3.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik
is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks
bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald. De aandeelhouder die geen
stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die
door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Aan de vruchtgebruiker die
geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

4.

Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de
pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet
zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen.

5.

Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel voortspruitende rechten
strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde
van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop
krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

6.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van
haar aandelen.

Kapitaalvermindering.
Artikel 11.
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1.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij
statutenwijziging te verminderen.

2.

Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
a.

aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt;
of

b.

alle aandelen van een soort, waarvan alle aandeelhouders met intrekking
instemmen; of

c.

alle aandelen van een soort, mits de intrekking gepaard gaat met
terugbetaling.

3.

Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder
ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle
aandelen van een zelfde soort geschieden.

4.

Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot
storting is, behalve naar evenredigheid op alle aandelen, eveneens mogelijk op de
aandelen van een soort afzonderlijk.

5.

Van de in lid 3 en 4 van dit artikel bedoelde vereisten van evenredigheid mag
worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

6.

De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

HOOFDSTUK VI.
Bestuur.
Artikel 12. Directie.
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één
of meer directeuren.
Artikel 13. Benoeming.
1.

De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste één persoon voor iedere te vervullen plaats, op te maken
door de vergadering van de houders van gewone aandelen M.

2.

De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de vergadering van
houders van gewone aandelen M niet binnen drie maanden na het ontstaan van
de vacature een voordracht heeft opgemaakt.

3.

Een tijdig door de vergadering van houders van gewone aandelen M opgemaakte
voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht
steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer
dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14. Schorsing en ontslag.
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1.

Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen.

2.

Tot een schorsing of ontslag anders dan met goedkeuring van twee/derde van de
vergadering van houders van gewone aandelen M, kan de algemene vergadering
slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.

3.

Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden
geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
opgeheven.

4.

Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer
duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot
de opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging.
De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering, dat is goedgekeurd door de raad van
commissarissen.
Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.
1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het
besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie
zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

2.

De directie vergadert indien ten minste één directeur dat verlangt. Zij besluit bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.

3.

De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk
geschiedt en alle stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming
hebben ingestemd. De leden 2 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de
besluitvorming van de directie buiten vergadering.

4.

De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent
de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de
raad van commissarissen.

5.

De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur
meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring
van de raad van commissarissen.

6.

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de raad van commissarissen.
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Artikel 17. Vertegenwoordiging.
1.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid
tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

2.

De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met
inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur
wordt door de directie bepaald.

3.

Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of
jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of
krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de
vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van
de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige
zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar
dochtermaatschappijen niet meegeteld.

4.

Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie.
1.

De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de directie aan zijn
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te
worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

2.

Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van directie of directeuren niet aan.

Artikel 19. Ontstentenis of belet.
1.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of
is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In
geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de
raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast,
met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer
personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

2.

In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met de taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of
van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met de taken van raad van commissarissen belast.

3.

Indien één of meer personen zijn benoemd die ingevolge lid 1 of lid 2 tijdelijk met
het bestuur van de vennootschap of met de taken van de raad van commissarissen is/zijn belast, dient/dienen deze persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

4.

Onder belet wordt ten deze verstaan:
a.

schorsing;
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b.

ziekte;

c.

onbereikbaarheid;

in de gevallen bedoeld onder b. en c. zonder dat gedurende een termijn van vijf
dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur respectievelijk commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
5.

Zowel ontstentenis of belet van een directeur of commissaris als de aanwijzing
van een tijdelijk met diens taken belaste persoon kan worden ingeschreven in het
handelsregister.

HOOFDSTUK VII.
Raad van commissarissen.
Artikel 20. Aantal leden.
1.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer

2.

Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

natuurlijke personen.
Artikel 21. Benoeming.
1.

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering, na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van
gewone aandelen M.

2.

Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat
medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt
of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder
rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de
aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen
omkleed.

Artikel 22. Schorsing en ontslag. Aftreding.
1.

Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen, na voorafgaande goedkeuring van de
vergadering van houders van gewone aandelen M.

2.

De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van
commissarissen vast te stellen rooster.

Artikel 23. Bezoldiging.
De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.
Artikel 24. Taak en bevoegdheden.
1.

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met
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haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2.

De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

3.

De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de
vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te
zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of
een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van
commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 25. Werkwijze en besluitvorming.
1.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor
diens vervanging.

2.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een
vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

3.

De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel
twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.

4.

Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden
notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering
of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5.

Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.

De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten
nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

7.

Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht
doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via
gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als
gevolmachtigde optreden.

8.

De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits
dit schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze
van besluitvorming hebben ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas
opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. De leden 5
en 10 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van
commissarissen buiten vergadering.
11

9.

De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de
raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de algemene vergadering.
HOOFDSTUK VIII.
Jaarrekening. Winst.
Artikel 26. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Terinzagelegging.
1.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening
opgemaakt.

3.

De jaarrekening wordt binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de
aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze
termijn legt de directie ook het bestuursverslag over. Aan de jaarrekening worden
toegevoegd de accountantsverklaring als bedoeld in artikel 27 en de overige
krachtens de wet toe te voegen gegevens.

4.

De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt.

Artikel 27. Accountant.
1.

De vennootschap kan, indien de algemene vergadering zulks wenst, aan een

2.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze

accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.
daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze
ontbreekt of in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt
door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden
ingetrokken door de algemene vergadering en degene, die haar heeft verleend;
de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van
commissarissen worden ingetrokken.
3.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van
commissarissen en aan de directie.

4.

De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 28. Overlegging aan de raad van commissarissen.
1.

De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen.
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2.

De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van
commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

3.

De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan
de algemene vergadering.

Artikel 29. Vaststelling.
1.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het
preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen
gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig
zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrijgen. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers
aan wie het stemrecht toekomt.

2.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet
worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen
nemen van de in artikel 27 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij
onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt
medegedeeld waarom de in artikel 27 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant
ontbreekt.

3.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te
verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar
gevoerde beleid en aan de leden van de raad van commissarissen voor hun
toezicht daarop, voor zover van dat beleid of toezicht uit de jaarrekening blijkt of
dat beleid en het toezicht daarop aan de algemene vergadering bekend is
gemaakt.

4.

Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te
voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de vennootschap
tot een groep behoort en ook overigens aan de daarvoor door de wet gestelde
vereisten is voldaan.

Artikel 30. Openbaarmaking.
1.

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen
acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging
van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is
vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het
handelsregister van de plaats waar de vennootschap volgens de statuten haar
zetel heeft. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.

2.

Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar
overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie
onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze
openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
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3.

Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 26 lid 2 de termijn voor
het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang
van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.

4.

Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde
taal of in het Nederlands gesteld exemplaar van het bestuursverslag en de
krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt. Voor zover de wet
zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de
vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een
volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs wordt
verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het
handelsregister.

5.

Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
vrijstellingen.

Artikel 31. Winst. Uitkeringen.
1.

Voor elk van de soorten aandelen wordt ten behoeve van de houders van die
aandelen een dividendreserve en een agioreserve aangehouden, welke reserves
dezelfde letteraanduiding hebben als de soort aandelen waarvoor zij worden
aangehouden.

2.

Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt jaarlijks
allereerst, zo mogelijk:
a.

op de winstdelende cumulatief preferente aandelen uitgekeerd een bedrag
van achttien eurocent (EUR 0,18) per aandeel. Indien de winst in enig jaar de
in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, dan zal het
tekort ten laste van de winst van de volgende drie jaren aan de houders van
de winstdelende cumulatief preferente aandelen worden uitgekeerd, waarbij
telkens het oudste tekort als eerste wordt aangevuld;

b.

op de gewone aandelen A uitgekeerd een bedrag van achttien eurocent
(EUR 0,18) per aandeel.

3.

Vervolgens wordt twintig procent (20%) van de winst die na toepassing van lid 2
resteert, uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen M in verhouding tot
ieders nominale bezit aan gewone aandelen M.

4.

De na toepassing van leden 2 en 3 resterende winst staat ter beschikking van de
algemene vergadering, met dien verstande dat op de gewone aandelen M geen
verdere uitkering zal geschieden.

5.

De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de vergadering van houders
van aandelen van een bepaalde soort besluiten een agioreserve of een
dividendreserve ten behoeve van de houders van aandelen van de betrokken
soort geheel of gedeeltelijk op te heffen, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit
artikel. In dit geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft,
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uitgekeerd aan de houders van de aandelen van de betreffende soort in
verhouding tot het gestorte nominale bedrag van hun aandelen van die soort.
6.

De algemene vergadering kan te allen tijde toevoegingen doen aan de
dividendreserves van een bepaalde soort ten laste van de uitkeerbare reserves.
De toevoeging geschiedt in dier voege dat elk van de dividendreserves daarvan
geniet naar evenredigheid van de gestorte nominale bedragen op de aandelen van
die soort, onverminderd het bepaalde in lid 7, tweede volzin van dit artikel.

7.

De algemene vergadering zal een dividendreserve geheel of gedeeltelijk opheffen
ter delging van geleden verlies. Indien uit een dividendreserve is geput ter
delging van verlies, zal geen uitkering van dividend, anders dan door opheffing
van een dividendreserve op de wijze als bedoeld in lid 5 van dit artikel, noch
reservering of toevoeging aan een andere dividendreserve geschieden zolang het
ter delging van verlies onttrokken bedrag niet aan die dividendreserve is
toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de algemene vergadering
daartoe met algemene stemmen besluit. Heeft onttrekking aan een
dividendreserve ter delging van verlies plaatsgehad uit meerdere
dividendreserves, dan geschiedt een toevoeging als bedoeld in de tweede volzin
van lid 6 van dit artikel aan de desbetreffende reserves in evenredigheid van de
onttrekkingen.

8.

Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel
van het eigen vermogen.

9.

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt
dat zij geoorloofd is.

10. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits
aan het vereiste van lid 2 en lid 8 is voldaan blijkens een tussentijdse
vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.
11. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 8
van dit artikel bepaalde besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die
niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
Artikel 32. Betaalbaarstelling.
1.

De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd
overeenkomstig artikel 43.

2.

De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van
vijf jaren.

HOOFDSTUK IX.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Artikel 33. Jaarvergadering.
1.

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de
jaarvergadering gehouden.

2.

De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
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a.

het bestuursverslag;

b.

vaststelling van de jaarrekening;

c.

decharge van de directie en de raad van commissarissen;

d.

vaststelling van de winstbestemming;

e.

voorziening in eventuele vacatures;

f.

andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel
aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het
geplaatste kapitaal aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming
van artikel 43. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan wie
het stemrecht toekomt.

Artikel 34. Andere vergaderingen.
1.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo
dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht.

2.

De aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte
van het geplaatste kapitaal, heeft/hebben het recht aan de directie of de raad van
commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders te
beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de
raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan
zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Onder
aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt.

Artikel 35. Oproeping. Agenda.
1.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van
commissarissen of de directie bijeengeroepen.

2.

De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de
vergadering.

3.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt
meegedeeld dat de aandeelhouders er kennis van kunnen nemen ten kantore van
de vennootschap ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Onderwerpen die niet
bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met
inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. Onder aandeelhouders zijn
begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt.

4.

De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43.

Artikel 36. Het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.
Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet
of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.
Artikel 37. Plaats van de vergaderingen.
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De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden in de gemeenten Amsterdam, Bergambacht, Capelle aan den IJssel, Eelde, Groningen, Haaren
(GR), Haarlemmermeer (Schiphol), Hilversum, Maastricht, Naarden, Purmerend, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, ’s-Gravenhage, Wassenaar, Breda, Nijkerk, Utrecht en
Zwolle. Indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een algemene
vergadering van aandeelhouders ook elders gehouden worden.
Artikel 38. Voorzitterschap.
1.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter
van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de
plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van
laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een
voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering
van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

2.

Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien,
wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het
voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur of
bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Artikel 39. Notulen. Aantekeningen.
1.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden
notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.

2.

De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft
belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van
vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter
ondertekend.

3.

De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet
ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de
vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de
vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van
de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt
desgevraagd een afschrift van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de
kostprijs. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan wie het
stemrecht toekomt.

Artikel 40. Vergaderrechten. Toegang.
1.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het
stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij
te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
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2.

Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats
van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene
vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.

3.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

4.

Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

5.

De vergaderrechten volgens de leden 1 en 2 kunnen worden uitgeoefend bij een
schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 25 lid 7 tweede volzin is van
toepassing.

6.

De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig

7.

Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen

in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
beslist de algemene vergadering.
Artikel 41. Stemmingen.
1.

Voorzover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

2.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand
de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

3.

Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen,
dan is het voorstel verworpen.

4.

Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten,
ongetekende stembriefjes.

5.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

6.

Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige
stemgerechtigden zich daartegen verzet.
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7.

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigden, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.

Artikel 42. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.
1.

Besluiten van aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde in het volgende
lid, in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk
worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde
aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 25 lid 7 tweede volzin is van
overeenkomstige toepassing.

2.

Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er
vruchtgebruikers zijn aan wie het stemrecht toekomt.

3.

De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de
aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden
gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage
van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een uittreksel
van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.
Oproepingen en kennisgevingen.
Artikel 43.
Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen
volgens het register van aandeelhouders. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt.
HOOFDSTUK XI.
Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.
Artikel 44. Statutenwijziging en ontbinding.
1.

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap of tot ontbinding
van de vennootschap kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de vergadering van houders van gewone aandelen M.

2.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de
oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en
moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het
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voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore
van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop
van de vergadering. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan
wie het stemrecht toekomt.
Artikel 45. Vereffening.
1.

In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene
vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de
vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.

2.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover

3.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven dient in de volgende

mogelijk van kracht.
volgorde te worden verdeeld:
a.

allereerst wordt de nominale waarde van de gewone aandelen A, de gewone
aandelen M en de winstdelende cumulatief preferente aandelen uitgekeerd
aan de houders van die aandelen, naar evenredigheid van het nominale bezit
van ieders aandelen;

b.

vervolgens wordt de agioreserve winstdelende cumulatief preferente
aandelen uitgekeerd aan de houders van winstdelende cumulatief preferente
aandelen, naar evenredigheid van het nominale bezit van ieders aandelen;

c.

vervolgens wordt de agioreserve gewone aandelen A respectievelijk de
agioreserve gewone aandelen M uitgekeerd aan de houders van aandelen van
de betreffende soort, naar evenredigheid van het nominale bezit van ieders
aandelen van die soort; en

d.

vervolgens wordt de dividendreserve gewone aandelen A, de dividendreserve
gewone aandelen M, respectievelijk de dividendreserve winstdelende
cumulatief preferente aandelen, uitgekeerd aan de houders van aandelen van
de betreffende soort, naar evenredigheid van het nominale bezit van ieders
aandelen van die soort.

4.

Van het daarna overblijvende wordt twintig procent (20%) uitgekeerd aan de
houders van de gewone aandelen M en wordt tachtig procent (80%) uitgekeerd
aan de houders van de gewone Aandelen A en winstdelende cumulatief preferente
aandelen, naar evenredigheid van het nominale bezit van ieders aandelen van de
betreffende soort.

5.

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Hoofdstuk XII.
Blokkeringsregeling.
Artikel 46. Goedkeuring.
1.

Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist
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van de directie, tenzij alle directeuren schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode
van drie maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
2.

De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit artikel
verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief
of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over
te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te
dragen.

3.

De directie is verplicht een vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij
de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

4.

Indien:
a.

niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;

b.

in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c.

bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig met de
weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had,
tegen contante betaling te kopen,

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
5.

Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te
hebben verleend, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

6.

Tenzij tussen de verzoeker en de door de directie aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen
door het Nederlands Arbitrage Instituut.

7.

De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het
verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

8.

De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
a.

de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b.

de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper
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in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
c.
9.

de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde
zijn als bedoeld in lid 4 sub c.

Artikel 47.
De artikelen 20 tot en met 25 worden pas van kracht nadat ten kantore van het handelsregister een aandeelhoudersbesluit tot instelling van de raad van commissarissen
alsmede tot benoeming van ten minste één commissaris is neergelegd.
De artikelen 20 tot en met 25 zijn niet meer van kracht nadat ten kantore van het
handelsregister een aandeelhoudersbesluit tot afschaffing van de raad van commissarissen is neergelegd.
Gedurende de periode(n) dat de artikelen 20 tot en met 25 niet van kracht zijn, komen de bevoegdheden die in de statuten aan de raad van commissarissen worden
toegekend voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.
Artikel 48. Vrijwaring en verzekering.
1.

De vennootschap vrijwaart ieder zittend en voormalig lid van de directie en van
de raad van commissarissen (hierna ieder van hen afzonderlijk alsook tezamen te
noemen: de “Gevrijwaarde Persoon”) en stelt deze schadeloos, voor elke
aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (hierna te noemen:
“Claims”) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een
op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure
van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (hierna te
noemen: een “Juridische Actie”), aanhangig gemaakt door een partij, waaronder
de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van handelen of
nalatigheid in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan
gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims wordt mede verstaan een afgeleide
actie tegen de Gevrijwaarde Persoon, aanhangig gemaakt namens de
vennootschap of haar groepsmaatschappijen en vorderingen van de vennootschap
(of een van haar groepsmaatschappijen) tot vergoeding van claims van derden,
ontstaan doordat de Gevrijwaarde Persoon naast de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk was jegens die derde partij.

2.

De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze
betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning
waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de
Gevrijwaarde Persoon wegens opzet bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is
vastgesteld.

3.

Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (hierna te
noemen: "Kosten") die de Gevrijwaarde Persoon zal moeten dragen en/of heeft
moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap
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worden voorgeschoten, voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een
schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal
terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te
worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon
eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
4.

Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die
aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de
vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de
Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke
toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal
terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te
worden.

5.

De vrijwaring als bedoeld in dit artikel geldt niet voor Claims en Kosten voor zover
deze door verzekeraars worden vergoed. Ten aanzien van het gedeelte van de
Claims en Kosten welke niet door verzekeraars wordt vergoed, geldt de vrijwaring
als bedoeld in dit artikel onverkort.

6.

De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims en
Kosten tegen Gevrijwaarde Personen (een zogenaamde BCA-verzekering) en
draagt daarvan de kosten.

7.

Indien en voor zover de vennootschap geen adequate verzekering sluit, althans
gesloten heeft, dan staat het de Gevrijwaarde Persoon vrij om de vennootschap
hierop aan te spreken. Als de verzekeraar met wie de vennootschap de
verzekeringsovereenkomst gesloten heeft niet, althans onvoldoende uitkeert, of
niet in behandeling neemt, dan zal de vennootschap hiertoe alles in het werk
stellen om de verzekeraar hiertoe te bewegen, desnoods door betrekking in
rechte. Echter, als de vennootschap desondanks naar het oordeel van de
Gevrijwaarde Persoon zich hiertoe onvoldoende inspant, kan de Gevrijwaarde
Persoon op kosten van de vennootschap zelfstandig actie ondernemen jegens de
verzekeraar.

8.

Dit artikel kan niet worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde
Persoon als zodanig. De hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding
behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen
of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling
van kracht was.

Slotverklaringen.
Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard dat met het van kracht worden van
deze omzetting en statutenwijziging het geplaatste kapitaal van de vennootschap éénhonderdvijftigduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro en tachtig eurocent
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(EUR 150.752,80) bedraagt, verdeeld in drie miljoen vijftienduizend zesenvijftig
(3.015.056) gewone aandelen A, elk nominaal groot vijf eurocent (EUR 0,05).
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 72 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek is aan deze akte gehecht een verklaring van ***, waaruit blijkt dat het eigen
vermogen van de vennootschap op *** tweeduizend twintig ten minste overeenkomt
met het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap zijnde
een bedrag van éénhonderdvijftigduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro en tachtig
eurocent (EUR 150.752,80).
WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt, is verleden te Rotterdam op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte, het geven van een toelichting
daarop en na de verklaring van de verschenen persoon van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte
onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, door de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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BIJLAGE II - Managementovereenkomst

74

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
(management-overeenkomst)
De ondergetekenden:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ER Capital B.V., gevestigd
aan het Westplein 9 te (3016 BM) Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer S.J. Eelkman Rooda, hierna te noemen,
“Opdrachtgever”

en
2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overhill Holding B.V. / De
heer S.J. Eelkman Rooda, gevestigd aan het Westplein 9 te (3016 BM) Rotterdam, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.J. Eelkman Rooda, hierna te noemen,
“Opdrachtnemer”

Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.
Voorop- en vaststellende dat:
A.

Opdrachtnemer direct, dan wel indirect circa 27% van de aandelen van Opdrachtgever
bezit. Daarnaast beschikt opdrachtnemer over een pandrecht op circa 8% van de
aandelen van Opdrachtgever. Tevens is de directeur van de Opdrachtnemer directeur bij
ER Capital Multifeeder I B.V., de vennootschap heeft een belang van circa 26% in
Opdrachtgever.

B.

De heer S.J. Eelkman Rooda benoemd is tot statutair directeur van Opdrachtgever;

C.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, dat Opdrachtnemer bestuurs- en
managementdiensten zal verrichten ten behoeve van Opdrachtgever;

D.

Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

E.

Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW;

F.

Tot op heden deze bestuurs- en managementdiensten op basis van mondelinge afspraken
hebben plaatsgevonden;

G.

Partijen deze gemaakte afspraken thans schriftelijk wensen vast te leggen.
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Verklaren te zijn overeengekomen:
Artikel 1. Opdracht
1.1

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, dat Opdrachtnemer met ingang
van 1 januari 2017 ten behoeve van Opdrachtgever bestuurs- en managementdiensten
zal verrichten in het kader van het door Opdrachtgever uitoefenen van haar onderneming,
welke inhoudt het verrichten van managementactiviteiten op het gebied van bemiddeling
bij handel, huur of verhuur van onroerend goed; besturen van ondernemingen een en
ander in de breedste zin van het woord.

1.2

Opdrachtnemer is benoemd tot statutair directeur van Opdrachtgever. Als zodanig heeft
zij alle rechten en verplichtingen, taken en bevoegdheden, die in de statuten van
Opdrachtgever aan de bestuurder zijn toegekend, respectievelijk opgelegd.

Artikel 2. Uitvoering van de opdracht
2.1

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden.

2.2

Opdrachtnemer is voorts verplicht alles te doen en na te laten wat een goed bestuurder
behoort te doen en na te laten en zal zich naar beste vermogen inzetten om de belangen
van Opdrachtgever en de daaraan verbonden onderneming(en) zoveel mogelijk te bevorderen.

2.3

Voor de feitelijke uitvoering van voormelde opdracht wordt door Opdrachtnemer ingezet
haar bestuurder. Opdrachtnemer is bevoegd doch niet verplicht naast of in plaats van
haar bestuurder ook andere personen in te zetten voor de feitelijke uitvoering van de
hiervoor vermelde opdracht.

2.4

Opdrachtnemer staat er voor in dat haar bestuurder en de andere door Opdrachtnemer
ingezette personen voor de uitvoering van de opdracht voldoende arbeid, vlijt en kennis
ten dienste van Opdrachtgever zullen stellen en dat haar bestuurder en de andere door
Opdrachtnemer ingezette personen de statuten, besluiten en richtlijnen van de bevoegde
organen van Opdrachtgever zullen naleven.

2.5

Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor
de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval
van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk
voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij
Opdrachtgever.

2.6

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel
zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en
zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en
instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
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Artikel 3. Vergoeding
3.1

Als managementvergoeding ontvangt Opdrachtnemer, op declaratiebasis, per jaar een
bedrag van € 120.000 (zegge: honderdtwintigduizend euro) te vermeerderen met
omzetbelasting.

3.2

Opdrachtgever zal voorts maandelijks de door Opdrachtnemer in het belang van
Opdrachtgever gemaakte onkosten vergoeden op basis van de door Opdrachtnemer
ingediende gespecificeerde declaraties en bescheiden.

3.3

Opdrachtnemer zal voor de managementvergoeding en vergoeding op declaratiebasis een
factuur overhandigen aan Opdrachtgever.

3.4

Het onder 3.1 genoemde bedrag zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd. Voor het
eerst op 1 januari 2018.

3.5

Opdrachtnemer ontvangt naast de managementvergoeding een vergoeding voor de
autokosten per jaar een bedrag van € 15.000 per jaar (zegge: vijftienduizend euro).

3.6

Het onder 3.5 genoemde bedrag zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd.

3.7

Bovenop de onder 3.1 t/m 3.6 genoemde vergoeding is opdrachtnemer gerechtigd tot een
volumevergoeding. Deze bedraagt 0,1% over het balanstotaal conform de
geconsolideerde jaarrekening per 31 december van het voorafgaande boekjaar.
Voorwaarde voor de volumevergoeding is dat het balanstotaal minimaal € 30 miljoen
bedraagt.

Artikel 4. Geheimhouding, teruggave bescheiden
4.1

Opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na
beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden
van Opdrachtgever en de daaraan verbonden onderneming(en), waarvan het
vertrouwelijk karakter geacht kan worden haar bekend te zijn. Dit lijdt uitzondering voor
zover dit nodig is ten behoeve van de normale uitvoering de opdracht door
Opdrachtnemer.

4.2

Alle correspondentie, documenten en andere zaken met inbegrip van kopieën terzake van
Opdrachtgever en de daaraan verbonden onderneming(en), welke Opdrachtnemer onder
zich heeft of krijgt, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever en zullen bij beëindiging
van deze overeenkomst terstond aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

4.3

De hiervoor in lid 1 en lid 2 bedoelde bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing ten
aanzien van de bestuurder van Opdrachtnemer en de andere door Opdrachtnemer voor de
uitvoering van de opdracht ingezette personen; Opdrachtnemer staat er voor in dat haar
bestuurder en de hiervoor bedoelde personen de daaruit voortvloeiende verbintenissen
zullen aanvaarden en nakomen.

4.4

Bij overtreding van een of meer der bepalingen hiervoor in dit artikel genoemd, zal
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van
€ 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt, onverminderd de rechten van Opdrachtgever krachtens de wet tot het
vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van deze overeenkomst en/of ontbinding
daarvan, alles met kosten en rente.
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4.5

Betaling van de in het vorige lid genoemde boete ontslaat de werknemer/opdrachtnemer
niet van de in dit artikel opgenomen verplichtingen.

Artikel 5. Looptijd en beëindiging
5.1

Deze overeenkomst kan door ieder der partijen te allen tijde worden beëindigd door
opzegging aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.2

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

5.3

Indien een der partijen een of meer van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en niet binnen dertig dagen nadat
de andere partij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, alsnog voor een juiste
nakoming van deze overeenkomst zorgdraagt, zal de andere partij deze overeenkomst
kunnen opzeggen zonder tot inachtneming van enige opzegtermijn gehouden te zijn.

5.4

Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
een regeling met al haar crediteuren treft of wordt ontbonden.

5.5

Opdrachtgever is bovendien gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen, indien in strijd wordt gehandeld met een der bepalingen van artikel 3 van
deze overeenkomst.

5.6

De opzegging dient per brief dan wel per e-mail te geschieden.

5.7

Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van ieder der partijen tot
het instellen van andere rechtsmiddelen.

Artikel 6. Fiscale inhoudingen
6.1

Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden van de doorbetaaldloonregeling ex artikel
32d Wet op de Loonbelasting 1964. Opdrachtgever zal het honorarium zonder inhouding
uitkeren aan Opdrachtnemer.

6.2

Fiscale inhoudingen als gevolg van de uitbetaling van het honorarium in het kader van
deze overeenkomst komen volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 7. Overige
7.1

Deze overeenkomst vervangt de vorige overeenkomst welke was goedgekeurd op 25
augustus 2017.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1

Partijen verklaren over en weer de verbintenissen uit deze overeenkomst bij deze te
aanvaarden en alle medewerking te verlenen aan de uitvoering of toepassing van deze
overeenkomst en alle handelingen te verrichten welke in de ruimste zin daarmee verband
houden.

8.2

Afwijkingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig en verbindend,
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

8.3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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8.4

Alle geschillen, die terzake van deze overeenkomst of van nadere daarmede in verband
staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen worden beslecht door de daartoe
bevoegde rechter.

Aldus per 1 januari 2019 mondeling overeengekomen en nu schriftelijk vastgelegd en
ondertekend in tweevoud te Rotterdam,

Datum: 27 - 05 - 2019

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

________________________________

________________________________

ER Capital B.V.

Overhill Holding B.V.

rechtsgeldig vertegenwoordigd door

rechtsgeldig vertegenwoordigd door

de heer S.J. Eelkman Rooda

de heer S.J. Eelkman Rooda

Akkoord aandeelhoudervergadering 12 juni 2019. Zie bijlage notulen AVA ER Capital BV.
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BIJLAGE III – Vastgoedportefeuille per 30 september 2020
Purmerend, Stationsweg 11 – 16 (gebouw Amsterdam)
Purmerend is een middelgrote gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente
telde volgens het CBS op begin 2019 80.138 inwoners en heeft een oppervlakte van
24,52 km2. De gemeente Purmerend maakt deel uit van de Stadsregio Amsterdam. De
stad is vooral geliefd bij forenzen en heeft twee spoorwegstations gelegen aan de
treinverbinding tussen Enkhuizen en Hoorn aan de ene kant en Zaandam en Amsterdam aan de andere kant.
Op een schitterende parklocatie maakt dit gebouw alsmede het volgende gebouw
deel uit van het Business Parc Waterland project, bestaande uit in totaal drie kantoorgebouwen met eigen afgesloten parkeerplaatsen. Het gebouw bevat naast de representatieve natuurstenen ingang met glazen trappenhuis, een luxe afgewerkte lift, zeer
lichte en makkelijk aan te passen kantoorruimten verdeeld over de begane grond en
vijf verdiepingen erboven, mechanische ventilatie en topkoeling. Alle etages zijn voorzien van vloerverwarming en -koeling en het gehele gebouw is aangesloten op de
stadsverwarming. Het geheel heeft een dynamische uitstraling. Op het moment van
vaststelling van het Prospectus is gebouw Amsterdam verhuurd aan:
• Griffioen Employee Benefits;
• Fixed Finance;
• Sociaal NL BV;
• Menucha;
• Rob Groen;
• Willis Towers Watson;
• T-Mobile.
,2%
Purmerend, gebouw Parijs, Stationsweg 21 – 26
Dit pand is verhuurd aan:
• Stevast Baas & Groen BV;
• Westerbos & Zutt Mediation;
• ANHLY;
• TK Vastgoed;
• Administratiekantoor RB;
• Stichting Spoor;
• Cenzo.
Bouwjaar 2003
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Venlo, Noorderpoort II
Begin augustus 2007 is dit pand te Venlo door de Onderneming van een vastgoedbelegger gekocht. Deze belegger had het pand voordien als onderdeel van een grotere
portefeuille gekocht. Alle voorgaande eigenaren zijn niet gelieerd aan ER Capital NV.
Venlo, gelegen aan de grens met Duitsland, telt 102.000 inwoners. Door haar ligging is
zij een belangrijk distributieknooppunt met een internationaal karakter.
Het verworven moderne en representatieve kantoorgebouw op zichtlocatie aan de
snelweg A67 is gelegen in het kantorenpark Noorderpoort aan de Noordzijde van Venlo. Het pand is gelegen aan de ring van Venlo en per auto zeer goed bereikbaar. Op
eigen terrein zijn 61 parkeerplaatsen beschikbaar. Met het openbaar vervoer is dit
pand eveneens goed te bereiken. Het pand is grotendeels verhuurd aan Flynth, een
grote landelijke organisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies in Nederland. De organisatie heeft circa 1.400 medewerkers
en kantoren door heel Nederland.
De tweede huurder is Hauzer Vastgoed makelaardij, een sterke regionale makelaar.
Daarnaast huurt Rivez, een verzekeringstussenpersoon, nog een halve verdieping,
waarmee het pand volledig verhuurd is.
€ 2,91,1% Bar
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Heerhugowaard, Jan Duikerweg 12
Heerhugowaard is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland en grenst
onder andere aan Alkmaar. De gemeente, onderdeel van de regio West-Friesland,
telde volgens het CBS op 1 januari 2019 een inwonertal van 55.425 en heeft een oppervlakte van 39,97 km2. Heerhugowaard heeft goede verbindingen met omliggende
plaatsen en is in combinatie met haar eigen treinstation dan ook uitstekend bereikbaar.
De moderne en representatieve kantoorvilla is gelegen op het gemengde bedrijventerrein Beveland tussen de spoorbaan, Westtangent en Zuidtangent richting Alkmaar.
Hiermee is het pand zeer goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Het gebouw beschikt over zeer lichte en nette kantoorruimten verdeeld over de
begane grond en drie bovenliggende verdiepingen. De bovenste verdieping heeft een
zeer open uitstraling door de toepassing van grote hoeveelheden glas en een balkongedeelte rondom.
Tevens is nagenoeg het gehele pand voorzien van airconditioning en zijn alle verdiepingen bereikbaar per lift en trap. Aan de buitenzijde beschikt het pand over 14 parkeerplaatsen en een goed onderhouden tuin. Dit pand is in oktober 2007 gekocht van
een, niet aan ER Capital NV gelieerde, particuliere belegger, die het pand enkele jaren
zelf in eigendom heeft gehad. Op het moment van vaststelling van het Prospectus is
het pand verhuurd aan:
• BCO Dental;
• Bax Chemicals;
• Arbobutler;
• NLProfiling.
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Bilthoven, Jan van Eijcklaan 6
De panden aan de Jan van Eijcklaan 6 en Rembrandtlaan 1C zijn uiterlijk identiek en
liggen aan elkaar gespiegeld op één, met erfpacht belast, perceel. De jaarlijkse erfpachtcanon voor beide panden bedraagt circa € 25.300 (geïndexeerd). De objecten
hebben een min of meer rechthoekige footprint en zijn gesitueerd op een goed bereikbaar bedrijventerrein op loopafstand van treinstation Bilthoven in BilthovenNoord. Er zijn tevens diverse busverbindingen in de nabijheid naar onder andere
Utrecht en Nieuwegein. In de directe omgeving bevinden zich hoofdzakelijk woningen.
In 2003/2004 is het pand aan de Jan van Eijcklaan volledig gerenoveerd en daardoor
voorzien van een mooie, lichte entree en modern interieur. Het pand is volledig verhuurd aan Stichting RAVU (Stichting Regionale Ambulance Voorziening Provincie
Utrecht).
Beide panden beschikken gezamenlijk in totaal over 84 parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan de openbare weg is bovendien eventueel aanvullende parkeergelegenheid
beschikbaar.
De panden aan de Jan van Eijcklaan 6 en Rembrandtlaan 1C zijn eind 2007 gekocht en
begin 2008 aan de Vennootschap geleverd van een niet aan ER Capital NV gelieerde
verkoper. Deze verkopende maatschap is enkele jaren eigenaar geweest. Alle voorgaande eigenaren zijn niet gelieerd aan ER Capital NV.
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Bilthoven, Rembrandtlaan 1c
Samen met het pand aan de Jan van Eijcklaan 6 is dit object gelegen op één, met erfpacht belast, perceel in de nabijheid van treinstation Bilthoven in Bilthoven-Noord. De
jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt momenteel circa € 25.300 (geïndexeerd).
Het pand is volledig verhuurd aan Mets Center, voorheen (Regionale Ambulance
Voorziening Provincie Utrecht) Training & Advies BV.
De verkopers van dit pand zijn dezelfde als van het pand aan de Jan van Eijcklaan 6 en
eveneens niet gelieerd aan ER Capital NV.
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‘s-Hertogenbosch, Rietveldenweg 72-86
Begin oktober 2019 is dit pand te ‘s-Hertogenbosch door de Onderneming van een
vastgoedbelegger gekocht. Alle voorgaande eigenaren zijn niet gelieerd aan ER Capital
NV.
‘s-Hertogenbosch, als hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, telt 111.000 inwoners en is daarmee, na Breda, Tilburg en Eindhoven, de vierde stad van de provincie.
Het verworven moderne en representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorenpark Rietvelden aan de Noordzijde van de stad. Het pand is daarmee gelegen direct
aan de afslag van de noordelijke ringweg van ’s-Hertogenbosch, de A59 en per auto
zeer goed bereikbaar. Het pand is voor ruim de helft verhuurd aan My Jewellery c.s.,
een jong en modern e-commerce bedrijf actief op het gebied van sieraden en kleding
voor jonge vrouwen.
De tweede huurder is Pink Elephant, een sterke landelijke IT-dienstverlener. Daarnaast
huurt Saris&Partners nog een halve verdieping. Saris&Partners is een sterke regionale
makelaar die tevens voor de verhuur zorgt indien noodzakelijk.
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Hoofddorp, Diamantlaan 1
Begin 2008 is dit pand te Hoofddorp door de Onderneming van een vastgoedbelegger
gekocht. Alle voorgaande eigenaren zijn niet gelieerd aan ER Capital NV.
Het kantoorgebouw, gelegen het bedrijventerrein Graan voor Visch, is uitstekend bereikbaar vanaf de Rijkswegen A4/A44/A5 (Amsterdam - Den Haag - Rotterdam). Het
winkelcentrum van Hoofddorp ligt op enkele autominuten afstand. Het gebied is, gezien de ligging in de nabijheid van het NS-station Hoofddorp, eveneens goed bereikbaar met de trein en nagenoeg alle buslijnen die via het station rijden. Aan de rand
van het terrein liggen twee haltes van de vrije busbaan Zuidtangent, de supersnelle
busverbinding tussen Haarlem via Schiphol naar Amsterdam-Zuidoost en tussen
Nieuw- Vennep via Schiphol naar Amsterdam Zuid WTC. Het pand is volledig verhuurd
aan CAE, een Canadees beursgenoteerd bedrijf actief op het gebied van productie van
en training op flight simulators.

81

Delft, Elektronicaweg 40
Medio 2011 is dit pand op het Delftechpark door de Onderneming gekocht in het kader van een sale&leaseback. De voorgaande eigenaar is overgenomen door het beursgenoteerde NXP en heeft jarenlang zelfstandig geopereerd onder haar vleugels. Deze
voorgaande eigenaar is niet gelieerd aan ER Capital NV.
Het Delftechpark, gelegen nabij de Technische Universiteit Delft is een hightech bedrijvenpark gelegen in de oksel van de rijksweg A13 en de Kruithuisweg (N470). Dit
bedrijventerrein onderscheidt zich door bijzondere aandacht te vestigen op kennisintensieve bedrijven en kwalitatief hoogwaardige bebouwing.
De huurder, Catena Microelectronics, is tegenwoordig onderdeel van NXP. Het bedrijf
ontwerpt radiofrequency chips en is sterk afhankelijk van de zeer specialistische kennis van haar medewerkers en de toestroom van hoogwaardig personeel vanuit de
Technische Universiteit.
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