
WINSTDELENDE CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN

EMISSIEPRIJS: € 3,- PER AANDEEL

10,9%* RENDEMENTSVERWACHTING

WAARVAN 6%* CUMULATIEF PREFERENT DIVIDEND

CONTANTE UITKERING PER KWARTAAL

VOORAANKONDIGING EMISSIE



Belangrijke informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige aandelen worden er met nadruk op 
gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Potentiële 
aandeelhouders kunnen geen rechten ontlenen aan deze vooraankondiging en dienen kennis 
te nemen van de volledige inhoud van het prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te 
nemen. Om te bepalen of een investering geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot uw eigen 
adviseurs

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels 
gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die 
niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.



ER CAPITAL NV

Na eerdere succesvolle emissies van ER Capital NV volgt nu een openbare emissie van winstdelende 
cumulatief preferente aandelen. Deze aandelen hebben een rendementsverwachting van 10,9% per 
jaar waarvan 6% per jaar wordt uitgekeerd. 

De opbrengst van deze emissie wordt gebruikt om onze portefeuille verder te laten groeien. Wij 
vullen onze portefeuille enkel aan met hoogwaardig Nederlands commercieel en residentieel 
vastgoed. 

Als aandeelhouder van ER Capital NV profiteert u van:

- Een verwacht rendement van 10,9% per jaar
- Een cash rendement van 6% rendement per jaar 
- Toenemende waardegroei
- Uitkeringen per kwartaal

Wie zijn wij?

ER Capital NV is 15 jaar geleden gestart en in die tijd hebben wij voortdurend geïnvesteerd in 
kwalitatief hoogwaardige vastgoed. Voor een overzicht van de huidige portefeuille zie volgende 
pagina’s. 

De jarenlange ervaring van ons team in vastgoed, financieringen en ondernemen in vastgoed zorgt 
ervoor dat wij u een prachtig rendement van 10,9% per jaar kunnen bieden met een uitkering van 
maar liefst 6% per jaar. 

ONDERNEMEN IN KLEINSCHALIG COMMERCIEEL EN RESIDENTIEEL VASTGOED

RENDEMENTSVERWACHTING 10,9% PER JAAR



EMISSIE

Deze uitgifte bestaat uit 1.500.000 winstdelende cumulatief preferente aandelen tegen een 
uitgifteprijs van € 3,- per stuk. Het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement van 10,9% wordt 
gerealiseerd over een periode van 2022 tot 2025 en zal daarna verder stijgen. 
Per kwartaal ontvangt u een contant dividend van 1,5% (dat is per jaar een dividendrendement van 
6%). 

De minimale afname bij deze emissie per investeerder bedraagt 4.000 aandelen met een tegenwaarde 
van € 12.000,- te vermeerderen met 3% emissiekosten. 

Over 5 tot 8 jaar is een exit gepland zodat u uw investering (inclusief rendement) terug zult krijgen 
middels een verkoop van de aandelen van onze onderneming op een interne markt of door middel 
van inkoop van de aandelen door ER Capital NV.



STRATEGIE

ER Capital wil op termijn een 
portefeuille van € 150-200 miljoen 
samenstellen die bestaat uit goed 
renderend, kleinschalig 
commercieel en residentieel 
vastgoed. Het vastgoed waarin wij 
investeren heeft een waarde tussen 
de € 1 miljoen en € 10 miljoen

De voorkeur ligt bij multi-tenant 
gebouwen. Ondanks de huidige 
marktomstandigheden en 
uitdagingen, verwachten wij dat 
deze gebouwen juist aantrekkelijk 
zullen blijven en zelfs gewilder 
worden. De vraag zal toenemen.

Dankzij deze strategie behalen wij 
een zeer goed meerjarig totaal 
rendement. Dit doen we door 
middel van exploitatie van 
verhuurde objecten, en het 
realiseren van verkoopwinsten 
wanneer wij vastgoed weer 
verkopen. 

PROJECTIES

In € 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal inkomen 2.797.385 3.170.804 3.262.880 3.373.138 3.484.601

Bedrijfskosten -894.739 -939.680 -956.740 -975.875 -995.392

Financieringslasten -1.174.454 -1.145.024 -1.114.314 -881.000 -866.925

Operationeel resultaat 728.193 1.086.100 1.191.826 1.516.263 1.622.284

Indirect resultaat 394.500 668.390 681.758 695.393 709.301

VPB -72.819 -108.610 -119.183 -151.626 -162.228

Winst** 1.049.873 1.645.880 1.754.401 2.060.030 2.169.356

Winst per aandeel** p.m. € 0,28 € 0,30 € 0,35 € 0,37

Cash dividenduitkering 150.750 270.000 270.000 270.000 270.000

Projecties gebaseerd op huidige uitgifte. Bij vervolguitgiftes zal het totaal inkomen verder toenemen.
** Exclusief amortisatie



STATIONSWEG PURMEREND 

  

Huurders 8 
Contracten Var. t/m 31-12-2035 
Actuele huur 
Huurwaarde 

Ca. € 244.000 
€ 244.000 

Verhuurpercentage 100% 

STATIONSWEG PURMEREND 

  

Huurders 9 
Contracten Var. t/m 31-12-2027 
Actuele huur 
Huurwaarde 

Ca. € 147.000 
€ 190.000 

Verhuurpercentage 72% 

NOORDERPOORT VENLO 

 

 
Huurders 3 
Contracten Var. t/m 30-06-2024 
Huurwaarde Ca. € 214.000 
Verhuurpercentage 100% 

J. DUIKERWEG HEERHUGOWAARD 

 

 
Huurders 3 
Contracten Var. t/m 31-12-2022 
Actuele huur Ca. € 52.000 
Huurwaarde € 70.000 
Verhuurpercentage 75% 

J. VAN EIJCKLAAN BILTHOVEN 

 

 
Huurder 1 
Contracten t/m 30-6-2025 
Huur(waarde) Ca. € 211.000 
Verhuurpercentage 100%  

 

Momenteel is onze onderneming via dochtervennootschapen eigenaar van negen panden met een 
gezamenlijke waarde van ruim € 20 miljoen en circa 35 huurders, met een verwachte jaarlijkse 
huurstroom van ruim 2 miljoen.

HUIDIGE PORTEFEUILLE

STATIONSWEG PURMEREND

Huurders
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

8
Var. t/m 31-12-2035
Ca. € 244.000
100%

STATIONSWEG PURMEREND

Huurders
Contracten
Actuele huur
Huurwaarde
Verhuurd

9
Var. t/m 2027
Ca. € 147.000
€ 190.000
72%

NOORDERPOORT VENLO

Huurders
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

3
Var. t/m 30-06-2024
Ca. € 214.000
100%

J. DUIKERWEG HEERHUGOWAARD

Huurders
Contracten
Actuele huur
Huurwaarde
Verhuurd

3
Var. t/m 31-12-2022
Ca. € 52.000
€ 70.000
75%

J. VAN EIJCKLAAN BILTHOVEN

Huurder
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

1
t/m 30-06-2025
Ca. € 211.000
100%



REMBRANDTLAAN BILTHOVEN   
Huurder 1 
Contracten t/m 30-6-2023 
Huur(waarde) Ca. € 211.000 
Verhuurpercentage 100%  

ELEKTRONICAWEG DELFT 

 

 
Huurder 1 
Contracten t/m 30-06-2027 

Huurwaarde Ca. € 212.000 

Verhuurpercentage 100%  

RIETVELDENWEG DEN BOSCH 

 

 
Huurder 4 
Contracten Var. t/m 14-09-2025 

Huurwaarde Ca. € 253.000 

Verhuurpercentage 100%  

DIAMANTLAAN  HOOFDDORP 

 

 
Huurder 4 
Contracten Var. t/m 14-09-2025 

Huurwaarde Ca. € 253.000 

Verhuurpercentage 100%  

 

DEELNEMEN?

Heeft u interesse om deel te nemen in ons bedrijf en gebruik te maken van dit aanbod om een mooi 
rendement op uw investering te realiseren? 

- Een verwacht rendement van 10,9%

- Een jaarlijkse uitkering van 6% rendement

- Contante uitkeringen per kwartaal

- Een exit over 5-8 jaar

Neem dan contact met ons op en vraag dan het prospectus aan waarin alle informatie staat 
beschreven die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te maken. Uiteraard zijn wij bereid al 
uw vragen te beantwoorden, mocht u die nog hebben na het lezen van de prospectus. Stuur ons een 
mailtje of bel ons op (010-2881446) en wij helpen u graag verder.

REMBRANDTLAAN BILTHOVEN

Huurder
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

1
t/m 30-06-2023
Ca. € 211.000
100%

ELEKTRONICAWEG DELFT

Huurders
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

2
t/m 30-06-2027
Ca. € 212.000
100%

RIETVELDENWEG DEN BOSCH

Huurders
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

4
Var. t/m 14-09-2025
Ca. € 253.000
100%

DIAMANTLAAN HOOFDDORP

Huurders
Contracten
Actuele huur
Verhuurd

2
Var. t/m 31-12-2026
Ca. € 400.000
100%



WESTPLEIN 9A – 3016 BM ROTTERDAM – TELEFOON 010-2881446 – E-MAIL INFO@ERCAPITAL.NL – WEBSITE WWW.ERCAPITAL.NL 


