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Belangrijke informatie

Deze Prospectus informeert u over het beleggen in vastgoedobligaties in Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV.

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV voldoet aan de eisen die de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) stelt en heeft
de Prospectus conform de Prospectusrichtlijn EU van 1 juli 2005 opgesteld. De Prospectus van Schild Duitsland Düsseldorf 2
Obligatiefonds NV valt onder de vrijstellingsregeling van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). Dit impliceert dat van
de in artikel 3, eerste lid van de Wte vervatte verboden, vrijstelling wordt verleend, gelet het gestelde in vrijstellingsregeling
Wte 1995, § 1, artikel 1b, sub 2. Bij de opzet van het Fonds is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks
wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met eigen specifieke omstandigheden, hun (financiële en fiscale) 
adviseurs te raadplegen.

De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden, aangezien
ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen
voordoen.

Hilversum, 19 juni 2006

De directie van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV
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1.1 Inleiding

De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op

de Prospectus. Een beslissing om in effecten te beleggen

moet zijn gebaseerd op de bestudering van de gehele

Prospectus door degene die in de effecten belegt. Indien

een vordering met betrekking tot de informatie in de

Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt

gemaakt, dient de eiser in de procedure eventueel volgens

de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese

Unie voor de kosten van de vertaling van de Prospectus

zorg te dragen voordat de vordering wordt ingesteld.

Degenen die de samenvatting hebben opgesteld zijn uit-

sluitend aansprakelijk indien de samenvatting in samen-

hang met de andere delen van de Prospectus met opzet

misleidend, onjuist of inconsistent is.

1.2 Kerngegevens van de Obligaties

1.3 Opzet

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV (het

Fonds) biedt, via de onafhankelijke stichting Stichting

Obligatiehouders SDF, investeerders de mogelijkheid om

door middel van Obligaties deel te nemen in de aankoop

en exploitatie van woningen in Düsseldorf.

De aankoop van deze in 1958 (gerenoveerd in 1991) en

1992 gerealiseerde wooncomplexen worden betaald door

middel van een hypothecaire geldlening in combinatie met

de uitgifte van Obligaties. 

De Objecten te Düsseldorf zijn op resp. 7 april en 15 mei

2006 aangekocht door Schild Duitsland Düsseldorf 2

Vastgoed NV. en betaald door middel van een overbrug-

gingsfinanciering. 

De kosten van de overbruggingsfinanciering zijn voor reke-

ning van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV. Deze

overbruggingsfinanciering zal gedeeltelijk worden afgelost

met de uitgifte van Obligaties. De uiteindelijke financiering

vindt plaats middels uitgifte van 130 Obligaties ad 

€ 1.950.000 en een hypothecaire geldlening ad 

€ 5.000.000 waarbij het Fonds de gelden uit hoofde van

de uitgifte van de Obligaties ontvangt via de Stichting

Obligatiehouders SDF. Het fonds leent de gelden op haar

beurt door aan Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV. 

Het fonds geeft een plaatsingsgarantie af. Deelname staat

zowel open voor particulieren als rechtspersonen. De

Obligatiehouders zijn niet aansprakelijk voor verliezen die

hun inleg te boven gaan. 

Hierna is de aankoop en uiteindelijke financiering weerge-

geven (bedragen in euro's):

1.4 De Objecten

De Objecten betreffen twee appartementencomplexen.

Eén complex Karl Antonstrasse bestaat uit 21 woningen

(variërend van 27 m2 tot 65 m2) en heeft op de begane

grond 9 garages. Het andere complex aan de Klosterstrasse

bevat 11 woningen (totaal 918 m2) , een kinderdagverblijf

van de Stad Düsseldorf alsmede een wijkparkeergarage

met 255 parkeerplaatsen. De parkeergarage is geheel ver-

huurd aan Apcoa welke verschillende parkeergarages in

Düsseldorf exploiteert. De Klosterstrasse heeft stadsver-

warming.

Het appartementencomplex aan de Karl Antonstrasse is

gerealiseerd in 1958 en gerenoveerd in 1991, het complex

aan de Klosterstrasse is gebouwd in 1992. Het complex aan

de Klosterstrasse grenst aan een groenzone welke op de

ondergrondse parkeergarage is aangelegd en tevens de

buitenspeelruimte is van het Kinderdagverblijf. 

Beide Objecten liggen in de directe nabijheid van de

Schadowstrasse tegen de oude binnenstad van Düsseldorf.

De huren van de appartementen variëren van € 163 tot

€ 985 per maand, exclusief servicekosten. 

De appartementen aan de Klosterstrasse zijn verhuurd aan

Japanse bedrijven en aan Japanse particulieren die werk-

zaam zijn bij één van de 450 in Düsseldorf gevestigde

1 Samenvatting
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Deelname mogelijk vanaf : € 15.000 exclusief 3% 

emissiekosten

Deelname mogelijk voor : particulieren en rechtspersonen

Betaaldatum deelnamebedrag : uiterlijk 8 augustus 2006

Couponrente : vaste oplopende rente van 6%

in eerste jaar, 6,25% in het 

tweede jaar 6,5% in het derde 

jaar, enz. de couponrente wordt 

halfjaarlijks betaald.

Rente hypotheek : vast 50% en variabel 50% 

Winstdeling : 55% met een maximum van 

€ 5.000 per Obligatie

Looptijd : 8 à 10 jaar

Verwacht rendement : 9,7% op IRR basis bij een 

looptijd van 10 jaar

Zekerheid obligatiehouders : 2e hypothecaire inschrijving

Aankoop Objecten inclusief 

alle bijkomende kosten 6.950.000

Financiering d.m.v:

Hypothecaire geldlening 5.000.000

Obligaties 1.950.000

Totaal 6.950.000



Japanse bedrijven (bron: Japanische Industrie- und

Handelskammer te Dusseldorf). De looptijd van de huur-

contracten is onbepaald met een opzegtermijn van drie

maanden. Leegstand is in de afgelopen jaren niet voorge-

komen. In Düsseldorf wonen circa 4.800 Japanners (bron:

Amt für Statistik und Wahlen Landeshaupstadt Düsseldorf).

Dit complex is een van de weinige in Düsseldorf die uitsluitend

door Japanners worden bewoond. Ze zijn zeer geliefd bij de

Japanse gemeenschap.

De combinatie van gegoede huurders, stipte huurbetalingen

(gebaseerd op de afgelopen 10 jaar) en geen leegstand in

de afgelopen jaren, vormt het fundament onder de betaling

van de rente op de Obligaties. Een extra zekerheid voor de

Obligatiehouders is de mogelijkheid van het uitponden als

onverhoopt niet aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Het voornemen is echter om de eventueel leegkomende

appartementen niet uit te ponden c.q. te verkopen.

De door een externe taxateur (Eurohypo AG) vastgestelde

gezamenlijke taxatiewaarde is € 5.640.000-. De verkoop-

sommen in de wijk Pempelforth variëren van circa 

€ 2.200- tot € 2.600- per m2 hetgeen voor de twee com-

plexen in geval van uitponding tot een totale verkoop-

waarde zou leiden, bij gemiddeld € 2.400 per m2,  van 

€ 9.300.000-, inclusief het kinderdagverblijf en de par-

keerplaatsen/garage. Het bedrag ad € 9.300.000- is een

inschatting van de Uitgevende Instelling en is niet gecon-

troleerd door een externe deskundige.

Het huurcontract van het kinderdagverblijf van de stadt

Düsseldorf heeft een looptijd van 10 jaar en expireert op 1

maart 2016.  De huurovereenkomst met Apcoa inzake de

parkeergarage loopt af op 1 juli 2009 en zal naar verwach-

ting aansluitend tegen een hogere huur worden verlengd.

1.5 Risico

Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Ook beleggen in vastgoedobligaties kent risico's.

Deze risico's liggen met name op het gebied van de huur,

huurder, rente, leegstand, onderhoud en politiek/regelge-

ving (zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 2 van de

Prospectus). De waarde van een belegging kan fluctueren.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie

voor de toekomst. 

Het effectief rendement (volgens de enkelvoudige inte-

restmethode) komt uit op 9,7% , (bij aflossing na 10 jaar). 

1.6 Fiscale behandeling

Nederlandse particulieren dienen de gemiddelde waarde

van hun Obligaties aan te geven in box 3. Dit houdt in dat

zij per saldo over de gemiddelde jaarlijkse waarde van de

Obligaties jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd

zijn. Besloten vennootschappen zijn vennootschapsbelas-

ting verschuldigd over de behaalde rendementen. In

bepaalde situaties zal de Obligatie niet in box 3 maar in

box 1 kunnen vallen. Voor in Nederland woonachtige par-

ticuliere Obligatiehouders die de Obligatie tot hun onder-

nemingsvermogen (dienen te) rekenen, dan wel met

betrekking tot de Obligatiehouders waarvan de Obligatie

tot het resultaat uit overige werkzaamheden behoort, geldt

dat het resultaat behaald met de Obligatie onderdeel vormt

van de in box 1 aan te geven inkomsten uit werk en woning.

1.7 Juridische Structuur

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV, een naamloze

vennootschap naar Nederlands recht, is opgericht door Schild

Holland Fonds NV en is voor 100% juridisch- en economisch

eigenaar van De Objecten te Düsseldorf 2. Het eigendom 

is verkregen door middel van  een notariële overdracht.

Inschrijving heeft plaatsgevonden in het Duitse kadaster.

De Stichting Obligatiehouders SDF behartigt onafhankelijk de

belangen van de Obligatiehouders. De Stichting wordt

bestuurd door prof. dr. P. Schnabel, prof. mr. L.H.A.J.M.

Quant,  T. ter Hoeven en ing. D. Lindenbergh MBA.  

Als adviseur zal  mr. P.P.A.M. Buys optreden. 

1.8        Autoriteit Financiële Markten 

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV is een uit-

gevende instelling in de zin van de Wet toezicht effecten-

verkeer (Wte) en heeft in dit kader de Prospectus conform

de Prospectusrichtlijn van de Europese Unie opgesteld.

De Prospectus van Schild Duitsland Düsseldorf 2

Obligatiefonds NV valt onder de vrijstellingsregeling van

de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). Dit impliceert

dat van de in artikel 3, eerste lid van de Wte vervatte ver-

boden vrijstelling wordt verleend, gelet het gestelde in 

vrijstellingsregeling Wte 1995, § 1, artikel 1b sub 2.

1.9        Deelnemen 

Indien u overweegt om als Obligatiehouder in het Fonds te

beleggen, wordt geadviseerd goede nota te nemen van de

Prospectus. U kunt deelnemen door het inschrijfformulier

samen met alle bijbehorende documenten volledig inge-

vuld en ondertekend toe te zenden aan Schild Holland

Fonds NV.
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2 Risico

7

inleiding

Om investeringen, zoals in deze Prospectus genoemd,

goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de belegger

zich bewust is van de risico's. Alleen met een goed inzicht

in de aspecten die de rentabiliteit van de belegging beïn-

vloeden, kan de belegger zich een verantwoord oordeel

vormen. Onder 2.1 worden de risicofactoren benoemd.

Onder 2.2 wordt gemeld hoe hiermee, specifiek voor het

Fonds, wordt omgegaan.

De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toe-

komst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen

geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden

inhouden, aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen

en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toe-

komst al dan niet zullen voordoen.

2.1 Risico Factoren

Huur

In economisch slechte tijden kunnen huurprijzen onder druk

komen te staan. In de markt kan dan de leegstand toenemen.

Lagere huurprijzen kunnen een negatieve invloed op de ren-

tabiliteit van de belegging hebben en kunnen tevens tot een

lagere winst leiden bij verkoop van de Objecten. In tijden van

schaarste stijgen de huurinkomsten bij wederverhuur.

Huurders

De belangrijkste bron van rendement is de van de huurders

afkomstige huuropbrengsten. Het risico bestaat dat de huur-

ders hun betalingsverplichting uit hoofde van de huurover-

eenkomst niet nakomen.

Leegstand

Een belangrijk risico bij beleggen in vastgoed is leegstand.

Huurders kunnen, wanneer hun huurcontract afloopt, ervoor

kiezen zich te vestigen op een andere locatie. Bovendien kan

bij een huurderwisseling tijdelijk leegstand ontstaan, waar-

door er in die periode geen huurinkomsten kunnen worden

gegenereerd.

Rente

De rente van de hypothecaire geldlening heeft een grote

invloed op het uiteindelijk te behalen rendement. 

Onderhoud

De staat van onderhoud van gebouwen kan grote financiële

gevolgen hebben.

Politiek/regelgeving

Een onzekere factor bij beleggingen is de invloed van politiek

en regelgeving. De wetgeving met betrekking tot bestem-

mingsplannen, bodemverontreiniging, huurbescherming en

fiscale regelgeving heeft haar invloed op de rentabiliteit van

beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen betreffende

regelgeving het rendement van beleggingen beïnvloeden. 

2.2 Risico analyse

Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van de Uitgevende

Instelling en de Garant afhankelijk zullen zijn van de investe-

ring van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV in De

Objecten, worden de risico's die verband houden met De

Objecten hierna besproken.

Huur

Bij aanvang van de obligatielening  zijn de Objecten volledig

verhuurd. Enkele huurcontracten met Japanse bedrijven heb-

ben een vaste termijn van één jaar welke telkens per jaar wor-

den verlengd.  De overige huurwoningcontracten zijn aange-

gaan voor onbepaalde tijd en hebben een opzegtermijn van

drie maanden. De huur wordt geïndexeerd waardoor het risi-

co ten opzichte van het aanvangsrendement afneemt.

De Objecten zijn op uitstekende locaties gelegen en goed

bereikbaar. Door het plegen van adequaat onderhoud wordt
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er zorg voor gedragen dat de te verhuren ruimten in goede

staat zijn en blijven. 

Bij aanvang van de Obligatielening zijn de Objecten langjarig

verhuurd. 

Huurders

De Objecten zijn geheel verhuurd aan vele verschillende

huurders. Het huurderrisico is dienaangaande gespreid.

Zie ook het genoemde onder punt 5.6 bij huurderoverzicht.

Leegstand

Wederverhuur wordt gezien de kwaliteit van De Objecten

niet als een probleem beschouwd. 

Er is tot op heden geen huurachterstand en er is geen leeg-

stand. Er is vanuit gegaan dat er gedurende de looptijd van

de Stichting en het Fonds geen leegstand zal optreden.

Rente

Het renterisico van de hypothecaire geldlening zal zoveel

mogelijk beperkt gehouden worden door de rente voor 5 jaar

te fixeren voor 50% van de hypothecaire lening. De overige

50% wordt tegen een variabele rente geleend. Na deze peri-

ode zal naar alle waarschijnlijkheid gekozen worden voor een

variabele rente waardoor Schild Duitsland Düsseldorf 2

Vastgoed NV flexibel is in het aflossen van de hypothecaire

geldlening als gevolg van een herfinanciering danwel bij 

verkoop van de Objecten. Op deze wijze kunnen ongewens-

te boeterenten, te voldoen in het geval van vervroegde aflos-

sing, worden voorkomen.

Onderhoud

De staat van onderhoud van de Objecten is bij aanvang van

de belegging uitstekend. 

De Objecten is bouwkundig onderzocht waarmee de

Stichting en het Fonds beschikken over een gedetailleerd

inzicht in de onderhoudstoestand.

Politiek/regelgeving

De belangrijkste wijziging die het rendement voor de

Obligatiehouder kan beïnvloeden, is de verandering in de

belastingheffing voor particuliere beleggers op rendementen

van beleggingen. Aan beleggingen die voor de heffing van

Nederlandse inkomstenbelasting onder het regime van Box 3

vallen, wordt een forfaitair rendement toegerekend van

4,0% van de gemiddelde jaarlijkse waarde, hetgeen met een

tarief van 30% wordt belast. Dit betekent een effectieve

belastingdruk van 1,2% op het netto belegd vermogen.

Eventuele wets- en/of tariefswijzigingen zullen binnen dit

belastingstelsel hun invloed hebben.

Op dit moment zijn geen voorgenomen wijzigingen bekend

die een negatieve invloed op de resultaten van de Stichting,

het Fonds of de eigenaar van de Objecten kunnen hebben.
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Leeuwarden : Uitvoering Werknemers Verzekeringen
(UWW

Rotterdam : stadsdeelkantoor 
gemeente Rotterdam

Sittard : Centrum Werk en Inkomen 
en gemeente Sittard

Utrecht : Kadaster

Bonn : woningen Operaplatz

Amersfoort: Centrum Werk en Inkomen
en gemeente Amersfoort

Müllheim : Hela Profi Zentrum

Apeldoorn : Algemeen Psychiatrisch 
Ziekenhuis Spatie

Eindhoven : Omroep Brabant

Düsseldorf : woningen Oberkassel

Den Haag : Uitvoering Werknemers Verzekeringen
(UWW)

Den Haag : winkelcentrum Ypenburg

Eindhoven : Rijksgebouwendienst en VGZ

Düsseldorf : woningen Oberkassel

Utrecht : Centrum Werk en Inkomen 

Beleggingen Schild Holland Fonds NV

De hierna genoemde beleggingen zijn opgezet door Schild Holland Fonds NV. Een aantal beleggingen is in samenwerking

met derden opgezet.
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Initiatiefnemer
Schild Holland Fonds NV

Utrechtseweg 63

1213 TL Hilversum

035-655.25.25

Accountant
BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs BV

Groen van Prinstererlaan 114

1181 TW Amstelveen

Notaris
Notare Westhoff & Dr. Braunfels

Königsallee 31 

40212 Düsseldorf-Duitsland 

Belastingadviseurs
BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs BV

Groen van Prinstererlaan 114

1181 TW Amstelveen  

Juridisch adviseur
CMS Derks Star Busmann

Jansbuitensingel 30

6811 AE Arnhem

Beheerder
SHF Real Estate BV

Utrechtseweg 63

1213 TL Hilversum

3 Betrokken partijen
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4.1 Inleiding 

Het initiatief voor het oprichten van Schild Duitsland
Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV is genomen door Schild
Holland Fonds NV. De beheerder SHF Real Estate BV is een
zustervennootschap van de Initiatiefnemer. Schild Holland
Fonds NV en SHF Real Estate BV, beide onderdeel van 't
ZuiderOord NV, hebben samen meer dan 23 jaar kennis en
ervaring op het gebied van consultancy, projectmanage-
ment, vastgoedbeheer en beleggingen. Zij zijn een betrouw-
bare en solide partner gedurende de gehele looptijd van de
belegging.

4.2 Schild Holland Fonds 

In Schild Holland Fonds zijn de werkzaamheden met betrek-
king tot financiering en vastgoedemissies ondergebracht.
Schild Holland Fonds heeft ruime ervaring in het structureren
van cv's voor de vastgoedsector. Vastgoedselectie vindt
zorgvuldig plaats en is gericht op het behalen van direct uit-
keerbaar rendement. Inmiddels zijn diverse cv's en obligatie-
fondsen gerealiseerd, elk met een omvang tussen de € 8 en
€ 45 miljoen. De gebouwen in de beleggingen betreffen
voornamelijk langjarig verhuurd vastgoed aan (semi-) over-
heden of zeer solide marktpartijen.

Meer informatie vindt u op   www.schildhollandfonds.nl      

4.3 SHF Real Estate 

SHF Real Estate beheert vastgoed ten behoeve van beleg-
gers en semi-overheden. Eveneens zijn in SHF Real Estate
consultancy activiteiten op het gebied van planontwikkeling
en bouwmanagement ondergebracht. SHF Real Estate is een
partij in het bieden van maatwerkoplossingen, toegesneden
op organisatie- en vastgoedvraagstukken. Door de combina-
tie van expertise op verschillende vastgoedgebieden worden
diensten geïntegreerd aangeboden. Begeleiding strekt zich
uit van idee tot uitvoering, van concept tot projectbeheer,
van financiering tot beleggen. 

Het asset management van De Objecten zal worden gedaan
door SHF Real Estate, in samenwerking met een door SHF
Real Estate te selecteren Duitse vastgoedbeheerder. Als pro-
perty manager is een jarenlange staat van dienst opge-

bouwd, betreffende commercieel, technisch en administra-
tief beheer. 

Onder commercieel beheer verstaat SHF Real Estate het
totaal aan maatregelen, dat gericht is op een optimaal vast-
goedrendement. Dat mag echter niet ten koste gaan van de
relatie tot de directe en indirecte opdrachtgevers, de ver-
huurders en de huurders. Administratief beheer omvat alles
wat nodig is om de exploitatie van een vastgoedobject zo
doorzichtig mogelijk te houden. Hieronder vallen huurincas-
so, beheeradministratie, huurmutaties, verlening van dien-
sten en het opstellen van begrotingen. Onder technisch
beheer vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met
het in goede staat brengen en houden van de bouwkundi-
ge, installatietechnische en infrastructurele onderdelen van
een vastgoedobject, inclusief de administratieve ondersteu-
ning daarvan. 

4. De Initiatiefnemer en de beheerder 
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5.1 Ontwikkelingen Duitse economie 

De Duitse economie in perspectief
De Duitse economie is de grootste economie in de Europese
Unie en de derde economie in de wereld. In totaal neemt de
Duitse economie 28% van de totale economie van de
Eurozone voor haar rekening. Het gemiddelde inkomen per
hoofd van de Duitse bevolking ligt iets hoger dan het gemid-
delde in de Eurozone1. In het voormalige West-Duitsland
wonen ongeveer 66 miljoen mensen en in het voormalige
Oost-Duitsland (DDR) ongeveer 16 miljoen. Nog steeds is
het inkomen van de Duitsers in het westen van Duitsland
gemiddeld beduidend hoger dan in het oosten.

De Duitse éénwording
Na de Duitse éénwording kende de Duitse economie aan-
vankelijk een sterke economische groei. Vanaf 1993 zijn de
groeiprestaties echter minder goed geweest en is de econo-
mie ieder jaar beneden het EU-gemiddelde gegroeid. Als
belangrijkste oorzaken van deze slechtere performance wor-
den aangemerkt: de overinvesteringen na de Duitse éénwor-
ding die tot overcapaciteit hebben geleid, de hoge loonkos-
ten en het gebrek aan flexibiliteit van de economie. Vooral
het voormalige Oost-Duitsland heeft moeite met de over-
gang van de planeconomie naar een markteconomie. Door
het grotendeels gelijktrekken van de lonen is een groot deel
van de economie in deze regio niet meer concurrerend. 

De Duitse economie heeft onder andere door de kosten van
de éénwording te maken met een aantal problemen, zoals
de structureel hoge werkloosheid en sinds enkele jaren de
overheidsfinanciën. De werkloosheid is in 2005 gestegen tot
ongeveer 5 miljoen, ofwel ruim 11% van de beroepsbevol-
king2. Het financieringstekort was in 2004 voor het derde
opeenvolgende jaar hoger dan het in Maastricht afgespro-
ken maximum van 3% van het Bruto Binnenlands Product.
De overheidsschuld komt tevens met naar schatting 68%
van het Bruto Binnenlands Product in 2005 boven het over-
eengekomen maximum uit3 .

Voorzichtig herstel verwacht
De Duitse economie is, ondanks de relatief hoge loonkosten,
toch een goed concurrerende economie getuige het over-
schot op de lopende rekening en de handelsbalans. Deze
overschotten betekenen dat er meer wordt geëxporteerd
dan geïmporteerd en dat daarmee de vraag naar Duitse pro-
ducten in de wereld nog steeds groot is. Verder wordt de
Duitse economie al lange tijd gekenmerkt door een gematig-
de inflatie.

Na het aantrekken van de Duitse economie aan het einde
van de jaren '90 heeft de wereldwijde economische groei-
vertraging vanaf 2001 ook de Duitse economie weer terug
in recessie gebracht. In navolging van de langzaam herstel-
lende Europese economieën, vertoont ook de Duitse econo-

mie inmiddels weer een licht herstel en wordt voor 2005 een
economische groei verwacht van 1,1%. In de periode van
2006 tot 2009 zal de groei 1,7% tot 1,9%4 bedragen.

Bij deze verwachting van een gematigd herstel van de eco-
nomie is uitgegaan van een aanhoudend voorzichtige hou-
ding van de Duitse consument. Recentelijk hebben de stij-
ging van de werkloosheid en de bezuinigingen van de Duitse
regering geleid tot aantasting van de koopkracht en daar-
mee van het consumentenvertrouwen. De reactie van de
consument was een verlaging van de consumptie en verho-
ging van de spaarquote. Indien het vertrouwen herstelt en
de consumptie weer harder stijgt, zou de economische groei
hoger kunnen uitvallen.

Düsseldorf5

Met een bevolkingsdichtheid van 992 inwoners per vierkan-
te kilometer, is de regio Düsseldorf het meest dichtbevolkte
gebied in Duitsland. De bevolkingsdichtheid is ongeveer vier
maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dankzij haar
brede economische basis, centrale positie in Europa en haar
uitstekende communicatie-infrastructuur, wordt Düsseldorf
beschouwd als een van de economisch meest krachtige
regio's in Duitsland. De energieopwekking- en bevoorra-
dingsindustrie, de chemische industrie, de staal- en metaal-
bewerkingsindustrie en sterk gespecialiseerde, exportgeo-
riënteerde kleine en middelgrote bedrijven, karakteriseren de
productiesector. Daarnaast heeft zich in de stad Düsseldorf
een sterke dienstensector ontwikkeld. Düsseldorf is een
internationale zakenstad en financieel centrum dat favoriet is
bij veel buitenlandse bedrijven, met name uit Japan en ande-
re Aziatische landen.  Ondanks deze positie kon Düsseldorf
zich (in 2003) niet afzetten tegen de ontwikkeling in
Duitsland. Het aantal werknemers daalde en de gemiddelde
werkloosheid lag met 9,6% enigszins boven het gemiddelde
voor west Duitsland (9,3%)6 . Een trendbreuk hierin wordt
niet verwacht. Met een besteedbaar inkomen per hoofd van
de bevolking (2003) van € 20.176, circa 20% hoger dan het
Duitse gemiddelde van € 16.8429, en een koopkrachtcijfer
van 126,6 (2003)6,7,  behoort Düsseldorf tot de aantrekkelijkste
locaties die ook door het buitenland zo worden gezien.

5.2 De woningmarkt8

Algemeen
De groei van de bevolking is in Europa reeds lange tijd aan
het afnemen. Ook in Duitsland zal de bevolkingsgroei naar
verwachting verder afnemen en daarnaast vergrijzen. 
Tot 2010 zal de bevolking, uitgaande van het gemiddelde
scenario met nog ongeveer 200.000  mensen toenemen en
daarna naar verwachting gaan afnemen9.

5 De Objecten

1 EIU Country Forecasts mei/juni 2005 (bewerking Bouwfonds Asset Management BV)

2 ABN AMRO Economisch Perspectief, juli 2005

3 EIU Country Data Germany, juni 2005.

4 EIU Country Data Germany, juni 2005.

5 Eurostat

6 Marktbericht 2004 Immobilienmarkt Düsseldorf, Entwicklung Trends, Prognosen, Eurohypo AG

7 gemiddelde koopkracht van een inwoner van Düsseldorf gedeeld door de gemiddelde koopkracht 

van een inwoner van Duitsland maal 100

8 Deze paragraaf is gebaseerd op informatie van Bouwfonds Asset Management BV 

(bewerking Schild Holland Fonds), 2005

9 Deutsches Statistisches Bundesamt
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De vraag naar woningen wordt echter niet alleen bepaald

door de omvang en groei van de bevolking, maar vooral

door de groei van het aantal éénpersoonshuishoudens. In

Duitsland leven steeds meer mensen alleen10 waardoor de

gemiddelde omvang van huishoudens zal afnemen.

Hierdoor zal het aantal huishoudens, ondanks de daling

van de omvang van de bevolking na 2010, tot 2025 blijven

stijgen. Het aantal huishoudens zal tussen 2005 en 2025

nog met zo'n 2,4 miljoen toenemen, ofwel 6,3%. Hierdoor

zal de totale woningvraag in Duitsland naar verwachting

ook verder toenemen. In tegenstelling tot wat men zou

verwachten bij kleinere huishoudens, wijst onderzoek uit

dat ook éénpersoonshuishoudens driekamerwoningen zoe-

ken in plaats van één- of twee kamerwoningen10.

Na de snelle groei van het aantal woningen aan het begin

van de jaren '90 is de nieuwbouw sterk afgenomen. De

groei van de totale woningvoorraad is daardoor een stuk

lager geworden. Als gevolg daarvan zal de komende jaren

de stijging van het aantal huishoudens naar verwachting

ongeveer even groot zijn als de stijging van de woning-

voorraad. Zowel het aantal huishoudens als de woning-

voorraad zal tussen 2005 en 2010 stijgen met ongeveer

206.000 per jaar11. Hoewel de Obligatiehouder niet direct

belegt in de Objecten is opname van een beschrijving van

de hierna genoemde huurwoningenmarkt relevant voor de

Obligatiehouder aangezien de risico's van de Obligatiehouder

samenhangen met het vastgoed.

Koopwoningmarkt

De Duitse woningmarkt kenmerkt zich door een zeer laag

eigen woningbezit van circa 42%12 .Een belangrijke oorzaak

van dit lage aandeel koopwoningen op de woningmarkt is

de samenwerking van het Duitse bedrijfsleven met de over-

heid bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Het bedrijfsleven heeft in deze periode een belangrijke rol

gespeeld bij de strijd tegen de ontstane woningnood. Ten

behoeve van hun werknemers hebben grote Duitse onder-

nemingen in die tijd veel woningen laten bouwen die vervol-

gens werden verhuurd aan de werknemers. Deze rol van

grote ondernemingen op de woningmarkt is daarna voort-

gezet. Vooral in het voormalige Oost-Duitsland is het eigen

woningbezit erg laag. Ook de grote steden kenmerken zich

door een zeer laag eigen woningbezit; in Berlijn is het eigen

woningbezit slechts 11%13. In de afgelopen decennia is het

eigen woningbezit langzaam toegenomen. 

In de komende jaren zal het eigen woningbezit naar ver-

wachting sterker gaan stijgen. Deze stijging wordt mogelijk

gemaakt door de ruimere financieringsmogelijkheden bij

banken. Een tweede reden is dat pensioenvoorzieningen in

Duitsland, door de optredende vergrijzing, steeds verder

worden uitgehold. Dit kan bij de Duitse consument mogelijk

leiden tot een verandering in de financiële planning, 

Voorspelling bevolkingsomvang ( x 1.000 ) 

Laagste scenario Gemid. scenario

2002 82.552 82.522

2005        82.524 82.869

2010 82.006 83.066

2015 81.173 83.052

2020 80.048 82.822

2025 78.519 82.196

Bron: Deutsche Statistisches Bundesamt

10 Studie Neue Erwerbetypen am Wohnungsmarkt, Empirica AG in opdracht van LBS uit: Handelsblatt 

21/22/23 oktober 2005

11 HSH Nordbank Branchenstudie Immobilien, Immobilien Wohnungsprivatiserungen in Deutschland 

(september 2003) 

12 EMF September 2004, Hypostat 2003, European Housing Finance Review

13 RICS European Housing Review 2005, Germany

14 IMF, International Financial Statistics

15 Geïndiceerde verhouding huizenprijzen ten opzichte van besteedbaar inkomen, bron: IMF

16 The Economist, “In come the waves” 18 juni 2005

17 EIU Country Data juni 2005

18 Feri Immobilien Monoitor, Immobilien bis 2014, 1. Halbjahr 2005

19 Marktbericht 2004 Immobilienmarkt Düsseldorf, Entwicklung Trends, Prognosen, Eurohypo AG 

20 Immobilienmanager, special Düsseldorf, september 2005

21 Marktbericht 2004 Immobilienmarkt Düsseldorf, Entwicklung Trends, Prognosen, Eurohypo AG

22 'Rhein schlägt Ruhr', 21/22/23 oktober 2005, Handelsblatt

23 Marktbericht 2004 Immobilienmarkt Düsseldorf, Entwicklung Trends, Prognosen, Eurohypo AG

24 Marktbericht 2004 Immobilienmarkt Düsseldorf, Entwicklung Trends, Prognosen, Eurohypo AG

herenhuizen aan de Rijnoever in Düsseldorf
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waarbij de eigen woning in toenemende mate als belangrijke

pensioenvoorziening zal worden gezien. Ten derde wordt

verwacht dat grote Duitse ondernemingen het afstoten van

hun woningportefeuilles zullen continueren, omdat zij zich

meer op hun kernactiviteiten gaan richten. 

Daarnaast zullen de komende jaren naar verwachting ook

verschillende overheden hun portefeuilles van de hand doen.

Genoemde verkoop door ondernemingen en overheden zal

gedeeltelijk plaatsvinden door het verkopen van vrijgekomen

huurwoningen uit hun vastgoedportefeuilles (ook wel uit-

ponden genoemd).

De woningprijzen zijn in de meeste landen in Europa sterk

gestegen. Een belangrijke oorzaak van deze aanzienlijke

prijsstijgingen is de sterke stijging van het inkomen per huis-

houden en de daling van de hypotheekrente en daarmee de

financieringslasten voor koopwoningen. In Duitsland heeft

deze aanzienlijke prijsstijging zich echter niet voorgedaan.

Duitse bestaande woningen zijn als gevolg van een gematigde

prijsontwikkeling en de daling van de hypotheekrente zeer

betaalbaar geworden. Ondermeer de goede betaalbaarheid

van woningen in vergelijking met andere landen, wijst op

een stabiele situatie van de woningmarkt in Duitsland. De

gemiddelde prijsstijging van woningen in Duitsland was

vanaf 1971 slechts licht hoger dan de inflatie. Verder hebben

woningprijzen in Duitsland vanaf begin jaren '70 de laagste

volatiliteit vertoond14. 

De tabel geeft aan dat woningen in Duitsland nog steeds

betaalbaar zijn ten opzichte van woningen in andere

Europese landen. De index betreft de verhouding tussen het

besteedbaar inkomen en de huizenprijzen (woonlasten).

Daling van deze index kan twee oorzaken hebben: óf de hui-

zenprijzen dalen, óf het inkomen stijgt. In de alinea boven de

tabel wordt gesteld dat het inkomen per huishouden sterk is

gestegen de afgelopen jaren en dat de huizenprijzen slechts

licht meer dan de inflatie gestegen zijn, hetgeen de verkla-

ring is voor de daling van de index (inkomen is meer geste-

gen dan huizenprijzen waardoor huizen relatief betaalbaar-

der worden). Opvallend is dat in andere Europese landen

deze index, bij ook een sterke stijging van het inkomen,

gestegen is, hetgeen betekent dat de huizenprijzen ook

gestegen moeten zijn, zelfs sterker dan het inkomen.

Aangegeven wordt hiermee dat in vergelijking tot andere

landen in Duitsland zich geen sterke prijsstijging van de

woningen heeft voorgedaan.

Ook in de huidige situatie lijkt er een geringe kans op een

grote prijsdaling van woningen in Duitsland. Het risico op

prijsdaling is naar verwachting in veel andere landen (zoals de

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) groter

dan in Duitsland16.

Huurwoningenmarkt
De Duitse huurwoningmarkt is met circa 57% van alle
woningen erg groot. Naast de genoemde historisch verklaar-
bare gewoonte van het bedrijfsleven om veel aan woningver-
huur te doen, zijn er ook enkele cultureel bepaalde oorzaken
van het lage eigen woningbezit. In het voormalige Oost-
Duitsland wordt het hoge aandeel verhuurwoningen bepaald
door het recente communistische verleden. Duitse banken
hebben tot voor kort een behoorlijke eigen inbreng van
financiële middelen geëist bij de aankoop van een woning.
Mede hierdoor is de gemiddelde Duitser over het algemeen
genoodzaakt om langer te huren dan in veel andere landen.
Inmiddels zijn voornoemde financieringsnormen enigszins
versoepeld.  De huurwoningenmarkt verschilt per land behoorlijk
in omvang en samenstelling. De Duitse woningmarkt kenmerkt
zich door het hoge aandeel van particuliere verhuur. De sociale
verhuur ligt op een gemiddeld niveau. De huurniveaus bij de
particuliere verhuur worden voor een belangrijk deel beïnvloed
door regelgeving van overheidswege. De gemiddelde huurstij-
ging is in de afgelopen jaren met 1,5% zeer laag geweest ver-
geleken met de huurstijgingen in andere EU-landen. Deze rela-
tief lage huurstijging was evenwel hoger dan de gemiddelde
jaarlijkse inflatie in die periode, die 1,38% bedroeg17 . 

De beperkte huurstijging heeft geleid tot een beperkte stijging
van de waarde van huurwoningen. Huren bevinden zich in
ieder geval op een laag niveau vergeleken met andere
Europese landen. De bouwkosten van (huur)woningen zijn
sinds het begin van de jaren '90 gestegen. Bestaande huurwo-
ningen kunnen op dit moment voor circa € 500 tot € 750 per
vierkante meter worden aangekocht. 

Betaalbaarheidsindex15

Duitsland Nederland Frankrijk VK Italië Spanje

1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1990 94,8 111,4 130,6 137,0 129,9 198,9

2003 79,7 243,1 124,6 155,8 130,7 288,8
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Aangezien de kosten van nieuwbouw exclusief grondkosten

reeds meer dan € 1.000 per vierkante meter bedragen, is

de nieuwbouw van huurwoningen voor een groot deel stil-

gevallen (bron: Deutsches Statistisches Bundesamt). 

Het ontstane overschot aan huurwoningen is hierdoor

langzaam aan het verdwijnen. In de meeste regio's in het

voormalige West-Duitsland is zelfs weer sprake van

schaarste. Slechts in het voormalige Oost-Duitsland is in

een aantal steden sprake van een hoge leegstand.

Deze leegstand is binnen deze steden geconcentreerd in de

zogenaamde “Plattenbau” die stamt uit de communistische

periode. Een aanzienlijk deel van deze woningen voldoet

niet meer aan de huidige wensen en eisen van de woon-

consument. In veel gevallen is reeds begonnen met de

sloop van dit soort woningen. 

Ook in het komende decennium zullen veel van deze

woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken. 

De leegstand zal door deze grootschalige sloop naar ver-

wachting teruglopen.

Woningbeleggingsmarkt

De prijzen op de Duitse woningmarkt zijn (zowel in het

koopsegment als in het huursegment) veel minder gestegen

dan in andere Europese landen. Hiermee lijkt de kans op

een prijsstijging groter en het risico van een prijsdaling klei-

ner dan in de rest van Europa. 

De gemiddelde prijsontwikkeling is achtergebleven ten opzich-

te van wat verwacht zou worden op basis van inkomens- en

renteontwikkelingen. Het Duitse onderzoeksbureau Feri18

geeft in haar halfjaarlijkse rapportage haar verwachtingen

weer voor de woningmarkt in Europese landen. 

De vooruitzichten ten aanzien van de Duitse woningbeleg-

gingsmarkt zijn volgens Feri positief, aangezien zowel de

gemiddelde huren van woningen als de gemiddelde waarde

in Duitsland naar verwachting harder zullen stijgen dan het

gemiddelde verwachte inflatieniveau. De kans op prijsda-

lingen is daarnaast in Duitsland beperkt. Uiteraard moet

wel rekening gehouden worden met grote verschillen tussen

regio's in West-Duitsland en het voormalige communistische

Oost-Duitsland.  

5.3 Düsseldorf 

Algemeen

Na de bevolkingsterugloop van begin tot midden van de

jaren '90, laat Düsseldorf sinds 5 jaar weer een lichte stijging

van de bevolking zien. In 2003 telde de stad 571.560

inwoners. De meest recente bevolkingsprognoses van het

'Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)' laten

echter voor de toekomst een langzame afname zien van de

bevolking, die tot het jaar 2020 tot 3,4% oploopt.

Duidelijker is de geprognosticeerde terugval in de regio

Düsseldorf van 6,4%. Hierbij valt met name de terugval in

de aangrenzende noordelijke gebieden op . 

Volgens de 'Overall Quality of Living - Ranking' van Mercer

Human Resource Consulting zijn er wereldwijd maar vier

steden waar het beter wonen is dan in Düsseldorf: Genève,

Zürich, Vancouver en Wenen. Terwijl het op slechts enkele

kilometers gelegen Ruhrgebied inwoners verliest, is de

behoefte aan woonruimte in Düsseldorf hoog en zal in de

komende jaren hoog blijven.

Woningmarkt Düsseldorf

De woningmarkt in Düsseldorf is de duurste in Nordrhein-

Westfalen. Geluiden over de markt verschillen van elkaar.

Volgens het marktbericht van de Duitse bank Eurohypo

AG19 is de markt op dit moment in een stabiele toestand.

Duidelijke prijsbewegingen zijn niet vast te stellen. Toch is

een toenemende prijsgevoeligheid in het onderste en mid-

densegment waar te nemen. Aengevelt Immobilien GmbH

& Co. KG constateert meer vraag dan aanbod. Zoals

gezegd bepaalt met name het aantal huishoudens de vraag

naar woningen. De vraag naar 331.300 woningen 

(huishoudens) in Düsseldorf overtreft het aanbod van de

markt van 326.520 woningen, hetgeen een prijsopdrijvend

effect heeft. Zowel Eurohypo AG als Aengevelt Immobilien

GmbH & Co. KG zien een achterblijvende woningbouw-

productie. 

Koopwoningenmarkt

De markt voor koopwoningen bleef in 2003 ten opzichte

van het jaar daarvoor vrijwel onveranderd. Het aantal trans-

acties was met 3.663 ongeveer gelijk, de omzet steeg slechts

licht met € 590 miljoen. De omzetdynamiek veranderde vrijwel

niet en is met 7 transacties per 1.000 inwoners vergelijkbaar met

andere grote steden in Duitsland. Het prijsniveau daalde in

2003 met ongeveer 5%.
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De prijsstabiliteit is hoger in het lage- en middensegment21.

Huurwoningenmarkt

De bouw van huurwoningen daalt sinds midden jaren '90.

Met 779 eenheden werden in 2003 nog nooit zo weinig huur-

woningen gebouwd21. Met een gering nieuwbouwvolume

van huurwoningen en een klein leegstandsvolume, blijft

ook het huurniveau onveranderd, waarbij door sommigen

een opwaartse druk op de huren wordt verwacht21. 

Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG verwacht in het

midden- en hoge segment van de markt huurstijgingen20.

Omdat niet wordt verwacht dat de nieuwbouw in

Düsseldorf aantrekt, verwacht het Landesverband West

van Immobilienverbands IVD dat deze prijsstijging zich de

komende jaren zal doorzetten. Afhankelijk van kwaliteit en

ligging zal de stijging tussen de drie en 11% bedragen21.

Momenteel liggen de huren circa 25% boven het landelijk

gemiddelde20. In Düsseldorf zijn hoogwaardige, ruime

woningen gewild. Oudere huiseigenaren verruilen hun een-

gezinswoning aan de rand van de stad voor een stedelijke

woning, zo mogelijk in het centrum en voorzien van een lift .

Gezinnen met kinderen worden door de stijgende prijzen in

het centrum meer en meer richting de buitenwijken 

verdrongen20.

5.4  Conclusies 

Duitsland

De Duitse economie heeft in het afgelopen decennium de

prijs betaald voor de samenvoeging van West- en Oost

Duitsland. Deze hereniging heeft hoge kosten met zich

meegebracht. De afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen

genomen om de Duitse economie concurrerender te

maken. Het lijkt erop dat de Duitse economie het ergste

achter de rug heeft en dat een gematigd herstel is ingezet.

Indien de economische groei leidt tot een toename van het

vertrouwen van de Duitse consument zou de economie

zelfs in een stroomversnelling kunnen komen. De Duitse

consument heeft namelijk erg voorzichtig gehandeld in de afge-

lopen jaren en heeft veel geld gespaard in plaats van uitgegeven.

De spaarquote is in Duitsland circa € 20.000 per inwoner terwijl

in Nederland dit slechts circa € 12.500 per inwoner is. 

De voorzichtige houding van de Duitse consument is ook zicht-

baar op de woningmarkt. Huizenprijzen en huren zijn in de

afgelopen jaren gemiddeld vrijwel gelijk gebleven. Dit in tegen-

stelling tot de andere landen in de Europese Unie waar door

scherpe rentedalingen, kredietverruimingen en koopkrachtstij-

gingen de woningprijzen zelfs verdubbelden. De Duitse

woningmarkt is een interessante vastgoedbeleggingsmarkt in

Europa, aangezien prijzen op historisch lage niveaus staan. Er is dan

ook vrijwel geen land in Europa waar de woningmarkt volgens de

betaalbaarheidsindex zo goedkoop is als in Duitsland. 

De beperkte risico's van de Duitse woningmarkt als gevolg van

de lage prijzen en de stijgende woningvraag, te zamen met de

kans op versnelde stijging van de prijzen bij een versnelling van

de economische groei, maakt deze markt aantrekkelijk. 

De Duitse woningbeleggingsmarkt is als één van de weinige

markten niet overspannen door de historisch lage rentestand.

Düsseldorf

Düsseldorf wordt als een van de economisch meest krachtige

regio's in Duitsland beschouwd. Het is een stad met een hoog-

waardige kwaliteit van leven. De vraag naar woningen over-

treft het aanbod nog steeds, waardoor de huurprijzen nog

steeds stijgen. Met name hoogwaardige, ruime woningen op

een centrumlocatie zijn gewild. Samen met Köln en Bonn

vormt Düsseldorf een sociale en wetenschappelijke hoogcon-

junctuur regio, die in de toekomst nog beter wordt als de ste-

den in het nabij gelegen Ruhrgebied22. De woningmarkt in

Düsseldorf is stabiel, waarbij sommigen menen dat prijsstijgin-

gen te verwachten zijn. Volgens het marktbericht van

Eurohypo AG bevindt de vastgoedcyclus van Düsseldorf zich in

2003 op het dieptepunt en breekt een periode aan van groei.

Kwalitatieve verdeling weergegeven van verschillende woonlocaties in
Düsseldorf23. Het gebied ‘Pempelforth’ waarin de Objecten gelegen
zijn wordt zoals blijkt uit bovenstaande kaart gekwalificeerd als ‘zeer
goede woonlocatie’.

Zeer goede woonlocatie

Goede woonlocatie

Gemiddelde woonlocatie

Eenvoudige wooonlocatie

Woongebieden Düsseldorf
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5.5 Stad Düsseldorf 

De oude stad

De Duitse economie heeft in het afgelopen decennium de

De gebouwen zijn opgetrokken uit metselwerk voorzien

van stucgevels, aluminium kozijnen, en dubbele beglazing. 

Alle entrees zijn voorzien van marmeren vloeren, roestvrijstalen

leuningen etc. Elk blok heeft zijn eigen liftvoorzieningen

welke ook doorloopt in de parkeergarage.

Op de Burgplatz - met de Radschläger-put onder de platanen -

klopt het hart van de stad Düsseldorf. Hier mondt de 'naamhei-

lige' van de metropool, het kleine riviertje Düssel, in de Rijn uit. 

Op de achtergrond verheft zich de voormalige kloosterkerk St.

Lambertus met de schrijn van de heilige Appolinaris. Naast de

Düsselberg brengt het 'Stadterhebungsmonument' (monu-

ment van de stichting van de stad) op indrukwekkende wijze

meer dan 700 jaar stadsgeschiedenis tot leven. Beheerst

wordt het plein door de oude Schlossturm (hierin is het scheep-

vaartmuseum gevestigd), getuige van het oude keurvorstelijk

slot (13e eeuw), dat in 1872 aan een brand ten prooi viel.

Staande op de royaal aangelegde rijnoeverpromenade, naast de

wereldberoemde “Kö” (Königsallee), overziet men een prachtig

panorama van de Rijn, rijnschepen, drie stenen bruggen en de

groene Rijnoever van Oberkassel. Boven op de autotunnel 

is aan de Rijn een levendig verblijfsgebied ontstaan. 

De Burgplatz en de centraal gelegen slottoren larderen de ruim-

telijke impressie. In 1996 werd het gebied door een internatio-

nale jury beoordeeld als het mooiste naoorlogse gerealiseerde 

verblijfsgebied van Duitsland. Vanaf de Oberkasseler Brücke

lopende over de rijnpromenade glijdt de blik naar de

MedienHafen met zijn buitengewone architectonische creaties.

Aan de overzijde groeten de Jugendstil-gevels van het luxueuze

stadsdeel Oberkassel. De gerestaureerde klokketoren uit de

30er jaren vormt een markant element binnen het gebied.

Overal zijn café's, restaurants en terrassen.   

Het gebied loopt over in de oude haven met de paling-

schokker. Aanpalend staat de Rijntoren, 234 m hoog, met

op 172 m hoogte een, éénmaal per uur, draaiend 

restaurant. Dit restaurant biedt een fantastisch uitzicht over

geheel Düsseldorf. Op de fiets is het middeleeuwse

Kaiserswerth in enkele minuten bereikbaar.

Pempelforth

Het gebied Pempelforth behoort tot één van de meest

geliefde en ook exclusiefste stadsdelen van Düsseldorf.

Talrijke gerestaureerde monumenten uit de 18e eeuw en

Jugendstil-periode in de oude binnenstad van Pempelforth,

worden nog steeds door adellijke en hoogstaande families

bewoond.

5.6 Beschrijving Objecten Karl Antonstrasse en 

Klosterstrasse te Düsseldorf 

Karl Antonstrasse 1 te Düsseldorf

Dit complex bestaat uit een hoekgebouw direct gelegen

aan de Karl Antonstrasse hoek Stephanienstrasse met

totaal 21 appartementen. Het complex ligt aan een brede

weg gelardeerd met fraaie bomen en heeft als buren even-

eens wooncomplexen en staat tegenover een fraai in renovatie

zijnd Jugendstil complex. De meeste omliggende woningen

zijn koopwoningen. Onder het complex bevinden zich

negen eigen parkeergarages evenals de bergingen voor de

bewoners. Het gebouw is opgetrokken uit metselwerk

voorzien van stucgevels en kunststofkozijnen met dubbele

beglazing. Alle entrees zijn voorzien van marmeren vloeren,

roestvrijstalen leuningen etc. Er zijn 7 twee kamerwoningen

en 14 appartementen. Totaal oppervlakte is 905 m2. 

De huren zijn van € 163 oplopend naar € 462 per maand,

exclusief garages en servicekosten. 

De woningen en appartementen verkeren in een goede staat

van onderhoud en worden netjes bewoond. Deze woningen

zijn zeer intrek bij alleenstaanden en kleine gezinnen.
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Klosterstrasse 94-98 te Düsseldorf 

Het Object aan de Klosterstrasse, gerealiseerd in 1992, ten

behoeve van Japanners die in Düsseldorf werkzaam zijn.

Dit complex bestaat uit een tweeledig frontgebouw direct

gelegen aan de Klosterstrasse gelegen aan de groenzone

met in totaal 11 appartementen. Het complex ligt aan een

ruime laan voorzien van fraaie bomen en heeft als  buren

eveneens fraaie wooncomplexen. De omliggende woningen

zijn zowel huur- als koopwoningen. 

De markante architectuur van het complex is duidelijk her-

kenbaar in het straatbeeld. De ronde daken met ronde

ramen en terugvallende bovenkap vormen een fraaie afslui-

ting van de gevel. De gestreepte onderbouw en aansluitende

laagbouw wordt gehuurd door het kinderdagverblijf.

Onder het complex bevindt zich een eigen parkeergarage

met brede parkeervakken alsmede de bergingen voor de

bewoners. De gebouwen zijn opgetrokken uit metselwerk

voorzien van stucgevels, aluminium kozijnen, dubbele begla-

zing etc. Alle entrees zijn voorzien van marmeren vloeren,

roestvrijstalen leuningen etc. Het hoge bouwdeel heeft een

liftvoorziening. De aangelegde tuin is perfect onderhouden.

Het gebouw bestaat uit een entree met 11 appartementen. 

Er zijn 3 woningen van 65 m2, 6 woningen van 85 m2 en 2

woningen van 105 m2. Totaal oppervlakte 905 m2.De huren

zijn van € 715 oplopend naar € 985 per maand, exclusief

garage en servicekosten.

Huurderoverzicht

Naast de 7 individuele huurders zijn 4 appartementen 

verhuurd aan Japanse bedrijven. Japanners beschouwen

betaling van de huur als een schuld, die stipt op de eerste

van de maand wordt voldaan. 

Huurachterstanden zijn er niet. De huuropbrengst van de

woningen van de Karl Antonstrasse is € 79.590 en van de

Klosterstrasse is € 121.102. 

Het Kinderdagverblijf, langdurig verhuurd aan de Stad

Düsseldorf , kent een huuropbrengst van € 146.936 het-

geen 34% van de totale huur in het fonds is. 

De verhuurde parkeergarage aan Apcoa heeft een basis-

huur van € 60.000 plus een omzet  gerelateerde huur van

€ 22.000, die naar verwachting elk jaar zal stijgen. 

De totale huuropbrengst over 2006 bedraagt € 429.628.

De huuropbrengst is marktconform. 

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV heeft vanaf

2007 een jaarlijkse huurverhoging van 2,75 % per jaar

ingecalculeerd. Dit percentage is gebaseerd op de inflatie-

cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek.

Naast de huur betalen de huurders servicekosten ad circa

2,50 per m2 per maand. Aangezien de Japanse huurders

een full-service pakket wensen is voor deze twee com-

plexen een huismeester in dienst. Opgenomen in de ser-

vicekosten zijn de kosten van schoonmaak en onderhoud

van de trappenhuizen, schoonmaak parkeergebieden,

afvalverwerking, glasbreuk, de energiekosten en water,

beschadigingen, onderhoud aan cv-, water- riolering- elektra-

en sprinklerinstallatie, de onroerende zaakbelasting (eigen-

aarsdeel) en de verzekeringen. Voor rekening van de 

verhuurder komt uitsluitend een klein deel van de huis-

meesterkosten en het groot onderhoud. 
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6.1 Investeringen

In verband met de oprichting van het Fonds en de verwerving van De Objecten worden diverse kosten gemaakt. 

Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven gedaan moeten worden en op welke wijze zij worden betaald. De financiële

gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op vaststaande bedragen. Daar waar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld een aantal

kosten in het kasstroomoverzicht), is sprake van een zeer zorgvuldige inschatting.

6 Financiële uitgangspunten

Toelichting posten in de 
investeringsopzet

Overdrachtsbelasting

Dit betreft de Duitse overdrachtsbelasting die betaald moet

worden bij het transport van onroerend goed.  

Achterstallig onderhoud

De begane grond van de Karl Antonstrasse dient te worden

geschilderd, de achtergevel van de Klosterstrasse dient te

worden gereinigd.

Makelaars- en due diligencekosten

Dit betreft het honorarium ten behoeve van de inschake-

ling van Nederlandse en Duitse makelaars en de controle

op de overeenkomsten. Het Duitse honorarium is een veel-

voud van de reguliere Nederlandse tarieven.

Selectie- acquisitiekosten

Deze kosten betreffen de kosten van de selectie en de

beoordeling van de gebouwen, het voeren van de onder-

handelingen met betrekking tot de aankoop van het vast-

goed, evenals de kosten van externe deskundigen voor

bodemanalyses, bouwinspecties en dergelijke.

Taxatiekosten

Dit betreffen kosten verband houdende met diverse taxa-

ties ten behoeve van de waardebepaling van De Objecten.

De kosten van het opstellen van een onderhoudsbegroting

zijn hier eveneens in opgenomen evenals de kosten van

externe deskundigen. 

Investering In euro’s:

Koopsom 6.090.000

Overdrachtsbelasting 213.150

Achterstallig onderhoud 28.000

Duitse makelaars en due diligence 155.295

Selectie- en acquisitiekosten SHF 118.755

Taxatiekosten 9.135

Notariële en kadastrale kosten 27.353

Externe adviseurs 6.644

Marketingkosten 59.794

Afsluitprovisie hypotheek 12.500

Emissiegarantievergoeding 63.116

Structureringskosten 112.944

Oprichtingskosten en afronding 3.985

Niet verrekenbare btw 49.329

Totale fondsinvestering 6.950.000

Hypothecaire lening -5.000.000

Obligatielening 1.950.000
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Notariële kosten

Dit betreffen de kosten van de notaris verbonden aan de

overdracht van het vastgoed.

Kosten kadastrale inschrijving

Dit zijn de kosten van de voorlopige inschrijving, de doorha-

ling van de oude inschrijvingen en de definitieve inschrijving

in het Duitse kadaster.

Externe adviseurs

Deze post omvat de juridische, economische, fiscale en admi-

nistratieve controle en adviezen door externe advocaten,

notarissen, fiscalisten en accountants. 

Marketingkosten

Dit betreft alle overige marketingactiviteiten (persberich-

ten, advertenties, persoonlijk advies/bezoek en dergelijke)

en betalingen die samenhangen met het verwerven van

het benodigde obligatiekapitaal. Deze kosten hebben

eveneens betrekking op het samenstellen en drukken van

de vooraankondiging en de Prospectus.

Afsluitprovisie hypotheek

Dit betreft een eenmalige vergoeding die moet worden

betaald aan de bank bij afsluiting van de hypothecaire

geldlening. 

Emissiegarantievergoeding

De vergoeding verbonden aan de emissiegarantie teneinde

de uitgifte van de Obligaties altijd te laten plaatsvinden.

Structureringskosten

Dit betreft het honorarium om de structuur vorm te geven,

opstelling en controle conform de Prospectusrichtlijn

EU/AFM, afstemmen van interne- en externe adviseurs,

beoordeling van het Fonds en emissie van het Fonds.

Oprichtingskosten vennootschappen en afronding

Deze kosten hangen samen met de werkzaamheden tijdens

de oprichting, het opstellen van de akten, de controle op

en afwikkeling van de toelating van de Obligatiehouders.

Tevens omvat deze post het toezicht op de geldstromen. 

Niet verrekenbare btw

Omdat een deel van de complexen uit woningen bestaat

kan over een deel van de kosten de omzetbelasting niet

worden verrekend en behoort tot de kosten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

6.2 Financiering

Het doel van het Fonds is het gezamenlijk beleggen in

onroerend goed zoals beschreven in de Prospectus. 

De opbrengsten uit hoofde van deze Obligaties evenals de

hypothecaire geldlening dienen ter financiering van de

Objecten. In totaal wordt de Objecten enerzijds gefinan-

cierd door middel van uit te geven Obligaties ter grootte

van totaal € 1.950.000 hetgeen overeenkomt met circa

28,6% van de totale fondsinvestering en anderzijds door

middel van een hypothecaire geldlening ad € 5.000.000

wat overeenkomt met circa 71,4% van de totale fonds-

investering. De hypothecaire lening , op non-recourse

basis, wordt verstrekt door Westdeitsche Immobilien Bank

te Düsseldorf. Als zekerheid ten behoeve van de Obligatie-

houders verkrijgt de Stichting Obligatiehouders SDF, die 

de belangen behartigt van de Obligatiehouders, een 2de

hypotheekrecht op De Objecten. 

De definitieve bedragen kunnen licht afwijken van de 

hiervoor genoemde bedragen.

vermogensstructuur (bedragen in €) 

hypothecaire geldlening 5.000.000

obligatielening 1.950.000

totaal 6.950.000

rentevastperiode 5 jaar vast 50%

en 50% variabel

periodieke aflossing 1,42% gemiddeld

betaling per maand achteraf

afsluitprovisie 12.500

zekerheden
1. 1e hypotheekrechtbank 

2. verpanding huurpenningen aan de bank

3. 2e hypotheekrecht Stichting Obligatiehouders SDF
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Huurinkomsten
In de rendementsprognose is een indexering van 2,75%
per jaar aangehouden en een gelijke kostenstijging voor de
exploitatiekosten. 

Hypotheekrente
In het kasstroom overzicht is ervan uitgegaan dat de rente
op de hypothecaire geldlening gedurende de gehele looptijd
op gemiddeld 4,5% zich beweegt. Na deze periode zal
desgewenst een nieuwe rente periode worden gekozen.

Eigenaarlasten
Deze kosten omvatten de verzekering en de onroerende
zaakbelasting.

Fondskosten
Dit zijn de kosten van het Fonds/Schild Duitsland
Düsseldorf 2 Vastgoed NV, de beheerder en (een inschat-
ting van) de jaarlijkse algemene exploitatiekosten die voor
rekening van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV
komen. Het beheer en asset management vindt plaats door
SHF Real Estate tegen marktconforme voorwaarden en
bedraagt resp. 1,75% en 0,65% per jaar. De vergoeding
voor het bestuur van de Stichting Obligatiehouders SDF
voor de vervulling van haar taak behoort tot de kosten van
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV.

6.3 Kasstroomoverzicht

In de overzichten  is uitgegaan van een ingangsdatum van de Obligaties A per 1 juli 2006. De vennootschapsbelasting is gebaseerd op grond van de huidige afschrij-
vingsmethodiek en is gecontroleerd door de belastingadviseur. De leden van de bestuurs-, leidinggevende- of toezichthoudende organen kunnen de hypothesen die
aan de ramingen in dit hoofdstuk ten grondslag liggen niet beïnvloeden.

Door afrondingsverschillen bij de optelling ontstaan kleine verschillen.

Toelichting kasstroomoverzicht

De rente is voor 50% van de hypothecaire geldlening vastgesteld op 5,0% voor een rentevastperiode van 
5 jaar en is voor 50% variabel. Er is gerekend met een gemiddelde rentevoet van 4,5% voor de gehele looptijd.

Kasstroomoverzicht in €

Jaren
Jaar
Aantal maanden

Huurinkomsten
Mutatieleegstand
Gecorrigeerde huurinkomsten

Hypotheekrente
Eigenaarslasten
Fondskosten
Voorziening onderhoud

Kosten op jaarbasis
Kosten naar rato maanden

Exploitatieresultaat voor aflossing

Aflossing hypothecaire geldlening

Couponrente obligaties

Exploitatieresultaat

Vennootschapsbelasting

Kasstroom

Kasstroom cumulatief

1
2006

6

214.814
0

214.814

224.766
9.348

15.928
11.815

261.856
130.928

84.202

-12.500

-58.500

13.202

0

13.202

0

3
2008

12

446.318
0

446.318

222.199
9.869

16.825
12.474

261.525
261.525

184.793

-43.750

-126.750

14.293

0

14.293

50.380

5
2010

12

463.131
0

463.131

217.184
10.420
17.930
13.169

258.702
258.702

204.430

-68.750  

-136.500

-820

0

-820

55.949

7
2012

12

498.762
0

498.762

209.918
11.001  
18.929
13.903

253.751
253.751

245.011

-93.750

-146.250

5.011

0

5.011

73.366

9
2014

12

513.843
0

513.843

201.000
11.614
19.985
14.678

247.277
247.277

266.566

-100.000 

-156.000

10.566

0

10.566

88.468

10
2015

6

260.848
0

260.848

197.625
11.933
20.534
15.082

245.175
122.587

138.260

-50.000

-80.438

7.823

0

7.823

96.291
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Voorziening onderhoud
Op basis van de technische rapportages is een inschatting
gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten. Gelet op de
uitstekende kwaliteit van de Objecten en de onderhoudsplicht
van de huurders, wordt een oplopend percentage van de
huurinkomsten gereserveerd van circa 2,75% per jaar. 
De property manager zal een jaarlijkse onderhoudsbegroting
alsmede een meerjaren onderhoudsbegroting opstellen.

Aflossing hypothecaire geldlening
Er zal een gemiddelde jaarlijkse aflossing van circa 1,42 %
per jaar op de verstrekte hypothecaire geldlening worden
betaald. Na 5 jaar is voor de resterende periode eveneens
1,42% per jaar geprognosticeerd.

Couponrente Obligaties 
De couponrente van de Obligaties A (7,13% gemiddeld
per jaar) zal tweemaal per jaar, uiterlijk per 30 juni en 31
december, worden uitgekeerd.  De vaste couponrente op
de Obligatie is het eerste jaar 6%, het tweede jaar 6,25%
en zo vervolgens elk jaar o,25% hoger. Een Obligatie is
nominaal groot € 15.000 en heeft een looptijd van 8 à 10
jaar. Uiterlijk eind midden 2015 zullen de Obligaties tegen
een aflossingskoers van 100% worden afgelost. 
Tevens wordt gelijktijdig bij de aflossing van de
Obligaties een winstdeling uitgekeerd van 55% met een
maximum van € 5.000 per Obligatie. De winstdeling
wordt berekend door de resterende hypothecaire geldlening,
de aflossing van de Obligaties, de te betalen vennoot-
schapsbelasting en verkoopkosten van de verkoop-
opbrengst af te trekken. 

Kasstroom
De kasstroom betreft het jaarlijkse saldo dat kan worden
aangewend om tegenvallers op onderdelen te bekostigen.

6.4     Verkoopprognose
De aflossing van de Obligaties, na 8 à 10 jaar, gebeurt door
De Objecten te verkopen of te herfinancieren. Veel factoren
zijn van invloed op de waardeontwikkeling van De Objec-
ten waardoor het moeilijk is een betrouwbare verkooppro-
gnose te geven. De waardeontwikkeling wordt onder meer
bepaald door de conjuncturele ontwikkeling en de plaatse-
lijke economische bedrijvigheid. Er wordt vanuit gegaan
dat de huur met 2,75% per jaar stijgt. Verder wordt veron-
dersteld dat de verkoopprijs in 2015 dan 15,2 maal (een
0,5% lager dan de aankoopprijs) de dan geldende jaarhuur
zal bedragen. In de onderstaande verkoopopbrengsten is
uitgegaan van een kapitalisatiefactor gebaseerd op het te
verwachten verkooprendement. De kapitalisatiefactor is de

factor waarmee de waarde van De Objecten wordt uitge-
drukt in een veelvoud van de huurinkomsten. Aldus wordt
de kapitalisatiefactor berekend door de koopsom (exclusief
bijkomende kosten als notariskosten en overdrachtsbelasting)
te delen door de huurinkomsten op jaarbasis. Daarnaast is uit-
gegaan van een index van 2,75% van de huur. Dit resulteert
na 10 jaar in een huur zoals vermeld in onderstaande tabel.

6.5      Totaal rendement Obligatie 
Het rendement op de Obligatie bestaat uit twee compo-
nenten te weten de couponrente en de bonus. Het exploi-
tatierendement wordt berekend door de huurinkomsten te
verminderen met de exploitatiekosten, die verband houden
met het beheer en de instandhouding van de Objecten. 
Dit exploitatierendement is goed te prognosticeren, aangezien
de kosten goed kunnen worden geschat. Een investerings-
beslissing moet bij vastgoed primair gemaakt worden op grond
van de kwaliteit van de Objecten, de locatie, de huurder, de
huurcontracten en de geprognosticeerde cash flow. Leden
van bestuursorganen hebben geen invloed op de hoogte
van kosten welke van invloed kunnen zijn op het rendement.

IRR
De hiervoor weergegeven IRR ad 9,7% is de IRR op basis
van 10 jaar. De IRR is het rendement waarbij de contante
waarde van de netto beschikbare cash flow gelijk is aan het
geïnvesteerde eigen vermogen. Op deze wijze wordt rekening
gehouden met het tijdstip waarop de cash flow beschikbaar
komt, met dien verstande dat naarmate de cash flow eerder
beschikbaar komt er een hogere waarde aan wordt toegekend.
De in de Prospectus vermelde IRR is voor belastingen.
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7.1 Inleiding

Het navolgende geeft een algemeen overzicht van de be-

langrijkste fiscale aspecten voor het Fonds/eigenaar van de

Objecten, alsmede van de Nederlandse fiscale behandeling

van de Obligaties in het Fonds, gehouden door in Nederland

woonachtige natuurlijke personen en in Nederland gevestigde

rechtspersonen. 

De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de fiscale wet-

geving, jurisprudentie en beleidsregels, zoals van kracht op

het moment van het schrijven van deze Prospectus en geldt

daarom onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin.

Uitgangspunt is dat de obligatiehouders in Nederland woon-

achtige particulieren zijn, die de Obligatie in het Fonds tot hun

fiscale inkomen uit sparen en beleggen in box 3 kunnen reke-

nen. In het kort wordt ook aandacht besteed aan deelnemende

rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en aan de Wet

op de vennootschapsbelasting 1969 zijn onderworpen. 

De fiscale posities zijn niet uitputtend beschreven. De informatie

is van algemene aard en het overzicht vormt geen advies

over de specifieke persoonlijke situatie van de Obligatie-

houder. Obligatiehouders die willen deelnemen in het Fonds

wordt geadviseerd overleg te voeren met de eigen fiscaal

adviseur. 

7.2 Belastingpositie van de naamloze vennootschap

Het Fonds en de Vastgoedeigenaar van de Objecten zijn in

Nederland gevestigd en zullen voor de Nederlandse belasting-

heffing worden aangemerkt als een binnenlands belasting-

plichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting. 

Het Fonds

Het gehele resultaat van Schild Duitsland Düsseldorf 

2 Obligatiefonds NV, waar ter wereld ook verdiend, zal

belast worden met Nederlandse vennootschapsbelasting.

In 2006 bedraagt het tarief 25,5% over de belastbare winst

tot € 22.689 en 29,6% over het meerdere. Over de rente-

betalingen door het Fonds aan de Obligatiehouders is geen

bronbelasting verschuldigd.

De Vastgoedeigenaar

Het gehele resultaat van Schild Duitsland Düsseldorf 2

Vastgoed NV, waar ter wereld ook verdiend, zal belast worden

met Nederlandse vennootschapsbelasting. Hiertoe behoren

dus ook de resultaten uit de Objecten te Duitsland. In 2006

bedraagt het tarief 25,5% over de belastbare winst tot 

€ 22.689 en 29,6% over het meerdere.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan

Duitsland het recht van belastingheffing over de resultaten uit

de Objecten, omdat deze in Duitsland gelegen zijn. Aldus zal

de betreffende vennootschap in Duitsland belastingplichtig

zijn voor de exploitatieresultaten en de verkoopresultaten uit

het vastgoed. Daarbij kan de Vastgoedeigenaar voor de bere-

kening van de belastbare winst in Duitsland de aan het Fonds

periodiek betaalde couponrente aftrekken.  

Bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelasting, zoals

vermeld bij de exploitatieprognose, is rekening gehouden met

kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed

en met overige kosten, waaronder marketingkosten, financie-

ringskosten en externe advieskosten. Verondersteld is dat de

marketing- en prospectuskosten voor Duitse vennootschaps-

belastingdoeleinden eveneens beschouwd kunnen worden als

aftrekbare financieringskosten. De kosten gemaakt in verband

met de acquisitie van het vastgoed zijn pro rata toegerekend

aan de opstallen en aan de ondergrond. Voorzover kosten

toerekenbaar zijn aan de ondergrond, komen zij niet in 

mindering op de belastbare exploitatiewinst.

Over de verkoopopbrengst, minus de verkoopkosten, de 

fiscale boekwaarde van het vastgoed ten tijde van de verkoop

en de bonusrente aan de obligatiehouders kan eveneens

Duitse vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen zal bij de

Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting rekening worden

gehouden met de belastingheffing in Duitsland.

Over de rentebetalingen door de Vastgoedeigenaar aan het

Fonds is geen bronbelasting verschuldigd.

7 Fiscale aspecten
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7.3 Nederlandse fiscale behandeling van natuurlijke

personen

Deelnemende natuurlijke personen zullen voor hun

Obligatie in het Fonds onder de forfaitaire vermogensrende-

mentsheffing van box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en

beleggen) worden belast, tenzij de Obligatiehouder deel-

neemt als ondernemer of de Obligatie tot het belastbaar

resultaat  uit overige werkzaamheden behoort.  

De vermogensrendementsheffing van box 3 houdt in dat de

Obligatiehouders in de inkomstenbelasting worden betrokken

voor een forfaitair rendement van 4% over de waarde in het

economische verkeer van de Obligatie. Het hanteren van het

forfaitaire rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven

wordt over de reële opbrengsten. Daar staat tegenover dat

er geen ruimte meer is voor een aftrek van kosten, zoals bij-

voorbeeld financieringsrente.

Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomsten-

belasting verschuldigd. Dit houdt in dat er per saldo over de

gemiddelde jaarlijkse waarde van de Obligatie, eventueel na

aftrek van de daarop betrekking hebbende schulden, jaarlijks

1,2% inkomstenbelasting wordt geheven. 

Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen

van € 19.698 (2006). Als de belastingplichtige en de partner

in de aangifte inkomstenbelasting daarom verzoeken, kan de

partner het heffingsvrije vermogen volledig overdragen aan

de belastingplichtige, mits de belastingplichtige het gehele

jaar dezelfde partner heeft.

In bepaalde situaties zal de Obligatie niet in box 3 maar in

box 1 kunnen vallen. Voor in Nederland woonachtige parti-

culiere Obligatiehouders die de Obligatie tot hun onderne-

mingsvermogen (dienen te) rekenen, dan wel met betrekking

tot de Obligatiehouders waarvan de Obligatie tot het 

resultaat uit overige werkzaamheden behoort, geldt dat het

resultaat behaald met de Obligatie onderdeel vormt van de

in box 1 aan te geven inkomsten uit werk en woning. Deze

inkomsten zijn op basis van de huidige tarieven belast tegen

het progressieve tarief van maximaal 52%. 

7.4 Nederlandse fiscale behandeling van 

rechtspersonen

Wanneer een BV of NV een obligatielening verstrekt aan het

Fonds zullen de resultaten hieruit worden belast met vennoot-

schapsbelasting. In 2006 bedraagt het tarief 25,5% over de

belastbare winst tot € 22.689 en 29,6% over het meerdere.

7.5 Successie- en schenkingsrecht   

Ingeval van overlijden van een deelnemend natuurlijk 

persoon, of in geval van schenking van de Obligatie, is de waarde

van de Obligatie in het economisch verkeer in beginsel onder-

worpen aan de heffing van het Nederlandse successie- respec-

tievelijk schenkingsrecht. De hoogte van het tarief evenals de

eventuele toepassing van een vrijstelling, is mede afhankelijk

van de mate van verwantschap. 
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De financiering van De Objecten vindt mede plaats door
middel van de door Schild Duitsland Düsseldorf 2
Obligatiefonds NV uit te geven Obligaties. Schild Duitsland
Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV zal de opbrengst van de
Obligaties geheel doorlenen aan Schild Duitsland
Düsseldorf 2 Vastgoed NV. Schild Duitsland Düsseldorf 2
Vastgoed NV financiert, met behulp van de verkregen gelden
van de Obligaties alsmede een verkregen hypothecaire
geldlening, de Objecten. Stichting Obligatiehouders SDF
treedt op als trustee (trustee wordt gedefinieerd als zijnde
de vertegenwoordiger van de Obligatiehouder en houder
van de zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouder)
voor de Obligatiehouders. Alle geldstromen tussen de
Obligatiehouders en Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatie-
fonds NV (Uitgevende Instelling) lopen via deze Stichting
en zijn aangegeven met de gestippelde pijlen. 
Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV stelt zich onvoorwaardelijk
garant voor de terugbetaling van de hoofdsom en de rente-
verplichting van de Obligaties.

8.2 Het Fonds
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV (het Fonds)
is gestructureerd als een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht en is bij notariële akte opgericht.
Inschrijving heeft plaatsgevonden in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en

Eemland. Het doel van de vennootschap is omschreven in bij-
lage 1 van de Prospectus en omvat de volgende bepalingen; 

1. het aantrekken van gelden door middel van emissie 
van obligaties ten behoeve van het financieren van 
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V.;

2. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij,
het voeren van beheer over en het financieren van 
vennootschappen en andere ondernemingen, alsook 
het aangaan en verstrekken van geldleningen en het 
verstrekken van zekerheden;

3. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anders
zins naast of voor anderen verbinden;

4. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in 
registergoederen en effecten, zoals aandelen en ande-
re bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en 
andere rentedragende schuldvorderingen, onder 
welke naam en in welke vorm dan ook, zomede al
hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de 
ruimste zin. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000 en het
geplaatst kapitaal € 45.000 verdeeld over 45 aandelen van
nominaal groot € 1.000. Er zijn geen personen die geen lid
zijn van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende 

8 Juridische aspecten

8.1 Juridische structuur
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organen van de Uitgevende Instelling die rechtstreeks of
middellijk een belang in het kapitaal of de stemrechten van
de Uitgevende Instelling bezitten dat krachtens het nationale
recht van de Uitgevende Instelling in welke vorm dan ook
moet worden aangemeld.

Een naamloze vennootschap is een afzonderlijke juridische
entiteit. Het Fonds wordt opgericht en bestuurd door
Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV. Schild Duitsland
Düsseldorf 2 NV wordt bestuurd door Schild Holland Fonds
NV die op haar beurt wordt bestuurd door 't ZuiderOord NV.
De heer Van Dijck is algemeen directeur van 't ZuiderOord
NV. Er zijn geen potentiële belangenconflicten van bestuur-
ders tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling en
hun eigen belangen. De directie ontvangt geen vergoeding
voor haar werkzaamheden. 
Het kantooradres is Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum.

De Uitgevende Instelling valt onder het Nederlands recht,
werkt onder de WtK en maakt gebruik van de vrijstelling, 
opgenomen in artikel 7 lid 1 Vrijstellingen WtK en 
artikel 3 lid 1 sub a Vrijstellingsregeling WtK

8.3 De Stichting 
Stichting Obligatiehouders SDF is opgericht op 20 juli 2005
en is statutair gevestigd te Hilversum. De Stichting is inge-
schreven in het handelsregister van de Kamer van Koop-
handel Gooi- en Eemland. 

De Stichting is een juridisch onafhankelijke derde partij en zal
de Obligaties, uitgegeven door Schild Duitsland Düsseldorf 2
Obligatiefonds NV ten behoeve van de Obligatiehouders
beheren alsmede de hieraan verbonden rechten, zekerheden,
executoriale titels en bewijsstukken in bewaring nemen.

Stichting Obligatiehouders SDF verkrijgt tevens een 2e
hypotheekrecht op De Objecten. Dit biedt de Obligatie-
houder extra zekerheid aangezien zij in geval van uitwin-
ning een preferente positie hebben ten opzichte van
andere crediteuren. 

Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalender-
jaar. Het eerste boekjaar eindigde op 31 december 2006. 
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een balans en een staat van de
baten en lasten van de Stichting op te maken. De jaarrekening
van de Stichting zal ter inzage komen te liggen ten kantore
van de Stichting. Stichting Obligatiehouders SDF behartigt
onafhankelijk de belangen van de Obligatiehouders. Het
bestuur van Stichting Obligatiehouders SDF bestaat uit: prof.
dr. P. Schnabel, prof. mr. L.H.A.J.M. Quant, T. ter Hoeven en
ing. D. Lindenbergh MBA en (het bestuur is tevens beleids-
bepaler van de Stichting) en als adviseur mr. P.P.A.M. Buys.

8.4 Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV
Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV is gestructureerd als een
naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is per
notariële akte op 9 juni 2006 opgericht. Inschrijving heeft
plaatsgevonden in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder 
dossiernummer 32116278. Het doel van de vennootschap is
omschreven in bijlage 3, artikel 2 van de Prospectus en
omvat de volgende bepalingen; 

1. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren
bij, het voeren van beheer over en het financieren van
vennootschappen en andere ondernemingen, alsook
het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
verstrekken van zekerheden;

2. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anders
zins naast of voor anderen verbinden; en 

3. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in
registergoederen en effecten, zoals aandelen en andere
bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere
rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam
en in welke vorm dan ook, zomede al hetgeen dat 
met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000 en het
geplaatst kapitaal € 45.000 verdeeld over 45 aandelen van
nominaal groot € 1.000. Er zijn geen personen die geen lid
zijn van de bestuurs-, leidinggevende- of toezichthoudende
organen van de Garant die rechtstreeks of middellijk een
belang in het kapitaal of de stemrechten van de Garant
bezitten dat krachtens het nationale recht van de Garant in
welke vorm dan ook moet worden aangemeld.

Een naamloze vennootschap is een afzonderlijke juridische
entiteit. De Garant is opgericht door Schild Holland Fonds
NV. Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV wordt bestuurd door
Schild Holland Fonds NV die op haar beurt wordt bestuurd
door 't ZuiderOord NV van welke NV de heer D. van Dijck
de directie vormt. De heer Van Dijck is algemeen directeur van
't ZuiderOord NV. Er zijn geen potentiële belangenconflicten
van bestuurders tussen de plichten jegens de Garant en hun
eigen belangen. De directie ontvangt geen vergoeding voor
haar werkzaamheden. Het kantooradres is Utrechtseweg 63,
1213 TL Hilversum. Dit adres betreft het kantooradres van
de bestuurders.

8.5 Obligatiehouders
De Obligatiehouders beleggen in het Fonds door middel van
het verwerven van één of meerdere Obligatie(s). Door het
verwerven van een Obligatie wordt een Obligatiehouder
voor dat gedeelte waarvoor wordt deelgenomen gerechtigd
tot de rechten en verplichtingen zoals genoemd in de lening-
en trustvoorwaarden (zie bijlage 4 van de Prospectus). 
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8.6 Vergadering 
Vergaderingen van obligatiehouders worden door de stichting
bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht,
zulks met inachtneming van het bepaalde in de lening- en
trustvoorwaarden. 

8.7 Nauwe banden 
Het feitelijke, administratieve en technische beheer zal
worden uitbesteed aan SHF Real Estate BV.  SHF Real
Estate BV is een 100% dochteronderneming van 't
ZuiderOord NV welke vennootschap eveneens 100% aan-
deelhouder is van de Initiatiefnemer (Schild Holland Fonds
NV). Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV is 100% aandeel-
houder van de Uitgevende Instelling. Uiteindelijk aandeel-
houder van 't ZuiderOord NV is de Stichting
Administratiekantoor 't ZuiderOord. Alle transacties tussen
gelieerde partijen zullen tegen marktconforme voorwaarden
worden uitgevoerd. 

8.8 Overdracht Obligaties 
De deelname van de Obligatiehouders omvat tenminste 1
Obligatie. Vervreemding van een Obligatie is uitsluitend
mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en
trustvoorwaarden (zie bijlage 4 van de Prospectus) en kan
slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke mede-
deling aan de Stichting. De initiatiefnemer is op verzoek
van de verkopende Obligatiehouder bereid te bemiddelen
in de verkoop van de Obligatie c.q. een koper te zoeken.

Bij tussentijds overlijden van een Obligatiehouder kan de
Obligatie worden toebedeeld aan één persoon, mits deze 
persoon erfgenaam of legataris van de overleden
Obligatiehouder is en binnen een termijn van drie maan-
den een schriftelijke mededeling aan de Stichting heeft
gedaan. 

Eenmaal per jaar, voor de jaarvergadering, zal Stichting
Obligatiehouders SDF bestaande Obligatie-
houders die hun Obligatie wensen te verkopen in de gele-
genheid stellen hun Obligatie(s) aan te bieden aan personen
die obligaties willen kopen. De waarde van de Obligatie zal
op verzoek door de Stichting worden vastgesteld. 

De Stichting berekent voor de administratieve verwerking
van deze overdracht van de Obligatie(s) aan de verkoper
een bemiddelingsvergoeding van 2% over de waarde.

8.9 Verslaglegging
Het boekjaar van de Stichting, het Fonds, de eigenaar van
De Objecten en de Garant is gelijk aan een kalenderjaar.
Voor 31 mei van een jaar maken de Stichting, het Fonds,
de eigenaar van De Objecten en de Garant een balans en
een winst- en verliesrekening op over het afgelopen boekjaar.

De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een 
registeraccountant en zal binnen vier maanden na afloop
van het boekjaar voor de Obligatiehouders ter inzage 
liggen ten kantore van de Stichting, het Fonds, de eigenaar
van De Objecten en de Garant. Tot op heden hebben zich
geen werkzaamheden van enige betekenis voorgedaan.
Het eerste boekjaar eindigt 31 december 2006.

8.10 Waarderingsgrondslagen
De Objecten zullen ten behoeve van de commerciële jaar-
rekening van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV
jaarlijks worden gewaardeerd op basis van de marktwaar-
de zoals door Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV,
of een nader vast te stellen derde, is vastgesteld. 

Afschrijvingen zijn niet opgenomen in het kasstroom
overzicht daar afschrijvingen niet als kasstroom worden
aangemerkt. Overige activa en passiva worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde. 

Alle waarderingen geschieden in euro's. De waarderings-
grondslagen gelden zowel voor de prognose als voor de
financiële verslaglegging.

8.11 AFM
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV is een
instelling in de zin van de Wet toezicht effectenverkeer
(Wte) en heeft in dit kader de Prospectus conform de
Prospectusrichtlijn van de Europese Unie opgesteld. 

De Prospectus van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obli-
gatiefonds NV valt onder de vrijstellingsregeling van de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). 

Dit impliceert dat van de in artikel 3, eerste lid van de Wte 
vervatte verboden, vrijstelling wordt verleend, gelet het
gestelde in vrijstellingsregeling Wte 1995, § 1, artikel 1b,
sub 2.
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Inschrijving
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van de
Prospectus en sluit op 8 augustus 2006 of zoveel eerder
als op alle Obligaties is ingeschreven.

Deelname staat zowel open voor particulieren als rechts-
personen. Deelname staat open voor beleggers met een
minimum deelname van één Obligatie. De Obligaties zijn
op naam. De Obligatie bedraagt nominaal € 15.000.

U kunt deelnemen door een volledig ingevuld en onderte-
kend inschrijfformulier samen met een kopie van paspoort
of rijbewijs naar Schild Holland Fonds NV te zenden.
Indien u inschrijft via een rechtspersoon, dient u tevens een
recent uittreksel uit het handelsregister mee te zenden.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier is de procedure als
volgt:
- de Iniatiefnemer zendt u een ontvangstbevestiging

van uw inschrijfformulier;
- uiterlijk 1 augustus 2006 informeert de Iniatiefnemer

u of uw inschrijfing is toegekend en geeft u het num-
mer van uw Obligatie(s);

- gelijktijdig met de toekenning van uw inschrijving
verzoekt de Iniatiefnemer u het deelname bedrag te
voldoen. Het deelnamebedrag moet vóór 8 augustus
2006 gestort zijn op het bankrekeningnummer van
Stichting Obligatiehouders SDF, onder vermelding
van uw naam en obligatienummer. De Stichting / 
Iniatiefnemer aanvaardt geen contante stortingen;

- teveel betaalde bedragen worden binnen 4 weken
op girale wijze aan de desbetreffende deelnemer
terugbetaald. Over teveel betaalde bedragen wordt
geen rente vergoed;

- nadat het bedrag van de deelname is bijgeschreven
op de bankrekening van de Stichting ontvangt u bin-
nen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ver-
krijging  van de Obligatie(s);

Behandeling op volgorde van binnenkomst
Indien er sprake is van overtekening van het voor plaatsing
beschikbare bedrag, zal toewijzing van de Obligaties(s)
plaatsvinden in volgorde van binnenkomst van de inschrijf-
formulieren. De Iniatiefnemer houdt zich het recht voor
inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen, alsmede de obli-
gatielening niet tot stand te doen komen indien zich
belangrijke redenen voordoen, zulks ter beoordeling van de
Iniatiefnemer.

Vragen
Wie na het lezen van deze Prospectus nog vragen heeft,
kan contact opnemen met zijn/haar vermogensadviseur of
Schild Holland Fonds NV.                                                 

9 Deelnemen
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10.1  Mededeling van de Initiatiefnemer en het Fonds

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV en Schild

Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV zijn nieuwe vennoot-

schappen. Derhalve kan geen historisch overzicht worden

gegeven van hun belangrijkste activiteiten, noch van hun

jaarrekening en andere financiële informatie. 

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV en 

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV zijn niet betrokken

in rechtszaken of arbitrageprocedures en er heeft geen

onderbreking van hun activiteiten plaatsgevonden die van

invloed is op hun financiële positie. 

Ten aanzien van de directie van het Fonds, de Garant en de

bestuursleden van de Stichting  geldt dat er geen veroor-

delingen zijn in verband met fraudemisdrijven. Er zijn geen

bijzonderheden bekend over eventuele faillissementen,

surseances of liquidaties waarbij de directieleden of de

bestuursleden  betrokken waren en daarbij handelden in

het kader van een van hun functies. 

De corporate governance code is niet van toepassing aan-

gezien de Uitgevende Instelling geen beursgenoteerde

onderneming is. Er is geen wijziging van betekenis in de

financiële of handelspositie van de Uitgevende Instelling na

de laatste verslagperiode.

Ten aanzien van de directie van het Fonds, de Garant en de

bestuursleden van de Stichting zijn geen nadere bijzonder-

heden bekend van de wettelijke of toezichthoudende auto-

riteiten in officieel en openbaar geuite beschuldigingen

en/of opgelegde sancties van instellingen of bedrijven

waarvan de directie deel heeft uitgemaakt en geen van de

directieleden ooit door een rechtelijke instantie onbekwaam

verklaard om te handelen als lid van een bestuurs-, leiding-

gevende of toezichthoudende organen van een uitgevende

instelling of in het kader van het beheer of de uitoefening

van de activiteiten van een uitgevende instelling. 

Alle overeenkomsten, garanties, zekerheden, taxaties, 

verplichtingen, verklaringen van deskundigen en jaarstukken

liggen ter inzage ten kantore van de Stichting, de Garant

en het Fonds welke domicilie hebben aan de Utrechtseweg

63 te Hilversum. De vennootschappen zijn statutair te

Hilversum gezeteld. Verklaringen van deskundigen alsmede

de wijze van vermelding dienaangaande in deze Prospectus

zijn met instemming van de betrokkenen opgenomen.

Uitsluitend het Fonds/de Initiatiefnemer is verantwoordelijk

voor de juistheid en volledigheid van informatie in de

Prospectus. Het Fonds/de Initiatiefnemer verklaren dat,

voor zover hen redelijkerwijs bekend had kunnen zijn en na

het treffen van alle redelijke maatregelen, de gegevens in

de Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid

en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding

de strekking van de Prospectus zou wijzigen. Wanneer van

een derde afkomstige informatie is opgenomen, is deze

correct weergegeven en zijn geen feiten weggelaten waar-

door de weergegeven informatie onjuist of misleidend is.

Hilversum, 19 juni 2006

Schild Holland Fonds NV (Initiatiefnemer) en

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV 

10.2 Onderzoeksrapport

Opdracht

Wij hebben de in deze Prospectus opgenomen prognose

van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV, gevestigd

te Hilversum, over de periode 1 juli 2006 tot en met 30 juni

2015 onderzocht. De prognose, met inbegrip van de ver-

onderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld

onder verantwoordelijkheid van Schild Holland Fonds NV.

Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport

inzake de prognose (hoofdstuk 6) te verstrekken. 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in

Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

het onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie, 

in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functio-

narissen van de vennootschap, het uitvoeren van cijfer-

analyses met betrekking tot de financiële gegevens en het

vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn

verwerkt.

Oordeel

Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de

veronderstellingen zijn gebaseerd, is ons niets gebleken op

grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de

prognose. Voorts zijn wij van mening dat de prognose op

een juiste wijze op basis van de veronderstellingen is opgesteld

en toegelicht. De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk

afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde

gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voor-

doen als hier is aangenomen en de afwijkingen van mate-

rieel belang kunnen zijn. 

Amstelveen, 20 juni 2006

BDO CampsObers Accountants 

10 Overige informatie
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10.3 Mededeling van de belastingadviseur

Wij hebben hoofdstuk 7 Fiscale aspecten van deze

Prospectus beoordeeld. Vooraf zij benadrukt, dat het door

ons beoordeelde niet beoogt een oordeel te geven over

commerciële risico's die zijn verbonden aan het participeren

als Obligatiehouder in het Fonds.

Voor zover ons redelijkerwijs bekend, zijn de in hoofdstuk

7 Fiscale aspecten weergegeven fiscale aspecten met

betrekking tot het Fonds in overeenstemming met de wer-

kelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten, waarvan 

vermelding de strekking van dit hoofdstuk zou wijzigen.

Het hoofdstuk 7 Fiscale aspecten is gebaseerd op de huidige

stand van wetgeving en jurisprudentie en beoogt slechts

een algemeen kader te schetsen. Gezien het algemene

karakter en de specifieke (persoonlijke) omstandigheden

van elke potentiële Obligatiehouder is hen ten sterkste aan

te bevelen dat zij de individuele (fiscale) positie door hun

eigen fiscaal adviseur laten beoordelen.

Amstelveen, 20 juni 2006

BDO CampsObers Belastingadviseurs 
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OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V..

Heden, negen juni tweeduizend zes verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
mevrouw Marita Wendy van der Zee, geboren te Utrecht op zestien december negentienhonderd vijfenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 
3581 CG Utrecht, Maliebaan 81, te dezen handelend als gevolmachtigde van:
de naamloze vennootschap: Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V., statutair gevestigd te Hilversum, adres Utrechtseweg 63 te 1213 TL Hilversum.
De comparant verklaart bij deze akte op te richten een naamloze vennootschap en daartoe de navolgende statuten vast te stellen:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V..
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
1. het aantrekken van gelden door middel van emissie van obligaties ten behoeve van het financieren van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V.;
2. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen,

alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
3. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden; en 
4. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties

en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm dan ook,
zomede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

KAPITAAL
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro ( € 225.000,00), verdeeld in tweehonderd vijfentwintig
(225) aandelen van eenduizend euro ( € 1.000,00) nominaal.

AANDELEN
Artikel 4.
1. De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Is de som van het geplaatste deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden geringer dan het laatst vastgestel-

de wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

UITGIFTE VAN AANDELEN
Artikel 5.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders   hierna te noemen: de algemene vergadering   besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voor-

waarden en de koers van uitgifte vast.
2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het 

handelsregister.
4. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister.
5. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uit-

geven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VOORKEURSRECHT
Artikel 6.
1. Bij uitgifte van aandelen  ook tegen inbreng anders dan in geld  hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht, onverminderd het bepaalde in de laatste

zin van dit lid en het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
Een aandeelhouder heeft een voorkeursrecht naar rato van zijn bezit aan aandelen.
Indien een aandeelhouder niet of niet volledig van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, hebben de overige aandeelhouders ook een voorkeursrecht op de
door hem niet opgeëiste aandelen.
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

2. De algemene vergadering kan per uitgifte besluiten het voorkeursrecht geheel of gedeeltelijk ter zijde te stellen. In het voorstel hiertoe moeten de rede-
nen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte 
van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

3. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle

aandeelhouders.
5. De algemene vergadering stelt de periode vast waarbinnen het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend; deze periode is tenminste twee weken na de dag

van verzending van de in het vorige lid bedoelde aankondiging.
6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met dien verstande dat aandeel-

houders geen voorkeursrecht hebben op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aande-
len uitoefent.

Bijlage 1
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STORTING
Artikel 7.
1. Aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke volstorting worden uitgegeven.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een inbreng in natura is overeengekomen. Storting in vreemd geld is toegestaan, mits met

toestemming van de directie van de vennootschap.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
Artikel 8.
1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
2. De aandeelhouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder als zodanig het stemrecht op de aandelen doen toekomen.

Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan hem als zodanig het stemrecht
alleen toekomen voor zover de algemene vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

3. Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor zover dat aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts op de verkrijger overgaan
indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien een ander in de rechten van een pandhouder treedt aan wie als zodanig het stem-
recht op de verpande aandelen toekomt.

4. De vruchtgebruiker en pandhouder die als zodanig stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met mede-
werking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, als in artikel 9 bedoeld.

CERTIFICATEN EN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 9.
1. De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten.
2. Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen de rechten uitoefenen welke de wet aan hen toekent. Deze rech-

ten zijn onder meer het recht tot de algemene vergadering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en het 
recht op inzage van de jaarstukken van de vennootschap, alsook om daar afschriften van te verkrijgen.
Zodanige certificaathouders zijn niet gerechtigd in de algemene vergadering stem uit te brengen.

3. Onder het begrip certificaathouders wordt hierna in de statuten verstaan:
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie als 
zodanig het stemrecht op aandelen toekomt.

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN
Artikel 10.
1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij brief, al dan niet aangetekend.

Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende 
adressen.
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

2. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van 
opneming in de oproepingsbrieven.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS EN OPGAVE AANDEELHOUDER
BIJ HANDELSREGISTER
Artikel 11.
1. De directie van de vennootschap 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 van de levering of betekening van de akte alsmede het op ieder aandeel
gestorte bedrag.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met ver-
melding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hun als zodanig het 
stemrecht of de rechten van een certificaathouder daarop toekomen.

2. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking
tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toe-
komt.

3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan
wie als zodanig het stemrecht toekomt.

4. Aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders zijn verplicht aan de directie hun adressen op te geven.
5. Binnen een week nadat de vennootschap ter kennis is gekomen dat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één persoon worden gehou-

den danwel tot één huwelijksgemeenschap of één gemeenschap van een geregistreerd partnerschap behoren, dienen van die persoon respectievelijk van
een deelgenoot tot die huwelijksgemeenschap ten kantore van het handelsregister, naam, voornamen en woonplaats te worden opgegeven. De aande-
len gehouden door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet
mee. Onder kantoor van het handelsregister wordt in deze statuten verstaan het kantoor in het gebied waarvan de onderneming van de vennootschap
is gevestigd danwel in welk gebied de onderneming van de vennootschap haar hoofdvestiging heeft; indien aan de vennootschap geen onderneming 
toebehoort, geschiedt de nederlegging ten kantore van het handelsregister in het gebied waarvan de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

GEMEENSCHAP
Artikel 12.
Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of daarvoor toegekende certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten van die
gemeenschap de uit die aandelen, beperkte rechten of certificaten voortvloeiende rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij
tegenover de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen.



VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
Artikel 13.
1. De directie kan besluiten tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen. De verkrijging van niet volgestorte aandelen is nietig.
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap te allen tijde om niet verkrijgen. In andere gevallen mag de vennootschap volgestorte aandelen slechts ver-

krijgen indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de

wet moeten worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een

dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal;
c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden en in de mach-

tiging moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. Voor het vereiste in lid 2 onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgings-

prijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 anders
dan om niet niet toegestaan.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen geschiedt door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uit

gebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennoot-
schap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd
voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan
geen stemrecht uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhou-
ders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening
gehouden met aandelen, waarvoor krachtens de wet of de statuten geen stem kan worden uitgebracht.

7. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

IN PAND NEMEN EIGEN AANDELEN
Artikel 14.
De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
a. de in pand te nemen aandelen zijn volgestort;
b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer 

dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VAN AANDELEN EN
CERTIFICATEN
Artikel 15.
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken,
zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt
ook voor haar dochtermaatschappijen.

KAPITAALVERMINDERING
Artikel 16.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen

bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering
van het besluit zijn geregeld.
Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan
de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle 

aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van
het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

5. De vennootschap legt een besluit tot kapitaalvermindering neer ten kantore van het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister, teneinde schuldeisers in
de gelegenheid te stellen gedurende twee maanden na de in de volgende zin bedoelde aankondiging bij de rechtbank tegen de kapitaalvermindering in
verzet te komen. De vennootschap kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

6. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Indien verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht,
zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Een voor de kapitaalvermindering vereiste akte van statutenwijziging kan
niet eerder worden verleden.

7. Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen, behoeft zij
geen waarborg te geven en wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

8. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze
van uitvoering daarvan. Van het voorstel tot kapitaalvermindering dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kan
tore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering, die gedurende
die tijd daarvan kosteloos een afschrift kan verkrijgen.
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LEVERING VAN AANDELEN
Artikel 17.
1. Voor de levering van een aandeel, of van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats heb-

bende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid 1 bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst

worden uitgeoefend nadat de vennootschap de desbetreffende rechtshandeling heeft erkend danwel een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van
levering aan haar is betekend.

3. Erkenning door de vennootschap kan geschieden:
a. in de akte van levering, of
b. door het plaatsen van een gedagtekende verklaring op het daartoe overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte van levering, of
c. door eigener beweging de desbetreffende rechtshandeling in te schrijven in het aandeelhoudersregister.

BLOKKERINGSREGELING.
AANBIEDINGSPLICHT
Artikel 18.
1. Indien een aandeelhouder, niet zijnde de vennootschap zelf, aandelen wil overdragen dan wel krachtens een door hem gemaakt legaat moeten worden

overgedragen, dienen de betreffende aandelen eerst te koop te worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, met dien verstande dat een aan-
deelhouder zijn aandelen vrijelijk mag overdragen indien de andere aandeelhouders daartoe met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van dit
artikel hebben besloten.
Ten aanzien van overdracht van aandelen door de vennootschap vindt het bepaalde in artikel 13 lid 5 toepassing.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

2. Het aanbod moet aan de directie worden medegedeeld onder opgaaf van het aantal aandelen en de persoon aan wie de aandelen zullen worden over-
gedragen. De directie stelt van deze kennisgeving de aandeelhouders onverwijld in kennis.

3. De directie belegt tegen een datum niet later dan zes weken, nadat het aanbod door haar is ontvangen, een algemene vergadering.
4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder opgeven hoeveel aangeboden aandelen hij wenst te kopen.

Voor zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal houdt, kan zij slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde voor de aandelen gelden.
5. Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan worden aangeboden, verdeelt de directie, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde,

de aangeboden aandelen onder de gegadigden zoveel mogelijk in verhouding van hun bezit aan aandelen, met dien verstande, dat een gegadigde 
geen groter aantal kan krijgen dan waarop hij gereflecteerd heeft.

6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te dragen aandelen worden vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen
door partijen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank in het arrondissement waaronder de statutaire zetel van de vennootschap valt.
De deskundigen brengen hun rapport zo mogelijk binnen twee maanden na hun aanstelling aan de directie uit. De prijs van de over te dragen aandelen
dient gelijk te zijn aan hun waarde. De directie zal aan de deskundige(n) bij de prijsvaststelling haar volledige medewerking geven. Zodra de prijs aan de
directie bekend is, deelt zij die onverwijld aan partijen mede.

7. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap, tenzij de deskundigen naar redelijkheid anders bepalen.
8. Iedere gegadigde is bevoegd tot een maand nadat hij over de prijs van de aandelen in kennis is gesteld alsnog aan de directie mede te delen, dat hij zich

(gedeeltelijk) terugtrekt. De directie verdeelt dan de daardoor vrijgekomen aandelen overeenkomstig het in lid 5 bepaalde onder de overige gegadigden
en deelt het resultaat hiervan onverwijld aan partijen mede.

9. Indien de aanbiedingsplicht geldt maar niet alle aangeboden aandelen overeenkomstig het hiervoor bepaalde worden overgenomen, is de algemene ver-
gadering tot één maand nadat dat is komen vast te staan bevoegd een of meer derden aan te wijzen die alsdan het recht hebben de te koop aangebo-
den aandelen respectievelijk het resterend aantal te koop aangeboden aandelen over te nemen. De directie deelt die aanwijzing onverwijld aan de aan-
bieder mede.
Tenzij de prijs reeds is vastgesteld, is het bepaalde in lid 6 van toepassing.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen een maand nadat hem definitief bekend is, aan wie hij al de aangeboden aandelen kan ver-
kopen en tegen welke prijs. De aanbieder dient van een intrekking van zijn aanbod de directie van de vennootschap onverwijld in kennis te stellen.
Indien de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken komen, in afwijking van het bepaalde in lid 7, de kosten van de in lid 6 bedoelde deskundigen geheel
voor zijn rekening, ook indien de deskundigen anders hebben beslist.

11. Als tenslotte mocht vaststaan, dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder gedurende drie maanden
na die vaststelling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen, doch slechts aan de door hem aan de directie medegedeelde persoon.
Indien de overdracht aan bedoelde persoon geschiedt voor een lagere prijs dan voor de mede aandeelhouders op grond van deze blokkeringsregeling 
heeft gegolden, is de aanbieder verplicht de aandelen tegen deze lagere prijs opnieuw aan de mede aandeelhouders te koop aan te bieden. Het bepaal-
de in de vorige zin geldt niet bij schenking van aandelen.

12. Indien de aanbieder met de levering van de ingevolge dit artikel over te dragen aandelen in gebreke blijft is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd
namens hem de levering te bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennootschap.

13. De gezamenlijke aandeelhouders kunnen besluiten, mits schriftelijk, dat het hiervoor bepaalde omtrent de aanbieding van aandelen in het desbetreffen-
de geval achterwege kan blijven; de aanbieder is dan bevoegd zijn aandelen binnen drie maanden vrijelijk over te dragen.

Artikel 19.
1. In geval een aandeelhouder overlijdt of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of een aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt

te bestaan of aandelen in het kader van een splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek doet overgaan, moeten alle aandelen van de betref-
fende aandeelhouder te koop worden aangeboden; in geval van een splitsing dienen de aandelen te worden aangeboden die in het kader daarvan over-
gaan. Deze verplichting geldt ook voor de deelgenoten van een te verdelen gemeenschap waartoe aandelen behoren. De hiervoor bedoelde verplichting
tot aanbieding geldt niet bij een fusie in de zin van artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh Burgerlijk-
Wetboek.
De verplichting vervalt wat betreft de verdeling van een gemeenschap, indien en voor zover de aandelen worden toebedeeld aan de deelgenoot van wiens
zijde de aandelen destijds in de gemeenschap waren gevallen.

2. Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1 bepaalde, aandelen te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het aanbod verplicht zijn, daar-
van binnen een maand mededeling doen aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze mededeling geldt als aanbod in de zin van het vori-
ge artikel.

34



35

De verplichting tot aanbieding van de aandelen heeft niet tot gevolg dat gedurende het bestaan van de verplichting de aan de aandelen verbonden rech-
ten niet kunnen worden uitgeoefend.

3. Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel bepaalde, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. het aanbod niet kan worden ingetrokken;
b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan, dat niet al de betreffende aandelen tegen contante betaling worden gekocht.

4. Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling als bedoeld in lid 2 niet tijdig is voldaan, is de vennootschap, mits zij de betreffende aandeel-
houder dan wel zijn rechtsopvolgers in gebreke heeft gesteld, onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen, overeenkomstig het in dit artikel 
bepaalde te koop aan te bieden en in eigendom over te dragen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennoot-
schap. De vennootschap zal er voor zorgdragen dat de aandeelhouder de koopprijs van de vervreemde aandelen, onder aftrek van de gemaakte kosten,
onverwijld ontvangt.

BESTUUR
Artikel 20.
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren. 
2. De directie kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen voor de verdeling van haar taken.
3. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van de directeuren ter

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een directeur kan zich ter vergadering door een mede directeur doen vertegenwoordigen. Iedere directeur
brengt één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering 

4. De directie kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle directeuren zich omtrent het voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder
begrepen per elektronische gegevensdrager.

5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit
of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-
nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde van het bedrag van de acti-

va volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelich-
ting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde kan de algemene vergadering kan directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten
nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld. .

DIRECTEUREN
Artikel 21.
1. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. Een

rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. De algemene vergadering kan aan één of meer van de directeuren de titel algemeen directeur of enige
andere titel verlenen.

2. De schorsing van een directeur geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de algemene vergadering voor de afloop van die periode heeft besloten de ter-
mijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen.
De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten
bijstaan.
Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste directeur te ontslaan dan wel indien een schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt
de schorsing.

BELONING
Artikel 22.
1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van beloning van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering stelt de beloning en de overige voor¬waarden met betrekking tot de werkzaamheden van de directeuren vast.

ONTSTENTENIS OF BELET
Artikel 23.
Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren een daar-
toe door de algemene vergadering aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is belast. 

VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE
Artikel 24.
1. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de vennootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door de directie, hetzij door een

algemeen directeur afzonderlijk, hetzij door twee gezamenlijk handelende directeuren.
Indien er slechts een directeur in functie is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die directeur.

2. Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap kan hij niettemin de vennootschap vertegenwoordigen.
3. De directie kan aan één of meer personen doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; de directie kan aan één of meer directeuren ver-

tegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zodanig, met inachtneming van zijn volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te verte-
genwoordigen. De directie kan voorts aan gevolmachtigden een titel verlenen. De directie zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoor-
digingsbevoegdheid opgave doen bij het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister.

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwe-
lijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waar-
bij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, dienen schriftelijk te worden vastgelegd, tenzij
de handelingen onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. De aandelen gehouden door de ven-
nootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet mee.
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25.
1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.
2. De agenda voor deze vergadering bevat, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie;
b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
c. goedkeuring van het door de directie gevoerde beleid in de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken
blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt.

3. De agenda bevat voorts de onderwerpen waarvan de behandeling tijdig schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders,
die alleen of gezamelijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Het verzoek moet door de directie van de vennootschap niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering zijn ontvangen. Indien het zwaar
wichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, kan de directie besluiten het onderwerp niet op de agenda te plaatsen.

4. Het onderwerp in lid 2 sub a bedoeld kan op de agenda achterwege blijven indien de artikelen 2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor
de vennootschap gelden. Het onderwerp in lid 2 sub b respectievelijk sub c bedoeld kan op de agenda achterwege blijven indien de algemene vergade-
ring heeft besloten de termijn waarbinnen de jaarrekening dient te worden opgemaakt wegens bijzondere omstandigheden met ten hoogste zes maan-
den te verlengen, dan wel een voorstel daartoe op de agenda staat vermeld.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 26.
1. Naast de jaarvergadering kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden.
2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kunnen besluiten een buitengewone vergadering te houden.
3. Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden gehouden op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders en/of certificaathou-

ders, vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, dat onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de
directie is gericht. In dat geval dient de vergadering binnen zes weken te worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kun-
nen beleggen, dit met inachtneming van het in deze statuten omtrent oproeping bepaalde.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN PLAATS VAN DE VERGADERING
Artikel 27.
1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de directie dan wel door een directeur.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering door middel van oproe¬pingsbrieven. De oproepingsbrieven zijn

gericht aan de aandeelhouders en de certificaathou¬ders. De oproepingsbrieven voor een algemene vergadering vermelden dag, uur en de plaats van
de vergadering, alsmede de agenda met de te behandelen onderwerpen.

3. Is de oproeping tot een vergadering niet of niet juist geschied, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Hetzelfde geldt ten aanzien van een voorstel dat niet op de agen-
da van de vergadering staat vermeld.

4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal
vertegenwoordigd is.

STEMRECHT
Artikel 28.
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij op grond van deze statuten een grotere meerderheid is

voorgeschreven.
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van niet ondertekende, gesloten stembiljetten, tenzij geen van de stemgerech-

tigden zich tegen een mondelinge stemming verzet.
Blanco en ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde.

4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de algemene vergadering besluit de beslissing op te dragen aan een bindend adviseur, aan te
wijzen door het Nederlands Arbitrage Instituut. In dat geval is eerst een besluit genomen, zodra die adviseur heeft beslist.
Indien over het voorstel tot opdracht van de beslissing aan de adviseur de stemmen staken, geldt dat voorstel als aangenomen.

5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
6. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in die vergadering een raadgevende stem.

LEIDING ALGEMENE VERGADERING EN NOTULEN
Artikel 29.
1. De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering aan. De directie wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de algemene vergade-

ring anders besluit.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk in opdracht van de secretaris van die vergadering notulen gehouden. Notulen worden

vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.
3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde notarieel proces verbaal wordt opgemaakt. Een directeur

of één of meer aandeelhouders vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal kunnen het opmaken van een proces-
verbaal verlangen. De kosten van een proces verbaal komen voor rekening van de vennootschap.

4. De notulen of het proces verbaal liggen binnen redelijke termijn na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aan-
deelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kost-
prijs.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
Artikel 30.
1 Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen ook

buiten vergadering (schriftelijk) nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
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Een dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk, daaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, ten gunste van het
desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht.

2. Indien een besluit buiten vergadering is genomen, wordt de directie van de vennootschap daarvan ten spoedigste door een door de stemgerechtigden uit
hun midden aan te wijzen persoon in kennis gesteld, onder overlegging van de geschriften waaruit van het besluit blijkt. Ten aanzien van deze geschrif-
ten vindt het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR
Artikel 31.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN
Artikel 32.
1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden

door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter-
inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen
2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

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

3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering ligt de jaar-
rekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten kantore van de vennootschap ter inzage voor
de aandeelhouders en de certificaathouders die de stukken aldaar kunnen inzien en allen daarvan kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.

4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ACCOUNTANT
Artikel 33.
1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaar-

rekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de
wet dat verlangt.
Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een andere deskundige
dan een accountant verlenen.

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie daartoe bevoegd.
De aan de deskundige verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft
verleend.

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening weer.

4. De directie kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere deskundige op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

WINST
Artikel 34.
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen

vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 6 bepaalde geen stem mag worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering niet mee, tenzij op de aan-
delen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te vervallen.

4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden.
5. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum bepaalt.
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar.
7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

INTERIMDIVIDEND
Artikel 35.
De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te doen, mits aan het bepaalde in artikel 34 lid 2 is voldaan blijkens een tussentijd-
se vermogensopstelling.
Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend
wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermo-
gensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handels-
register neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 36.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie, tot splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap. Deze beslui-

ten kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering,
waarin ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; in geval van een besluit tot splitsing als bedoeld in
artikel 2:334 cc Burgerlijk Wetboek dient evenwel ter vergadering ten minste een gedeelte van vijfennegentig procent van het geplaatste aandelenkapi-
taal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

2. Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde komt waarvoor een quorum geldt van ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapi-
taal, dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste vijftien en ten hoogste der-
tig dagen na de eerste vergadering, waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte
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van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwe¬zig of vertegenwoordigd kapitaal. 
3. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergade-

ring aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap

ter inzage te worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een afschrift
kan verkrijgen.

VEREFFENING
Artikel 37.
1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering geschiedt de vereffening van het vermogen door de directeuren, ten

zij de algemene vergadering anders beslist.
2. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van

haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
3. De bepalingen in deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van  directeuren en de vertegenwoordiging van de vennootschap zijn

van overeenkomstige toepassing op respectievelijk voor de vereffenaars. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht
tijdens de vereffening.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato
van hun aandelenbezit.

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven berusten onder de persoon
daartoe door de vereffenaars benoemd.

SLOTBEPALING
Artikel 38.
In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, beslist de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaart de comparant:
a. het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro ( € 45.000,00), verdeeld in vijfenveertig (45) aandelen van nominaal eenduizend

euro ( € 1.000,00);
b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor alle aandelen;
c. op de aandelen wordt in geld gestort;
d. voor zover de storting op de geplaatste aandelen reeds heeft plaatsgevonden, wordt deze door de vennootschap aanvaard;

de bankverklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek
wordt aan deze akte gehecht;

e. voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de vennootschap benoemd: de oprichter;
f. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend en zes.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, welke aan deze akte wordt gehecht.
Van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op twee juni tweeduizend zes de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie, nummer
N.V. 1381.223; de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte
voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
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Statuten Stichting Obligatiehouders SDF

Heden, 20 juli 2005,
verschijnt voor mij, mr. Jacobus Pieter Dierkens Schuttevaer, notaris te Utrecht:
de heer Dominicus van Dijck, wonende te Bilthoven, Vermeerlaan 11 (postcode 3723 EM), geboren te Zeist op twee december negentienhonderd zevenenveertig,
paspoortnummer: N95370592, gehuwd,
ten dezen handelemde als gevolmachtigde van
Prof.Dr.P.Schnabel, 
Prof.Mr.L.H.A.J.M.Quant , 
Ing. D. Lindenbergh MBA, 
T. ter Hoeven.

De comparant verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders SDF.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: 
het ten behoeve van obligatiehouders optreden als houder der obligaties met betrekking tot obligatieleningen die wordt uitgegeven door de naamloze vennoot-
schappen van  Schild Holland Fonds, statutair gevestigd te Hilversum, danwel een rechtsopvolger onder algemene titel (hierna ook: het Fonds) en welke obliga-
tieleningen geheel of gedeeltelijk wordt gesecureerd door een recht van (tweede) hypotheek en/of soortgelijke zekerheden en het uitvoeren van alle voorkomen-
de werkzaamheden als bewaarder voor zover het betreft gemelde obligatieleningen. 
Als zodanig kan de stichting zekerheden aanvaarden, houden en uitwinnen voor zover deze zijn gesteld ten behoeve van obligatiehouders en voorts kan de stich-
ting gelden ontvangen, bewaren en betalen van en aan het Fonds, de obligatiehouders en betrokken derden, alsmede al hetgeen met vorenstaande in de 
ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

BESTUUR
Artikel 3.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie (3) personen.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.

Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door zijn ontslag door de rechtbank;
e. indien het bestuur uit meer dan drie (3) bestuurders bestaat door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met

algemene stemmen van de overige bestuurders.
f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.

7. Indien het bestuur te eniger tijd geheel komt te ontbreken zonder dat in de vervulling van de vacatures is voorzien, zullen de in artikel 2 genoemde obli-
gatiehouders in een vergadering drie (3) of meer nieuwe bestuurders benoemen. Dit besluit dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aantal obligatiehouders. De voorwaarden van de in artikel 2 gemelde obligatie-
lening geven de wijze van oproeping en vergaderen aan. 

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING
Artikel 4.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan

anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot het

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-
heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder een vergoeding. 
4. Kosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.

BESLUITVORMING
Artikel 5.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal

per vier maanden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwel namens deze(n) door

de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Bijlage 2
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Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping
is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. 

Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
5. Iedere bestuurder heeft één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uit
gebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het

bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secreta-
ris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos
verstrekt.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitge-
sproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoor-
den door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die vo-
l macht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen. 

VERGADERING van OBLIGATIEHOUDERS
Artikel 7.
Vergaderingen van obligatiehouders worden door de stichting bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, zulks met inachtneming van het bepaalde
in de lening- en trustvoorwaarden.

REGLEMENTEN
Artikel 8.
1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt 

geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 9, leden 1 en 2, overeenkomstige 

toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort-

vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting
van de stichting te maken en op papier te stellen.

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wij
zen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt
de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

6. De in dit artikel genoemde stukken liggen na vaststelling ter inzage ten kantore van de stichting voor de in artikel 2 genoemde obligatiehouders. 
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid

van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergade-
ring, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet
later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechts-
geldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
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wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële

akte te verlijden.

ONTBINDING
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uit

gaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.

4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ont-
slag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

5. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur

aangewezen persoon.

SLOTBEPALING
Artikel 12.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 13.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer prof. dr. P. Schnabel, voorzitter;
2. de heer prof. mr. L.H.A.J.M. Quant,  secretaris;
3. de heer T. ter Hoeven, penningmeester;
4. de heer ing. D.Lindenbergh MBA.

Voorts verklaart de comparant dat het eerste boekjaar van de stichting 
eindigt op eenendertig december tweeduizendvijf.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte
voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
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OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V.
Heden, negen juni tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
mevrouw Marita Wendy van der Zee, geboren te Utrecht op zestien december negentienhonderd vijfenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
CG Utrecht, Maliebaan 81, te dezen handelend als gevolmachtigde van:
de naamloze vennootschap: Schild Holland Fonds N.V., statutair gevestigd te Utrecht, adres Utrechtseweg 63 te 1213 TL Hilversum, ingeschreven in het 
handelsregister te Hilversum onder nummer 32104940.
De comparant verklaart bij deze akte op te richten een naamloze vennootschap en daartoe de navolgende statuten vast te stellen:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
1. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen,

alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
2. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden; en 
3. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties

en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm dan ook,
zomede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

KAPITAAL
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro ( € 225.000,00), verdeeld in tweehonderd vijfentwintig
(225) aandelen van eenduizend euro ( € 1.000,00) nominaal.

AANDELEN
Artikel 4.
1. De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Is de som van het geplaatste deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden geringer dan het laatst vastgestel-

de wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

UITGIFTE VAN AANDELEN
Artikel 5.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders   hierna te noemen: de algemene vergadering   besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voor-

waarden en de koers van uitgifte vast.
2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het

handelsregister.
4. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister.
5. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uit-

geven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VOORKEURSRECHT
Artikel 6.
1. Bij uitgifte van aandelen  ook tegen inbreng anders dan in geld  hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht, onverminderd het bepaalde in de laatste

zin van dit lid en het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
Een aandeelhouder heeft een voorkeursrecht naar rato van zijn bezit aan aandelen.
Indien een aandeelhouder niet of niet volledig van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, hebben de overige aandeelhouders ook een voorkeursrecht op de
door hem niet opgeëiste aandelen.
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

2. De algemene vergadering kan per uitgifte besluiten het voorkeursrecht geheel of gedeeltelijk ter zijde te stellen. In het voorstel hiertoe moeten de rede-
nen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee/derde gedeel-
te van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

3. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle

aandeelhouders.
5. De algemene vergadering stelt de periode vast waarbinnen het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend; deze periode is tenminste twee weken na de dag

van verzending van de in het vorige lid bedoelde aankondiging.
6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met dien verstande dat aandeel-

houders geen voorkeursrecht hebben op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aande-
len uitoefent.

Bijlage 3
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STORTING
Artikel 7.
1. Aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke volstorting worden uitgegeven.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een inbreng in natura is overeengekomen. Storting in vreemd geld is toegestaan, mits met

toestemming van de directie van de vennootschap.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
Artikel 8.
1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
2. De aandeelhouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder als zodanig het stemrecht op de aandelen doen toekomen.

Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan hem als zodanig het stemrecht
alleen toekomen voor zover de algemene vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

3. Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor zover dat aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts op de verkrijger overgaan
indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien een ander in de rechten van een pandhouder treedt aan wie als zodanig het stem-
recht op de verpande aandelen toekomt.

4. De vruchtgebruiker en pandhouder die als zodanig stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met mede-
werking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, als in artikel 9 bedoeld.

CERTIFICATEN EN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 9.
1. De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten.
2. Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen de rechten uitoefenen welke de wet aan hen toekent. Deze rech-

ten zijn onder meer het recht tot de algemene vergadering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en het 
recht op inzage van de jaarstukken van de vennootschap, alsook om daar afschriften van te verkrijgen.
Zodanige certificaathouders zijn niet gerechtigd in de algemene vergadering stem uit te brengen.

3. Onder het begrip certificaathouders wordt hierna in de statuten verstaan:
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie als 
zodanig het stemrecht op aandelen toekomt.

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN
Artikel 10.
1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij brief, al dan niet aangetekend.

Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen.
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

2. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opne-
ming in de oproepingsbrieven.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS EN OPGAVE AANDEELHOUDER
BIJ HANDELSREGISTER
Artikel 11.
1. De directie van de vennootschap 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 van de levering of betekening van de akte alsmede het op ieder aandeel
gestorte bedrag.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met ver-
melding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hun als zodanig het
stemrecht of de rechten van een certificaathouder daarop toekomen.

2. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking
tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toe-
komt.

3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan
wie als zodanig het stemrecht toekomt.

4. Aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders zijn verplicht aan de directie hun adressen op te geven.
5. Binnen een week nadat de vennootschap ter kennis is gekomen dat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één persoon worden gehou-

den danwel tot één huwelijksgemeenschap of één gemeenschap van een geregistreerd partnerschap behoren, dienen van die persoon respectievelijk van
een deelgenoot tot die huwelijksgemeenschap ten kantore van het handelsregister, naam, voornamen en woonplaats te worden opgegeven. De aan-
delen gehouden door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet
mee.
Onder kantoor van het handelsregister wordt in deze statuten verstaan het kantoor in het gebied waarvan de onderneming van de vennootschap is geves-
tigd danwel in welk gebied de onderneming van de vennootschap haar hoofdvestiging heeft; indien aan de vennootschap geen onderneming toebehoort,
geschiedt de nederlegging ten kantore van het handelsregister in het gebied waarvan de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

GEMEENSCHAP
Artikel 12.
Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of daarvoor toegekende certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten van die
gemeenschap de uit die aandelen, beperkte rechten of certificaten voortvloeiende rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegen-
over de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen.
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VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
Artikel 13.
1. De directie kan besluiten tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen. De verkrijging van niet volgestorte aandelen is nietig.
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap te allen tijde om niet verkrijgen. In andere gevallen mag de vennootschap volgestorte aandelen slechts ver-

krijgen indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de 

wet moeten worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een 

dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal;
c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden en in de machti-

ging moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. Voor het vereiste in lid 2 onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgings

prijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 anders
dan om niet niet toegestaan.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen geschiedt door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uit-

gebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennoot-
schap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd
voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan
geen stemrecht uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhou-
ders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening
gehouden met aandelen, waarvoor krachtens de wet of de statuten geen stem kan worden uitgebracht.

7. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

IN PAND NEMEN EIGEN AANDELEN
Artikel 14.
De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
a. de in pand te nemen aandelen zijn volgestort;
b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer

dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VAN AANDELEN EN CERTIFICATEN
Artikel 15.
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrek-
ken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod
geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

KAPITAALVERMINDERING
Artikel 16.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen

bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering
van het besluit zijn geregeld.
Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan
de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle

aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van
het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

5. De vennootschap legt een besluit tot kapitaalvermindering neer ten kantore van het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister, teneinde schuldeisers in
de gelegenheid te stellen gedurende twee maanden na de in de volgende zin bedoelde aankondiging bij de rechtbank tegen de kapitaalvermindering in
verzet te komen. De vennootschap kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

6. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Indien verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht,
zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Een voor de kapitaalvermindering vereiste akte van statutenwijziging kan
niet eerder worden verleden.

7. Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen, behoeft zij
geen waarborg te geven en wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

8. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze
van uitvoering daarvan. Van het voorstel tot kapitaalvermindering dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kan
tore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering, die gedurende
die tijd daarvan kosteloos een afschrift kan verkrijgen.

LEVERING VAN AANDELEN
Artikel 17.
1. Voor de levering van een aandeel, of van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats heb-

bende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
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2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid 1 bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst
worden uitgeoefend nadat de vennootschap de desbetreffende rechtshandeling heeft erkend danwel een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van
levering aan haar is betekend.

3. Erkenning door de vennootschap kan geschieden:
a. in de akte van levering, of
b. door het plaatsen van een gedagtekende verklaring op het daartoe overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte van levering, of
c. door eigener beweging de desbetreffende rechtshandeling in te schrijven in het aandeelhoudersregister.

BLOKKERINGSREGELING.
AANBIEDINGSPLICHT
Artikel 18.
1. Indien een aandeelhouder, niet zijnde de vennootschap zelf, aandelen wil overdragen dan wel krachtens een door hem gemaakt legaat moeten worden

overgedragen, dienen de betreffende aandelen eerst te koop te worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, met dien verstande dat een aan-
deelhouder zijn aandelen vrijelijk mag overdragen indien de andere aandeelhouders daartoe met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van dit
artikel hebben besloten.
Ten aanzien van overdracht van aandelen door de vennootschap vindt het bepaalde in artikel 13 lid 5 toepassing.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

2. Het aanbod moet aan de directie worden medegedeeld onder opgaaf van het aantal aandelen en de persoon aan wie de aandelen zullen worden over-
gedragen. De directie stelt van deze kennisgeving de aandeelhouders onverwijld in kennis.

3. De directie belegt tegen een datum niet later dan zes weken, nadat het aanbod door haar is ontvangen, een algemene vergadering.
4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder opgeven hoeveel aangeboden aandelen hij wenst te kopen.

Voor zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal houdt, kan zij slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde voor de aandelen gelden.
5. Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan worden aangeboden, verdeelt de directie, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde,

de aangeboden aandelen onder de gegadigden zoveel mogelijk in verhouding van hun bezit aan aandelen, met dien verstande, dat een gegadigde
geen groter aantal kan krijgen dan waarop hij gereflecteerd heeft.

6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te dragen aandelen worden vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen
door partijen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzieningenrech
ter van de rechtbank in het arrondissement waaronder de statutaire zetel van de vennootschap valt.
De deskundigen brengen hun rapport zo mogelijk binnen twee maanden na hun aanstelling aan de directie uit. De prijs van de over te dragen aandelen
dient gelijk te zijn aan hun waarde. De directie zal aan de deskundige(n) bij de prijsvaststelling haar volledige medewerking geven. Zodra de prijs aan de
directie bekend is, deelt zij die onverwijld aan partijen mede.

7. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap, tenzij de deskundigen naar redelijkheid anders bepalen.
8. Iedere gegadigde is bevoegd tot een maand nadat hij over de prijs van de aandelen in kennis is gesteld alsnog aan de directie mede te delen, dat hij zich

(gedeeltelijk) terugtrekt. De directie verdeelt dan de daardoor vrijgekomen aandelen overeenkomstig het in lid 5 bepaalde onder de overige gegadigden
en deelt het resultaat hiervan onverwijld aan partijen mede.

9. Indien de aanbiedingsplicht geldt maar niet alle aangeboden aandelen overeenkomstig het hiervoor bepaalde worden overgenomen, is de algemene ver-
gadering tot één maand nadat dat is komen vast te staan bevoegd een of meer derden aan te wijzen die alsdan het recht hebben de te koop aangebo-
den aandelen respectievelijk het resterend aantal te koop aangeboden aandelen over te nemen. De directie deelt die aanwijzing onverwijld aan de aan-
bieder mede.
Tenzij de prijs reeds is vastgesteld, is het bepaalde in lid 6 van toepassing.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen een maand nadat hem definitief bekend is, aan wie hij al de aangeboden aandelen kan ver-
kopen en tegen welke prijs. De aanbieder dient van een intrekking van zijn aanbod de directie van de vennootschap onverwijld in kennis te stellen.
Indien de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken komen, in afwijking van het bepaalde in lid 7, de kosten van de in lid 6 bedoelde deskundigen geheel
voor zijn rekening, ook indien de deskundigen anders hebben beslist.

11. Als tenslotte mocht vaststaan, dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder gedurende drie maanden
na die vaststelling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen, doch slechts aan de door hem aan de directie medegedeelde persoon.
Indien de overdracht aan bedoelde persoon geschiedt voor een lagere prijs dan voor de mede aandeelhouders op grond van deze blokkeringsregeling
heeft gegolden, is de aanbieder verplicht de aandelen tegen deze lagere prijs opnieuw aan de mede aandeelhouders te koop aan te bieden. Het bepaal-
de in de vorige zin geldt niet bij schenking van aandelen.

12. Indien de aanbieder met de levering van de ingevolge dit artikel over te dragen aandelen in gebreke blijft is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd
namens hem de levering te bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennootschap.

13. De gezamenlijke aandeelhouders kunnen besluiten, mits schriftelijk, dat het hiervoor bepaalde omtrent de aanbieding van aandelen in het desbetreffen-
de geval achterwege kan blijven; de aanbieder is dan bevoegd zijn aandelen binnen drie maanden vrijelijk over te dragen.

Artikel 19.
11. In geval een aandeelhouder overlijdt of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of een aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt

te bestaan of aandelen in het kader van een splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek doet overgaan, moeten alle aandelen van de betref-
fende aandeelhouder te koop worden aangeboden; in geval van een splitsing dienen de aandelen te worden aangeboden die in het kader daarvan over-
gaan. Deze verplichting geldt ook voor de deelgenoten van een te verdelen gemeenschap waartoe aandelen behoren. De hiervoor bedoelde verplichting
tot aanbieding geldt niet bij een fusie in de zin van artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh Burgerlijk
Wetboek.
De verplichting vervalt wat betreft de verdeling van een gemeenschap, indien en voor zover de aandelen worden toebedeeld aan de deelgenoot van wiens
zijde de aandelen destijds in de gemeenschap waren gevallen.

2. Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1 bepaalde, aandelen te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het aanbod verplicht zijn, daar-
van binnen een maand mededeling doen aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze mededeling geldt als aanbod in de zin van het vori-
ge artikel.
De verplichting tot aanbieding van de aandelen heeft niet tot gevolg dat gedurende het bestaan van de verplichting de aan de aandelen verbonden rech-
ten niet kunnen worden uitgeoefend.

3. Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel bepaalde, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. het aanbod niet kan worden ingetrokken;
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b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan, dat niet al de betreffende aandelen tegen contante betaling worden gekocht.
4. Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling als bedoeld in lid 2 niet tijdig is voldaan, is de vennootschap, mits zij de betreffende aandeel-

houder dan wel zijn rechtsopvolgers in gebreke heeft gesteld, onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen, overeenkomstig het in dit artikel
bepaalde te koop aan te bieden en in eigendom over te dragen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennoot-
schap. 
De vennootschap zal er voor zorgdragen dat de aandeelhouder de koopprijs van de vervreemde aandelen, onder aftrek van de gemaakte kosten, onver-
wijld ontvangt.

BESTUUR
Artikel 20.
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren. 
2. De directie kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen voor de verdeling van haar taken.
3. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van de directeuren ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een directeur kan zich ter vergadering door een mede directeur doen vertegenwoordigen. Iedere directeur
brengt één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering 

4. De directie kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle directeuren zich omtrent het voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder
begrepen per elektronische gegevensdrager.

5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit 
of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-

nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking
of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde van het bedrag van de acti-
va volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met 
toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde kan de algemene vergadering kan directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten
nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld. 

DIRECTEUREN
Artikel 21.
1. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. Een

rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. De algemene vergadering kan aan één of meer van de directeuren de titel algemeen directeur of enige
andere titel verlenen.

2. De schorsing van een directeur geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de algemene vergadering voor de afloop van die periode heeft besloten de ter-
mijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen.
De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten
bijstaan.
Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste directeur te ontslaan dan wel indien een schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt
de schorsing.

BELONING
Artikel 22.
1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van beloning van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering stelt de beloning en de overige voor¬waarden met betrekking tot de werkzaamheden van de directeuren vast.

ONTSTENTENIS OF BELET
Artikel 23.
Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren een daar-
toe door de algemene vergadering aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is belast. 

VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE
Artikel 24.
1. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de vennootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door de directie, hetzij door een 

algemeen directeur afzonderlijk, hetzij door twee gezamenlijk handelende directeuren.
Indien er slechts een directeur in functie is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die directeur.

2. Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap kan hij niettemin de vennootschap vertegenwoordigen.
3. De directie kan aan één of meer personen doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; de directie kan aan één of meer directeuren ver-

tegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zodanig, met inachtneming van zijn volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te verte-
genwoordigen. De directie kan voorts aan gevolmachtigden een titel verlenen. De directie zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigings-
bevoegdheid opgave doen bij het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister.

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwe-
lijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waar
bij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, dienen schriftelijk te worden vastgelegd, tenzij
de handelingen onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. De aandelen gehouden door de ven-
nootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet mee.
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25.
1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.
2. De agenda voor deze vergadering bevat, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie;
b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
c. goedkeuring van het door de directie gevoerde beleid in de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken
blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt.

3. De agenda bevat voorts de onderwerpen waarvan de behandeling tijdig schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders,
die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Het verzoek moet door de directie van de vennootschap niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering zijn ontvangen. Indien het zwaar-
wichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, kan de directie besluiten het onderwerp niet op de agenda te plaatsen.

4. Het onderwerp in lid 2 sub a bedoeld kan op de agenda achterwege blijven indien de artikelen 2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk Wetboek
voor de vennootschap gelden. Het onderwerp in lid 2 sub b respectievelijk sub c bedoeld kan op de agenda achterwege blijven indien de algemene ver-
gadering heeft besloten de termijn waarbinnen de jaarrekening dient te worden opgemaakt wegens bijzondere omstandigheden met ten hoogste zes 
maanden te verlengen, dan wel een voorstel daartoe op de agenda staat vermeld.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 26.
1. Naast de jaarvergadering kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden.
2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kunnen besluiten een buitengewone vergadering te houden.
3. Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden gehouden op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders en/of certificaat

houders, vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, dat onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de
directie is gericht. In dat geval dient de vergadering binnen zes weken te worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kun-
nen beleggen, dit met inachtneming van het in deze statuten omtrent oproeping bepaalde.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN PLAATS VAN DE VERGADERING
Artikel 27.
1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de directie dan wel door een directeur.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering door middel van oproe¬pingsbrieven. De oproepingsbrieven zijn

gericht aan de aandeelhouders en de certificaathouders. De oproepingsbrieven voor een algemene vergadering vermelden dag, uur en de plaats van
de vergadering, alsmede de agenda met de te behandelen onderwerpen.

3. Is de oproeping tot een vergadering niet of niet juist geschied, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Hetzelfde geldt ten aanzien van een voorstel dat niet op de agen-
da van de vergadering staat vermeld.

4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal
vertegenwoordigd is.

STEMRECHT
Artikel 28.
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij op grond van deze statuten een grotere meerderheid is

voorgeschreven.
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van niet ondertekende, gesloten stembiljetten, tenzij geen van de stemgerech-

tigden zich tegen een mondelinge stemming verzet.
Blanco en ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde.

4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de algemene vergadering besluit de beslissing op te dragen aan een bindend adviseur, aan te
wijzen door het Nederlands Arbitrage Instituut. In dat geval is eerst een besluit genomen, zodra die adviseur heeft beslist.
Indien over het voorstel tot opdracht van de beslissing aan de adviseur de stemmen staken, geldt dat voorstel als aangenomen.

5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
6. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in die vergadering een raadgevende stem.

LEIDING ALGEMENE VERGADERING EN NOTULEN
Artikel 29.
1. De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering aan. De directie wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de algemene vergade-

ring anders besluit.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk in opdracht van de secretaris van die vergadering notulen gehouden. Notulen worden

vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.
3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde notarieel proces verbaal wordt opgemaakt. Een directeur

of één of meer aandeelhouders vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal kunnen het opmaken van een proces-
verbaal verlangen. De kosten van een proces verbaal komen voor rekening van de vennootschap.

4. De notulen of het proces verbaal liggen binnen redelijke termijn na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aan-
deelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kost-
prijs.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
Artikel 30.
1 .Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen ook

buiten vergadering (schriftelijk) nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
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Een dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk, daaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, ten gunste van het
desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht.

2. Indien een besluit buiten vergadering is genomen, wordt de directie van de vennootschap daarvan ten spoedigste door een door de stemgerechtigden uit
hun midden aan te wijzen persoon in kennis gesteld, onder overlegging van de geschriften waaruit van het besluit blijkt. Ten aanzien van deze geschrif-
ten vindt het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR
Artikel 31.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN
Artikel 32.
1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden

door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter
inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen
2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

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

3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering ligt de jaar-
rekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten kantore van de vennootschap ter inzage voor
de aandeelhouders en de certificaathouders die de stukken aldaar kunnen inzien en allen daarvan kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.

4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ACCOUNTANT
Artikel 33.
1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaar

rekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de 
wet dat verlangt.
Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een andere deskun-
dige dan een accountant verlenen.

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie daartoe bevoegd.
De aan de deskundige verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft
verleend.

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening weer.

4. De directie kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere deskundige op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

WINST
Artikel 34.
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen

vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 6 bepaalde geen stem mag worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering niet mee, tenzij op de aande-
len een recht van vruchtgebruik of een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te vervallen.

4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden.
5. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum bepaalt.
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar.
7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

INTERIMDIVIDEND
Artikel 35.
De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te doen, mits aan het bepaalde in artikel 34 lid 2 is voldaan blijkens een tussentijd-
se vermogensopstelling.
Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend
wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermo-
gensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handels-
register neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 36.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie, tot splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap. Deze beslui-

ten kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering,
waarin ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; in geval van een besluit tot splitsing als bedoeld in
artikel 2:334 cc Burgerlijk Wetboek dient evenwel ter vergadering ten minste een gedeelte van vijfennegentig procent van het geplaatste aandelenkapi-
taal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

2. Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde komt waarvoor een quorum geldt van ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapi-
taal, dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste vijftien en ten hoogste der-
tig dagen na de eerste vergadering, waarin het desbe¬treffende besluit kan worden genomen met een meer¬derheid van tenminste drie/vierde gedeelte
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van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwe¬zig of vertegenwoordigd kapitaal. 
3. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergade-

ring aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap

ter inzage te worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos
een afschrift kan verkrijgen.

VEREFFENING
Artikel 37.
1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering geschiedt de vereffening van het vermogen door de directeuren, ten

zij de algemene vergadering anders beslist.
2. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van

haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
3. De bepalingen in deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van  directeuren en de vertegenwoordiging van de vennootschap zijn

van overeenkomstige toepassing op respectievelijk voor de vereffenaars. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht
tijdens de vereffening.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato
van hun aandelenbezit.

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven berusten onder de persoon
daartoe door de vereffenaars benoemd.

SLOTBEPALING
Artikel 38.
In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, beslist de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaart de comparant:
a. het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro ( € 45.000,00), verdeeld in vijfenveertig (45) aandelen van nominaal eenduizend

euro ( € 1.000,00);
b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor alle aandelen;
c. op de aandelen wordt in geld gestort;
d. voor zover de storting op de geplaatste aandelen reeds heeft plaatsgevonden, wordt deze door de vennootschap aanvaard;

de bankverklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek
wordt aan deze akte gehecht;

e. voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de vennootschap benoemd: de oprichter;
f. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend en zes.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, welke aan deze akte wordt gehecht.
Van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op twee juni tweeduizend zes de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, 
Ministerie van Justitie, nummer N.V. 1381.220; 
de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte
voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
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LENING- EN TRUSTVOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIELENING 
UITGEGEVEN DOOR

SCHILD DUITSLAND DÜSSELDORF OBLIGATIEFONDS N.V.

DEFINITIES

Aanvangsdatum
De datum waarop de Obligatielening aanvangt, te weten op 8 augustus 2006.

Bank
West Immobilien Bank die middels een hypothecaire geldlening van € 1.950.000 het Project mede zal financieren.

Belastingen
Huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook 
verschuldigd ter zake van enige betaling ter zake van de Obligaties door de Uitgevende instelling aan 
een  Obligatiehouder (“Belastingen”).

Doorlening
De lening tussen SDD2V en de Uitgevende Instelling zoals opgenomen in de Prospectus als Bijlage 6, door middel waarvan de gelden verkregen door de
Uitgevende Instelling onder de Obligatielening doorgeleend worden aan SDD2V.

Gekwalificeerd Besluit
Een besluit van de Vergadering dat wordt opgenomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Obligatie
Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering met een nominale waarde van € 15.000 elk, waaraan de rechten zijn ver-
bonden zoals die nader zijn omschreven in de Prospectus en deze voorwaarden.

Obligatiehouder
De houder van één of meer Obligaties.

Obligatielening
De gezamenlijke nominale waarde van alle uitstaande Obligaties.

Parallele Schuld
De schuld van de Uitgevende Instelling aan de Trustee zoals gedefinieerd in artikel 15.3.

Primaire Verplichtingen
De verplichtingen zoals gedefinieerd in artikel 15.3.

Project
De investeringsobjecten gelegen aan de Karl Antonstrasse en Klosterstrasse te Düsseldorf  in de deelstaat Nord-Rhein-Westfalen in Duitsland. 

Prospectus
De Prospectus d.d. 19 juni 2006 opgesteld door de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding en uitgifte van de Obligaties.

Register van Obligatiehouders
Het register als bedoeld in artikel 1.8.

SDD2V
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum, zijnde de eigenaar van het
Project dat wordt gerealiseerd met gebruikmaking van de Obligatielening.

Stortingsdatum
De datum waarop degene aan wie op grond van zijn inschrijving Obligaties zijn toegewezen, de (cumulatieve) uitgifteprijs van de betreffende Obligaties, alsme-
de de daarmee samenhangende (cumulatieve) emissiekosten, heeft voldaan door betaling op het bankrekeningnummer omschreven in artikel 1.5.

Uitgevende Instelling
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V., de uitgevende instelling van de Obligaties, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te
Hilversum.

Trustee
Stichting Obligatiehouders SDF, statutair gevestigd te Hilversum.

Vergadering
De vergadering van Obligatiehouders.

Bijlage 4
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Voorwaarden
De onderhavige lening- en trustvoorwaarden inclusief alle daarbij behorende annexen, bijlagen en overige bescheiden.

Zekerheden
De door de Trustee gehouden zekerheden en garanties ten behoeve van de Obligatiehouders gevestigd krachtens artikel 15 of de zekerheden die deze zullen
vervangen.

Indien in de Voorwaarden naar een artikel wordt verwezen betreft dit tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven een artikel uit de Voorwaarden. 

Artikel 1 - Geldlening

1.1 De Uitgevende Instelling geeft onder deze Voorwaarden maximaal 130 Obligaties uit waarmee maximaal een totaalbedrag van € 1.950.000 (een miljoen
negenhonderdvijftigduizend euro) zal worden geleend van de Obligatiehouders.

1.2 De Uitgevende Instelling mag de gelden verkregen door uitgifte van de Obligaties uitsluitend gebruiken om door te lenen aan SDD2V, teneinde het 
Project mede te financieren.  

1.3 De Obligaties luiden op naam. Van de Obligaties worden geen bewijzen of toonderstukken afgegeven. 

1.4 De Trustee verstrekt aan een Obligatiehouder desgevraagd een afschrift van zijn inschrijving in het Register.

1.5 Binnen twee (2) weken na toewijzing van de Obligaties dient de Obligatiehouder de nominale waarde en de daarmee samenhangende emissiekosten van
alle aan hem toegewezen Obligaties te storten op de door de Uitgevende Instelling aangewezen bankrekening. 

1.6 De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren danwel niet te effectueren. 
De inschrijvingsperiode eindigt op het moment dat alle Obligaties zijn geplaatst, tenzij het management besluit de inschrijvingsperiode vervroegd te 
sluiten. Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties zullen worden gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de 
oorspronkelijke storting werd gedaan.

1.7 Voor de uitgifte onder deze Voorwaarden geldt geen minimum aantal inschrijvingen. 

1.8 Voor de Uitgevende Instelling wordt door de Trustee een register gehouden, waarin de naam, het adres en de bankrekening van iedere Obligatiehouder
zijn opgenomen, onder vermelding van het aantal en de nummers van de gehouden Obligaties. 

1.9 De Obligatiehouder kan, onverminderd het in de wet terzake bepaald, een Obligatie slechts overdragen door middel van een notariële of onderhandse
akte en mededeling daarvan aan de Trustee. Voor de verwerking van een overdracht van een Obligatie in het Register dient de Obligatiehouder die een
Obligatie vervreemdt, de Trustee een betalingsbewijs te overleggen waaruit blijkt dat de betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden alsmede de
betreffende akte waarmee de Obligatie is overgedragen.

1.10 Ingeval op een Obligatie een pandrecht of een recht van vruchtgebruik is gevestigd, wordt dit na kennisgeving door een Obligatiehouder in het 
Register aangetekend, onder vermelding van de naam, het adres en de bankrekening van de pandhouder respectievelijk vruchtgebruiker en van de rech-
ten die hem als pandhouder respectievelijk vruchtgebruiker ter zake van de Obligatie toekomen. Iedere aantekening in het Register wordt door of namens
de Trustee getekend. 

1.11 In geval van overdracht of vestiging van vruchtgebruik op een Obligatie is de Trustee bevoegd, krachtens een hierbij door de Uitgevende Instelling onvoor-
waardelijk en onherroepelijk verleende volmacht, als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling de daartoe benodigde voorwaarden van cessie respec-
tievelijk vestiging van het vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel de overdracht respectievelijk vestiging van het vruchtgebruik, onder over-
legging van die voorwaarden als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling schriftelijk te erkennen. Ingeval van verpanding van een Obligatie is de
Trustee bevoegd als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling van die verpanding aan zich kennis te doen geven en van die in pandgeving en ken-
nisgeving schriftelijk bewijs te verlangen. 

1.12 Iedere Obligatiehouder is verplicht aan de Trustee zijn adres op te geven, alsmede de bankrekening waarop de hem ter zake van zijn Obligatie toekomende
rente en aflossing - onder aftrek van de op de betaling daarvan als zodanig vallende kosten - zullen worden voldaan. De door een Obligatiehouder opgege-
ven gegevens blijven tegenover de Trustee gelden, zolang de Obligatiehouder niet schriftelijk aan de Trustee een ander adres respectievelijk een andere bank
rekening heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet-mededelen van wijzigingen daarvan zijn voor rekening van de Obligatiehouder. Alle kennisgevingen,
aan het (laatst) opgegeven adres gedaan, worden geacht wettig te zijn geschied. Het hiervoor in dit lid bepaalde geldt mutaties mutandis voor de pandhou-
der en de vruchtgebruiker van een Obligatie. 

Artikel 2 - Rente, betaalbaarstelling

2.1 De Obligaties dragen vanaf de Aanvangsdatum een jaarlijkse rente van 6% in het eerste jaar. De rente wordt daarna per jaar met 0,25% verhoogd. 
Dus in jaar 2 is de rente 6,25%, in jaar 3 6,5% en zo verder. De rente wordt halfjaarlijks betaald.

2.2 De betaling van rente en aflossing door de Trustee zal geschieden in euro´s door overmaking naar de door de betreffende Obligatiehouder opgegeven 
bankrekening als vermeld in het Register.

2.3 De gelden, bestemd voor de betaling van rente en aflossing moeten door de Uitgevende Instelling uiterlijk de tweede werkdag vóór de 
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aflossings- respectievelijk rentebetaaldatum worden gestort op een bankrekening ten name van de Trustee onder vermelding dat het saldo van deze rekening
strekt ten bate van de Obligatiehouders. De Uitgevende Instelling zal hierdoor jegens Obligatiehouders en de Trustee zijn gekweten.

2.4 Alle gelden ontvangen door de Trustee zullen worden aangewend ter aflossing van de opeisbare Obligatielening, de opeisbare geaccumuleerde rentever-
plichtingen of andere opeisbare vorderingen onder de Voorwaarden worden uitbetaald in de volgorde zoals uiteengezet in artikel 2.5.

2.5 Alle gelden die de Trustee heeft ontvangen door uitwinning van de Zekerheden (zoals omschreven in artikel 15) zullen, voor zover Nederlands recht zich
daar niet tegen verzet, aangewend worden in de volgende volgorde:
(i) ter betaling van opeisbare verplichtingen die volgens Nederlands recht prioriteit genieten ten opzichte van de vorderingen die vallen onder de 

Zekerheden;
(ii) ter betaling van de opeisbare vorderingen waarop de Zekerheden rusten in de volgorde zoals uiteengezet in artikel 2.6;
(iii) ter (terug)betaling aan de Uitgevende Instelling (nadat eventuele overige preferente schuldeisers naar Nederlands recht zijn voldaan) of enig ander

persoon die gerechtigd is tot de desbetreffende betaling.

2.6 Indien de Trustee een betaling ontvangt van de Uitgevende Instelling die onvoldoende de op dat moment opeisbare Obligatielening, geaccumuleerde
opeisbare renteverplichtingen en andere opeisbare vorderingen onder deze Voorwaarden dekt, zal de Trustee de ontvangen gelden aanwenden overeen-
komstig de volgende volgorde:
(i) ter betaling van onbetaalde kosten of uitgaven verband houdend met de totstandkoming van de Voorwaarden en naleving daarvan;
(ii) ter betaling pro rata van de geaccumuleerde opeisbare renteverplichtingen onder de Voorwaarden;
(iii) ter pro rata aflossing van de Obligatielening;
(iv) ter betaling pro rata van enige andere openstaande vordering op de Uitgevende Instelling van een derde indien de Obligatielening is voldaan.

De volgorde zoals uiteengezet in dit artikel 2 gaat voor op iedere andere volgorde van betaling toegepast door de Uitgevende Instelling.

2.7 De Trustee is gehouden in overleg met de Uitgevende Instelling een eventueel tegoed op de in artikel 2.3 genoemde bankrekening zo lang mogelijk ren-
tedragend uit te zetten. De aldus aangekweekte rente komt toe aan de Uitgevende Instelling en zal aan haar worden uitgekeerd op de wijze zoals door
haar aan de Trustee verzocht.

2.8 De vorderingen tot betaling van de Obligatielening, de vorderingen tot rentebetaling en overige vorderingen onder de Voorwaarden, waarvan na verloop
van vijf (5) jaren na de vervaldatum geen gebruik is gemaakt, vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling. De Trustee is dient alsdan haar medewer-
king te verlenen aan de terugbetaling van de gestorte gelden aan de Uitgevende Instelling.

2.9 Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden   
gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen,  heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook
(“Belastingen”) tenzij de inhouding of aftrek van de Belastingen door enige huidige of toekomstige wet wordt vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende
Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de betreffende Belastingen en betaalt de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders geen extra bedragen.

Artikel 3 - Looptijd, aflossing en status Obligaties

3.1 Aflossing van de Obligatielening zal plaatsvinden ten laatste op 1 augustus 2016 en niet eerder dan 1 augustus 2014, indien en zodra de Doorlening door
SDDV wordt afgelost, één en ander ter bepaling door SDD2V krachtens de voorwaarden van de Doorlening.

3.2 Aflossing vindt te allen tijde plaats tegen 100% van de nominale waarde van de Obligatie, te  weten € 15.000 (vijftien duizend euro). 

3.3 De Uitgevende Instelling heeft het recht over te gaan tot vervroegde aflossing van de gehele of gedeeltelijke Obligatielening vóór 1 augustus 2016 zodra
het Project wordt overgedragen/verkocht.

3.4 Geheel of gedeeltelijke vervroegde aflossing is naast hetgeen opgenomen in artikel 3.3 uitsluitend mogelijk indien de Uitgevende Instelling hier om 
verzoekt en de Vergadering deze vervroegde aflossing heeft goedgekeurd met een gewone meerderheid. 

3.5 De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen van de Uitgevende Instelling die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in pre-
ferentie en van gelijke rang zijn met alle huidige en toekomstige verplichtingen van de Uitgevende Instelling met uitzondering van de schulden van de
Uitgevende Instelling ter zake van de hypothecaire banklening bij de Bank ten opzichte waarvan de Obligatielening is achtergesteld. Ten aanzien van deze
hypothecaire banklening tussen de Bank en SDD2V geldt dat alle vorderingen onder deze Voorwaarden uitsluitend op het Vastgoed verhaald kunnen wor-
den nadat de vorderingen uit hoofde van het aan deze hypothecaire banklening gekoppelde eerste recht van hypotheek zijn voldaan.

3.6 Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige 
of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook (“Belastingen”) tenzij de inhouding of aftrek van de
Belastingen door enige huidige of toekomstige wet wordt vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de 
betreffende Belastingen en betaalt de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders geen extra bedragen.

Artikel 4 - Kennisgeving en mededeling

4.1 Kennisgevingen en mededelingen aan Obligatiehouders zullen geschieden door de Trustee aan hun adres zoals opgenomen in het Register.

Artikel 5 - Gebondenheid aan Voorwaarden, gezamenlijk gerechtigden 

5.1 De Obligatiehouders worden geacht door de enkele daad van deelneming in deze lening bekend te zijn met en zich te hebben onderworpen aan alle 
bepalingen en bedingen in deze Voorwaarden en die bepalingen ook te beschouwen als tussen hen onderling gemaakt.
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5.2 Indien uit enigerlei hoofde meer dan één persoon gerechtigd is tot een Obligatie zullen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk
door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de Trustee doen vertegenwoordigen. 

Artikel 6 - Vervroegde opeisbaarheid

6.1 De Trustee kan de Obligatielening of het nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met de rente en kosten en overige vorderingen onder de
Voorwaarden onmiddellijk voor het geheel opeisen, en zal zulks doen in het geval van een desbetreffend besluit van de Vergadering indien de Uitgevende
Instelling:

(i) nalatig is met de betaling van de aflossing van en/of rente op de Obligaties;
(ii) enige andere verplichting voor haar uit deze Voorwaarden voortvloeiend niet nakomt;
(iii) wordt ontbonden, surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard en in het algemeen indien zij van rechtswege het vrije

beheer over haar vermogen verliest; en/of
(iv) haar onderneming wordt overgedragen, gestaakt of beëindigd hetzij geheel, hetzij ten dele, bij verlies van haar rechtspersoonlijkheid, één en ander zo-

danig dat daardoor de belangen van de Obligatiehouders naar het oordeel van de Trustee kunnen worden geschaad. 

6.2 De Uitgevende Instelling zal zodra één der feiten of omstandigheden als genoemd in het vorige lid plaatsvindt en het verschuldigde onmiddellijk opeis-
baar wordt, de Trustee onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen daarna, kennis geven. 

6.3 Indien de Trustee de Obligatielening of het nog resterende gedeelte daarvan krachtens dit artikel 6 vervroegd opvorderbaar verklaart, zal hij bevoegd zijn
de rekening op te maken van alle volgens zijn registers uitstaande Obligaties, met de lopende rente en van al hetgeen verder door de Uitgevende Instelling
ter zake van deze lening verschuldigd is, met de kosten - waaronder ook is bedoeld de beloning van de Trustee - en dit totaal bedrag direct op te eisen.
De Uitgevende Instelling en SDD2V gaan hierbij bij voorbaat akkoord met de rekening zoals die door de Trustee zal zijn opgemaakt - behoudens tegen-
bewijs - en stemmen er nu voor alsdan in toe, dat de eventuele executie en uitwinning van de Zekerheden zal geschieden voor en om het eindbedrag van
die rekening te voldoen. 

Artikel 7 - Exclusieve Bevoegdheid Trustee

7.1 Behalve wat betreft het stemmen in Vergaderingen worden de rechten en belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de Uitgevende Instelling
als tegenover derden, zowel in als buiten rechte, zonder hun tussenkomst door de Trustee uitgeoefend en waargenomen en kunnen individuele
Obligatiehouders niet rechtstreeks optreden.

Artikel 8 - Beloning Trustee

8.1 De beloning van de Trustee wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en komt, met alle kosten uit deze Voorwaarden voortvloeiende, krachtens de
voorwaarden van de Doorlening, voor rekening van de Uitgevende Instelling.

8.2 De Trustee zal zich steeds kunnen voorzien van de bijstand van één of meer deskundigen.

8.3 De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen op in de hoedanigheid van trustee en is
verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls hij in die hoedanigheid in of buiten rechte wordt aangesproken.

8.4 De Trustee zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen te doen die kosten veroorzaken, dan nadat tegenover hem zekerheid is ver-
schaft of te zijnen name een bedrag is gedeponeerd naar zijn oordeel vermoedelijk voldoende ter dekking van de te maken kosten, een en ander hetzij
door de Uitgevende Instelling, hetzij door Obligatiehouders of door anderen. Al hetgeen de Trustee als zodanig mocht toekomen aan beloning, verschot-
ten of anderszins, zal hij, in geval van niet-voldoening door de Uitgevende Instelling, mogen afhouden van hetgeen hij voor rekening van de
Obligatiehouders in zijn bezit mocht hebben of verkrijgen.

8.5 De Trustee is ter zake van de taak, door hem bij deze Voorwaarden op zich genomen, niet verder aansprakelijk dan voor grove schuld of ernstige 
nalatigheid in de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden.

8.6 Indien en zodra de Uitgevende Instelling in faillissement verkeert, is de Trustee gerechtigd zelf een beloning voor de door hem te verrichten werkzaam-
heden vast te stellen. Deze beloning dient een zakelijke vergoeding te zijn tegen een tarief dat gebruikelijk is in de markt. De Trustee is op eerste verzoek
van de Obligatiehouders verplicht verantwoording aan hen af te leggen over de in rekening gebrachte beloning.

Artikel 9 - Rapportageplicht Uitgevende Instelling en Verslag Trustee

9.1 De Uitgevende Instelling is verplicht aan de Trustee een kopie te sturen van alle rapportages die zij gehouden is, uit hoofde van de bij of krachtens 
artikel 5 Wet toezicht effectenverkeer 1995 gestelde regels en/of enige andere huidige of toekomstige toepasselijke regelgeving, openbaar te maken. 

9.2 De rapportages van de Uitgevende Instelling alsmede het verslag van de Trustee liggen bij de Trustee ter inzage voor de Obligatiehouders. 

Artikel 10 - Opzegging Trustee 

10.1 De Trustee is bevoegd zijn functie op te zeggen door kennisgeving aan de Uitgevende Instelling en aan de Obligatiehouders mits op een termijn van ten-
minste drie maanden en tegen de eerste van een maand. In dat geval zal de Trustee dienen te worden vervangen door een met de instemming van de
Uitgevende Instelling aangewezen nieuwe Trustee krachtens een Gekwalificeerd Besluit. De Trustee kan zijn functie evenwel nooit eerder beëindigen dan
nadat de nieuwe Trustee zijn functie zal hebben aanvaard.

10.2 De Trustee zal van zijn functie kunnen worden ontheven en door een andere Trustee kunnen worden vervangen krachtens een Gekwalificeerd Besluit te
nemen door een Vergadering, waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigd is. Indien in een zodanige
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Vergadering even bedoeld aantal uitstaande Obligaties niet vertegenwoordigd is, zal binnen een maand daarna een tweede Vergadering, met inachtneming van
dezelfde oproepingsformaliteiten als van de eerste Vergadering, moeten worden gehouden, waarin opnieuw een Gekwalificeerd Besluit kan worden genomen en
waarin ten minste één/vierde van het aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigd zal moeten zijn. De Trustee kan van zijn functie evenwel nooit eerder wor-
den ontheven dan nadat een nieuwe Trustee zijn functie zal hebben aanvaard. 

10.3 De zich onder de aftredende Trustee bevindende waarden, registers en bescheiden op deze Voorwaarden betrekking hebbende, zullen door deze tegen
kwijting aan zijn opvolger worden overgedragen. 

Artikel 11 - De Vergadering 

11.1 De Vergaderingen worden door de Trustee bijeengeroepen zo dikwijls hij dat wenselijk acht. De Uitgevende Instelling is te allen tijde bevoegd een
Vergadering bij te wonen.

11.2 De Trustee is verplicht een Vergadering te houden op een daartoe gedane schriftelijke aanvraag van (i) de Uitgevende Instelling; en/of (ii) de houders van
ten minste 25% van het totaal aantal uitstaande Obligaties.

11.3 De aanvraag moet bevatten het te behandelen onderwerp, alsmede een volledige toelichting daarop. 

11.4 In het geval de Uitgevende Instelling verzoekt een Vergadering te houden zal de Trustee, gelijktijdig met de oproeping tot de Vergadering een schriftelijk
rapport over het te behandelen onderwerp aan de Obligatiehouders uitbrengen en dat rapport kosteloos verkrijgbaar stellen. De Trustee zal van de ver-
krijgbaarstelling aan de Obligatiehouders mededeling doe. 

11.5 In het geval bedoeld in artikel 11.2 sub (ii) moeten de betreffende Obligatiehouders tegelijk met de indiening van de aanvraag een afschrift daarvan en
van het te behandelen onderwerp, alsmede van de toelichting daarop aan de Uitgevende Instelling sturen.  

11.6 Bij gebreke van voldoening aan het in artikel 11.3 en 11.5 bepaalde vervalt de verplichting van de Trustee tot het oproepen van de Vergadering. 

11.7 Indien de Trustee in gebreke blijft de in artikel 11.2 bedoelde Vergadering binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag bijeen te roepen, heeft
de Uitgevende Instelling respectievelijk hebben de Obligatiehouders zelf het recht de Vergadering uit te schrijven met inachtneming van de in dit artikel
11 omschreven termijnen en formaliteiten.    

11.8 De Vergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde als in de oproeping tot de Vergadering aangegeven. De oproeping tot alle Vergaderingen
geschiedt ten minste 14 kalenderdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de Vergadering niet meegerekend. 

11.9 In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de Trustee, kan de oproepingstermijn ten aanzien van een tweede Vergadering als bedoeld in artikel 10.2
en artikel 12.3 worden teruggebracht tot ten minste 7 dagen.  

11.10 De oproeping tot een Vergadering geschiedt op de wijze als in artikel 4 vermeld. De Trustee zal in de oproeping hetzij de inhoud van de agenda en van
alle stukken, die volgens de wet, de statuten van de Uitgevende Instelling of deze Voorwaarden voor Obligatiehouders, in verband met de te houden
Vergadering, ter inzage moeten leggen, opnemen, hetzij vermelden dat en op welke plaatsen deze stukken kosteloos voor Obligatiehouders verkrijgbaar
zijn. Omtrent de onderwerpen, die niet in de agenda of in een aanvulling daarop met inachtneming van de voor oproeping getelde termijn zijn aange-
kondigd of ten aanzien waarvan niet overeenkomstig het overigens in de vorige zin bepaalde, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met alge-
mene stemmen wordt genomen in de Vergadering, waarin alle uitstaande Obligaties zijn vertegenwoordigd. 

11.11 De Obligatiehouders hebben na legitimatie toegang tot de Vergadering. Een Obligatiehouder kan zich ter Vergadering slechts bij schriftelijke volmacht
doen vertegenwoordigen.  

11.12 De Vergaderingen worden voorgezeten door een door de Trustee aan te wijzen persoon. Indien de door de Trustee aangewezen persoon niet ter
Vergadering aanwezig is of de Trustee geen persoon heeft aangewezen, wordt de Vergadering voorgezeten door een door de Vergadering uit haar mid-
den aan te wijzen persoon. 

11.13 Elke Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van één stem.  

11.14 De Uitgevende Instelling zal géén stemrecht kunnen ontlenen aan door hem of zijn dochtermaatschappijen gehouden Obligaties, terwijl dergelijke
Obligaties bij de berekening van het uitstaande aantal evenmin in aanmerking worden genomen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de Vergadering

12.1 Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, wordt in de Vergadering over alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitge-
brachte stemmen beslist. In geval de stemmen staken, beslist de voorzitter.  

12.2 In de rechten van Obligatiehouders voortvloeiend uit de Voorwaarden kan, voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, geen wijziging 
worden aangebracht. 

12.3 In spoedeisende gevallen, zoals dreigend faillissement, surséance van betaling of reorganisatie van de Uitgevende Instelling, zulks ter beoordeling van de
Trustee, zal de Trustee gerechtigd zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te verminderen of te veranderen zomede
andere maatregelen in het belang van de Obligatiehouders te treffen, indien de Trustee van oordeel is dat deze handelingen geen uitstel dulden, ook 
zonder machtiging van de Vergadering. Voor het al dan niet gebruik maken van de aan de Trustee in dit lid verleende bevoegdheid en de gevolgen daarvan
zal deze nimmer aansprakelijk zijn respectievelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.  
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Artikel 13 - Notulen en uitvoering besluiten

13.1 Alle in de Vergaderingen wettig genomen besluiten zijn bindend zowel voor de minderheid als voor de niet ter Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
Obligatiehouders.

13.2 Van het ter Vergadering verhandelde worden notulen gehouden, ondertekend door de voorzitter en één door de Vergadering aan te wijzen persoon.
Indien van het verhandelde in een Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter 
voldoende. 

13.3 De Trustee is verplicht een door de Vergadering genomen besluit binnen de in dat besluit te bepalen termijn, nadat het besluit definitief is geworden uit
te voeren.

13.4 Indien de Trustee in gebreke blijft tot uitvoering van een genomen besluit over te gaan, zal hij, behoudens het bij het in artikel 14 van deze Voorwaarden
bepaalde van zijn functie kunnen worden ontheven door een Gekwalificeerd Besluit. 

Artikel 14 - Opschorting uitvoering van besluiten

14.1 Ingeval een door een Vergadering genomen besluit naar het oordeel van de Trustee indruist tegen het belang van de Obligatiehouders, is de Trustee
bevoegd de uitvoering van bedoeld besluit op te schorten en een nieuwe Vergadering bijeen te roepen, welke oproeping binnen 14 dagen na de daaraan
voorafgaande Vergadering moet geschieden. Zodanige Vergadering moet uiterlijk één maand na de voorafgaande Vergadering worden gehouden. 

14.2 In de in het vorige lid bedoelde nieuwe Vergadering zal, ongeacht het ter Vergadering vertegenwoordigd aantal Obligaties, bij Gekwalificeerd Besluit kun-
nen besluiten betreffende het onderwerp, waarop het in de voorafgaande Vergadering genomen besluit betrekking had. 

14.3 Wordt door de Trustee binnen 14 dagen nadat een besluit werd genomen geen gebruik gemaakt van het in artikel 14.1 toegekende recht, dan wordt het
besluit definitief. 

Artikel 15 - Zekerheid

15.1 Tot zekerheid voor de betaling van de Obligatielening en de rente, de kosten en al hetgeen de Obligatiehouders verder uit hoofde van deze Voorwaarden
te vorderen mochten hebben van de Uitgevende Instelling zal de Uitgevende Instelling er toe leiden dat er gelijktijdig met de uitgifte van de Obligaties
zekerheden worden verschaft bij afzonderlijke akte of overeenkomst waarin de Trustee mede voor en namens de Obligatiehouders genoemde Zekerheden
aanneemt onder de voorwaarden en bepalingen als nader opgenomen in de desbetreffende overeenkomst of akte. 

15.2 Tot zekerheid van nakoming van alle verplichtingen die de Uitgevende Instelling ten opzichte van de Trustee en de Obligatiehouders heeft, wordt door
SDD2V als zekerheidgever een tweede recht van hypotheek ten behoeve van de Trustee gevestigd op het Project. Daarnaast worden (i) de aflossingsver-
plichting van de Obligatielening en (ii) de verplichting tot betaling van de geaccumuleerde rente, van de Uitgevende Instelling gegarandeerd door haar
enig aandeelhouder, Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V.

15.3 De Uitgevende Instelling verklaart hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zowel de Trustee als de Obligatiehouders afzonderlijk de Obligatielening
en eventueel overige betalingsverplichtingen onder deze Voorwaarden (de "Primaire Verplichtingen") te zullen voldoen aan de Trustee met in acht-
neming van de Voorwaarden (de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting en eventuele aansprakelijkheden verder te noemen: de "Parallelle Schuld").

15.4 Iedere Obligatiehouder erkent 
(i) dat de Parallelle Schuld van de Uitgevende Instelling ten opzichte van de Trustee alle verplichtingen onder deze Voorwaarden omvat die de

Uitgevende Instelling in zijn relatie tot de Trustee heeft en dat deze verplichtingen los staan van de Primaire Verplichtingen en  
(ii) dat de Parallelle Schuld een eigen vordering(srecht) behelst van de Trustee op de Uitgevende Instelling met betrekking tot het voldoen van de ver-

plichtingen onder de Parallelle Schuld, daarbij in acht nemend dat de totale verplichtingen die verschuldigd zijn onder de Parallelle Schuld in geen
geval de Primaire Verplichtingen kunnen overstijgen.

15.5 Met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 15.6, maar niettegenstaand de bepalingen van dit artikel 15.5 zal 
i) het totale bedrag dat dient te worden voldaan door de Uitgevende Instelling als Parallelle Schuld onder dit artikel 15 worden verminderd met het

bedrag gelijk aan ieder bedrag dat Uitgevende Instelling heeft betaald aan de Obligatiehouders (of één afzonderlijk van hen) ter voldoening van een
verplichting die valt onder de Primaire Verplichtingen (behalve zoals uiteengezet in artikel 15.4. (ii)); en zullen (ii), in het geval de Uitgevende Instelling
enige betalingsverplichting die valt onder de Parallelle Schuld aan de Trustee heeft  voldaan, de Primaire Verplichtingen worden verminderd met een
gelijk bedrag voor zover een dergelijke betaling is gedaan in overeenstemming met artikel 2.6 en niet in strijd is met bepalingen van dwingend 
Nederlands recht.

15.6 In het geval een betaling is voldaan door Uitgevende Instelling aan de Trustee of één van de Obligatiehouders welke betaling vervolgens is vernietigd,
verminderd of anderszins verlaagd als gevolg van bepalingen verband houdend met faillissement, surseance van betaling, ontbinding of gelijksoortige wet-
telijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van de Uitgevende Instelling ten aanzien van een dergelijke betaling dezelfde zijn alsof deze betaling niet
is gedaan danwel niet is verlaagd. Zodoende zijn de Trustee en de Obligatiehouders gerechtigd tot het bedrag alsof de betaling of verlaging niet heeft
plaatsgevonden.

15.7 De Trustee handelt voor de werking van dit artikel 15 volledig in eigen naam en voor eigen rekening, maar ten behoeve van de Obligatiehouders (zoals
uiteengezet in artikel 7). De Zekerheden die de Trustee houdt tot zekerheid van de verplichtingen onder deze Voorwaarden zijn aan de Trustee toegekend
in haar hoedanigheid als enige inningbevoegde van alle vorderingen onder de Voorwaarden.

15.8 De Trustee is jegens de Obligatiehouders, met uitzondering van het in artikel 15.10 bepaalde, niet gerechtigd tot het geven van toestemming tot 
vervreemding, ontslaan van en/of tot het verlenen van royement of op de door de Zekerheden verbonden goederen dan na goedkeuring van de
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Vergadering tenzij de Uitgevende Instelling al hetgeen zij ter zake van deze Voorwaarden voor hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd zijn, zal heb-
ben voldaan met uitzondering van het achterstellen van Zekerheden van de Obligatiehouders ten opzichte van door de Uitgevende Instelling te geven
zekerheden aan kredietinstellingen die geldleningen verstrekken aan de Uitgevende Instelling.

15.9 Onder het verlenen van royement, indien van toepassing, wordt verstaan het geven van toestemming tot doorhaling van enig pandrecht of andere ver-
strekte vorm van Zekerheid.

15.10 Onverminderd het in artikel 15.8 bepaalde is de Trustee voorts gerechtigd toestemming te geven tot vervreemding, ontslaan van en/of tot het verlenen
van royement op de door de Zekerheden verbonden goederen mits de Uitgevende Instelling naar het oordeel van de Trustee voldoende vervangende
zekerheid stelt, bestaande uit:
(i) een ten gunste van de Obligatiehouders gestelde onherroepelijke bankgarantie, waarover de Trustee kan beschikken;
(ii) storting van een door de Trustee in redelijkheid vast te stellen bedrag op de in artikel 2.3 bedoelde bankrekening; en/of
(iii) vestiging van zekerheden op aan de Uitgevende Instelling in eigendom toebehorende goederen waarvan de onderhandse verkoopwaarde 

ten minste gelijk is aan die van de door de te vervangen Zekerheden gebonden goederen. 

15.11 De Trustee behoeft voor de in artikel 15.10 bedoelde handelingen geen machtiging of goedkeuring van de Vergadering.

Artikel 16 - Toepasselijk recht 

16.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslist.
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GARANTIE VAN SCHILD DUITSLAND DÜSSELDORF 2  N.V. 
AAN
STICHTING OBLIGATIEHOUDERS SDF

DE ONDERGETEKENDEN:

I Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum (de "Garantiegever");
II Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum (de "Uitgevende Instelling");
III Stichting Obligatiehouders SDF, statutair gevestigd te Hilversum. (de "Trustee");

OVERWEGENDE:
A. De Uitgevende Instelling heeft conform de Prospectus d.d. 19 juni 2006 (de "Prospectus") obligaties (de "Obligaties") uitgegeven;
B. De lenings- en trustvoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage 4 (de "Trustakte") in de Prospectus bevatten een zogenaamde parallelle schuld structuur,

welke structuur het onder andere mogelijk maakt om betalingen aan de houders van de Obligaties (de "Obligatiehouders") via de Trustee te laten plaats
vinden, alsmede de Trustee ten behoeve van de Obligatiehouders zekerheden te laten houden.

C. Garantiegever wenst aan de Trustee ten behoeve van de Obligatiehouders een onvoorwaardelijke garantie te geven voor alle verplichtingen van de
Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders conform artikel 3 van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht kredietwezen 1992.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze garantieovereenkomst (de "Garantie") zullen de definities gehanteerd worden, zoals deze gebruikt worden in de Prospectus, voor zover hiervan
in deze Garantie niet wordt afgeweken.

Artikel 2 - Garantie

2.1 De Garantiegever garandeert, conform artikel 3 van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht kredietwezen 1992, aan de Trustee onvoorwaardelijk en onher-
roepelijk alle verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Trustee en de Obligatiehouders, namens welke de Trustee optreedt. Dit omvat mede
de garantie van volledige en punctuele voldoening van de hoofdsom en van de rente op elke Obligatie, wanneer deze verschuldigd en opeisbaar zijn con-
form de Trustakte, alsmede de betaling van alle andere bedragen die op grond van de Prospectus door de Uitgevende Instelling moeten worden voldaan
(waarbij deze verplichtingen de "Gegarandeerde Verplichtingen" worden genoemd). 

Artikel 3 - Inroepen van de Garantie

3.1 Met inachtneming van het bepaalde in de Trustakte is de Trustee, namens de Obligatiehouders, bij in gebreke zijn van de Uitgevende Instelling niet eerst
gehouden verhaal te halen bij de Uitgevende Instelling terzake het te gelde maken van de Gegarandeerde Verplichtingen alvorens het recht te hebben
op betaling op grond van deze Garantie.

Artikel 4 – Kennisgevingen

4.1 Elk kennisgeving, correspondentie of ander bericht aan de Uitgevende Instelling op grond van de bepalingen van deze Garantie dient per aangetekende
post gericht te zijn aan Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV, Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum, ter attentie van de directie. 

4.2 Elk kennisgeving, correspondentie of ander bericht aan de Trustee op grond van de bepalingen van deze Garantie dient per aangetekende post gericht te
zijn aan Stichting Obligatiehouders SDF, Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum, ter attentie van de directie. 

4.3 Elk kennisgeving, correspondentie of ander bericht aan de Garantiegever op grond van de bepalingen van deze Garantie dient per aangetekende post
gericht te zijn aan Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV, Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum, ter attentie van de directie.

Artikel 5 - Geen afstand; Rechtsmiddelen

5.1 Wanneer de Trustee enig recht op grond van deze Garantie niet uitoefent of niet tijdig uitoefent, zal dat niet gelden als een afstand doen van dat recht.
Een eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van een recht op grond van deze Garantie betekent niet dat dat recht niet nog een keer, of een keer in zijn geheel
zal worden uitgeoefend. De rechtsmiddelen in deze Garantie opgenomen zijn cumulatief en sluiten rechtsmiddelen die in de wet zijn bepaald niet uit.

Artikel 6 - Voortdurende Garantie

6.1 De Gegarandeerde Verplichtingen in deze Garantie zijn doorlopende verplichtingen van de Garantiegever en zullen (a) volledig van kracht blijven tot aan
de volledige betaling van de Gegarandeerde Verplichtingen en (b) ten goede komen van en afdwingbaar zijn door de Trustee en, met inachtneming van
de bepalingen van de Trustakte, elke Obligatiehouder, namens wie de Trustee optreedt. 

Artikel 7 - Gehele overeenkomst

7.1 Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst welke tussen partijen is gesloten met betrekking tot de Garantie. Deze overeenkomst treedt in de
plaats van alle eerdere overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, welke tussen partijen terzake zijn gesloten.

7.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig, indien deze schriftelijk worden overeengekomen door de partijen bij deze
overeenkomst.

Bijlage 5
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7.3 De in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle 
partijen bij deze overeenkomst.

Artikel 8 - Gedeeltelijke onverbindendheid

8.1 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze over-
eenkomst onverkort van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn
en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 9 - Toepasselijke wet en forumkeuze

9.1 Op deze Garantie en de interpretatie ervan is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Garantie zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslist.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend te Hilversum op 19 juni 2006.

______________________________________

Schild Duitsland Düsseldorf N.V.

Door:

Functie:

______________________________________

Schild Duitsland Düsseldorf Obligatiefonds N.V.

Door:

Functie:

______________________________________

Stichting Obligatiehouders SDF

Door:

Functie:



LENINGSOVEREENKOMST TUSSEN 
SCHILD DUITSLAND DÜSSELDORF 2 OBLIGATIEFONDS N.V. 
EN 
SCHILD DUITSLAND DÜSSELDORF 2 VASTGOED N.V.

ONDERGETEKENDEN:

I Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum ("Uitgevende Instelling"); en

II Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum ("SDD2V").

De Uitgevende Instelling en SDD2V gezamenlijk de "Partijen" en ieder van hen afzonderlijk een "Partij".

OVERWEGENDE:

A dat Partijen deze leningsovereenkomst aangaan ter medefinanciering van het Project;

B dat de Uitgevende Instelling obligaties (de Obligaties zoals hieronder gedefinieerd) uitgeeft aan het publiek en is voornemens de ontvangen nominale waarde
daarvan door te lenen aan SDD2V;

C dat Partijen middels deze leningsovereenkomst zowel de doorlening van de gelden die de Uitgevende Instelling heeft verkregen uit hoofde van de uitgif-
te van de Obligaties als hun onderlinge relatie in deze overeenkomst willen regelen.

KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 - Definities

Bank
West Immobilien Bank, die middels een hypothecaire geldlening van € 5.000.000 het Project mede zal financieren.

Doorlening
De onderhavige leningsovereenkomst tussen SDD2V en de Uitgevende Instelling. 

Obligatie
Een door de Debiteur uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering met een nominale waarde van € 15.000 elk, waaraan de rechten zijn verbonden zoals
die nader zijn omschreven in de Prospectus en de Voorwaarden.

Obligatiehouder
De houder van één of meer Obligaties.

Obligatielening
De gezamenlijke nominale waarde van alle uitstaande Obligaties.

Project
De investeringsobjecten gelegen aan de Karl Antonstrasse en Klosterstrasse  te Düsseldorf  in de deelstaat Nord-Rhein-Westfalen in Duitsland. 

Prospectus
Het prospectus d.d. 23 mei 2006 opgesteld door de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding en uitgifte van de Obligaties.

SDD2V
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum, zijnde de eigenaar van het
Project dat wordt gerealiseerd met gebruikmaking van de Obligatielening.

Trustee
Stichting Obligatiehouders SDF, statutair gevestigd te Hilversum.

Uitgevende Instelling
Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V., de uitgevende instelling van de Obligaties, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te
Hilversum.

Voorwaarden
De lening- en trustvoorwaarden zoals opgenomen in de Prospectus als Bijlage 4 inclusief alle daarbij behorende annexen, bijlagen en overige bescheiden.

Artikel 2 - Geldlening

2.1 SDD2V leent uit hoofde van deze Doorlening van de Uitgevende Instelling een bedrag ter grootte van de nominale waarde van de uit te geven Obligaties,
dat maximaal € 1.950.000 (eenmiljoennegenhonderdvijftigduizend euro) beloopt, en de Uitgevende Instelling stelt dit bedrag ter beschikking uit hoofde
van deze Doorlening.

Bijlage 6
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2.2 Op één of meerdere momenten na ontvangst van gelden door de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatielening zal de Uitgevende Instelling de
verkregen nominale waarde van de uit te geven Obligaties storten op een door SDD2V aangewezen bankrekening. 

Artikel 3 - Rente, betaalbaarstelling

3.1 Bedragen geleend door SDD2V aan de Uitgevende Instelling krachtens deze Doorlening dragen vanaf de datum van overboeking van de gelden een rente
van 6% in het eerste jaar, 6,25% in het tweede jaar, 6,5% in het derde jaar en vervolgens telkens elk jaar te verhogen met 0,25% en telkens achteraf
dient te zijn betaald op 20 juni en 20 december.

3.2 Door betaling door SDD2V ingevolge artikel 3.1 zal SDD2V jegens de Uitgevende Instelling zijn gekweten van de desbetreffende betalingsverplichting.

Artikel 4 - Looptijd, aflossing 

4.1 Aflossing van de Doorlening zal plaatsvinden ten laatste op 1 augustus 2015 en niet eerder dan 1 augustus 2013, indien en zodra de Doorlening door 
SDD2V wordt afgelost, één en ander ter bepaling door SDD2V krachtens de voorwaarden van de Doorlening.

4.2 Aflossing vindt plaats tegen 100% van de nominale waarde van de lening, te weten maximaal  € 2.880.000.

4.3 SDD2V heeft het recht over te gaan tot vervroegde aflossing van de gehele of gedeeltelijke Obligatielening vóór 1 augustus 2015 zodra het Project wordt
overgedragen/verkocht.

4.4 De Doorlening vormt een directe en onvoorwaardelijke verplichting van SDD2V die van gelijke rang is met alle huidige en toekomstige verplichtingen van
SDD2V met uitzondering van de schulden van SDD2V ter zake van de hypothecaire geldlening bij de Bank en voor wat betreft verhaal van de vorderin-
gen door de Obligatiehouders op het Project.

Artikel 5 - Kennisgeving en mededeling

5.1 Kennisgevingen en mededelingen van partijen over en weer zullen geschieden door toezending aan hun adres zoals opgenomen in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 6 - Vervroegde opeisbaarheid

6.1 De Uitgevende Instelling kan de bedragen onder deze Doorlening of het nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met de rente en kosten en overi-
ge vorderingen onder de Doorlening onmiddellijk voor het geheel opeisen in het geval SDD2V: 
(i) nalatig is met de betaling van de aflossing van en/of rente op de bedragen onder de Doorlening;
(ii) enige andere verplichting voor haar uit deze Doorlening voortvloeiend niet nakomt;
(iii) wordt ontbonden, surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard en in het algemeen indien zij van rechtswege het

vrije beheer over haar vermogen verliest; en/of
(iv) haar onderneming wordt overgedragen, gestaakt of beëindigd hetzij geheel, hetzij ten dele, bij verlies van haar rechtspersoonlijkheid. 

6.2 SDD2V zal zodra één der feiten of omstandigheden als genoemd in het vorige lid plaatsvindt en het verschuldigde onmiddellijk opeisbaar wordt, de
Uitgevende Instelling onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen daarna, kennis geven.

Artikel 7 - Zekerheden

7.1 Tot zekerheid voor de betaling van de Obligatielening en de rente, de kosten en al hetgeen de Obligatiehouders verder uit hoofde van de Voorwaarden
te vorderen mochten hebben van de Uitgevende Instelling zal SDD2V gelijktijdig met de uitgifte van de Obligaties conform de Voorwaarden een tweede
recht van hypotheek op het project vestigen bij afzonderlijke akte waarin de Trustee mede voor en namens de Obligatiehouders genoemde zekerheden
aanneemt onder de voorwaarden en bepalingen als nader opgenomen in de desbetreffende akte.

Artikel 8 - Financiële Relaties tussen Partijen

8.1 De algemene bedrijfskosten van de Uitgevende Instelling zullen gedragen worden door SDD2V. De beloning van de Trustee wordt bij afzonderlijke over-
eenkomst geregeld en komt met alle kosten voortvloeiende uit deze Doorlening voor rekening van SDD2V. De Uitgevende Instelling mag alle in dit artikel
7.1 genoemde kosten verrekenen met de ingevolge artikel 2.2 aan SDD2V over te maken bedragen.

Artikel 9- Toepasselijk recht 

9.1 Op deze Doorlening is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Doorlening zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslist.

Aldus overeengekomen, en getekend te Hilversum, 19 juni 2006

Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V. Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V.
Door: Door:
Functie: Functie:
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Bijlage: bijlage bij de Prospectus;

Fonds: Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV, een naamloze vennootschap, 

kantoor houdende te (1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63;

Initiatiefnemer: Schild Holland Fonds NV;

Object(en): het(de) vastgoedobject(en) als beschreven in hoofdstuk 5 van de Prospectus;

Obligatie: een door de Uitgevende Instelling uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering (Obligatie) met een nominale waarde

ad  € 15.000 elk, waaraan de rechten zijn verbonden zoals die nader zijn omschreven in de 

Prospectus en de lening- en trustvoorwaarden;

Obligatiehouder: houder van één of meerdere Obligaties;

Prospectus: de Prospectus van het Fonds inclusief Bijlagen;  

Stichting: Stichting Obligatiehouders SDF, kantoor houdende te (1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63;

Toezichthouder: de instelling(en) aan wie de Minister van Financiën zijn taken bij of krachtens de Wte heeft gedelegeerd in casu 

De Autoriteit Financiële Markten;  

Uitgevende Instelling: Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV, een naamloze vennootschap, kantoor houdende te 

(1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63. Telefoon 035-6552525;

Vastgoedeigenaar: Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed NV, een naamloze vennootschap, kantoor houdende te 

(1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63. Telefoon 035-6552525;

Garant: Schild Duitsland Düsseldorf 2 NV, een naamloze NV, kantoor houdende te (1213 TL) Hilversum, 

Utrechtseweg 63. Telefoon 035-6552525;

Wte: Wet toezicht effectenverkeer, zoals deze van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.

De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm.
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Inschrijfformulier natuurlijke personen
(s.v.p. in blokletters invullen)

Door toezending van een ondertekend inschrijformulier en na bevestiging door het Fonds van de verkrijging van de Obligatie(s) komt de obli-

gatieovereenkomst tot stand tussen U en Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV als deelnemer aan de obligatie emissie.

Particulier

De ondergetekende,

Mevrouw, de heer:........................................................................................................................................................................m/v

Voornamen voluit: ..............................................................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................ Woonplaats:......................................................................

Telefoon overdag: .............................................................................. Telefoon ‘s avonds ............................................................

Faxnummer: ........................................................................................................................................................................................

E- mail adres: ......................................................................................................................................................................................

Paspoort/rijbewijs nr:..............................................................................................................................................(kopie bijgevoegd)

Bankrekening uitkering: ......................................................................................................................................................................

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de Prospectus, in te schrijven voor :

______ x € 15.000  in totaal  ______________(minimaal 1 Obligatie)  te verhogen 

met 3% emissievergoeding in de uitgifte van de Obligaties van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV. De Obligatiehouder dient

het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en sofi-nummer) over te maken op rekeningnummer

16.21.94.927 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de Rabobank te Zeist.

De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Ik wacht met overmaken 

(indien van toepassing) van het bedrag tot ik bericht van toewijzing heb ontvangen.

Aldus ondertekend te: ........................................................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ....................................................................................................................................................................................

Een kopie van een geldig paspoort/rijbewijs dient aan dit formulier te worden gehecht.

Bijlage 8
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Inschrijfformulier rechtspersonen
(s.v.p. in blokletters invullen)

Door toezending van een ondertekend inschrijfformulier en na bevestiging door het Fonds van de verkrijging van de Obligatie(s) komt de

obligatieovereenkomst tot stand tussen U en Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV als deelnemer aan de obligatie emissie.

Rechtspersoon

De ondergetekende,

Rechtspersoon:..............................................................................................................................................................................m/v

K.v.K. nummer ....................................................................................................................................................................................

Naam bevoegd persoon: ....................................................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................ Woonplaats:......................................................................

Telefoon overdag: .............................................................................. Telefoon ‘s avonds ............................................................

Faxnummer: ........................................................................................................................................................................................

E- mail adres: ......................................................................................................................................................................................

Paspoort/rijbewijs nr:..............................................................................................................................................(kopie bijgevoegd)

Bankrekening uitkering: ......................................................................................................................................................................

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de Prospectus, in te schrijven voor :

______ x € 15.000  in totaal  ______________(minimaal 1 Obligatie)  te verhogen 

met 3% emissievergoeding in de uitgifte van de Obligaties van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds NV. De Obligatiehouder dient

het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en sofi-nummer) over te maken op rekeningnummer

16.21.94.927 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de Rabobank te Zeist.

De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Ik wacht met overmaken (indien

van toepassing) van het bedrag tot ik bericht van toewijzing heb ontvangen.

Aldus ondertekend te: ........................................................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ....................................................................................................................................................................................

Een kopie van een geldig paspoort/rijbewijs dient aan dit formulier te worden gehecht.

Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel dient eveneens aan dit formulier te worden gehecht.
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BELEIDSPLAN VERENIGING VASTGOED PARTICIPANTEN

Mission statement

De VVP stelt zich tot doel de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren.
Zij doet dit door nieuwe aanbiedingen in de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid. Tevens volgt ze, op
verzoek van leden, lopende beleggingsvehikels tot en met het exit-scenario. Haar bevindingen en adviezen worden 
beschikbaar gesteld aan de beleggers/leden. Dit steunt hen bij participatiebeslissingen en eventuele conflicten. Tevens levert
de VVP een aantal additionele diensten zoals een online helpdesk voor specifieke vragen. De VVP is onafhankelijk van de 
individuele aanbieders en wordt primair gefinancierd door participanten middels hun lidmaatschap.

Nadere informatie:

E-mail: info@vvp.nu
Website: www.vvp.nu

Bijlage 10
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