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Bedrijfsfilosofie Schild Holland Fonds N.V.
Deze prospectus informeert u over het beleggen in vastgoedobligaties in Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.,
in deze prospectus ook aangeduid als de Uitgevende Instelling alsmede de Vastgoedeigenaar.
Het initiatief voor het oprichten van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is genomen door Schild Holland Fonds N.V.
Schild Holland Fonds N.V. heeft als doelstelling het structureren van hoogwaardige vastgoedfondsen die de obliga
tiehouders een goed rendement bieden en de meeste zekerheid geven op de terugbetaling van de ingelegde gelden.
Door te beleggen op de beste locaties en in hoogwaardige gebouwen wordt een optimale situatie gecreëerd
om solvabele huurders aan te trekken en te behouden. Dankzij de gunstige locatiefactoren zijn huurders bereid
marktconforme huurprijzen te betalen en langdurige huurverplichtingen aan te gaan. Hierdoor zal bij verkoop van
het object een hoge prijs kunnen worden behaald hetgeen de basis vormt voor de winstdeling aan de obligatie
houders.
Het is onze ambitie dit fonds, gebaseerd op de mooiste en beste locaties van Duitsland een bloeiende toekomst
te geven, waardoor een goede financiële basis ontstaat om de couponrente en winstdeling op de obligaties te
kunnen betalen.
De expertise die Schild Holland Fonds N.V. in de afgelopen 25 jaar in Nederland heeft opgebouwd op het gebied
van consultancy, projectmanagement, vastgoedbeheer en beleggingen ten behoeve van o.a. Arbeidsvoorziening,
Riagg, Politie, het Wereld Natuurfonds, revalidatie instituten, thuiszorgorganisaties, ROC’s en Opleidingsinstituut
de Baak, zet hij nu ook in ten dienste van de obligatiefondsen. In Schild Holland Fonds N.V. zijn de werkzaam
heden met betrekking tot financiering en vastgoedemissies ondergebracht en met zijn ruime ervaring in het
structureren van cv’s en obligatiefondsen voor de vastgoedsector vormt het fonds een betrouwbare en solide
partner gedurende de gehele looptijd van uw belegging.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is een groeifonds en uitsluitend opgericht ter exploitatie van winkelobjecten
in Duitsland.
In deze prospectus staan sfeerfoto’s van Gemütlichkeit (gezelligheid) in Duitsland afgebeeld, als begeleidend
thema bij dit op winkelcomplexen geënte fonds.
Hilversum, 27 november 2007
D. van Dijck, directeur

Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
Meer informatie vindt u op www.schildhollandfonds.nl.
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.
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Het stadhuis van Bremen werd oorspronkelijk in 1405 als burcht gebouwd. Later toen de verhouding tussen het stadsbestuur en de kerk zich duidelijk
verbeterde, in het kader van de Reformatie, werd het gotische bouwwerk van meer ornamentiek voorzien en verkreeg de gevel zijn prachtige overkapte
gang. Een meesterwerk van de Weserrenaissance.
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Samenvatting

Introductie
De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op de prospectus.
De bijlagen en het inschrijfformulier maken onlosmakelijk deel uit van de prospectus.
Iedere beslissing om in deze investeringspropositie deel te nemen, moet zijn gebaseerd op de bestudering van
de gehele prospectus. 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 uitsluitend aansprakelijk indien
de samenvatting in samenhang met de andere delen van de prospectus met opzet misleidend, onjuist of incon
sistent is.
Doelstelling
Het doel van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is door de aankoop, exploitatie en verkoop van vastgoed, dat
aan de in deze prospectus opgenomen en onderstaand genoemde selectiecriteria voldoet, een aan de risico’s van
dit vastgoed gerelateerd beleggingsrendement te realiseren ten behoeve van de obligatiehouders.
Beleggingsbeleid
Het vastgoed zal geselecteerd worden op basis van de rendementsverwachtingen van Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V..
De gebruikelijke kanalen (zoals makelaars, beleggers, projectontwikkelaars en gebruikers) zullen worden benut
om tot een geschikte en afgewogen vastgoedportefeuille te komen, die aan de criteria voldoet. Het vastgoed zal
voorafgaand aan de emissie worden geselecteerd en aangekocht. De panden zullen rechtstreeks aan Schild Duits
land Winkel Vastgoed N.V. worden geleverd.
Geografische focus
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. richt zich in alle regio’s in Duitsland op het verwerven van winkelcomplexen.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. houdt daarbij rekening met de huidige economische en demografische
ontwikkelingen.
Beleggingscategorieën
Met het begrip beleggingscategorie wordt gedoeld op het soort vastgoed waarin door Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. zal worden belegd. Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. richt zich bij de selectie en acquisitie van
vastgoed hoofdzakelijk op winkels.
Ten einde flexibiliteit te hebben in het aankoopbeleid kan een zeer beperkt gedeelte van de vastgoedportefeuille
bestaan uit andere beleggingscategorieën zoals kantoren of woningen. Deze ruimten zullen dan onderdeel uit
maken van een aangekocht winkelobject.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. streeft ernaar dat deze andere beleggingscategorieën niet meer dan 20%
(gemeten in huurinkomsten) van de totale vastgoedportefeuille van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zullen
uitmaken.
Het uitgangspunt is dat de minimale waarde per object circa e 4.000.000 en de maximale waarde per object
circa e 18.000.000 bedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan van deze uitgangspunten worden afgeweken.
De bevoegdheid om af te wijken van deze criteria ligt bij Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. Een overweging
kan zijn dat Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. in de gelegenheid wordt gesteld een object te verwerven
met een waarde die afwijkt van het vastgestelde uitgangspunt ten aanzien van de waarde van de objecten. Een
dergelijk object kan een zodanige rendementsverwachting in zich dragen dat het een interessante aanvulling op
de beleggingsportefeuille vormt.



Aard van de vastgoedbeleggingen
De omvang van de objecten zal bestaan uit complexen van circa 5 tot circa 50 winkels.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. richt zich daarbij op (recente) nieuwbouw of volledig gerenoveerde
(monumentale) winkelcomplexen.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zal alleen in nieuw te ontwikkelen winkelcomplexen beleggen indien en
voor zover het zogeheten ‘turn-key’- projecten betreft, met andere woorden projecten waarbij Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. geen ontwikkelingsrisico loopt.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. richt zich met name op de aankoop van winkelcomplexen die (nagenoeg)
geheel verhuurd zijn aan winkelbedrijven en winkelketens. Door de aard van het vastgoed, respectievelijk de
huurders, ligt de nadruk vooral op een stabiele cashflow uit de netto huurinkomsten in relatie tot een gematigd
risico, waarbij wordt gestreefd naar een positieve waarde ontwikkeling van het vastgoed op de langere termijn.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. gaat uit van een maximale leegstand van 2% per jaar, te bewerkstelligen
door actief beheer.
De omvang van het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
Er wordt gestreefd naar een totale fondsomvang van ongeveer e 250.000.000. Schild Duitsland Winkel Vastgoed
N.V. streeft er naar deze omvang te realiseren in een periode van vijf jaar vanaf de aanvangsdatum. Nadat de
streefomvang is bereikt, zullen gedurende de resterende looptijd van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. in
beginsel geen emissies meer plaatsvinden.
Financiering
De ambitie van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is de objecten te financieren bij Duitse banken door mid
del van circa 30% zogenaamd “eigen vermogen” (obligaties) en 70% vreemd vermogen in de vorm van hypo
thecaire leningen.
Rentebeleid
De rente is vastgelegd voor een periode van 7 jaar. Na deze periode zal een beslissing genomen worden over de
meest gunstige prolongatie. Dat zal bij een gelijkblijvende rente fixatie kunnen zijn, bij hogere rente kunnen op
dat moment rente-instrumenten worden gekocht om de hoogte te beperken.
Emissies
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zal telkens een vastgoedtranche emitteren ter grootte van circa e 18.000.000
à e 25.000.000 beleggingswaarde, waarvan circa 25% in de vorm van vastgoedobligaties zal worden uitgegeven.
Elke volgende emissie zal in een nieuwe prospectus worden omschreven.



Duitsland
De sterk gestegen prijzen van vastgoed in Nederland vormden een goede aanleiding om de blik naar de ooster
buren te richten.
In vergelijking met Nederland zijn Duitse onroerend goed objecten nog relatief goedkoop en bovendien lopen de
huurcontracten gemiddeld langer, is de opzeggingstermijn langer, de solvabiliteit van huurders beter, de betalings
moraal hoger, de bouwkwaliteit uitstekend en de wijze van bewoning en gebruik zorgvuldig.
Gevoegd bij de stabiele en groeiende Duitse economie zijn deze overwegingen aanleiding geweest om de afgelo
pen jaren vastgoedfondsen samen te stellen met Duitse objecten.
De opgedane ervaringen onderbouwen de veronderstelde uitgangspunten.
Inmiddels hebben veel collega’s in binnen- en buitenland de Duitse vastgoedmarkt ontdekt, waardoor de prijzen
stijgen en uitstekend vastgoed schaarser begint te worden.
Door intensief de markt te bewerken en gebruik te maken van een uitgebreid relatienetwerk is Schild Holland
Fonds N.V. nog in staat aantrekkelijke objecten te vinden.
De vastgoedmarkt
Winkels
De vooruitzichten ten aanzien van de Duitse winkelbeleggingsmarkt zijn volgens het Duitse onderzoeksbureau
Feri (Feri Rating and research GMBH) positief, aangezien zowel de gemiddelde huur van winkels als de gemid
delde waarde van onroerend goed in Duitsland naar verwachting harder zal stijgen dan het gemiddelde verwachte
inflatieniveau. De kans op prijsdalingen is daarnaast in Duitsland beperkt. Uiteraard moet wel rekening gehouden
worden met grote verschillen tussen regio’s in West-Duitsland en het voormalige Oost-Duitsland.
Het opkomende oostelijk deel van Duitsland (voormalige Oost Duitsland) kent in sommige gebieden soms lokale
groeicijfers waar veel landen jaloers op zouden zijn. Er zijn zeer welvarende gebieden die met name van de sterk
gestegen export profiteren, maar omdat de welvaart sterk verdeeld is in Duitsland, is een inventarisatie van de
lokale markt voor ieder nieuw project noodzakelijk.
De vraag naar vastgoedbeleggingen, met name ten aanzien van winkel- en woningbouw, zal in 2007 en 2008
naar verwachting het aanbod overtreffen. Hieruit blijkt dat beleggers vertrouwen houden in vastgoed als beleg
ging. Dit vertrouwen komt mede voort uit de vergelijking met andere beleggingscategorieën zoals aandelen en
bedrijfs- of overheidsobligaties.
Investeringspropositie
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. biedt investeerders de mogelijkheid om door middel van obligaties deel te
nemen in de aankoop en exploitatie van winkelcomplexen in Duitsland.
In deze prospectus wordt de uitgifte van de eerste tranche beschreven.
Het fonds koopt en exploiteert in deze tranche twee winkelcomplexen gelegen in Remscheid aan de Alleestrasse
en in Heiligenhaus aan de Hauptstrasse te Duitsland.
Huurders van de panden zijn hoofdzakelijk winkelketens.
Het geprognosticeerde exploitatierendement bedraagt bij een obligatie van e 50.000 gemiddeld 10,85% (IRR)
per jaar exclusief emissiekosten.
Het fonds richt zich op de particuliere en professionele belegger die een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar
nastreeft met een beheerste waardegroei in relatie tot een beheerst risico en niet meer dan 50% van zijn/haar vrij
beschikbaar vermogen wenst te beleggen in vastgoed.



Fondsinvestering
Naast de koopsommen van de objecten komen bij de aankoop verschillende bijkomende kosten. Onderstaand is
de vermogensopbouw bij de oprichting van het fonds weergegeven.
Totale fondsinvestering

€ 22.770.000

Eigen vermogen

€

Vreemd vermogen

€ 16.170.000

6.600.000

obligaties
hypothecaire geldlening

Juridische structuur
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is een Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht. Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. is opgericht op 5 september 2006 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het is het voornemen om circa 7 jaar na de oprichtingsdatum te starten met de verkoop van de vastgoedobjecten
ten einde na 10 jaar alle vastgoedobjecten te hebben verkocht, waarna Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
kan worden geliquideerd. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat alle objecten in Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. aan één andere partij in één transactie worden verkocht.
De obligatiehouders zijn voor eventuele verliezen in beginsel niet verder aansprakelijk dan hun deelname.
Rendement en risico
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. beoogt een jaarlijkse uitkering van de couponrente te realiseren van 7,00%
(enkelvoudig) op jaarbasis (effectief 7,186%), berekend over een 10-jarige beleggingsperiode.
De vaste couponrente op de obligaties wordt op jaarbasis berekend en elk kwartaal uitgekeerd aan de obligatie
houders.
Daarnaast beoogt Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. een indirect rendement te behalen bij (tussentijdse)
verkoop van de winkelcomplexen.
Beleggen in vastgoed brengt bepaalde risico’s met zich. Deze risico’s hebben onder meer betrekking op mogelijke
leegstand, dalende huur- en vastgoedprijzen, insolvabiliteit van de huurder en stijgende rente.
Niets in deze prospectus mag worden beschouwd als een garantie voor rendement.
Kerngegevens van de obligaties:
Deelname is mogelijk vanaf e 10.000, exclusief emissiekosten.
Er zijn vijf klassen obligaties variërend van respectievelijk e 10.000 (Klasse A-10) met een emissievergoeding van 3%,
e 20.000 (Klasse A-20) met een emissievergoeding 2,5%, e 30.000 (Klasse A-30) met een emissievergoeding 2%,
e 40.000 (Klasse A-40) met een emissievergoeding 1,5% en e 50.000 (Klasse A-50) met een de emissievergoe
ding van 1%.
Per klasse zal tot een maximum van e 2.500.000 worden geëmitteerd, met uitzondering van klasse A-50 waar
voor geen beperking geldt.
Het verwachte maximaal rendement is in onderstaande tabel weergegeven.
Obligatie 		 Jaarrente		

Eff.rente		 Winstdeling

Max.winstdeling		 Max.IRR

€ 10.000		

7%		

7,186%

€

2.784

€

4.000		

€ 20.000		

7%		

7,186%

€

6.263

€

9.000		10,03%

€ 30.000		

7%		

7,186%

€ 10.439

€ 15.000		10,31%

€ 40.000		

7%		

7,186%

€ 15.310

€ 22.000		10,58%

€ 50.000		

7%		

7,186%

€ 20.878

€ 30.000		10,85%
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Management
Het asset management van de objecten zal worden gedaan door SHF Real Estate B.V., in samenwerking met een
te selecteren Duitse vastgoedbeheerder.
Onder asset management verstaat SHF Real Estate B.V. het totaal aan maatregelen, dat gericht is op een optimaal
vastgoedrendement.
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 ver
schuldigd zijn. In bepaalde situaties zal de obligatie niet in box 3 maar in box 1 kunnen vallen. Voor in Nederland
woonachtige particuliere obligatiehouders die de obligatie tot hun ondernemingsvermogen (dienen te) rekenen,
dan wel van 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. Vennootschappen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd over de behaalde rendementen.
Verhandelbaarheid
Vervreemding van een obligatie is uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en trustvoor
waarden (zie bijlage 3 art. 1.9 van de prospectus). De Initiatiefnemer is op verzoek van de verkopende obligatie
houder bereid te bemiddelen in de verkoop van de obligatie c.q. daar een koper voor 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 daarvan schriftelijk mededeling aan de
Stichting obligatiehouders SDF is gedaan.
Eénmaal per jaar, voor de jaarvergadering, zal de Stichting Obligatiehouders SDF obligatiehouders die hun obligatie
wensen te verkopen in de gelegenheid stellen hun obligatie(s) aan te bieden aan personen die obligaties willen
kopen. De waarde van de obligatie zal op verzoek door de Stichting Obligatiehouders SDF worden vastgesteld.
Voor de administratieve verwerking van deze overdracht van de obligatie(s) wordt aan de verkoper een bemid
delingsvergoeding van 2% over de waarde berekend.
Autoriteit Financiële Markten
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. heeft de prospectus conform de Prospectusrichtlijn EU van 1 juli 2005
opgesteld. Het fonds is voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel
op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt niet vergunningplichtig ingevolge de
Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten.
Bij de opzet van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Deson
danks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen
(financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.
Inschrijving/deelname
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze prospectus te weten 27 november 2007 en
geschiedt door middel van het opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de daarbij bijbehorende
bescheiden.
Additioneel zijn inschrijfformulieren toegevoegd met doordrukmogelijkheid, zodat de inschrijver(ster) een kopie
kan behouden t.b.v. de eigen administratie.
Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier.
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Risicofactoren

Inleiding
Om investeringen, zoals in deze prospectus genoemd, goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de beleg
ger zich bewust is van alle ten tijde van het opstellen van deze Prospectus, bekende risico’s. Alleen met een goed
inzicht in de aspecten die de rentabiliteit van de belegging beïnvloeden, kan de belegger zich een verantwoord
oordeel vormen. Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. afhankelijk
zullen zijn van de investering in de objecten, worden alle risico’s hierna besproken.
De continuïteit van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde
risico’s wordt omgegaan.
De belegger wordt geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld en kennis te hebben genomen van de voorwaarden en eerst dan te beslissen tot deelname over te gaan.
Beleggingsrisico
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst. De ontwikkeling van de vastgoedmarkt in de specifieke omgeving van de objecten kan afwijken
van het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de huur en van de verkoopprijzen van de objecten
afwijken van de gemiddelde trend in Duitsland. De opbrengsten kunnen dan achterblijven bij het landelijke beeld
en het rendement negatief beïnvloeden.
Inflatierisico
Inflatie is afhankelijk van diverse economische factoren en heeft invloed op de prognose berekeningen. Indien
de werkelijke inflatie lager is dan het gehanteerde percentage in het exploitatie zal het exploitatiesaldo lager zijn
geprognosticeerd.
Markt- en restwaarde risico
Ten gevolge van een zich wijzigend algemeen economisch klimaat, een conjunctuurdaling- of stijging en/of overof onderaanbod van gelijksoortig vastgoed kunnen huurprijzen dalen of stijgen. Bij verkoop van de objecten is
de opbrengst van het vastgoed afhankelijk van de markt en kan negatief of positief afwijken van de geschatte
restwaarde.
Van de opbrengst van het vastgoed dient eerst de hypothecaire geldlening te worden afgelost en de verkoop
kosten betaald.
Het is denkbaar dat er onvoldoende resteert om de obligaties geheel of gedeeltelijk af te lossen.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. kan zich niet verdedigen of indekken tegen macro-economische krachten
die de waarde van de objecten beïnvloeden. Echter, door goed beheer van het vastgoed kunnen de objecten
(ook in economisch mindere tijden) aantrekkelijk blijven voor huurders.
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Leegstand en frictieleegstand
Een belangrijk risico bij beleggen in vastgoed is leegstand. Huurovereenkomsten worden niet verlengd of een
huurder is niet meer in staat zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Bovendien kan bij een huurderwisseling tijdelijk zogenaamde frictieleegstand ontstaan, waardoor er in die periode
geen huurinkomsten kunnen worden gegenereerd. Geheel of gedeeltelijke leegstand kan de exploitatie en daar
mee de uitkering van de couponrente aan de obligatiehouders in gevaar brengen.
Gedurende de periode van (gedeeltelijke) leegstand dient wel de rente op de lening te worden betaald. Dit heeft
een negatieve invloed op de exploitatie.
Het is denkbaar dat bij langdurige omvangrijke leegstand de waarde van de objecten daalt en dat bij gedwongen
of vrijwillige verkoop de opbrengst onvoldoende is om de obligaties van de deelnemers geheel of gedeeltelijk
terug te betalen.
Wederverhuur wordt gezien de kwaliteit van de locaties van de objecten niet als een probleem beschouwd. Door
de aanwezigheid van veel winkeliers en winkelketens als huurder zal er bovendien altijd slechts een beperkte
leegstand kunnen ontstaan.
Er is tot op heden geen huurachterstand en er is geen structurele leegstand.
Er wordt vanuit gegaan dat er gedurende de looptijd van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. en gezien de
lange looptijd van de huurcontracten weinig leegstand zal optreden.
In de exploitatie is een voorziening voor frictieleegstand opgenomen.
Huurrisico
Een huurrisico doet zich voor, indien er bij leegstand en/of opgezegd huurcontract geen huurder tegen gelijkwaar
dige condities kan worden gevonden. Wordt een nieuw contract afgesloten met een lagere huur, dan heeft dit een
negatief gevolg voor de exploitatie.
Debiteurenrisico
De belangrijkste bron van rendement zijn de van de huurders afkomstige huuropbrengsten. Het risico bestaat dat
de huurders hun betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomen.
Door het niet voldoen aan hun verplichtingen zullen de huurders, eventueel gedwongen, vertrekken uit de
objecten en ontstaat er leegstand en dienen er nieuwe huurders te worden gezocht. Dit heeft een negatief effect
op de exploitatie.
Elk jaar wordt de solvabiliteit van alle commerciële huurders opnieuw vastgesteld door het onafhankelijke bureau
Creditreform te Bad Homburg zodat tijdig de kans op eventuele betalingsproblemen kan worden gesignaleerd en
eventueel maatregelen kunnen worden genomen.
Onderhoud
De staat van onderhoud van gebouwen kan grote financiële gevolgen voor de exploitatie en de verkoopopbrengst
hebben.
De mate van uitvoeren van onderhoud heeft invloed op de beslissing van huurders om huurcontracten te verlengen
of te beëindigen en uiteraard op de verkoopopbrengst.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. heeft de ambitie de objecten in uitstekende staat te houden. De objecten
zijn bouwkundig onderzocht waardoor het fonds beschikt over een gedetailleerd inzicht in de onderhoudstoestand. De staat van onderhoud van de objecten is bij aanvang van de belegging goed. In de exploitatie is
rekening gehouden met een jaarlijks bedrag aan onderhoudskosten.
Elk kwartaal wordt door een kwaliteitsinspecteur van SHF Real Estate B.V. bij alle objecten een inspectie
uitgevoerd omtrent de staat van het bouwkundig- en technisch onderhoud, de schoonmaakwerkzaamheden, de
reiniging van de verblijfsruimten, het tuinonderhoud, het schonen van parkeerruimten, enz.
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Milieurisico
Dit risico doet zich voor als zich in het vastgoed en de bijbehorende grond schadelijke stoffen bevinden waardoor
het beoogde gebruik wordt belemmerd.
Op grond van informatie van gemeenten, de laatste eigenaar en op basis van onderzoek naar zogenaamde
“Altlasten” bestaat er geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van milieurisico’s.
Door verandering van milieukundige omstandigheden en/of andere richtlijnen is niet uit te sluiten dat in de
toekomst maatregelen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan andere eisen.
Risico van onverzekerde schade
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. verzekert zoveel als mogelijk tegen veel voorkomende schaden en risico’s
door het afsluiten van opstal, brand, glas- en WA verzekeringen. Bij schade is er echter vaak een eigen risico dat
voor rekening van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. komt.
Renterisico
De te betalen rente van de hypothecaire geldlening heeft een invloed op het uiteindelijk te behalen rendement.
Stijgende rente betekent een lager exploitatieresultaat.
Het renterisico van de hypothecaire geldlening zal zoveel mogelijk worden beperkt. Gedurende minimaal zeven
jaar wordt de rente van de hypothecaire geldlening vastgelegd.
Na deze periode zal waarschijnlijk gekozen worden voor een variabele rente, waardoor op een geschikt tijdstip
kan worden hergefinancierd of de objecten kunnen worden verkocht. Op deze wijze kunnen ongewenste boete
renten, te voldoen in het geval van vervroegde aflossing van de hypothecaire geldlening, worden voorkomen.
Door een lager exploitatieresultaat kan de uitkering van de couponrente aan de obligatiehouders in gevaar komen
of geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn.
Valutarisico
Duitsland heeft evenals Nederland de euro ingevoerd, hierdoor bestaat er geen valutarisico.
Aflossing obligatie en winstdeling
Bij de verkoop van de objecten wordt ernaar gestreefd, om de verkoop te laten plaatsvinden op een zo gunstig
mogelijk moment in de markt (tussen het 7de en 10de jaar van de exploitatie), zodat de verkoopopbrengst, na
aflossing van de hypothecaire geldlening en de verkoopkosten, voldoende is om de obligatie en de winstdeling
te betalen.
Indien bij de verkoop van de objecten de verkoopopbrengst, na aflossing van de hypothecaire geldlening, (deels)
niet voldoende is om de obligatie af te lossen en/of de winstdeling te betalen, gaat de obligatie dan wel de winst
deling geheel of gedeeltelijk verloren.
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Financieringsrisico
De objecten worden gefinancierd met een hypothecaire geldlening. De verhouding ‘eigen vermogen’ (obligaties)
versus vreemd vermogen zal per emissie circa 30% versus 70% bedragen. Deze verhouding is bij de emissie van
vastgoedfondsen in de markt gebruikelijk en noodzakelijk om de exploitatie mogelijk te maken. Dit houdt direct
verband met de mogelijkheid om voor langere tijd een lage, stabiele rente, te kunnen afsluiten.
De financiering van het vreemd vermogen is gebaseerd op een hypothecaire geldlening door een bank, in dit
geval de EuroHypo AG bank te Stuttgart Duitsland.
Indien de exploitatie om welke reden dan ook gevaar loopt, heeft de bank die de hypothecaire geldlening heeft
verstrekt, middels het recht van 1e hypotheek, het recht tot executoriale verkoop van de objecten.
Dit recht van 1e hypotheek geeft de bank bij een dergelijke verkoop voorrang op andere schuldeisers.
Tevens kan afwaardering van vastgoed de relatieve grootte van de hypothecaire geldlening doen toenemen,
waardoor de solvabiliteit van het obligatiefonds verslechtert.
Leverage en hefboomwerking
Door de huidige rentevoet van de hypothecaire geldlening ontstaat een zgn. hefboomwerking. Omdat het rende
ment op het totale vermogen hoger is dan de hypothecaire rente, kan een hoger rendement (dan de hypothecaire
rente) op de obligatielening worden gegeven.
Indien de rente op de hypothecaire geldlening stijgt, kan de werking van de hefboom geheel of gedeeltelijk
verloren gaan.
Exploitatie
De huurinkomsten zijn vanwege inflatie gekoppeld aan de Duitse consumentenprijsindex.
Commerciële huurovereenkomsten hebben meestal een afgetopte indexering, waarop nadat de index een verho
ging van 10% heeft bereikt, een (deel) huurverhoging mag worden doorberekend.
De geprognosticeerde exploitatiekosten zijn gebaseerd op contractuele-, publieke en ervaringsgegevens. In de
prognose is uitgegaan van een verandering van de kosten gelijk met de huurontwikkeling. De werkelijke kosten
kunnen hoger of lager zijn waardoor de exploitatie negatief of positief wordt beïnvloed.
Hoofdelijkleid
De Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. tranches (No. 1, 2, 3, enz.) zal het vastgoed aankopen en zich hoofde
lijk verbinden om de overeengekomen verplichtingen, ook naar de obligatiehouders, te kunnen nakomen.
Dit impliceert dat indien één van de vastgoed tranches haar verplichtingen niet of ten dele kan voldoen de
andere vastgoed tranches, tot het maximum van het exploitatieoverschot, deze gelden zullen aanwenden om de
in betalingsonmacht geraakte vastgoed tranche financieel te ondersteunen. Hierdoor ontstaat een spreiding van
het beleggingsrisico over de gehele huidige en toekomstige vastgoedportefeuille. In dit prospectus en de volgende
prospectussen van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. wordt ervan uitgegaan dat de exploitatie van Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. tranche 1 geen gevolgen heeft voor de exploitatie van andere Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. tranches en omgekeerd.
Verhandelbaarheid van de obligaties
De obligaties zijn overdraagbaar. Door de aard van de belegging zijn de liquide middelen van Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. beperkt. Daarnaast zijn er wettelijke beperkingen, die het overdragen van de obligaties voor
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. aan regels binden.
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De Trustee
De Trustee, Stichting Obligatiehouders SDF, is een onafhankelijke stichting die de gelden voortvloeiend uit de
stortingen van de obligatiehouders ontvangt. Het bestuur zou kunnen besluiten de stortingen van de obligatie
houders voor andere doeleinden te gebruiken.
Indien het bestuur van de Stichting Obligatiehouders SDF de stortingen van de obligatiehouders voor andere
doeleinden zou gaan gebruiken, is het bestuur in gebreke en hoofdelijk aansprakelijk. De administratieve organi
satie (het voor het betalingsverkeer meer handtekeningen principe) maakt het echter niet mogelijk dat één van de
bestuursleden de geldmiddelen voor andere doeleinden aan kan wenden.
Belasting
Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er voor de toepassing van de huidige
Duitse vennootschapsbelasting vanuit gegaan, dat de vaste rente op de obligaties alsmede de winstdeling op de
obligatie in het jaar van verkoop van de objecten aftrekbaar is bij de berekening van de Duitse vennootschaps
belastinglast.
Op 6 juli 2007 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Duitse vennootschapsbelasting aangenomen. De hoofd
lijnen behelzen kort gezegd een renteaftrekbeperking, indien de totale rentekosten van een belastingplichtige
e 1.000.000 per jaar overschrijden. Volledige duidelijkheid inzake de toepassing van de nieuwe wet is pas
mogelijk na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.
Bij de opzet van de beleggingsstructuur is de actuele fiscale wet- en regelgeving en rechtspraak in aanmerking
genomen. De toekomstige wetgeving zal invloed hebben op de beleggingsstructuur. Om de effecten van een
beperking van een renteaftrek te beperken wordt een wijziging van de van de in dit prospectus beschreven beleg
gingsstructuur voorzien.
Politiek/regelgeving
Een onzekere factor bij beleggingen is de invloed van de politiek, regelgeving en rechtspraak.
De wetgeving met betrekking tot bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, huurbescherming en fiscale regel
geving (waaronder de regelgeving, wetgeving en rechtspraak ten aanzien van afschrijvingen op het vastgoed)
heeft haar invloed op de rentabiliteit van beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen betreffende regelgeving het
rendement van beleggingen positief of negatief beïnvloeden.
Eén belangrijke 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.
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Verlies van inleg obligatie
Als Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, bestaat de mogelijk
heid dat het vastgoed gedwongen verkocht moet worden.
In een dergelijke situatie is het denkbaar dat de opbrengst van het vastgoed onvoldoende is om de schulden te
voldoen en de inleg geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
Het rendement
In het rendement van de belegging in vastgoed zijn twee componenten te onderscheiden:
Het Direct Rendement, zijnde de jaarlijkse rentevergoeding op de obligatie welke uit het exploitatieresultaat
wordt vergoed en het Indirect Rendement zijnde de winstdeling welke mogelijk ontstaat uit de verkoop van de
objecten.
Het Direct Rendement en het Indirect Rendement van de beleggingen van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
worden bepaald door de marktontwikkelingen, het beleggingsbeleid van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.,
de beperkingen en voorwaarden beschreven in deze prospectus en de relevante wet- en regelgeving.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. stelt zich als doel om een gemiddeld Direct Rendement te realiseren van
7,0% op jaarbasis (enkelvoudig), berekend over een beleggingsperiode van 10 jaar.
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het gemiddeld Direct Rendement:
– bruto aanvangrendement - Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. verwacht het beoogde vastgoed in
volgende tranches te acquireren tegen een gemiddeld bruto aanvangsrendement van circa 6,50 à 8,50%.
(aankoopfactor-12-15 x de huur),
– r ente - Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. streeft er naar door middel van actief financieringsbeleid
gedurende de looptijd een rentepercentage voor vreemd vermogen van gemiddeld 4,32% te realiseren,
– leegstand - Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. houdt in haar berekeningen rekening met een potentiële
(frictie)leegstand van circa 2%,
– indexering van de jaarhuur - rekening wordt gehouden met een jaarlijkse indexering van de jaarhuur
van 2,25%,
– a sset management - Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. berekent een jaarlijkse asset management
vergoeding van 2,50%,
–p
 roperty management - Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. houdt rekening met een jaarlijkse property
management vergoeding van gemiddeld 3,00% van de jaarhuur.
Naast de uitgangspunten voor het direct rendement beoogt Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. ook een indi
rect rendement te realiseren als gevolg van de waardestijging van het vastgoed bij verkoop. Bij deze inschatting
is rekening gehouden met de jaarlijkse huurstijging alsmede een verkoopfactor welke hoger ligt dan de aankoop
factor.
Rendementsrisico
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zal beleggingen doen op basis van op te stellen berekeningen en projecties.
De obligatiehouders hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren
in de beoogde rendementen.
Klimaatwijzigingen
In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op klimaatwijzigingen en eventuele consequenties voor het
vastgoed.
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3

Klimaat

Algemeen
Nederland wordt in toenemende mate bedreigd door overstromingsgevaar. Voor vastgoed kan dat ingrijpende
gevolgen hebben. Volgens het KNMI zal de zeespiegel in het jaar 2050 met 15 tot 35 centimeter zijn gestegen,
en in 2100 met nog eens 35 tot 85 centimeter. Maar daarnaast vormt wateroverlast ook op andere manieren
(stijgend waterpeil in de rivieren) een bedreiging voor de Nederlandse vastgoedvoorraad. Zo klinkt de grond in
bepaalde gebieden in, waardoor het grondwaterpeil stijgt. In andere gebieden daalt het grondwaterpeil juist,
waardoor paalrot kan optreden.
In Noord- en Zuid-Holland, samen goed voor de bulk van de vastgoedwaarde in Nederland (510 miljard volgens
het CBS), ligt respectievelijk 75% en 70% van het vastgoed onder het niveau van de zee. Het onderzoek van het
KNMI toont aan dat de bedreiging voor Nederland groter is dan de meeste mensen denken. Het is noodzakelijk
dat vastgoedbeleggers de risico’s van overstromingsgevaar en wateroverlast meenemen in hun overwegingen.
Dit risico wordt versterkt door maatregelen die onze oosterburen treffen om de kans op overstroming van de
rivieren in Duitsland te beperken. Hamburg heeft inmiddels 600 miljoen geïnvesteerd om de dijken met een meter
te verhogen.
Het Climate & Environment Consulting Potsdam (CEC) heeft de regionale consequenties van de klimaatverande
ringen voor Duitsland berekend. In Noord Duitsland zal de temperatuur tot het einde van deze eeuw met 2,5 °C
stijgen, terwijl het aan de kust en in het Harzgebergte kouder zal worden. Voor heel Duitsland geldt dat er in de
zomer minder regen zal vallen en in de winter meer neerslag verwacht wordt.
Het aantal zomerdagen en dagen met zon wordt aanzienlijk groter, terwijl de vorst- en sneeuwdagen afnemen.
Stormvloeden zullen, zoals het afgelopen jaar gebeurde, in toenemende mate delen van de kust en eilanden
wegspoelen.
De neerslag zal in de winter met 25% toenemen, hetgeen voor de Rijn, Elbe, Weser en Eems aanzienlijk hogere
waterstanden tot gevolg heeft. Vele deelstaten zijn inmiddels plannen aan het voorbereiden om dijken te ver
hogen en te versterken.
De verzekeringsmaatschappijen in Duitsland nemen in hun beoordeling van het risico inmiddels nadrukkelijk het
klimaatrisico mee bij de vaststelling van de hoogte van de premie.
Bij het object wordt bij de aankoop rekening gehouden met de effecten van de klimaats-verandering. Bij het aan
gekochte object bestaat geen kans op ernstige wateroverlast (ligging boven de hoogste waterspiegel) en er heeft
zich dan ook geen verhoging van de verzekeringspremie voorgedaan.
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Het gezellige plein voor het beroemde stadhuis van Frankfurt am Main, de “Romer”, wordt door de inwoners ook wel Frankfurts
“Gut Stubb”(pronkkamer) genoemd. Römer, Kaiserdom, oude Nikolaikerk en de nieuw gebouwde vakwerkhuizen aan de oostzijde vormen
een uniek stedenbouwkundig ensemble.
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4

Duitsland

Inleiding
De Bondsrepubliek Duitsland wordt gevormd door een federatie van 16 deelstaten, in het Duits Bundesländer of
Länder geheten.
De Bondsrepubliek Duitsland heeft met circa 82.500.000 inwoners na Rusland de grootste bevolking van alle
Europese landen. Bijna 31% van de bevolking is protestants en 31% is rooms-katholiek.
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 slaagde de Pruisische kanselier Otto von Bismarck erin de los
van elkaar staande staten en koninkrijken van de Noordduitse Bond, Beieren, Württemberg, Baden en HessenDarmstadt achter zich te verenigen. Op 18 januari 1871 werd in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles
het Duitse Keizerrijk geproclameerd met Wilhelm I als eerste keizer.
Op het einde van de 19e, en aan het begin van de 20e eeuw laaiden de internationale spanningen zeer hoog op.
De industriële revolutie, kolonialisme en nationalisme kenden hun hoogtijdagen, wat uiteindelijk resulteerde in de
Eerste Wereldoorlog. Nadat het Duitse Rijk in 1918 gecapituleerd had, werd het gedwongen afstand te nemen
van een aantal gebieden en werden zware herstelbetalingen overeengekomen. De zwakke structuur van de toen
opgerichte Weimarrepubliek, de zware lasten die het land opgelegd waren, de sociale onrust en de economische
crisis maakten de weg vrij voor de overname van de macht door de nationaal-socialisten.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in 1945 bezet door de geallieerde Russische, Britse, Amerikaanse en
Franse strijdkrachten.
In 1949 werden in de geallieerde bezettingszones twee Duitse staten opgericht: de Bondsrepubliek Duitsland
(BRD) en de Duitse Democratische Republiek (DDR).
De Berlijnse Muur scheidde vanaf augustus 1961 Berlijn in oost en west en werd symbool van een verdeelde natie.
De val van het communistische blok en het einde van de Koude Oorlog betekende ook de val van de Muur, de
opening van de grenzen tussen de twee Duitslanden en uiteindelijk de hereniging in 1990.
Het heeft Duitsland veel moeite gekost de twee helften ook in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht te
verenigen. Nog altijd maakt de voormalige DDR in economisch een minder florissante ontwikkeling door dan het
voormalige West-Duitsland.
Per 1 januari 2002 is Bondsrepubliek Duitsland met elf andere Europese landen binnen de Europese Unie over
gegaan op de euro als nationale munteenheid.
Regering en bondsstaat
Duitsland is sinds 1949 een democratisch-parlementaire bondsstaat. De grondwet werd afgekondigd op 23 mei
1949. De hoogste staatsmacht ligt bij de Bondsraad (69 leden), maar de deelstaten hebben een verregaande eigen
staatsmacht en bevoegdheden.
Thans is Angela Merkel bondskanselier in een coalitie van CDU en SPD.
Bondspresident Horst Köhler
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Europa
De Europese economie heeft het in 2006 uitstekend gedaan. In het eurogebied was de economische groei met
2,8% verreweg de sterkste sinds 2000.
Door de aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie ontstond vooral in Duitsland een forse groei.
De Europese vooruitzichten zijn uitstekend. Voor het eurogebied is de verwachte groei 2,5% in 2007 en 2,2% in
2008, duidelijk boven de trendmatige groei.
Dit is een prima resultaat gezien de zwakkere groei in de Verenigde Staten, de sterkere euro, het minder soepele
monetaire beleid – de beleidsrente van de ECB stijgt naar verwachting tot 4,25% ( thans 4,00%) – en het restric
tieve begrotingsbeleid in enkele grote eurolanden.
Het is meer dan 25 jaar geleden dat de Europese werkloosheid zo laag was. Door de gunstige ontwikkeling zullen
de overheidstekorten verder afnemen, tot slechts 1% van het BBP in 2008.
Duitsland streeft ernaar het begrotingstekort in 2011 naar nul teruggebracht te hebben.
Het financieringstekort was in 2004 voor het derde opeenvolgende jaar hoger dan het in Verdrag van Maastricht
afgesproken 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 overeengekomen maximum uit1.
De Duitse Economie
De Duitse economie is de grootste economie in de Europese Unie en de derde economie van 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 gemiddelde in de Eurozone2.
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.

Bron: JonesLangLasalle, Einzelhandel in Deutschland, augustus 2006

1
2

EIU Country Data Germany, juni 2005.
JonesLangLasalle, Einzelhandel in Deutschland, augustus 2006
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De Duitse éénwording
Na de Duitse éénwording kende de Duitse economie aanvankelijk een sterke economische groei. Vanaf 1993
zijn de groeiprestaties echter minder goed geweest en is de groei van de economie ieder jaar beneden het
EU-gemiddelde geweest3. Als belangrijkste oorzaken van deze slechtere performance worden aangemerkt: de
overinvesteringen na de Duitse éénwording die tot overcapaciteit hebben geleid, de hoge loonkosten en het
gebrek aan flexibiliteit van de economie. Vooral het voormalige Oost-Duitsland heeft moeite met de overgang
van de planeconomie naar een markteconomie. Door het grotendeels gelijktrekken van de lonen kan een groot
deel van de economie in deze regio niet meer concurreren.
De Duitse minister van Financiën heeft op 15 januari 2007 bekend gemaakt dat het begrotingstekort van Duits
land over 2006 uitkomt op 1,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Duitsland voldoet met het
tekort voor het eerst aan de voorwaarden van het Europese stabiliteitspact(minder dan 3% tekort op het BBP).
Oorspronkelijk werd voor 2006 op een aanzienlijk hoger tekort gerekend. Het lagere tekort is te danken aan de
sterke groei van de Duitse economie en hogere belastinginkomsten4.
De werkloosheid is in 2006 gedaald tot ongeveer 4,44 miljoen, ofwel ruim 10,6% van de beroepsbevolking
(in de eurozone 7,8%)5 en bedroeg in juli 2007 3,715 miljoen. (www.destatis.de).
De Duitse economie in perspectief
De groei van de Duitse economie in 2006 was 2,7%. In de periode van 2007 tot 2008 zal de groei naar verwach
ting resp. 2,3% en 2,1%6 bedragen.
Bij deze verwachting van een herstel van de economie is uitgegaan van een aanhoudend voorzichtige houding
van de Duitse consument. De verhoging van de omzetbelasting per 1 januari 2007 van 16% naar 19% heeft
tot verhoogde omzetten in november en december 2006 geleid, maar niet tot de verwachte lagere omzetten
in januari 2007.
De verwachting is dat de inflatie in 2007 circa 1,8% à 2,3% zal bedragen.

EIU Country Forecasts mei/juni 2005
EIU Country Data Germany, januari 2007.
5
ABN-AMRO Economisch perspectief, juli 2005
6
EIU Country Data Germany, juni 2005.
3
4
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De Duitse economie is, ondanks de relatief hoge loonkosten, toch een goed concurrerende economie getuige
het overschot op de lopende rekening en de handelsbalans. Deze overschotten betekenen dat er meer wordt
geëxporteerd dan geïmporteerd en dat daarmee de vraag naar Duitse producten in de wereld nog steeds groot is.
Verder wordt de Duitse economie al lange tijd gekenmerkt door een gematigde inflatie.
De stijging van de Duitse economie heeft zich in het afgelopen jaar fors versterkt. Naast de sterk stijgende export
stijgt in toenemende mate ook de binnenlandse vraag.
Het lagere tekort is te danken aan de sterke groei van de Duitse economie en hogere belastinginkomsten7.
De inflatie is in de eerste helft van 2007 uitgekomen op 1,9% (Statistisches Bundesamt Deutschland, juli 2007).
De Duitse regering heeft in het coalitiecontract tussen SPD en CDU vier belangrijke afspraken gemaakt om de
basis van de Duitse economie sterk te verbeteren.
In de eerste plaats de consolidatie van de publieke uitgaven, ten tweede de herziening van het belastingstelsel
voor bedrijven (het kabinet heeft inmiddels een wetsvoorstel aangenomen om het tarief van de vennootschaps
belasting van 25% te verlagen naar 15%), ten derde de herstructurering van de zorgsector en tenslotte de flexi
bilisering van de arbeidsmarkt.
Indien deze maatregelen tot uitvoering komen zal de Duitse economie een nog sterkere stijging doormaken.
(Bron:DIW Berlin 29-3-2007).
De WTO (de Wereldhandelsorganisatie) heeft verklaard dat Duitsland in 2006 nog steeds wereld exportleider
was. Het exportvolume van Duitsland is $ 1.112 miljard, USA $ 1.037 miljard, China $ 969 miljard, Japan $ 647
miljard, Frankrijk $ 490 miljard.
Nederland komt nog voor Groot Brittannië en Italië, met $ 462 miljard op de zesde plaats (!).
De WTO verwacht dat in 2007 en 2008 de Europese economie circa 2,1% zal stijgen en Duitsland in de Europese
economie marktleider zal zijn met een stijging van 2,8%.

7

EIU Country Data Germany, januari 2007.
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5

De winkelmarkt

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

Laagste scenario

Gemiddeld scenario

2002	

82.552.000

82.522.000

2005

82.524.000

82.869.000

2010

82.006.000

83.066.000

2015

81.173.000

83.052.000

2020

80.048.000

82.822.000

2025

78.519.000

82.196.000

Bron: Deutsche Statistisches Bundesamt

De vraag naar winkels en 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 alleen8
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%.

Winkelmarkt
Ontwikkelingen op de Duitse detailhandelsmarkt
Duitsland, nog steeds de derde economische wereldmacht, heeft de op één na grootste detailhandelsmarkt in
Europa. In 2006 bedroeg de totale omzet e 392 miljard (2004 = e 365 miljard). De Duitse consument kenmerkt
zich door hoge kwaliteitseisen en is uiterst prijsbewust. De afzet in de detailhandel wordt in Duitsland, veel sterker
dan waar ook in Europa, gedomineerd door discounters.
8

Studie Neue Erwerbertypen am Wohnungsmarkt, Empirica AG in opdracht van LBS Uit: Handelsblatt 21/22/23 oktober 2005
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Onderstaand de detailhandelomzet en de opgaande trendlijn:

De omzetbelasting verhoging van 1 januari 2007 van 16% naar 19% hebben tot verhoogde omzetten in november
en december 2006 geleid doch niet tot de verwachte lagere omzetten in januari 2007.
De aantrekkende economische conjunctuur gaat gepaard met een stijging van het consumentenvertrouwen en
de binnenlandse vraag. Dit heeft uiteraard ook positieve effecten op een deel van de detailhandel. Onderstaand
de procentuele verandering ten opzichte van de voorgaande maand:

De Konsumklimaindex (Consumenten klimaatindex) geeft aan dat in basis de consument bereid is meer geld uit
te geven en niet meer alleen het goedkoopste aan te schaffen.
De markt voor winkels en de horeca is in jaren niet zo goed geweest als in de huidige tijd. De conjunctuur zet door,
dat heeft een positieve uitwerking op de bestedingen van de Duitsers.
Deze nemen toe en de verwachting is dat deze lijn doorzet in de komende jaren.
Uit recent onderzoek blijkt dat warenhuizen en hoog gepositioneerde detailhandelszaken minder omzet c.q.
marktaandeel verliezen ten opzichte van de discounters.
Het merendeel van de Duitse topdetaillisten bestaat uit zelfstandige bedrijven, coöperaties, vrijwillige filiaalbedrijven
en inkooporganisaties. Retailers als Rewe, Metro, Tengelmann, Aldi en Schlecker hebben een grote naam in
Duitsland.
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ligging in
inkoopcentrum

landelijke gemeente

speciaal/industriegebied

voorstad

aangrenzend
aan binnenstad

binnenstad

De nominale consumentenuitgaven komen volgens het Statistisches Bundesamt (augustus 2006) op een historisch hoogtepunt met meer dan 391 miljard euro in 2006. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat
de kosten voor energie zijn toegenomen en door de onzekere economische situatie in Duitsland ook de spaarquote is opgelopen. Desondanks zijn de bestedingen voor consumentenartikelen toegenomen in het laatste jaar.
De verwachting voor de komende jaren is dat de Duitsers consumentenartikelen zullen blijven aankopen.
Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de aantrekkende economie, maar bv. ook door de inmiddels verruimde
winkelopeningstijden in Duitsland.

Bron: HDE-conjunctuurenquete, 2005

Duidelijk waarneembaar is dat winkels in de winkelcentra een hogere stijging van de omzet hebben kunnen
realiseren dan de winkels en winkelgebieden elders in de steden.
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Een andere trend die zich momenteel voordoet is de toename van het aantal filiaalwinkels en shoppingcenters in
de steden. Door deze trend neemt het aantal vierkante meters verkoopvloer oppervlak toe van 118 miljoen m²
in 2005 naar 125 miljoen m² in 2010. De nieuwe winkels vestigen zich naar verhouding vooral in het oosten van
Duitsland.
Bron: Statistisches Bundesamt Deutschland, 2006

De leegstand neemt in de kleinere plaatsen meer toe dan in de grote steden. Als gevolg daarvan zal het fonds
vooral in die regio’s aankopen waar een verzorgingsgebied met meer dan 40.000 inwoners aanwezig is.

Bron: HDE- enquete stad en handel, zomer 2004
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Naast de levensmiddelendetaillisten (omzet in 2006 e 132 miljard), bestaat de detailhandel verder uit de segmen
ten kleding en textiel, postorder, meubels en doe-het-zelf.
In het doe-het-zelfsegment heeft het grootste deel van de speciaalzaken de laatste jaren in Duitsland het markt
aandeel weten te vergroten.
Dit ging wel ten koste van de overige specialisten in hout- en bouwproducten.
In de doe-het-zelfbranche blijkt inmiddels dat retail bedrijven met een oppervlakte van meer dan 6.000 m² zich
sterker in omzet ontwikkelen dan de kleinere spelers in het veld.
Het in oktober 2004 opgestelde onderzoek van de Westdeutsche Immobilien Bank geeft aan dat de vakmarkten
(bouw/tuin) tot 2010 een omzetstijging kunnen verwachten van 18% en een rendement van 7% tot 9%.
Daarnaast zullen warenhuizen, met name in het centrum, een rendement van 8% geven.
Conclusies
De prijsontwikkeling van beleggingsobjecten is voor winkelcomplexen in Nederland gestegen tot een aankoop
factor van 14 à 18 keer de huurwaarde.
Op de Duitse vastgoedmarkt worden nog steeds winkelcomplexen aangeboden met een aankoopfactor van
12 à 17 keer de huurwaarde.
In vergelijking met de overige beleggingsalternatieven, zoals aandelen en obligaties, hebben de afgelopen jaren
vastgoedbeleggingen een aantrekkelijk rendement hebben behaald met beperkte risico’s. Naast het aantrekkelijke
risico-rendement profiel vertoont een belegging in vastgoed een lage correlatie met een belegging in aandelen
of obligaties.
Daarnaast biedt een vastgoedbelegging als gevolg van de indexering van de huurcontracten veelal een goede
bescherming tegen inflatie. Belangrijke redenen om in vastgoed te beleggen zijn aantrekkelijke risicorendement
profielen en de spreiding van risico’s in de beleggingsportefeuille.

Winkelcentrum Heiligenhaus
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Ver over de grens van Duitsland in het Ertsgebergte, beroemd om zijn traditionele volkskunst, met name het houtsnijwerk voor de kunstige
houten kerstversieringen, ligt het stadje Annaberg-Buchholz. De sfeervolle kerstmarkten, hier voorzien van een poeder laagje sneeuw, wordt
in vele plaatsen in Duitsland gehouden en zijn de moeite waard te bezoeken.
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6

Lokale markten

Inleiding
Een beleggingsbeslissing dient een weloverwogen beslissing te zijn gebaseerd op de te verwachten ontwikkeling
van de betreffende vastgoedbelegging in de lokale markt.
De macro-economie heeft invloed op het rendement en het toekomstperspectief van de vastgoedbelegging maar
ook de lokale economische omstandigheden beïnvloeden de investeringsbereidheid van bedrijven en oefenen zo
invloed uit op de vraag naar winkels.
Direct is de invloed die uitgaat van de ontwikkeling van de inflatie en de rentevoet, maar indirect is de invloed van
het consumentenvertrouwen en de economische groei.
Achtereenvolgens komen hier de steden aan de orde waarin het vastgoed in deze eerste tranche gelegen is en
gaan we in op de lokale markten.

Remscheid
Geschiedenis van Remscheid
Reeds in de 12e eeuw werd Remscheid in geschriften genoemd. Graaf Engelbert I von Berg (1151-1189) schonk
tussen 1173 en 1189 een kerk en leengoed aan de Johannitener Orde. Al in het begin van de 12e eeuw bezat
het adellijke Vrouwenklooster Essen grond in de omgeving van het bij het leengoed Remscheid behorende Hof
Hoddinbeke, het latere Hof ten Rode.
Het Bergische Land leende zich er niet goed voor om steden te bouwen. Bergklippen en smalle dalen veroorzaak
ten onoverkomelijke hindernissen om een gesloten bebouwing tot stand te brengen.
In tegenstelling tot steden die uit een centrale nederzetting zijn ontstaan en die later voorzien werden van stads
wallen, is Remscheid ontstaan uit een verzameling losse gemeenschappen en dorpen die in de loop der tijd tot
een eenheid zijn gegroeid.
De natuurlijke belemmeringen in de omgeving leverden echter wel grondstoffen zoals hout, ijzererts en water
kracht die het mogelijk maakten om producten te vervaardigen.
In 1808 krijgt Remscheid stadsrechten tot grote vreugde van de 6.135 inwoners. In 1929 besloten de plaatsen
Remscheid, Lennep en Lüttringhausen samen een stad te worden en later sloot Born zich hierbij aan.
De stad Remscheid
Remscheid ligt in het zuidelijke deel van NordRhein-Westfalen en behoort tot het zgn. Bergische Land.
Zeestad in de bergen wordt Remscheid wel genoemd, en dat heeft ook een goede reden.
De in het hart van het Bergische Land gelegen stad kan op een lange traditie als exportgerichte
werkstad bogen. De vele touw- en slijphuisjes en ijzersmelterijen in de omgeving herinneren
eraan dat aan de waterlopen al in de middeleeuwen ijzerproducten werden gemaakt en over de
hele wereld verscheept werden.
Tot op heden is Remscheid synoniem voor hoogwaardige producten ten behoeve van apparatuur en metaal. Het
Deutschen Werkzeugmuseum geeft een passend antwoord op alle technische vragen. Prachtige stoommachines
zijn hier te bewonderen.
In het markante raadhuis biedt de toren, welke via 222 treden te bereiken is, een grandioos uitzicht over het
Bergische Land. (bron: Polyglott on tour).

31

Stadhuis Remscheid

Het hedendaagse Remscheid maakt deel uit van de stedendriehoek Wuppertal en Solingen en vormt met een
oppervlakte van 74,6 km2 in het Bergische Land de drie na grootste stad.
Remscheid telde in december 2006 118.005 inwoners.
De stad is ingedeeld in vier wijken te weten Alt-Remscheid, Remscheid-Sud, Lennep en Lüttringhausen.
zie ook www. remscheid.de
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De winkelmarkt in Remscheid
De binnenstad is een centrum met verschillende trekkers/winkelketens die tot een gerichte klantenstroom leiden.
Het is een winkel- en dienstencentrum dat zich uitstrekt over met name de Alleestrasse en het AlleeCenter.
De grootschalige detailhandelsbedrijven bevinden zich aan de rand van de binnenstad. Door hun aanbod
en bereikbaarheid hebben deze locaties een relatieve sterke aantrekkingskracht voor klanten uit de stad en de
omgeving.
De koopkracht ligt 10,9% (2005) boven het landelijk gemiddelde, en is in 2005 ten opzichte van 2004
(was 106,3) met 4,3% gestegen terwijl in diezelfde periode de gemiddelde koopkracht in Duitsland met 4,8%
is gedaald (bron: Industrie- und Handelskammer Remscheid).
Naar verwachting zal deze positieve trend zich voortzetten en wordt een verdere stijging van de koopkracht
verwacht.
Op 5 minuten gaans wonen 47.000 mensen op 15 minuten 74.000 en op 30 minuten 190.000 zodat in het totale
verzorgingsgebied van Remscheid 311.000 consumenten leven.
Door de Industrie- und Handelskammer (vgl. Kamer van Koophandel) is onderzoek gedaan naar het huurprijs
niveau van detailhandelsoppervlak. In onderstaande tabel zijn de gegevens van de stad Remscheid weergegeven:
Kale huur (netto) in e/m2 per maand
Winkels tot 100 m2

Winkels van 101 tot 200 m2

Zeer goede locatie	11 - 16	10 - 15
Goede locatie	10 - 12,5
9 - 12,5
Gemiddelde locatie
7,5 - 10
7,5 - 9
Normale locatie
5 - 7,5
5 - 7,5

Winkels van meer dan 200 m2
8,5 - 14,5
7,5 - 11,5
7-9
4-7

Bron: Industrie- und Handelskammer Wuppertal.
Kwalificaties volgens Publicatie “Gewerblicher Mieten” in Kreis Wuppertal augustus 2006

Uitstekende locaties = (A1 locaties) / goede locaties:
Gelegen in het centrum van de plaats. Hier concentreert zich de plaatselijke infrastructuur met goede verbindingen
naar het openbare streekvervoer en bereikbaarheid van voldoende beschikbare parkeermogelijkheden en ook
naar naast gelegen centra met overeenkomstige infrastructuur. De locatie wordt bepaald door een groot aantal
van wisselende clientèle zich verplaatsend tussen de verschillende winkels en de haltes van het openbare streek
vervoer respectievelijk ook van de parkeerterreinen. De uitstekende locaties zijn uitsluitend in het bovencentrum,
respectievelijk in het middencentrum opgenomen en ook daar slechts in het hartje binnenstad.
Gemiddelde locaties:
Randgebieden en buurtschappen met gericht clientèle (dus minder wisselend clientèle), met goede verkeersverbindingen en voldoende parkeerplaatsen.
Normale locaties:
Overige locaties in woon- en menggebieden, waar bedrijfsmatig gebruik volgens bouwverordeningen is toe
gestaan.
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Heiligenhaus
Geschiedenis van Heiligenhaus
Het ontstaan van Heiligenhaus is terug te voeren naar het jaar 796. Er zijn uit deze tijd al nederzettingen in
Heiligenhaus geweest. De naam van de stad is te danken aan de vestiging van de Hubertuskapel rond 1450. Tegenwoordig is dit de plaats van de kerk. De Kapel is in 1823 afgebroken en werd steeds ‘Kapelle am Heiligenhaus’
genoemd.
De opdracht tot aanleg van de huidige Haupstrasse en de bouw van de Hubertuskapel in de 15de eeuw, is door
Hertog Vom Berg gegeven. Hij regeerde in het Bergische Land en het was een bekrachtiging van zijn machts
wellust. De 25 meter brede laan met een muur erlangs, om zijn gebied te beschermen, vormde daarmee de grens
van zijn land en eventuele passanten moesten ook tol betalen.
Vanaf de 17de eeuw besloot het bestuur van het Bergische Land om de grens te ontwikkelen. De grond langs
de grens werd in erfpacht uitgegeven. Op deze manier ontstond de stedelijke structuur. Langs de Hauptstrasse
werden kavels van ongeveer 200 m² uitgegeven. De ontwikkeling in de breedte (ofwel naar het noorden en het
westen) van de stad ontstond pas na de Tweede Wereldoorlog.
De bron van inkomsten was in de middeleeuwen uitsluitend de akkerbouw. Het handwerken bleef voorbehouden
aan de steden. De eerste handwerker was een smid die vanaf 1604 hoefijzers, sloten en deurbeslag maakte voor
de hele omgeving.
Het grootste deel van de bevolking bleef echter werkzaam in de landbouw. In 1897 werd Dorf Heiligenhaus
onafhankelijk van Velbert. De Regierungspräsident keurde het besluit goed en er ontstond de ‘Landgemeinde mit
dem Namen Heiligenhaus’. Deze nieuwe gemeente telde 5.368 inwoners. De eerste burgemeester Freund, bleef
aan tot 1921 en verbeterde de eigen energie -en watervoorziening en de verkeersverbindingen.
Na de tweede wereldoorlog kwam de economische groei duidelijk naar voren. In Heiligenhaus werden sloten en
beslag voor heel Duitsland ten behoeve van de wederopbouw geproduceerd. Ook werden de sloten voor de autoindustrie hier geproduceerd. Bovendien kwam in de jaren ’50 de Allgemeinen Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) naar
de stad, die was met 2.000 arbeidplaatsen de grootste werkgever van Heiligenhaus. Mede hierdoor trokken velen
na de oorlog naar Heiligenhaus. Het aantal inwoners steeg van 10.495 in 1945 naar 15.034 in 1953. De stad telde
25.028 inwoners in 1964. Dit leidde tot flinke uitbreidingen van de stad in de jaren ’60 en ’70.
Door de groei in de stad worden er nieuwe scholen gebouwd en de infrastructuur van de stad groeit mee. In 2005
heeft de stad Heiligenhaus ingestemd met een subsidie aanvraag voor de verbetering van de binnenstedelijke
ontsluiting. Dit programma wordt tot 2010 uitgevoerd. Op dit moment worden veel initiatieven ontplooid ter
verbetering van de stedelijke structuur en de economische structuur.
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Economie Heiligenhaus
Door het gunstige woonklimaat van Heiligenhaus is de stad erg aantrekkelijk om te wonen. De stad profileert
zich dan ook met de leus: ‘Stadt im Grünen’. De stad ligt niet ver van grote steden als: Essen (21 km), Düsseldorf
(23 km) en Wuppertal (31 km). Er zijn dan ook vele forenzen die graag wonen in het groen en werken in de één
van deze grotere steden. Verder ligt de stad 18 km van de internationale luchthaven van Düsseldorf.
In de stad zelf zijn meer dan 10.000 arbeidsplaatsen voorhanden voor de 28.000 inwoners, het overgrote deel
bestaat uit werk in de verwerkende industrie (65%), daarnaast vinden meer dan 1.000 mensen werk in de
handel en onderhoud in consumentengoederen (10,4%). Overig werk is hoofdzakelijk te vinden in de zorg en in
de bouw. In totaal wordt er per jaar voor bijna e 1 miljard omgezet.
De koopkracht in Heiligenhaus is erg hoog. De gemiddelde koopkracht in Duitsland is 100, voor de NordRhein
Westfalen is dit 103,7 en in Heiligenhaus zelfs 109,5.
De Kamer van Koophandel (IHK Düsseldorf) heeft in februari 2007 een rapport opgesteld over de economische
conjunctuur in Heiligenhaus en omgeving. Dit rapport spreekt over een sterk groeiende economie. De vraag naar
mensen en producten door binnen –en buitenland is zeer sterk gestegen. Verder blijkt, dat de verhoging van de
BTW naar 19% nauwelijks een remmend effect heeft gehad op de lokale economie.
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De winkelmarkt in Heiligenhaus
De winkelmarkt heeft een sterke mix van diverse soorten winkels. Het huidige winkelaanbod gaat verder dan
alleen producten voor dagelijks gebruik. Het stadsbestuur speelt er op in om ook voor aangrenzende regio’s
een trekpleister te zijn. Verder wordt er geprobeerd het centrum deels autoluw te maken, zodat het winkelende
publiek hiervan geen hinder ondervindt.

Er is een breed aanbod van winkels.

Zoals beschreven hebben de inwoners van Heiligenhaus een sterk bovengemiddelde koopkracht ten opzichte van
de rest van Duitsland. Dit vertaalt zich in de praktijk dan ook in het centrum van de stad. Er is een breed aanbod
van winkels.
De huurprijzen lopen uiteen van e 7 per m2 per maand op B-locaties, tot ongeveer e 13 voor de A-locaties in het
centrum van de stad.
In het begin van 2007 was er nog een kleine terughoudendheid bij investeringen. Een uitzondering hierop is de
detailhandel. Hier is juist een toename te zien.
Ook het aantal ondernemingen is hier toegenomen (IHK Düsseldorf, 2007).
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7

Beleggingsobjecten

Inleiding
Alvorens objecten worden aangekocht vindt uitvoerig onderzoek plaats naar de regionale- en lokale markt
omstandigheden, de huur- en koopprijzen, het marktvolume, de nieuwbouw, de leegstand, de ligging van het
object in relatie tot zijn omgeving, de ontwikkeling van de wijk, het verkeerscirculatieplan, de stedenbouwkundige
visie, het vigerende bestemmingsplan, de mogelijke toekomstige veranderingen die van invloed kunnen zijn op
de waardeontwikkeling, de bouwkundige- en technische staat in combinatie met de onderhoudsplanning voor de
komende 10 jaar, het milieu en mogelijke verontreinigingen, de huidige marktwaarde, de juridische status van de
huur- en koopcontracten, de hoogte van de servicekosten, de afgegeven borgstellingen en (huur)bankgaranties,
de solvabiliteit van de commerciële huurders, kadastrale recherche, de taxatie van de bank, de verzekering en
eventuele uitzonderingen, de beheermogelijkheden, enz.
Bij de aankoop blijft het belangrijkste criterium de locatie nu en in de toekomst. Deze is bepalend of bij de
verkoop in de toekomst voldoende verkoopwinst ontstaat om de hypotheek en met name de obligaties te
kunnen aflossen.
Het voornemen is een constante huurstroom tot stand te brengen.
De objecten dienen te passen in het geformuleerde aankoopbeleid van het groeifonds en bij de toekomstige
ontwikkeling van dit fonds.
Objecten worden aangekocht in één van de tranches van de Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. Uit de
exploitatie van deze Vastgoed N.V. wordt de rente op de obligatielening voldaan.
De risicospreiding vindt plaats doordat Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. alle obligatie couponrenten
ontvangt uit de verschillende tranches en in het kader van de hoofdelijkheid van de vastgoedleningen de positieve
exploitatiesaldi kan benutten, teneinde de couponrente aan de obligatiehouders te kunnen uitkeren.
Het aankoopvolume van deze eerste tranche, de taxatie van de taxateurs van de hypotheekbank en de externe
taxtatie van het landelijk werkende makelaarskantoor Aengevelt, is als volgt:
Object

Koopsom

Taxatie Aengevelt

Remscheid - Alleestrasse

€ 12.400.000

€ 12.300.000

Heiligenhaus - Hauptstrasse

€ 6.400.000

€ 6.530.000

Totaal

€ 18.800.000

€ 18.830.000

De objecten zijn verzekerd via verzekeringsmakelaar Unita die de objecten bij verschillende Duitse verzekerings
maatschappijen onderbrengt.
Object		

Opstal		

Premie		

Maatschappij

Remscheid – Alleestrasse

€ 15.080.084

€

7.924

Generali Versicherungen

Heiligenhaus - Hauptstrasse

€ 12.121.700

€

5.796

Bayerische

					

Versicherungsverband

37

Object Alleestrasse te Remscheid
Beschrijving
Het object gelegen aan de Alleestrasse 68 is in 1997 opgeleverd. Het onder architectuur opgetrokken pand
(was in 1995 onderwerp van een architectuurprijsvraag die door het Engelse architectbureau Chapman Taylor
Partners te Londen werd gewonnen) bestaat uit 6 verdiepingen en is geheel onderkelderd. De investeringskosten
bedroegen bij de realisatie
e 4.000.000 meer dan de huidige koopsom bedraagt. De locatie is gelegen aan een aflopende straat waar met
het gebouw op ingespeeld is.
In de kelder is een deel van de winkel van Hennes & Mauritz ondergebracht en zijn 15 parkeerplaatsen voor de
bewoners gelegen.
Het gebouw is uitgevoerd in een zeer degelijke kwaliteit, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit de materialen basalt en graniet. Het dak is
uitgevoerd als een geïsoleerd staal-betondak.
De gebruikte materialen zijn onderhoudsvriendelijk waardoor de onderhoudskosten beperkt kunnen blijven.
Ligging
Het object ligt in het kernwinkelapparaat van Remscheid aan de voetgangerszone van de Alleestrasse en grenst
aan het grote winkelcentrum AlleeCenter met 26.000 m2 winkels. Naast en tegenover het object zijn alle belang
rijke winkelketens gevestigd. De bereikbaarheid van het object is als uitermate goed te kenschetsen.
Ten behoeve van het parkeren kunnen cliënten gebruik maken van de centrale parkeergarage onder het Allee
Center en onder het naastgelegen stadhuisplein. Hier zijn 1.300 parkeerplaatsen voorhanden.
Het centrum van Remscheid is voorzien van een parkeerverwijzingssysteem, dat bezoekers direct naar de beschik
bare parkeerplaatsen leidt.
Ook met het openbaar vervoer is het centrum van Remscheid goed bereikbaar.
Locatie van het Object
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Aankoop
Het winkelcomplex is gekocht van de Ärztekammer Hamburg kantoorhoudende aan de Winterhuder Weg 62,
22085 te Hamburg.
Het object is op 21 september 2006 middels transport bij notaris Braunfels te Düsseldorf aangekocht voor een
bedrag van e 12.400.000 K.K. (NB. De vraagprijs was e 13.630.000).
Kadastraal bekend: Remscheid Blatt 20963 Flur 91, Flurstücke 369.
De Hamburger Ärztekammer heeft het complex in 1996 gebouwd en is sindsdien eigenaar.
De reden van verkoop is dat de het bestuur van de Ärztekammer besloten heeft alleen in de zes grote steden in
Duitsland te investeren.
Het oppervlak van de grond is 909 m2.
De totale oppervlakte van de winkels is 2.573 m2. De winkels zijn 152 m2, 251 m2 en 2.170 m² groot. De kantoor
oppervlakte is 248 m2 en 699 m2. De vier appartementen hebben oppervlakten van 99 m2, 2 x 108 m2 en 114 m2.
Er zijn 15 parkeerplaatsen in de garage.
In het object is een mix van winkelformules aanwezig. In onderstaand overzicht is weergegeven welke winkel
formules in het object aanwezig zijn. De gebruikte bron betreft de website van de onderneming zelf.
Naam:
Hennes & Mauritz
Branche:
Modehuis
Omzet/jaar/stijging: SEK 71.885.800.000 (2006) 11%
Filialen:	184 in Duitsland, wereldwijd 1.346
		
Zie ook: www.H&M.com
Naam:
Bestseller
Branche:
Mode
Omzet/jaar/stijging: e 928.000.000 (2005) 21,4%
Filialen:	1800 over de gehele wereld
		
Zie ook: www.bestseller.com
Naam:
WMF AG
Branche:
Porselein en Keukenartikelen
Omzet/jaar/stijging: e 733.300.000 (2006) 27%
Filialen:	150
		
Zie ook: www.WMF.com

Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het object is als volgt :
Huurderoverzicht

huur m2

metrage

expiratiedatum

jaarhuur in euro’s

Perc.

Hennes & Mauritz	25,37	2.170
30 april 2009
660.496
65,4
Bestseller
40,65	251	14 februari 2010	122.426
12,1
WMF	24,67	152	
30 juni 2014
45.000
4,5
Seidel Gbr, kantoor
8,32	248	1 september 2007
24.762	
2,4
Merkana,reisbureau
6,90
699	15 mei 2009
57.897
5,7
Appartement 1	
8,99	108	1 september 2007	11.596
1,1
Appartement 2	
7,61	114
31 juli 2012	10.440
1,0
Appartement 3
8,74	108
1 september 2007	10.740	1,1
Appartement 4
9,80
99
30 april 2010	11.664
1,2
Bijdrage eigenaarslasten				
54.115
5,4
Parkeren
62,60	15		
920
0,09
Totalen		
3.964		
1.010.054
100%
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Hennes & Mauritz (H&M) is de hoofdhuurder van het object. Zij vertegenwoordigt ruim de helft (65%) van de
huurinkomsten.
Hennes & Mauritz is een bekend en expanderend modehuis dat oorspronkelijk uit Zweden afkomstig is en in
Duitsland haar hoofdkantoor in Hamburg heeft.
Wereldwijd heeft men in 22 landen 1.346 winkels en 34.615 medewerkers.
Het assortiment bestaat uit dames en kindermode. De omzet over het gebroken boekjaar 2005/2006 bedroeg
SEK 71.885.800.000, het resultaat SEK 9.246.500.000. (respectievelijk
e 7.746.557.579 en e 996.421.333). H&M heeft over 2006 een omzet stijging behaald van 11% en in januari
2007 een omzetstijging van 16%.
Gegevens Creditreform Ulm 27-11-2006: solvabiliteit firma Hennes & Mauritz = 201. (norm: tussen 100 en 150
= uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed).
De huurprijs van Hennes & Mauritz bedraagt e 25 per m²/maand. Deze prijs ligt boven het gemiddelde zoals dat
vermeld wordt in het staatje.
Gezien de looptijd van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. bestaat de mogelijkheid van een eventueel vertrek
van Hennes & Mauritz. Overigens hebben zich reeds nu gerenommeerde huurders gemeld welke zich gaarne in
dit object zouden willen vestigen.
Bestseller is een Deense firma die in 1975 is opgericht. Gedurende dertig jaar houdt Bestseller zich bezig met het
ontwerpen, produceren en verkopen van kleding.
Daartoe heeft de firma zeer veel verschillende merken uitgebracht waaronder Vero Moda, Gosha by Vero Moda,
VILA, ONLY Object Collectors item en nog vele andere. In het totaal zijn over de gehele wereld 13.000 mensen
werkzaam bij Bestseller en bestaan er meer dan 1.800 winkels van deze naam.
De jaaromzet in het boekjaar 2004/2005 bedroeg e 928.000.000 hetgeen een stijging ten opzichte van het
daaraan voorafgaande jaar was van 21,4%. De winst over het boekjaar 2004/2005 voor aftrek van belastingen
bedroeg e 189.000.000.
Gegevens Creditreform Ulm 14-11-2006: solvabiliteit norm firma Bestseller = 250 (norm: tussen 100 en 150
= uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed)
De huurprijs van Bestseller bedraagt e 40 per m²/maand. Deze prijs ligt boven het gemiddelde zoals dat vermeld
wordt in het vermelde staatje.
WMF is een zeer oude Duitse firma, begonnen in 1853, en gevestigd in Geislingen. Naast winkels heeft WMF
nog fabrieken van haar producten welke ook uitleveren aan de horeca. WMF vertoonde in 2006 een omzet van
e 733.300.000 opgesteld volgens de IFRS –richtlijnen (International Financial Reporting Standards) hetgeen een
stijging van 27% ten opzichte van 2005 is. De omzet wordt voor 60% in Duitsland gerealiseerd. Er werken bij
WMF 5.345 mensen.
Het resultaat in 2005 was e 11.800.000 en het eigen vermogen is e 232.000.000.
Gegevens Creditreform Ulm 27-11-2006: solvabiliteit WMF = 100 (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen
150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed)
De huurprijs van WMF bedraagt e 25 per m²/maand. Deze prijs ligt boven het gemiddelde zoals dat vermeld
wordt in het vermelde staatje.
Voorts valt op te merken dat de huurprijs van de overige huurders varieert, dit hangt samen met differentiatie in
kwaliteit die het object kent.
Merkana Reisen is een reisorganisatie met een jaaromzet van e 11.000.000 in het jaar 2005, met een omzetverwach
ting voor het jaar 2006 van e 11.500.000. Het reisbureau werd in 1993 opgericht en is als solvabel aan te merken.
Gegevens Creditreform Ulm 27-11-2006: solvabiliteit Merkana Reisen = 225 (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend,
tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed)
De huur die wordt betaald door vier grootste huurders Hennes & Mauritz, Bestseller, WMF en Merkana Reisen
waarvan de historie heeft aangetoond dat zij solvabel zijn, is samen goed voor 87,7% van de huuropbrengst.
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Op basis van bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat naar de mening van Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. dit op een goede locatie gelegen object gemiddeld boven de marktconforme huurprijs wordt
verhuurd.
In de exploitatieopzet van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., is rekening gehouden met het feit dat de grootste
huurder Hennes & Mauritz een relatief kort huurcontract heeft.
Tevens is aandacht besteed aan het feit dat de huurprijs van een aantal huurders boven de marktconforme
huurprijs ligt.
De Eurohypo, die een hypotheek voor dit object heeft verstrekt, heeft in de beoordeling van het object opgemerkt
dat een groot deel van de huren weliswaar boven de gemiddelden ligt, maar dat zulks gezien de locatie en de
kwaliteit van het gehuurde, in de rede ligt.
Remscheid centrum ligt op een hoogte van 365 m NormalNull (=NAP).
Huurprijzen
De huurprijzen in het centrum van Remscheid zijn zeer uiteenlopend. De hoogste huren kunnen worden gevraagd
op de A1 locaties van het centrum. Deze A1 locaties zijn feitelijk het ECE-centrum en de Alleestrasse. De huren
liggen hier rond de e 25 per m2 per maand. Mede afhankelijk van het economische klimaat (rente, inflatie e.d.)
kunnen deze prijzen toe –of afnemen.
Servicekosten
De servicekosten zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering alsmede de onroe
rende zaakbelasting enz., bedragen e 2,90 per m² per maand en worden door de huurders betaald.
Onderhoud
Het onderhoud is de laatste jaren zeer goed geweest. Het pand functioneert nog als nieuw. Alle technische
installaties worden door erkende bedrijven onderhouden. Verder is ook de buitenzijde zeer goed onderhouden.
Voor dit onderhoud wordt gewerkt met erkende locale huismeesterdiensten.
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Object Hauptstrasse te Heiligenhaus
Beschrijving
Het object Rathaus Center gelegen aan de Hauptstrasse 163 te Heiligenhaus en is in 1990 opgeleverd. Het onder
architectuur opgetrokken gebouw bestaat uit 4 verdiepingen en is geheel onderkelderd. De locatie is gelegen aan
de Markt en naast en stadhuis.
In de kelder is een parkeergarage gerealiseerd ten behoeve van de bewoners en bezoekers van het winkel
centrum.
Het gebouw is uitgevoerd in een zeer degelijke kwaliteit, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit gestuukte muren. Het dak is uitgevoerd als
een geïsoleerd staal-glas-betondak.
De gebruikte materialen zijn onderhoudsvriendelijk waardoor de onderhoudskosten beperkt kunnen blijven.
Ligging
Het object ligt in het kernwinkelapparaat van Heiligenhaus aan de voetgangerszone van de Hauptstrasse. Naast
en tegenover het object zijn alle belangrijke winkelketens gevestigd.
De bereikbaarheid van het object is als uitermate goed te kenschetsen.
Ten behoeve van het parkeren kunnen cliënten gebruik maken van het achtergelegen parkeerterreinen en garages
met ruim voldoende gratis parkeerplaatsen. Dit verzekert het complex van een permanente voetgangersstroom.
Ook met het openbaar vervoer is het centrum van Heiligenhaus goed bereikbaar. De bus stopt voor de deur van
het centrum.

Luchtfoto complex - Google
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Aankoop
Het complex is gekocht van de BTV Unternehmensgruppe, kantoorhoudende aan de Pettenkoferstrasse 37,
80336 te München. Het object is op 8 augustus 2007 middels transport bij notaris Braunfels te Düsseldorf aan
gekocht voor een bedrag van e 6.400.000 K.K. (NB. De vraagprijs was e 7.200.000).
Het object is kadastraal bekend als: Velbert Blatt 2536 Flur 6, Flurstücke 435, 438, 440 en 442.
In 1990 is het complex gebouwd en sindsdien was de firma BTV eigenaar.
De reden van verkoop is dat BTV Unternehmensgruppe zich gaat richten op grotere objecten dan het object in
Heiligenhaus.
De oppervlakte van de grond is 2.705 m2.
De totale oppervlakte van de winkels is 2.850 m2. Het winkeloppervlak per winkel varieert van 25 m² tot 1.038 m2
(Plus Supermarkt).
Er zijn 64 parkeerplaatsen in de eigen parkeergarage.
In het object is een mix van winkelformules aanwezig. In onderstaand overzicht is weergegeven welke winkel
formules in het object aanwezig zijn.
Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het object is als volgt :
Huuroverzicht

Huur m2

Metrage

Expiratiedatum

Jaarhuur

Percentage

Bakkerij

€

12,99

93

31-12-2012	

Geschenke shop

€

14,08	108

31-3-2008

€ 18.249

Parfümerie

€

16,97

51	

31-3-2010

€ 10.380 	1.9

Bier Pub

€

21,10

47

30-9-2008

€ 11.893 	2.1

Schneiderei

€

23,01	26

31-12-2008

€

CM Hairdesign

€

20,47

81	

31-12-2010

€ 19.866

Tchibo

€

17,97

65

31-3-2010

€ 14.084 	2.5

Reformhaus

€

16,76

72	

31-12-2011	

€ 14.378 	2.6

Second Hand

€

17,85

56

31-12-2007

€ 12.000 	2.1

Singh DOB

€

20,45

45

31-12-2007

€ 11.014 	2,0

Lebensmitteln

€

12,86

84

31-12-2010

€ 12.960 	2.3

Bistro

€

14,84

76

31-12-2008

€ 13.560 	2.4

Deutsche Post

€

12,75

320

30-6-2012	

€ 48.970

8.8

Stadt Heiligenhaus

€

9,54	278

31-12-2010

€ 31.800

5.7

Barmer Ersatzkasse

€

16,28

65

31-12-2011	

€ 12.600 	2.3

Sonnestudio

€

10,74	134

31-12-2011	

€ 17.262

PLUS Supermarkt

€

8,18	1.038

30-6-2012	

Overig

€

10,71	271	-	

Woningen

€

6,24	1.187 	-	

€ 88.922 	15.9

Artsenpraktijken

€

8,75

€ 57.938	10.4

Parkeerplaatsen

€

38,33 	12 	-	

€

Leegstand

€

8,00 	257 	-	

€

TOTAAL			

552 	-	

4.905		

€ 14.460 	2.6
3.3

7.082 	1.3
3.5

3.1

€ 101.880 	18.2
€ 34.816

6.2

5.520	1.0
0

€ 559.635

100%

Plusmarkt is de grootste huurder van het object. Zij vertegenwoordigt 18% van de huurinkomsten.
Plusmarkt is een onderdeel van de Tengelmann groep een zeer grote Duitse onderneming die in 15 landen
vertegenwoordigd is. Er werken wereldwijd 150.000 mensen en behaalde een omzet van e 26 miljard in 2006.
Naast de supermarkten maken textiel en doe-het-zelf zaken onderdeel uit van de Tengelmann groep, in totaal
vertegenwoordigt met 7.600 filialen. Gegevens Creditreform Mülheim 18-08-2007: solvabiliteit firma Plus = 199.
(norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed).
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Deutsche Post AG is de tweede belangrijkste huurder. Er worden hier postbussen en een postkantoor voor heel
Heiligenhaus aangehouden. In de nabijheid van de plaats waar de dagelijkse inkopen worden gedaan is ook een
postkantoor een versterkende factor voor de aanloop van het publiek.
Gegevens Creditreform Bonn 18-08-2007: solvabiliteit Deutsche Post = 134. (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend,
tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed).
StadtHeiligenhaus huurt met ingang van augustus 2007 een deel van het winkelcentrum. Er is een huurcontract
van 3,5 jaar afgesloten met 2 keer een verlenging van 5 jaar. Op dit moment voert de gemeente op eigen kosten
een flinke verbouwing door. Naar verwachting zal dit contract voor lange tijd blijven bestaan.
Op basis van bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., dit
op een goede locatie gelegen object met gemiddeld e 10 per m2, tegen de marktconforme huurprijs verhuurt.
De huurders zijn voor het grootste deel locale ondernemers, die de goede locatie van het Rathaus Center als
vestigingsplaats gebruiken, zodat deze optimaal van de centrumlocatie gebruik kunnen maken.
Heiligenhaus centrum ligt op een hoogte van 160m NormalNull (=NAP).
Huurprijzen
In het winkelmarkt onderzoek van Aengevelt blijkt dat de huren in het centrum van Heiligenhaus tussen ongeveer
e 8 en e 22 per m2 per maand liggen. Dit hangt samen met de mate van bereikbaarheid, de ouderdom en het
onderhoud van het object. Verder is ook de grootte van een te verhuren winkel van invloed op de prijs per
vierkante meter. Het Rathaus Center in Heiligenhaus is zonder twijfel de centrum locatie van de stad. De huur
contracten zijn dan ook marktconform te noemen.
Servicekosten
De servicekosten zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering alsmede de onroe
rende zaakbelasting enz., bedragen e 2,60 per m² per maand en worden door de huurders betaald.
Onderhoud
Het onderhoud aan het Rathaus Center is goed. De buitenzijde is vorig jaar opnieuw geverfd. Ook de binnenzijde
is goed onderhouden, de winkels zijn schoon en netjes. Wij verwachten in de komende jaren geen uitzonderlijke
onderhoudskosten.
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8

Financiële uitgangspunten

Algemeen
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. richt zich op de particuliere en professionele belegger die een beleggings
horizon nastreeft van 7 tot 10 jaar met een beheerste groei in relatie tot een beheerst risico en niet meer dan 50%
van het vrij beschikbare vermogen wenst te beleggen in vastgoed.
Het doel is het voor gezamenlijke rekening en risico exploiteren van de vastgoedportefeuille.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is voor onbepaalde tijd opgericht, maar kan worden beëindigd bij de
verkoop van alle vastgoedobjecten, dan wel van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.’s zelf
Belangrijke activiteit
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. koopt en exploiteert het vastgoed. Ten behoeve van de aankoop van de
objecten neemt Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. een hypothecaire geldlening en geeft een obligatielening
uit.
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten zijn, behoudens de post onderhoud, niet beïnvloedbaar door de beheerder en
betreffen externe factoren of contractueel vastgelegde uitgangspunten. De beheerder kan op de post onderhoud
invloed uitoefenen door het niet uitvoeren of uitstellen van onderhoud.
Er wordt een obligatielening uitgegeven van e 6.600.000 in de vorm van obligaties ter grootte van respectievelijk
e 10.000, e 20.000, e 30.000, e 40.000 en e 50.000. De emissiekosten bedragen per obligatie resp. 3%, 2,5%,
2%, 1,5% en 1%.
De jaarlijkse huurstijging wordt geraamd op 2,25% per jaar gemeten over een periode van 10 jaar.
De stijging van de exploitatiekosten bedraagt naar schatting 2,25%.
Omzetbelasting
De commerciële huurders huren voor zover mogelijk de ruimten belast met omzetbelasting. De woninghuurders,
banken en medische praktijkruimten betalen geen omzetbelasting.
Hierdoor kan een BTW deel over de aankoop en bijkomende kosten, waarover BTW dient te worden betaald,
worden verrekend.
Dit geldt eveneens tijdens de exploitatie periode.
Onderhoudskosten
Aangezien de vastgoedportefeuille bestaat uit bestaande objecten is het aan te bevelen een voorziening onder
houd in de exploitatie op te nemen.
Bij de aankoop van de objecten is vastgesteld, dat deze in goede staat verkeren.
Vestigings- en of woonvergunning
Bij de aankoop van de objecten wordt vastgesteld dat een vestigingsvergunning en eventueel een woonvergun
ning voorhanden is.
Initiatiefnemer
Ten behoeve van het acquireren, selecteren, aankopen en onderzoeken van het vastgoed ontvangt SHF Real
Estate B.V. een eenmalig honorarium van 2,45%, exclusief BTW over de koopsom.
Schild Holland Vastgoed N.V. ontvangt ten behoeve van het structureren, de opzet van de marketing, het bege
leiden en controleren van de aankoop, het afsluiten van de hypothecaire geldlening en verkoop van de obligaties
een eenmalig honorarium van 2,00%, exclusief BTW over de koopsom.
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Beheer
Het beheer van de objecten geschiedt enerzijds door de Nederlandse Asset Manager, SHF Real Estate B.V., die
een jaarlijks honorarium ontvangt van 2,50%, exclusief BTW van de huur en anderzijds door de Duitse Property
Manager die afhankelijk van het object een jaarlijkse vergoeding ontvangt van 3,00%.
Investeringen
In verband met de oprichting van het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. en de verwerving van de objecten
worden diverse kosten gemaakt. Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven gedaan moeten worden c.q. zijn
gedaan en op welke wijze zij worden betaald.
De financiële gegevens in dit hoofdstuk zijn voor zover mogelijk gebaseerd op vaststaande bedragen. Daar waar
dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een aantal kosten in het exploitatieoverzicht), is sprake van een zeer zorg
vuldige inschatting.
Investering
Vastgoed
koopsom Remscheid			
€ 12.400.000
koopsom Heiligenhaus			
€ 6.400.000
Renovatie			
€
50.000
				==========
Totaal			
€ 18.850.000
Overdrachtsbelasting
3,5% €
658.000
Duitse makelaarskosten
€
564.000
Selectie en acquisitiekosten
€
460.600
Notariskosten
€
122.200
Taxatiekosten
€
37.600
Structureringskosten
€
376.000
Marketingkosten
€
235.000
Externe adviseurs
€
65.800
Oprichtingskosten
€
9.400
Afsluitprovisie hypotheek
€
40.425
Overbruggingsfinanciering
€
320.000
Emissie garantievergoeding
€
168.800
Niet verrekenbare BTW
€
45.070
Totaal fondskosten			

€ 3.102.895	14 %

Liquiditeit
€
42.105
Aankoop renteswap
€
775.000
Totaal kosten			
			
Fondsinvestering			
Hypothecaire geldlening
71%		
Obligaties	29%		

817.105
==========
€ 22.770.000
€ 16.170.000
€ 6.600.000

€
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4%

Toelichting posten in de investeringsopzet:
Overdrachtsbelasting	Dit betreft de Duitse overdrachtsbelasting die betaald wordt bij het transport van
onroerend goed.
Makelaarskosten	Dit betreft het honorarium ten behoeve van de inschakeling van Nederlandse en
Duitse makelaars. Het Duitse honorarium is een veelvoud van de reguliere Neder
landse tarieven.
Selectie- en acquisitiekosten	Deze kosten betreffen de kosten van de selectie en de beoordeling van de gebou
wen, het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van het
vastgoed.
Notariskosten	Dit betreffen de kosten van de notaris verbonden aan de overdracht van het vast
goed en de hypothecaire inschrijving.
	Deze kosten zijn inclusief de voorlopige inschrijving, de doorhaling van de oude
inschrijvingen en de definitieve inschrijving in het Duitse kadaster.
Taxatiekosten	Dit betreffen kosten verband houdende met diverse taxaties ten behoeve van de
waardebepaling van de objecten.
Structureringskosten	Dit betreft het honorarium om de structuur vorm te geven, opstelling en controle
conform de Prospectusrichtlijn EU/AFM, afstemmen van interne- en externe advi
seurs, beoordeling van het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. en emissie van de
obligaties.
Marketingkosten	Dit betreft alle marketingactiviteiten (persberichten, advertenties, persoonlijk advies/
bezoek en dergelijke) en werkzaamheden 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.
Externe adviseurs	Deze post omvat de juridische, economische, fiscale en administratieve controle en
adviezen door externe advocaten, notarissen, fiscalisten en accountants, evenals de
kosten van externe deskundigen voor bodemanalyses, bouwinspecties en dergelijke.
De kosten van het opstellen van een onderhoudsbegroting zijn hier eveneens in
opgenomen.
Oprichtingskosten	Deze kosten hangen samen met de werkzaamheden tijdens de oprichting, het op
stellen van de akten, de controle op en afwikkeling van de toelating van de obliga
tiehouders.
Afsluitprovisie hypotheek	Dit betreft een eenmalige vergoeding die wordt betaald aan de bank bij afsluiting
van de hypothecaire geldlening.
Overbruggingsfinanciering	De aankoop en betaling van de objecten vindt veelal eerder plaats dan de uitgifte
van de obligaties. Gedurende deze periode wordt een overbruggingsfinanciering
afgesloten.
Emissie garantievergoeding	De vergoeding verbonden aan de emissiegarantie teneinde de uitgifte van de obli
gaties altijd te laten plaatsvinden.
Niet verrekenbare BTW	Bij woningen, banken en medische ruimten vindt geen verrekening van BTW plaats
terwijl op een aantal kosten de omzetbelasting wordt berekend. Deze BTW dient te
worden gezien als een kostenpost.
Liquiditeit	Deze voorziening is ten behoeve van het opvangen van liquiditeitsspanningen en ter
overbrugging van de startkosten.
Renteswap	Een financieel product waarbij voor een periode van 7 jaar de rente is vastgelegd op
een bepaalde hoogte.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst.
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Vermogensstructuur
De beleggingen van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zullen, met in acht neming van de geldende fiscale
beperkingen, gedeeltelijk met vreemd vermogen worden gefinancierd tegen marktconforme voorwaarden. De fi
nanciering van de vastgoedbeleggingen vindt in de regel plaats op basis van een eerste hypotheek op de vastgoe
dobjecten ten gunste van de hypotheekbank. Bij het aantrekken van hypothecaire geldleningen wordt eveneens
als zekerheid een (stille) verpanding van de huurcontracten gegeven.
Om een gunstige financiering te verkrijgen heeft de hypotheekbank als onderpand alle vastgoedobjecten waarin
wordt belegd. Hierdoor ontstaat, net zoals voor de obligatiehouders, voor de hypotheekbank een risicospreiding.
Als geldverstrekker is de EuroHypo AG bank Stuttgart aangetrokken (rating Moody’s Aaa, Fitch AAA).
Het doel van het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. 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 worden de objecten enerzijds gefinancierd door middel van uit te geven obligaties en anderzijds door
middel van een hypothecaire geldlening.
In de onderstaande tabel is de vermogensstructuur opgenomen.
Object
Remscheid
Heiligenhaus
Totaal
Obligatielening
Totaal

Hypotheek

Huur

B.A.R

€ 10.600.000
€ 5.570.000
€ 16.170.000
€ 6.600.000
€ 22.770.000

€ 1.010.054
€
559.635
€ 1.569.689

8,15%
8,74%
8,35%

De hoogte van de hypothecaire geldlening wordt men name bepaald door de taxatie van de bank en de daarbij
behorende Loan To Value (LTV). (Maximaal 85%), deze taxatie wordt dppr de bank niet terbeschikking gesteld.
B.A.R. is het Bruto Aanvang Rendement, dit is het aankooprendement.
In de onderstaande tabel zijn de hypotheek condities opgenomen.
Hypotheek
RenteRentebedrag
Hypotheek 		
Rente		

Vast
LooptijdRenteswap
Rentebedrag		
Vast

Looptijd

Renteswap

€ 10.600.000		

4,35%

€ 461.100		

7 jaar

30-11-2013

€ 370.000

5.570.000		

4,25%

€ 236.725		

7 jaar

31-10-2014

€ 405.000

€ 16.170.000		

4,32%

€ 697.825					

€

In de onderstaande tabel is het aflossingsschema opgenomen (gemiddeld 1,89%).
Aflossing jaar 1	1,26%
Aflossing jaar 2	1,00%
Aflossing jaar 3	1,25%
Aflossing jaar 4	1,50%
Aflossing jaar 5	1,75%
Aflossing jaar 6	2,00%
Aflossing jaar 7	2,25%
Aflossing jaar 8	2,50%
Aflossing jaar 9	2,75%
Aflossing jaar 10	2,75%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

203.955
161.700
202.125
242.550
282.975
323.400
363.825
404.250
444.675
444.675

De definitieve bedragen kunnen afwijken van de hiervoor genoemde bedragen.
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€ 775.000

9

Exploitatie

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt gerealiseerd door het batig saldo van de huurinkomsten minus de hypotheek
rente en de exploitatiekosten zijnde de eigenaarlasten, de fondskosten en de kosten van instandhouding van het
vastgoed.
Aangezien de huren worden geïndexeerd en de kosten redelijk goed kunnen worden ingeschat, laat de exploitatie
zich normaliter goed prognosticeren. In het overzicht is rekening gehouden met een jaarlijkse betaling van de
couponrente op de obligaties van 7% per jaar. Na aftrek van alle verplichtingen resteert een exploitatie saldo dit
kan worden aangewend ten behoeve van eventuele onvoorziene kosten.
Prognose exploitatie en cash flow
Hieronder volgt de prognose van het exploitatieoverzicht uitgaande van de aangekochte vastgoedportefeuille.
Niet alle jaren zijn in het overzicht opgenomen.
Exploitatie in e
Jaar		2007		2009		2011		2013		2016		2017
Maanden		2		12		12		12		12		10
Huurontvangsten

261.615

Totaal der baten

€
€
€

256.383

€ 1.582.749
€ -31.655
€ 1.551.094

Hypotheekrente

€

115.165

€

Frictie leegstand

Eigenaarlasten 		
Fondskosten
Onderhoud
Niet verrekenbare BTW
Kosten op jaarbasis
Liquiditeitsreserve
Kosten na correctie
Bruto

€
€
€
€
€
€
€

-5.232	

679.778

0		
16.351	
5.232	
517
137.265

€
€
€
€

169.118

€

0		
98.922	
31.655
3.125
813.480

-50.000		
87.265

€ 1.598.598
€ -31.972	
€ 1.566.626

813.480

€
€
€

192.729

737.614

€

0		

€
€
€
€

0		

€
€

659.783

€ 1.736.530
€ -34.731	
€ 1.701.800

99.912	
31.972	
3.157
794.824

€
€
€
€

0		

€
€

794.824

€
€
€

273.579

771.802

637.927

€ 1.751.455
€ -35.029
€ 1.716.426
€

0		
108.533
34.731	
3.429
784.620

€
€
€
€

0		

€
€

784.620

€
€
€

354.429

917.180

694.389

€ 1.587.628
€ -31.753
€ 1.555.876
€

0		
109.466
35.029
3.459
842.342

€
€
€
€

0		

€
€

842.342	

€
€
€

433.071	

874.084

543.345
0
99.227
31.753
3.135
677.460
0

€
€

677.460

€
€
€

370.563

878.416

Exploitatieresultaat
Aflossing hypotheek
Couponrente obligaties
Netto

€
€
€

29.311	
77.000
62.807

462.000
82.884

462.000
36.223

462.000
100.751

462.000
-20.987

385.000
122.854

Exploitatieresultaat
Vennootschapsbelasting		
Saldo
Cumulatief

€
€

0		
62.807
62.807

€
€

0		
82.884
255.707

0		

€
€

36.223
351.527

€
€

0		
100.751	
575.647

€
€

0		
-20.987
572.959

€
€

0
122.854
694.359

Door afronding bij de optelling ontstaan kleine verschillen.

In de overzichten is uitgegaan van een ingangsdatum van de obligaties per 1 november 2007.
De vennootschapsbelasting is gebaseerd op grond van de huidige afschrijvingsmethodiek en is beoordeeld 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.
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Toelichting exploitatieprognose en cashflow
Huurontvangsten
In de rendementsprognose is een indexering (basis consumenten prijsindexcijfer) van 2,25% per jaar aangehouden
en een gelijke kostenstijging voor de exploitatiekosten.
Frictie leegstand
Deze voorziening is opgenomen ten behoeve van eventuele mutaties, gemiddeld niet meer dan 2%, omdat
enerzijds Duitse huurders van winkels een goede betalingsmoraal hebben en anderzijds de gekochte locaties
gewild zijn.
Hypotheekrente
In het exploitatieoverzicht is ervan uitgegaan dat de rente op de hypothecaire geldlening zich gedurende een
deel van de looptijd op gemiddeld 4,32% zal bewegen. Na deze periode van 7 jaar zal desgewenst een nieuwe
rentevasteperiode worden overeengekomen.
De betaling van de rente en de aflossing geschiedt maandelijks achteraf.
Eigenaarlasten
De kosten van de verzekeringen, de huismeesterkosten en de onroerende zaakbelasting worden ten laste van de
huurders gebracht. Daardoor zijn hier geen kosten voor de verhuurder opgenomen.
Fondskosten
Dit zijn de kosten van beheer (Asset- en Property management) en een inschatting van de jaarlijkse algemene
exploitatiekosten (accountant, inschrijving Kamer van koophandel, enz.).
Het asset- en property management vindt plaats door SHF Real Estate B.V. tegen marktconforme voorwaarden.
De vergoeding voor het bestuur van de Stichting obligatiehouders SDF is voor de vervulling van zijn taken.
Onderhoud
Op basis van de technische rapportages wordt per aan te kopen object een inschatting gemaakt van de jaarlijkse
onderhoudskosten. De property manager stelt een jaarlijkse onderhoudsbegroting alsmede een meerjaren onder
houdsbegroting op.
Niet verrekenbare BTW
Over een deel van de kosten kan de in rekening gebrachte BTW niet worden verrekend.
Liquiditeit
Op basis van deze inschatting is de vrijval van de liquiditeit in het eerste jaar voorzien.
Aflossing hypotheek
Er zal een gemiddelde jaarlijkse aflossing van circa 1,89% per jaar op de verstrekte hypothecaire geldlening
worden betaald.
Couponrente obligaties
De couponrente van de obligaties (7,0% per jaar) wordt per kwartaal uitgekeerd en na de looptijd van 7 à 10 jaar
tegen een aflossingskoers van 100% afgelost.
Tevens wordt gelijktijdig bij de aflossing van de obligaties de winstdeling uitgekeerd. De winstdeling wordt berekend
door de resterende hypothecaire geldlening, de aflossing van de obligaties, de te betalen vennootschapsbelasting
en verkoopkosten van de verkoopopbrengst van deze vastgoedtranche af te trekken.
Exploitatie saldo
De kasstroom betreft het jaarlijkse saldo dat kan worden aangewend om tegenvallers op onderdelen te
bekostigen. Hierbij is geen rekening gehouden met de hoofdelijke verbondenheid van de verschillende tranches
van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..
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10

Verkoop

Algemeen
Uitgangspunt is dat de objecten ongeveer 7 à 1o jaar worden geëxploiteerd. Een eerdere verkoop wordt niet
uitgesloten doch is niet de opzet.
Bij de verkoop worden 3% verkoopkosten in rekening gebracht. Dit betreft enerzijds de Duitse makelaarskosten
en anderzijds de begeleidingskosten van SHF Real Estate B.V..
Het tijdstip van verkoop wordt in belangrijke mate bepaald door de marktomstandigheden. Een voorspelling van
de waarde bij verkoop kan slechts gedaan worden vanuit de huidige situatie en omvat meer dan het afwegen
van specifieke vastgoedeigenschappen. De locatie is daarbij uitermate belangrijk. Voorts moet rekening worden
gehouden met de illiquiditeit van de vastgoedmarkt ten opzichte van de aandelen- en obligatiemarkt.
De waarde ontwikkeling wordt tevens beïnvloed door de plaatselijke economische bedrijvigheid, de rentestand
en de conjuncturele ontwikkeling.
De aflossing van de obligaties, na 7 à 10 jaar, gebeurt door de objecten te verkopen. Als tweede mogelijkheid kan
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. als geheel verkopen of herfinancieren.
Ontwikkeling kapitalisatiefactor
De waardeontwikkeling van het vastgoed vertoont in Duitsland door de grote buitenlandse vraag een forse
stijging.
Het gevolg is stijging van de kapitalisatiefactor. Deze factor drukt de waarde van de vastgoedportfolio uit in een
veelvoud van de bruto jaarhuur.
De kapitalisatiefactor bij aankoop van de objecten was gemiddeld 11,98 kosten koper.
De waardegroei van vastgoed in Nederland, conform de ROZ/IPD Index van de Stichting ROZ Vastgoedindex geeft aan dat vanaf 1995 tot 2006 een gemiddelde stijging van 3,1% per jaar heeft plaatsgevonden
(zie www.rozindex.nl).
Indien de gemiddelde waardestijging in Nederland wordt berekend over de objecten, betekent dit over 10 jaar
een vastgoedwaarde van e 24.745.000 is ontstaan (aankoop 18.800.000 maal gemiddeld index van 3,1%).
De waardegroei van vastgoed in Duitsland, conform de DIX German Index van de Investment Property Data
bank IPD geeft aan dat vanaf 1995 tot 2006 een gemiddelde stijging van 5,6% per jaar heeft plaatsgevonden
(zie www.dix.de).
Indien de gemiddelde waardestijging in Duitsland wordt berekend over de objecten betekent dat over 10 jaar een
vastgoedwaarde van e 30.700.000 is ontstaan (aankoop 18.800.000 maal gemiddeld index van 5,6%).
Prognose scenario’s
Historisch onderzoek wijst uit dat de rendementen op vastgoed de laatste jaren in Nederland sterk dalen en
de prijzen fors stijgen. De verkoopprijzen van Nederlandse winkelcomplexen hebben inmiddels een kapitalisatie
factor van 16 tot 18 bereikt.
Duitsland loopt hierin achter, maar de vraag in de markt is zo groot dat ook onze oosterburen niet aan deze
ontwikkeling ontkomen.
Bij reeds door Schild Holland Fonds N.V. geëmitteerde vastgoedfondsen ontstaat regelmatig vraag uit de markt
om dit recent aangekochte bezit weer te verkopen. Hierbij worden kapitalisatiefactoren genoemd die ten opzichte
van de aankoopfactor 10-20% hoger zijn.
Het is niet reëel aan te nemen dat deze factor in die mate blijft stijgen, doch niet uit te sluiten is dat de in Neder
land gehanteerde kapitalisatiefactor langzaam maar zeker ook in Duitsland bereikt zal worden.
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Rendement en verkoopprognose
In de onderstaande scenario’s van de verkoopopbrengsten is uitgegaan van een kapitalisatiefactor gebaseerd op
de aankoopfactor (was Remscheid = 12,27 en Heiligenhaus = 11,44 gemiddeld 11,98) en op een te verwachten
verkoopfactor van 13,48 zijnde de aankoopfactor plus 1,50.
De kapitalisatiefactor wordt berekend door de koopsom (exclusief bijkomende kosten als notariskosten en over
drachtsbelasting) te delen door de bruto huurinkomsten.
Dit resulteert na 10 jaar in een verkoopresultaat zoals vermeld in onderstaande tabel.
Verkoopopbrengst				 Koopfactor

Hogere factor

Jaarhuur		2017
Kapitalisatiefactor			
Bruto verkoopopbrengst			
Verkoopkosten		
3%
Saldo totaal			
Restant hypotheek			
Aflossing obligaties			
Resultaat verkoop			
Vennootschapsbelasting
26,375%
Netto resultaat verkoop			
Winstdeling obligaties gemiddeld		
50%
Gemiddelde winstdeling per obligatie van
€ 30.000

€ 1.905.154
€
13,48
€ 25.675.561
€ -770.267
€ 24.905.294
€ -12.828.662
€ -6.600.000
€ 5.476.633
€ -883.519
€ 4.593.114
€ 2.296.557
€
10.439

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.905.154
11,98
22.817.830
-684.535
22.133.295
-12.828.662	
-6.600.000
2.704.633
-517.962	
2.186.672	
1.093.336
4.970

Door afrondingsverschillen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Echte winst
Indien geen rekening wordt gehouden met de aflossing van de hypothecaire geldlening ontstaat het echte netto
verkoopresultaat. Hierbij is uitgegaan van dezelfde bedragen vennootschapsbelasting, omdat deze belasting
berekening rekening houdt met de boekwinst na afschrijving.
Verkoopopbrengst				 Koopfactor

Hogere factor

Saldo totaal			
Oorspronkelijke hypotheek			
Aflossing obligaties			
Resultaat verkoop			
Vennootschapsbelasting
€	26,375%
Netto resultaat verkoop			
Winstdeling obligaties gemiddeld		
50%
Gemiddelde winstdeling per obligatie van
€ 30.000

€ 24.905.294
€ -16.170.000
€ -6.600.000
€ 2.135.294
€ -883.519
€ 1.251.775
€
625.888
€
2.845
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€ 22.133.295
€	-16.170.000
€	-6.600.000
€ -636.705
€ -517.962	
€ -1.154.667
€ -577.333
€
-2.624

Gevoeligheidsanalyse
De beslissing om deel te nemen wordt gebaseerd op de verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.
De weergegeven verkoopscenario’s zijn mede bedoeld als een beslissingsbasis.
Het is goed mogelijk een break-even-analyse te maken die aangeeft voor welke verkoopprijs het vastgoed
verkocht moet worden om de hypothecaire geldlening geheel af te lossen en de inleg aan de obligatiehouders
te restitueren.
Bij de berekening in de derde kolom (Lage factor:) is ervan uitgegaan dat de verwachte indexering over de looptijd
tot stand komt, er geen grote leegstand zal ontstaan, de huidige huur nog steeds marktconform is en de rente zich
ongeveer op het huidige niveau beweegt.
Bij de berekening in de vierde kolom (Geen index:) is ervan uitgegaan dat geen huurindexering wordt toegepast,
maar dat de kapitalisatiefactor gelijk is aan de verwachting dat deze factor 1,50 punt hoger zal zijn dan de aan
koopfactor.
Break even analyse
Verkoopopbrengst				 Lage factor

Geen index

Jaarhuur
2017
€	1.905.154
€	1.569.689
Kapitalisatiefactor			
€	10,63
€	13,48
Bruto verkoopopbrengst			
€	20.255.598
€	21.154.534
Verkoopkosten		
3%
€	-607.668
€	-634.636
Saldo totaal			
€	19.647.931	
€	20.519.898
Restant hypotheek			
€	-12.828.662	
€	-12.828.662
Aflossing obligaties			
€	-6.600.000
€	-6.600.000
Resultaat verkoop			
€	219.269
€	1.091.236
Vennootschapsbelasting		26,375%
€	-219.120		
0
Netto resultaat verkoop			
€	149
€	1.091.236
Winstdeling obligaties gemiddeld		
50%
€
74
€
545.618
Gemiddelde winstdeling per obligatie van
€ 30.000		
0
€	2.480

Uit de berekening blijkt dat indien met een aankoopfactor van 10,63, die aanzienlijk onder de huidige aankoop
factor van 11,98 ligt, zou worden verkocht er weliswaar geen winstdeling ontstaat, maar nog steeds voor 100%
aan de obligatie restitutie verplichting kan worden voldaan.
Eveneens blijkt dat ook indien geen enkele huurindexering over de periode van 10 jaar tot stand komt, aan alle
verplichtingen, behalve de winstdeling, kan worden voldaan.
Het spreekt voor zich dat allerlei andere variabelen tot nieuwe uitkomsten zullen leiden.
In beide bovenstaande analyses hebben de obligatiehouders gedurende de looptijd hun jaarlijkse couponrente
ontvangen.
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Jaar in jaar uit lokt het grootste volksfeest der wereld duizenden bezoekers naar de Münchener Theresieweide. Hier, onder het toeziende oog
van de baierse schutspatroon Bavaria, die in de vorm van een 18 m hoog beeld aan het begin van de weide staat, vloeit in september twee
weken lang het beroemde Baierse gerstenat en eindigen vele stieren aan het braadspit.
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11

Totaal rendement obligatie

Algemeen
Het rendement op de obligatie bestaat uit twee componenten: de couponrente en de winstdeling. Het exploitatie
rendement wordt berekend door de huurinkomsten te verminderen met de exploitatiekosten, die verband houden
met het beheer en de instandhouding van de objecten.
Een investeringsbeslissing 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.
Totaal rendement obligaties
In deze tabel zijn de vijf obligatieklassen aangegeven met het jaarlijks rendement en de effectieve rente die hoger
is omdat de couponrente per kwartaal wordt uitgekeerd.
Daarnaast staat de geprognosticeerde winstdeling en de maximale winstdeling per obligatie klasse. In de IRR
berekening in de laatste kolom is rekening gehouden met de maximale winstdeling.
Obligatie 		Jaarrente		 Eff.rente		

€
€
€
€
€

10.000		
20.000		
30.000		
40.000		
50.000		

7%		7,186%
7%		7,186%
7%		7,186%
7%		7,186%
7%		7,186%

Winstdeling

€	2.784
€ 6.263
€ 10.439
€ 15.310
€ 20.878

Max.winstdeling

IRR

€ 4.000		
9,78%
€ 9.000		10,03%
€ 15.000		10,31%
€ 22.000		10,58%
€ 30.000		10,85%

Rendement klasse A-10 (€ 10.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst
deling aangegeven.
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals
opgenomen in deze prospectus.
Klasse A-10		
2007	2008 tot 2016		2017
			
elk jaar
obligatie		
€ -10.000		
couponrente		
€
117
€
700
uitkering						
winstdeling
40%					
IRR
9,05%

€
583
€ 10.000
€ 2.784

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie
houder een hogere winstdeling (40%) verkrijgen tot een maximum van e 4.000, waardoor een IRR ontstaat
van 9,78%.
Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 8,62% en 9,31%.
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Rendement klasse A-20 (€ 20.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst
deling aangegeven.
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals
opgenomen in deze prospectus.
Klasse A-20		
2007	2008 tot 2016		2017
			
elk jaar
Obligatie		
€ -20.000
Couponrente		
€
233
€ 1.400
Uitkering						
winstdeling
45%					
IRR
9,27%

€ 1.167
€ 20.000
€ 6.263

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie
houder een hogere winstdeling (45%) verkrijgen tot een maximum van e 9.000, waardoor een IRR ontstaat
van 10,03%.
Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 8,91% en 9,67%.
Rendement klasse A-30 (€ 30.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst
deling aangegeven.
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals
opgenomen in deze prospectus.
Klasse A-30		
2007	2008 tot 2016		2017
			
elk jaar
Obligatie		
€ -30.000
couponrente		
€
350
€ 2.100
uitkering						
winstdeling
50%					
IRR
9,48%

€ 1.750
€ 30.000
€ 10.439

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie
houder een hogere winstdeling (50%) verkrijgen tot een maximum van e 15.000, waardoor een IRR ontstaat
van 10,31%.
Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,19% en 10,02%.
Rendement klasse A-40 (€ 40.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst
deling aangegeven.
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals
opgenomen in deze prospectus.
Klasse A-40		
2007	2008 tot 2016		2017
			
elk jaar
Obligatie		
€ -40.000
Couponrente		
€
467
€ 2.800
Uitkering						
Winstdeling
55%					
IRR
9,68%
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€ 2.333
€ 40.000
€ 15.310

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie
houder een hogere winstdeling (55%) verkrijgen tot een maximum van e 22.000, waardoor een IRR ontstaat van
10,58%.
Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,46% en 10,37%.
Rendement klasse A-50 (€ 50.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst
deling aangegeven.
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals
opgenomen in deze prospectus.
Klasse A-50		2007	2008 tot 2016		2017
			
elk jaar
Obligatie		
€ -50.000
Couponrente		
€
583
€ 3.500
Uitkering						
Winstdeling
60%					
IRR
9,88%

€ 2.917
€ 50.000
€ 20.878

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie
houder een hogere winstdeling (60%) verkrijgen tot een maximum van e 30.000, waardoor een IRR ontstaat
van 10,85%.
Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,74% en 10,70%.
Gelet op de reeds jarenlange prijsstijgingen van hoogwaardig vastgoed wordt verwacht dat het verkoopresultaat
de bovenstaande voorzichtige verwachting zal overtreffen.
IRR
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 aftrek van Duitse vennootschapsbelasting verschuldigd door Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V..
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Het (Schlossplatz) slotplein midden in het centrum van Stuttgart, een barok park met fonteinen, een muziekpaviljoen en een gekroonde jubi
leumzuil met Concordia, de godin van de Eengezindheid, behoort tot een van de mooiste pleinen van Europa. Aan de oostelijke zijde wordt
het oude slot geflankeerd door het nieuwe slot. Sinds de 18de eeuw vormde het slot de residentie van de Hertogen van Württemberg.
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Fiscale aspecten

Inleiding
Het navolgende geeft een algemeen overzicht van de belangrijkste fiscale aspecten voor Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. (de Uitgevende instelling en de Vastgoedeigenaar), alsmede van de Nederlandse fiscale behande
ling van de obligaties in het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., gehouden door in Nederland woonachtige
natuurlijke personen en in Nederland gevestigde rechtspersonen.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de fiscale wetgeving, 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 woonachtige particulieren zijn, die de obligatie in Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. tot hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen in box 3 kunnen rekenen.
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 obligatiehouder.
Obligatiehouders die willen deelnemen in het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. wordt geadviseerd overleg
te voeren met de eigen fiscaal adviseur.
Omzetbelasting
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. wordt voor de BTW als ondernemer aangemerkt. Over de koopsom van
de objecten is geen BTW verschuldigd.
Bij verhuur van commerciële ruimten wordt, voorzover mogelijk, geopteerd voor BTW belaste verhuur.
De BTW kan pro rato alleen over het deel van de kosten die betrekking hebben op de commerciële ruimten als
voorbelasting in aftrek gebracht worden. Dit geldt ook voor de onderhoudskosten, de fondskosten en de kosten
van beheer.
Over de emissievergoeding van de obligaties is in beginsel geen BTW verschuldigd.
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Overdrachtsbelasting
Bij de aankoop evenals bij een latere verkoop van de objecten is Duitse overdrachtsbelasting verschuldigd. Het
tarief is thans 3,5% over de koopsom met uitzondering van de deelstaat Berlijn-Brandenburg die sinds 1 januari
2007 een tarief kent van 4,5%.
Belastingpositie van de naamloze vennootschap
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is in Nederland gevestigd en zal voor de Nederlandse belastingheffing
worden aangemerkt als een binnenlands belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
Het gehele resultaat van deze Vastgoedeigenaar, waar ter wereld ook verdiend, zal belast worden met Neder
landse vennootschapsbelasting.
In 2007 bedragen de vennootschapsbelastingtarieven: 20% over de eerste e 25.000 belastbare winst, 23,5%
over de volgende e 35.000 belastbare winst en 25,5% 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.
Op basis van de huidige wet- en regelgeving is verondersteld dat voor de berekening van de belastbare winst in
Duitsland de periodiek betaalde couponrente kan worden afgetrokken.
Bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelasting is, zoals vermeld bij de exploitatieprognose, rekening
gehouden met kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed en met de overige kosten, waar
onder marketingkosten, financieringskosten en externe advieskosten.
Verondersteld is dat de marketing- en prospectuskosten voor Duitse vennootschapsbelastingdoeleinden 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, waarbij is verondersteld dat de totale objectwaarde voor 75% toerekenbaar is aan de opstal
len en voor 25% aan de ondergrond. Voor zover 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 mogelijk de winstdeling 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 Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V is geen bronbelasting verschuldigd.
Belastinghervorming Duitsland
Bij de berekeningen is rekening gehouden met de vennootschapsbelasting hervorming die inmiddels door het
Duitse kabinet, de Bondsdag (tweede kamer) en de Bondsraad is aangenomen.
De belastinghervorming, die op 1 januari 2008 in werking treedt, impliceert op hoofdlijnen een beperking in de
aftrekbaarheid van rente tot een bedrag van 1 miljoen en in een verlaging van de vennootschapsbelasting van
25% naar 15%, exclusief Solidariteitstoeslag.
Het voornemen is een structuurwijziging door te voeren waardoor geen beperking van de aftrekbaarheid van
rente meer aan de orde is.
Nederlandse fiscale behandeling van natuurlijke personen
Deelnemende natuurlijke personen zullen voor hun obligatie in het Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. onder
de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) worden
belast, tenzij de obligatiehouder deelneemt als ondernemer of de obligatie tot het belastbaar resultaat uit overige
werkzaamheden behoort.
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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 bijvoorbeeld financieringsrente.
Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomstenbelasting 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 e 19.698 (2007). 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 particuliere obligatiehouders die de obligatie tot hun ondernemingsvermogen
(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%.
Nederlandse fiscale behandeling van rechtspersonen
Wanneer een B.V. of N.V. een obligatielening verstrekt aan Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. zullen de resul
taten hieruit worden belast met vennootschapsbelasting. In 2007 bedragen de vennootschapsbelastingtarieven:
20% over de eerste e 25.000 belastbare winst, 23,5% over de volgende e 35.000 belastbare winst en 25,5%
over het meerdere.
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 onderworpen aan de heffing van het Nederlandse
successie- respectievelijk schenkingsrecht. De hoogte van het tarief evenals de eventuele toepassing van een vrij
stelling, is mede afhankelijk van de mate van verwantschap.
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De oude Hanzastad Lübeck, de koningin van de Hanse, siert zich met talrijke monumenten die een voorbeeld waren voor andere gebouwen
aan de Oostzeekust. De torens van de Petrikerk, de Mariekerk en de Dom overzien de historische binnenstad achter de 15de eeuwse Holsten
poort die tot het werelderfgoed van Unesco behoort. De traditionele rieten strandstoelen geven de badgasten een extra vakantie dimensie.
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Juridische structuur

Algemeen
Alvorens in te gaan op bovenstaande juridische structuur wordt eerst een verduidelijking gegeven op de wijze van
inrichting van deze structuur.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. geeft de obligaties uit. Een deelnemer wordt obligatiehouder nadat de
betaling van de obligatie is ontvangen, de obligatiehouder in het register van obligatiehouders is ingeschreven en
de obligatiehouder een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
Obligatiehouders betalen hun deelname aan de Stichting Obligatiehouders SDF die deze gelden overmaakt aan
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. Overboeking geschiedt echter eerst nadat de Stichting Obligatiehouders
SDF de obligatiehouders in het register van obligatiehouders heeft ingeschreven en heeft vastgesteld of het object
is gekocht en kadastraal is ingeschreven.
De uit de objecten komende huuropbrengsten worden aangewend om de eigenaarlasten, de fondskosten, de
hypotheek (rente en aflossing) en de couponrente op de obligatielening te betalen. Op gelijke wijze zal Schild
Duistland Winkel Vastgoed N.V. te zijner tijd bij verkoop of herfinanciering de hieruit voortvloeiende opbrengsten
als winstdeling aan de obligatiehouders uitbetalen.
Groeifonds
Schild Holland Fonds N.V. is voornemens om in de toekomst meerdere winkelcomplexen toe te voegen aan het
Fonds. Deze volgende winkelcomplexen zullen onderdeel vormen van volgende tranches en te emitteren obliga
ties. Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. financiert met de ontvangen gelden uit toekomstige obligatieleningen
en hypothecaire geldleningen de aankoop van nieuwe vastgoedobjecten.
Indien een vastgoedtranche niet of ten dele aan haar verplichtingen kan voldoen zal uit andere tranches, die
over voldoende liquiditeiten beschikken, middelen worden vrijgemaakt om de verplichtingen van de onderhavige
tranche te kunnen nakomen.
Doordat alle tranches in één N.V. zijn ondergebracht ontstaat, door alle huuropbrengsten uit de verschillende vast
goedobjecten in deze ene N.V. te laten samenvloeien, een spreiding van risico. In dit prospectus en de volgende
prospectussen van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. wordt ervan uitgegaan dat de exploitatie van Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. tranche 1 geen gevolgen heeft voor de exploitatie van andere Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. tranches en omgekeerd.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is gestructureerd als een naamloze vennootschap naar Nederlands recht
en is bij notariële akte per 5 september 2006 opgericht. Inschrijving heeft plaatsgevonden in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 32117850.
De statuten zijn integraal opgenomen in de prospectus als bijlage 1.
Het doel van de vennootschap is omschreven in artikel 2 van bijlage 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
de objecten;
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;
4.	het beleggen van vermogen, 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,alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.
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Het maatschappelijk kapitaal bedraagt e 225.000 en het geplaatst kapitaal e 45.000 verdeeld over 45 aandelen
van nominaal groot e 1.000.
Er zijn geen personen die lid zijn van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. die rechtstreeks of middellijk een belang in het kapitaal of in de stemrechten van
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. bezitten, dat krachtens het nationale recht dat op Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. van toepassing is, in welke vorm dan ook, moet worden aangemeld.
Een naamloze vennootschap is een afzonderlijke juridische entiteit. Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is
opgericht en wordt bestuurd door Schild Holland Fonds N.V. die op haar beurt wordt bestuurd door ’t ZuiderOord N.V.
De heer D. van Dijck is directeur van ’t ZuiderOord N.V. Er zijn geen potentiële belangenconflicten van bestuurders
tussen de plichten jegens Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. en hun eigen belangen en/of andere plichten.
De directeur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
Het kantooradres is Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. valt onder het Nederlands recht en werkt onder de Wet op het financieel
Toezicht (Wft) conform artikel 5:2.
Stichting Obligatiehouders SDF
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 obligatie
houders.
Stichting Obligatiehouders SDF is opgericht op 20 juli 2005 en is statutair gevestigd te Hilversum. De Stichting
Obligatiehouders SDF is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.
De statuten van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn integraal opgenomen in de prospectus als bijlage 2.
De Stichting Obligatiehouders SDF is een juridisch volstrekt onafhankelijke derde partij die de belangen van de
obligatiehouders en de aan de obligaties verbonden rechten, zekerheden, executoriale titels en bewijsstukken zal
behartigen. Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF valt samen met het kalenderjaar. 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 Obligatiehouders SDF op te maken.
De jaarrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF zal ter inzage komen te liggen ten kantore van de
Stichting Obligatiehouders SDF.

Stichting Obligatiehouders SDF behartigt onafhankelijk de belangen van de obligatiehouders. Het bestuur van
Stichting Obligatiehouders SDF bestaat uit:
prof. dr. P. Schnabel, mr. dr. drs. A. Hagedorn, T. ter Hoeven en ing. D. Lindenbergh MBA. (het bestuur is tevens
beleidsbepaler van de Stichting Obligatiehouders SDF).
De Stichting Obligatiehouders SDF heeft een Beleggingscommissie ingesteld die de objecten beoordeeld.
Deze beleggingscommissie bestaat uit ing. D. Lindenbergh MBA, bestuurslid, en mr. P.P.A.M. Buys, extern adviseur.
De heer Buys is reeds tientallen jaren actief als adviseur en makelaar en de laatste jaren als Europees directeur
van Makelaarskantoor CBRE. De Beleggingscommissie vormt zich een oordeel en adviseert de directie van Schild
Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) omtrent de mogelijke aankoop van objecten. De directie van Schild
Holland Fonds N.V. neemt de definitieve beslissing over een eventuele aankoop.
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geldlening

Obligatiehouders
De obligatiehouders beleggen in Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. door middel van het kopen van één of
meer obligatie(s).
Door het kopen 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 van de obligatie
lening (zie bijlage 3 van de prospectus).
Vergaderingen
Vergaderingen van obligatiehouders worden door de Stichting Obligatiehouders SDF bijeengeroepen zo dikwijls
het bestuur dat wenselijk acht, zulks met inachtneming van het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden.
Nauwe banden
Het feitelijke, administratieve en technische beheer zal worden uitbesteed aan SHF Real Estate B.V.. SHF Real
Estate B.V. is een 100% dochteronderneming van ’t ZuiderOord N.V. welke vennootschap eveneens 100%
aandeelhouder is van Schild Holland Fonds N.V. Uiteindelijk aandeelhouder van Schild Holland Fonds N.V. is
’t ZuiderOord N.V. welke van de Stichting Administratiekantoor ’t ZuiderOord is.
Alle transacties tussen gelieerde partijen zullen tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd.
Overdracht Obligaties
De deelname van de obligatiehouders omvat tenminste 1 (één) obligatie. Vervreemding van een obligatie is
uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden van de obligatielening
(zie bijlage 3 art 1.9 van de prospectus) en kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke mededeling aan
de Stichting Obligatiehouders SDF.
Schild Holland Fonds N.V. is op verzoek van een 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 daarvan schriftelijk mededeling aan de
Stichting Obligatiehouders SDF is gedaan.
De obligatie gaat bij scheiding naar de in de boedel gerechtigde.
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Eenmaal per jaar, voor de jaarvergadering, zal Stichting Obligatiehouders SDF bestaande obligatiehouders die hun
obligatie wensen te verkopen in de gelegenheid stellen hun obligatie(s) aan te bieden aan personen die obligaties
willen kopen.
De waarde van de obligatie zal op verzoek door de Stichting Obligatiehouders SDF worden vastgesteld. De waar
de van de obligatie zal plaatsvinden door de marktwaarde van het object te actualiseren en rekening te houden
met de geprognosticeerde winstdeling.
De Stichting Obligatiehouders SDF berekent voor de administratieve verwerking van deze overdracht van de
obligatie(s) aan de verkoper een bemiddelingsvergoeding van 2% over de waarde.
Verslaglegging
Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF en Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is gelijk aan een
kalenderjaar.
Voor 31 mei van een jaar maken de Stichting Obligatiehouders SDF en Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. een
balans en een winst- en verliesrekening op over het afgelopen boekjaar.
De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een registeraccountant en zal binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar voor de Obligatiehouders ter inzage liggen ten kantore van de Stichting Obligatiehouders SDF en
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..
Het eerste boekjaar eindigt 31 december 2007.
Waarderingsgrondslagen
Het object zal ten behoeve van de commerciële jaarrekening van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. jaarlijks
worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde zoals door Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., of een
nader vast te stellen derde, is vastgesteld. Afschrijvingen zijn niet opgenomen in het exploitatie overzicht omdat
afschrijvingen niet als kasstroom worden aangemerkt.
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle waarderingen geschieden in euro’s.
De waarderingsgrondslagen gelden zowel voor de prognose als voor de financiële verslaglegging.
AFM
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is een uitgevende instelling in de zin van de Wet op het financieel Toezicht
(Wft). Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. maakt voor de onderhavige aanbieding van obligaties gebruik van
een vrijstelling onder de Wft.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Het prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten. Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V. heeft de prospectus conform de Prospectusrichtlijn van 1 juli 2005 opgesteld.
Bij de opzet van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Deson
danks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen
(financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.
De prospectus is opvraagbaar ten kantore van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
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Deelname

Deelnemen
De geschiedenis heeft laten zien dat (indirecte) beleggingen in vastgoed zeer rendabel kunnen zijn. Om dit soort
investeringen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de deelnemer zich bewust is van de in hoofdstuk
2 genoemde Risicofactoren.
Alleen met een goed inzicht in de aspecten die de rentabiliteit van het beleggingsobject beïnvloeden, kan de deel
nemer zich een verantwoord oordeel vormen. Het belangrijkste risico schuilt in het feit dat vastgoed en de verhuur
van onderhevig is aan conjunctuurschommelingen.
Het uiterste risico van het beleggen is dat de volledige inleg van de obligatiehouder verloren gaat.
De obligatiehouder ontvangt een vaste jaarlijks vaste rente en een winstdeling gelijktijdig met de aflossing van
de obligatie.
Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. afhankelijk zal zijn van de inves
tering in de objecten, is het debiteurenrisico een afgeleide van de risico’s die verband houden met het object.
Inschrijving
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze prospectus te weten 27 november 2007 en
geschiedt door middel van het opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de daarbij bijbehorende
bescheiden.
Additioneel zijn inschrijfformulieren toegevoegd met doordrukmogelijkheid, zodat de inschrijver(ster) een kopie
kan behouden t.b.v. de eigen administratie.
Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier.
Het resultaat van de emissie zal vanaf 31 maart 2008 bekend worden gemaakt op de website
www.schildhollandfonds.nl
De obligaties worden slechts uitgegeven, indien het volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief de daarbij
behorende bescheiden is ontvangen door de Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. Er worden geen contante
stortingen aanvaard. Stortingen ter verkrijging van de obligaties dienen giraal plaats te vinden.
Plaatsing
Indien er sprake is van overtekening van het voor plaatsing beschikbare bedrag zal toewijzing van de obligaties
plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier inclusief de deelnamesom. Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. houdt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen, alsmede de obligatielening niet tot stand te doen komen indien zich
belangrijke redenen voordoen, zulks ter beoordeling van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. Indien de obliga
tielening niet zal worden aangegaan, ontvangen beleggers de door hen gestorte gelden onverwijld terug, onder
vergoeding van rente die over het betreffende bedrag op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF
is ontvangen.
Deelname vindt plaats door volledige invulling, ondertekening en inzending van het inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier stuurt u samen met een kopie van paspoort of rijbewijs naar Schild Holland Fonds N.V.. Indien u
inschrijft via een rechtspersoon, dient u tevens een recent uittreksel uit het handelsregister mee te zenden.
Door middel van het ondertekende inschrijfformulier verleent de inschrijver een volmacht tot aanvaarding van
deelname aan de Stichting Obligatiehouders SDF, indien de obligatie(s) aan de inschrijver wordt (worden) toe
gewezen.
Storting van het bedrag dient plaats te vinden na ontvangst van de deelnemer van de schriftelijke toewijzing van
een obligatie.
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Het bedrag van de deelname dient gestort te worden op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF
(zie inschrijfformulier).
Zodra het bedrag van de deelname is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF
ontvangt de obligatiehouder uiterlijk binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de verkrijging van de
obligatie(s).
Deelname in de Stichting Obligatiehouders SDF staat open voor beleggers met een minimum deelname van één
obligatie. De obligaties zijn op naam.
Vragen
Wie na het lezen van deze prospectus nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn/haar vermogensadviseur
of Schild Holland Fonds N.V..
Voorts wordt u gewezen op de Vereniging Vastgoed Participanten die zich ten doel stelt de belangen te behartigen
van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren. Nadere informatie over deze vereniging is
te vinden in hoofdstuk 18.
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Overige informatie

Algemeen
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., is een nieuwe vennootschap. Derhalve kan geen historisch overzicht
worden gegeven van de belangrijkste activiteiten, noch van de jaarrekening en andere financiële informatie.
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., noch de initiatiefnemer Schild Holland Fonds N.V. zijn over een periode
van ten minste de voorafgaande 12 maanden betrokken bij overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrageproce
dures welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële
positie of de rentabiliteit van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. of Schild Holland Fonds N.V. Evenmin heeft
er een onderbreking van hun activiteiten plaatsgevonden die van invloed is op hun financiële positie.
Ten aanzien van de directie van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., Schild Holland Fonds N.V. en de bestuurs
leden van de Stichting Obligatiehouders SDF geldt dat er geen veroordelingen 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 aangezien noch Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.,
noch Schild Holland Fonds N.V. een beursgenoteerde onderneming is. Er is geen wijziging van betekenis in de
financiële of handelspositie van ofwel Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. na de laatste verslagperiode.
Ten aanzien van de directie van de Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. of Schild Holland Fonds N.V. en de
bestuursleden van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn geen nadere bijzonderheden bekend van de wettelijke
of toezichthoudende autoriteiten 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-, leidinggevende of toezicht
houdende organen van een uitgevende instelling of in het kader van het beheer of de uitoefening van de activi
teiten van een uitgevende instelling.
Alle overeenkomsten, garanties, zekerheden, taxaties, verplichtingen, verklaringen van deskundigen en jaarstuk
ken liggen ter inzage ten kantore van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., Schild Holland Fonds N.V. en de
Stichting Obligatiehouders SDF, welke domicilie hebben aan de Utrechtseweg 63 te Hilversum.
Daar waar verklaringen in deze prospectus zijn opgenomen van een persoon handelend in de hoedanigheid van
een deskundige, op verzoek van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. verklaard:
a) dat deze persoon geen wezenlijke belangen heeft in de Uitgevende Instelling.
b) d
 at deze persoon de verklaring(en) op ons verzoek heeft opgesteld en dat de opsteller de inhoud van
het desbetreffende deel van het registratiedocument heeft goedgekeurd en dat wordt ingestemd met de
opneming van de verklaring in de prospectus en dat wordt ingestemd met vorm en context waarin de verkla
ring is opgenomen.
Daar waar van een derde afkomstige informatie in de prospectus is opgenomen, is deze informatie correct weer
gegeven en dat, voor zover Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. weet en heeft kunnen opmaken uit door de
betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven informatie
onjuist of misleidend zou worden.
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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
Schild Holland Fonds N.V. is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie in de prospectus.
Schild Holland Fonds N.V. verklaart dat voor zover hem 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(n) (zie de hierbij behorende verwijzingen op de desbetreffende pagina’s) afkomstige informatie is
opgenomen, is deze correct weergegeven en zijn geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie
onjuist of misleidend is.
Hilversum, 27 november 2007
Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer)
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling en de Vastgoedeigenaar)
Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee)
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Beleggingsfondsen

Beleggingen Schild Holland Fonds N.V.
De hierna genoemde beleggingen zijn opgezet, danwel aangekocht door Schild Holland Fonds N.V.

Olpe: binnenstad winkelcentrum

Müllheim: bouw- en tuinmarkt Hela

Berlijn: woningen Prenzlauer Berg

Düsseldorf: woningen en parkeergarage
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Düsseldorf: woningen Oberkassel

Düsseldorf: woningen Oberkassel

Dresden: winkel- en wooncomplex An der Frauenkirche

Willich: woningen Knickelsdorf
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Dormagen: winkelcentrum en woningen

Erfurt: woningen Am Stadtpark

Stralsund: kernwinkel-wooncentrum
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Berlijn: woningen Am Pichelssee

Berlijn: senioren residentie Pankow

Ilmenau: winkelcentrum en woningen

Dormagen: woningen op winkelcentrum
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Onderzoeksrapporten

Algemeen
Ten einde een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van de objecten hebben een aantal adviesbureaus onderzoek
gedaan naar de waarde van de objecten, de bouwkundige kwaliteit en de juridische status van de huurcontracten.
Taxaties Aengevelt
Onderstaand is een uittreksel opgenomen van de taxatie rapporten die makelaarskantoor Aengevelt Immobilien
GmbH & C0. KG te Düsseldorf uit heeft gevoerd. Als bijlage 4 zijn de taxatierapporten integraal opgenomen.
Remscheid
De opdracht is uitgevoerd op 19 december 2006.
De locatie bevindt zich aan de Alleestrasse, zijnde de centrale voetgangerszone van Remscheid. Voor het complex
ligt het centrale plein en aansluitend is het grote overdekte winkelcentrum AlleeCenter gevestigd die een mag
neetfunctie heeft. Deze locatie is absoluut 1A. Op maximaal 500 m afstand zijn alle parkeergarages gelegen.
Het in 1996 gerealiseerde complex werd met hoogwaardig materialen gebouwd, de gevel is bekleed met zand
steen. In het object zijn als ankerhuurders H & M, Vero Moda en WMF. Het complex is volledig verhuurd.
De marktwaarde is vastgesteld op e 12.300.000, hetgeen circa 13 maal de huidige markthuur is.
Heiligenhaus
De opdracht is uitgevoerd op 14 maart 2007.
Het betreft een pand in het centrum van de stad Heiligenhaus direct grenzend aan het huidige raadhuis. Op het
centrale plein is zeer goed bereikbaar voor het openbaar vervoer op de plein vindt ook de wekelijkse markt plaats.
De locatie Heiligenhaus ligt zeer centraal ten opzichte van Düsseldorf, Essen en Wuppertal. Daarnaast ligt het
Rathaus Center ook zeer centraal in de stad. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Het pand is
in goede staat en vertoont weinig bijzonderheden. Er is in het pand enige leegstand. Dit is hoofdzakelijk ontstaan
doordat een fotozaak failliet gegaan is. Naar verwachting zal deze ruimte per 1 oktober 2007 weer verhuurd zijn.
De marktwaarde is vastgesteld op e 6.530.000 hetgeen circa 13 maal de huur is.
Bouwkundig en technische onderzoek Vivere Immobilien Management GmbH
Onderstaand is een uittreksel opgenomen van de uitgebreide bouwkundige- en technische rapporten die het
bureau Vivere te Düsseldorf uit heeft gevoerd. Het uitgebreide rapport ligt ten kantore ter inzage.
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Remscheid
(Vertaalde samenvatting van het technisch rapport).
Het pand is in een uitstekende staat en zeer goed onderhouden. Alle (technische) installaties hebben onderhouds
contracten die ingevuld worden door erkende monteurs. Er zijn weinig bijzonderheden te vermelden. In het binnenhof
van het kantoorgedeelte van het object is enige algengroei ontstaan. Er wordt geadviseerd dit te laten behandelen.
Vivere Immobilien Management GmbH, 24 augustus 2006
Opmerking: Voor de behandeling van het pleisterwerk is een offerte aangevraagd.
Bouwkundig en technische onderzoek Euroland
Onderstaand is een uittreksel opgenomen van de uitgebreide bouwkundige- en technische rapporten die het
bureau Euroland te Hamburg uit heeft gevoerd. Het uitgebreide rapport ligt ten kantore ter inzage.
Heiligenhaus
(Vertaalde samenvatting van het technisch rapport)
Het pand verkeert in goede staat. Alle buitenwanden zijn geïsoleerd. Aan alle kanten is het pand toegankelijk voor
het winkelend publiek. Alle kozijnen zijn van kunststof en vertonen geen onderhoudbehoefte. Enkele ramen in
het midden van de passage zouden schoongemaakt moeten worden. Het dak en dakontwatering vertoont geen
gebreken. De kelder en trappenhuizen vertonen de gebruikelijke gebruikssporen.
Alle technische installaties zijn op orde en voldoen aan de wettelijke normen.
Euroland Hamburg, 7 maart 2007
Opmerking: Er zullen enkele schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
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Mededeling van de accountant
Onderzoeksrapport
Aan het bestuur van Schild Holland Fonds N.V.
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de in hoofdstuk 8, 9 en 10 van dit Prospectus opgenomen prognose van Schild Duitsland Winkel
Vastgoed N.V. te Hilversum voor de periode 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2017 onderzocht.
De prognose, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoor
delijkheid van het bestuur dat gevormd wordt door Schild Holland Fonds N.V. Het is onze verantwoordelijkheid
een onderzoeksrapport inzake de prognose te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3400,
‘Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden
in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen 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. Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als ge
volg van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van
zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de prognose in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving resulteert in een oordeel dat
een redelijke mate van zekerheid geeft.
Conclusie en 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.
Naar ons oordeel is de prognose op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en toegelicht in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Overige aspecten
1 Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten
	De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde gebeur
tenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.
2 Beperking in het gebruik (en verspreidingskring)
	De prognose en ons onderzoeksrapport daarbij zijn opgesteld voor dit Prospectus en zijn uitsluitend bedoeld
voor investeerders die geïnteresseerd zijn in de aankoop van Obligaties in Schild Duitsland Winkel Vastgoed
N.V. en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Amstelveen, 27 november 2007
BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.
namens deze,
G.J.M. van den Berg RA
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Mededeling van de belastingadviseur
Wij hebben het hoofdstuk (12) 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 obligatiefonds. Voor zover ons redelijkerwijs bekend, zijn de in hoofdstuk
Fiscale aspecten weergegeven fiscale aspecten met betrekking tot de Uitgevende Instelling in overeenstemming
met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten, waarvan vermelding de strekking van dit hoofdstuk
zou wijzigen. Het hoofdstuk Fiscale aspecten is gebaseerd op de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie
zoals deze ten tijde van de dagtekening van dit schrijven redelijker wijze geacht kan worden ons bekend te zijn
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, 27 november 2007
BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs
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Verenigingen

Informatie Vereniging Vastgoed Fondsen
Schild Holland Fonds N.V.(de Initiatiefnemer) is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen hetgeen een belangen
behartigingsorganisatie is voor aanbieders van besloten niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die zich in hoofd
zaak richten op de particuliere beleggersmarkt. Haar leden zijn voornamelijk actief met het professioneel initiëren
en beheren van vastgoed CV’s, vastgoedmaatschappen, vastgoedobligaties en andere fondsstructuren.
De Vereniging Vastgoed Fondsen heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden zoals onder meer:
-	het versterken van het vertrouwen van het beleggend publiek in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleg
gingsproducten,
-	het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden ten aanzien van organisatie, producten alsmede deskundig
heid en integriteit van bij leden werkzame personen,
-	
het voeren van overleg met wetgevende en toezichthoudende instanties,
-	
het onderhouden en bevorderen van communicatie met andere marktpartijen,
-	het verstrekken van adviezen, het nemen van maatregelen en waar mogelijk anticiperend handelen op
voor de leden relevante fiscale, financiële en andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Om de doelstelling te realiseren heeft Vereniging Vastgoed Fondsen een Gedragscode opgesteld. In deze
Gedragscode is het ethisch handelen van aanbieders van besloten vastgoedfondsen vastgelegd ten aanzien van
kapitaalverschaffers(beleggers), huurders en derden. Een van de belangrijkste elementen van de Gedragscode is
dat haar leden zich in materieel opzicht committeren aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Wft
(Wet op het financieel Toezicht), ook al zijn leden vrijgesteld van dit wettelijke toezicht.
Website: www.verenigingvastgoedfondsen.nl

Informatie Vereniging Vastgoed Participanten
De Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) is een non profit-organisatie die zich tot doel stelt de belangen te
behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren.
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. Bovendien levert de VVP een aantal additionele diensten zoals een online helpdesk voor
specifieke vragen.
Beleggers die lid worden van de VVP kunnen vertrouwen op een organisatie die de transparantie in de vastgoed
markt wil bevorderen. De VVP vervult daarnaast haar rol als waakhond. Zij doet dit door nieuwe aanbiedingen in
de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid.
De contributie tot en met 31-12-2007 bedraagt e 50.
Vereniging Vastgoed Participanten, Postbus 13300, 3507 LH UTRECHT
U kunt zich als lid aanmelden via de website: www.vvp.nu
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Bijlage 1
STATUTENWIJZIGING
Heden, één juni tweeduizend zeven, 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, en handelend als hierna gemeld.
De comparant verklaart:
-	dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Hilversum gevestigde naamloze vennootschap Schild Duitsland Remscheid Vastgoed N.V.,
kantoorhoudende te 1213 TL Hilversum, Utrechtseweg 63, ingeschreven in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32117850, heeft besloten
tot de onderhavige statutenwijziging;
dat de algemene vergadering van aandeelhouders voorts heeft besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;
dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering
van aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.
De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van voorbedoeld besluit, in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:
Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:
1.
De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op tien mei tweeduizend zeven de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie,
nummer N.V. 1390.364; 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.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., gevestigd te Hilversum, B.V. nummer 1390.364, per 1 juni 2007.

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1.
2.

De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..
Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
1.	het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geldleningen ten behoeve van de vennootschap en
andere vennootschappen en het stellen van zekerheden daartoe;
2	het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in obligaties en in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;
3.	het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere
ondernemingen, het beschikken over en beheren van registergoederen;
4.
al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één 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.
De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

UITGIFTE VAN AANDELEN EN VOORKEURSRECHT
Artikel 5.
1.	De algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voorwaarden en de koers van uitgifte vast, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek.
2.	Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij
de betrokkenen partij zijn.
3.
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
4.
Ten aanzien van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen vindt het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek toepassing.
5.	Het in de leden 1 en 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing
op het uitgeven van aandelen die een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
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STORTING
Artikel 6.
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 7.
1.
Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.
2.	Aan een vruchtgebruiker of pandhouder kan het stemrecht op de aandelen toekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88
respektievelijk 2:89 Burgerlijk Wetboek.

CERTIFICATEN
Artikel 8.
1.
De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten, mits deze op naam luiden.
2.	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 9.
Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden schriftelijk.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS EN OPGAVE AANDEELHOUDER BIJ HANDELSREGISTER
Artikel 10.
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 pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding
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 toekomen.
2.
Ten aanzien van het register van aandeelhouders vindt het bepaalde in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek toepassing.
3.	Binnen een week nadat de vennootschap ter kennis is gekomen dat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één persoon worden gehouden 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 aandelen
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 waarin 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 waarin de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN, IN PAND NEMEN EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING
Artikel 11.
1.

De vennootschap mag, krachtens besluit van de directie:
a.	slechts volgestorte aandelen of daarvoor toegekende certificaten in haar eigen kapitaal verkrijgen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:98
Burgerlijk Wetboek;
b. eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen, mits aan het bepaalde in artikel 2:89a Burgerlijk Wetboek is voldaan.
2.
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, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek.

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VAN AANDELEN EN CERTIFICATEN
Artikel 12.
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.

LEVERING VAN AANDELEN
Artikel 13.
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
hebbende 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.
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BLOKKERINGSREGELING, AANBIEDINGSPLICHT
Artikel 14.
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
aandeelhouder zijn aandelen vrijelijk mag overdragen indien de andere aandeelhouders daartoe met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid
van dit artikel hebben besloten.
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 overgedragen. 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.
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 voorzieningenrechter
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
vergadering 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 aangeboden aandelen respectievelijk het resterend aantal te koop aangeboden aandelen over te nemen. De directie deelt die aanwijzing onverwijld aan de
aanbieder 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
verkopen 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.
12.	De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder zelf als gegadigde gelden, aan welke instemming de aanbieder de voorwaarde kan
verbinden, dat de vennootschap hem boven de prijs zal vergoeden het fiscale nadeel dat hij lijdt, door overdracht aan de vennootschap in plaats van aan
een derde.
13.	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.
14.	De gezamenlijke aandeelhouders kunnen besluiten, mits schriftelijk, dat het hiervoor bepaalde omtrent de aanbieding van aandelen in het desbetreffende
geval achterwege kan blijven; de aanbieder is dan bevoegd zijn aandelen binnen drie maanden vrijelijk over te dragen.

Artikel 15.
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 betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden; in geval van een splitsing dienen de aandelen te worden aangeboden die in het kader daarvan overgaan. 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.
	Bovendien is een aandeelhouder-rechtspersoon verplicht zijn aandelen in het kapitaal van de vennootschap te koop aan te bieden doordat de zeggenschap over de activiteiten van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van overdracht of andere overgang van aandelen, uitgifte van aandelen,
overgang van stemrecht op aandelen of anderszins, door een of meer anderen dan degene(n) bij wie de zeggenschap voordien berustte, wordt verkregen
in de zin van het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2000, ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn, met dien
verstande dat deze aanbiedingsplicht niet geldt, indien:
(i).	de zeggenschap wijzigt ten gevolge van huwelijksgoederenrecht danwel een geregistreerd partnerschap, tenzij er daarbij sprake is van een niet
vrijgestelde verdeling als hiervoor bedoeld;
(ii).	de verkrijger van de aandelen een persoon is die, ware het aandelen in het kapitaal van de vennootschap en ware er bij de vennootschap meerdere
aandeelhouders, de aandelen vrijelijk zou kunnen verkrijgen;
(iii). de bij de overdracht of overgang betrokken rechtspersonen tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek behoren.
		Indien de zeggenschap wijzigt ten gevolge van overgang van stemrecht is het hiervoor onder (i), (ii) en (iii) bepaalde van overeenkomstige toe
passing.
2.	Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1 bepaalde, aandelen te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het aanbod verplicht zijn, daarvan
binnen een maand mededeling doen aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze mededeling geldt als aanbod in de zin van het vorige artikel.
De verplichting tot aanbieding van de aandelen heeft niet tot gevolg dat gedurende het bestaan van de verplichting de aan de aandelen verbonden
rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
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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
aandeelhouder 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
vennootschap.
	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 16.
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 tenminste 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.	De algemene vergadering kan directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan
de directie zijn medegedeeld.

DIRECTEUREN
Artikel 17.
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.

BELONING
Artikel 18.
De algemene vergadering stelt de beloning en de overige voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden van de directeuren vast.

ONTSTENTENIS OF BELET
Artikel 19.
Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren een daartoe door de algemene vergadering aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is belast.

VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE
Artikel 20.
1.	Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de vennootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door de direcktie, 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
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zodanig, met inachtneming van zijn volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te
vertegenwoordigen. De directie kan voorts aan gevolmachtigden een titel verlenen. De directie zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordi
gingsbevoegdheid opgave doen bij het in artikel 10 lid 3 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
huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren,
waarbij 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 vennootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet mee.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 21.
1.	Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden. De vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap gehouden tenzij de algemene vergadering 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.
2.
De agenda van deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
b.	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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 22.
1.
2.

Naast de jaarvergadering kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden.
De directie of een aandeelhouder kunnen besluiten een buitengewone vergadering te houden.
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OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN PLAATS VAN DE VERGADERING
Artikel 23.
1.	De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de directie danwel door een directeur, respectievelijk door de aandeelhouder die de vergadering verlangt.
2.	De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering door middel van oproepingsbrieven. 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
agenda 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 24.
1.
Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3.	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.
4.
Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
5.
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 25.
1.	De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering aan. De directie wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de algemene vergadering 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 aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
Artikel 26.
Aandeelhouders kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap
certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
Een dergelijk besluit is slechts geldig indien op alle aandelen schriftelijk, daaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, ten gunste van het desbetreffende voorstel stem is uitgebracht.

BOEKJAAR
Artikel 27.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en zeven.

JAARSTUKKEN
Artikel 28.
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 over, tenzij er sprake is van een groepsvrijstelling als
bedoeld in artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek.
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 jaarrekening, 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 29.
1.	De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de algemene vergadering 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.	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.
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WINST
Artikel 30.
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 voorzover 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.
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 voorzover de wet dat toestaat.

INTERIM DIVIDEND
Artikel 31.
De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te doen, onverminderd het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel en het bepaalde
in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

VEREFFENING
Artikel 32.
1.	Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering geschiedt de vereffening van het vermogen door de directeuren,
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2.	De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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, het ontslag van directeuren en de vertegenwoordiging van de vennootschap zijn
van overeenkomstige toepassing op respektievelijk 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 33.
In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, beslist de algemene vergadering.
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Bijlage 2
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.
2.

De stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders SDF.
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
vennootschappen van Schild Holland Fonds, statutair gevestigd te Hilversum, danwel een rechtsopvolger onder algemene titel (hierna ook: Schild Duitsland
Winkel Vastgoed N.V.). en het uitvoeren van alle voorkomende 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
stichting gelden ontvangen, bewaren en betalen van en aan Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., 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
obligatiehouders 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
obligatielening 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
zekerheidstelling 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.
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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 bijeen
roeping 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
uitgebrachte 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 secretaris
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
uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden 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
volmacht 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 Koop
handel 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 voortvloeien 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 wijzen
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 vergadering, 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
rechtsgeldig 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.
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2.	Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
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
uitgaan, 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 ontslag
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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Bijlage 3
LENING- EN TRUSTVOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIELENING
UITGEGEVEN DOOR SCHILD DUITSLAND WINKEL VASTGOED N.V.
DEFINITIES
Aanvangsdatum
De datum waarop de obligatielening aanvangt, te weten op 1 november 2007.

Bank
Bank Eurohypo te Stuttgart die middels een hypothecaire geldlening de objecten 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”).

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

Netto Winst
De verkoopwinst van de vastgoedportefeuille minus de verkoopkosten, de belastingen, de (resterende) hypothecaire geldlening en minus de aflossing van de
obligatielening.

Obligatie
Een door de uitgevende instelling uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering met een nominale waarde van resp. € 10.000,€ 20.000, € 30.000,€ 40.000
of € 50.000 elk, waaraan de rechten zijn verbonden 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.

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.

Projecten
De investeringsobjecten gelegen in Duitsland.

Prospectus
De prospectus d.d. 27 november 2007 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.

SDWV
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum, zijnde de eigenaar van de objecten
dat wordt gekocht 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, alsmede de daarmee samenhangende (cumulatieve) emissiekosten, heeft voldaan door betaling op het bankrekeningnummer omschreven in artikel 1.5.

Uitgevende Instelling
Schild Duitsland Winkel Vastgoed 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.

Voorwaarden
De onderhavige lening- en trustvoorwaarden inclusief alle daarbij behorende annexen, bijlagen en overige bescheiden.
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Winstdeling
De variabele vergoeding die toekomt aan de obligatiehouders. De vergoeding bedraagt 40%, 45%, 50%, 55% of 60% van de netto winst gedeeld door het
aantal uitstaande obligaties, met een maximum van € 4.000 per obligatie van € 10.000, € 9.000 per obligatie van € 20.000, € 15.000 per obligatie van
€ 30.000, € 22.000 per obligatie van € 40.000 of € 30.000 per obligatie van € 50.000.

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 obligaties uit waarmee maximaal een totaalbedrag van € 6.600.000 (zesmiljoenzeshonderdduizendeuro) zal worden geleend van de obligatiehouders.
1.2

De Uitgevende Instelling mag de gelden verkregen door uitgifte van de obligaties uitsluitend gebruiken teneinde het Project mede te financieren.

1.3

De obligaties luiden op naam. Van de obligaties worden 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 rechten 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
onvoorwaardelijk en onherroepelijk verleende volmacht, als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling de daartoe benodigde voorwaarden van cessie
respectievelijk vestiging van het vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel de overdracht respectievelijk vestiging van het vruchtgebruik, onder
overlegging 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
kennisgeving 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
opgegeven gegevens blijven tegenover de Trustee gelden, zolang de obligatiehouder niet schriftelijk aan de Trustee een ander adres respectievelijk een
andere bankrekening 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 pandhouder en de vruchtgebruiker van een obligatie.

Artikel 2 - Rente, betaalbaarstelling
2.1	De obligaties dragen vanaf de aanvangsdatum dan wel latere stortingsdatum een jaarlijkse rente van 7%. De rente wordt per kwartaal betaald.
2.2	Naast de in artikel 2.1 genoemde rente, deelt iedere obligatiehouder mee in een vergoeding ter grootte van de winstdeling. De uitgevende instelling is
de winstdeling uitsluitend verschuldigd aan de obligatiehouders, indien er sprake is van netto winst. De winstdeling zal slechts opeisbaar zijn nadat de
jaarrekening voor het boekjaar, waaruit blijkt dat er netto winst is ( zo die er is), is opgemaakt.
2.3	De gelden, bestemd voor de betaling van rente en aflossing moeten door de uitgevende instelling uiterlijk de tweede werkdag vóór de aflossingsrespectievelijk 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.
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2.4	Alle gelden ontvangen door de trustee zullen worden aangewend ter aflossing van de opeisbare obligatielening, de opeisbare geaccumuleerde rente
verplichtingen 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 overeenkomstig 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
rentedragend 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 medewerking
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 circa 1 november 2017 en niet eerder dan 1 november 2015, één en ander ter bepaling door Schild
Duitsland Winkel Vastgoed N.V. krachtens de voorwaarden van de lening.
3.2	Aflossing vindt te allen tijde plaats tegen 100% van de nominale waarde van de obligatie, te weten resp. € 10.000 (tienduizend euro), € 20.000 (twintigduizend euro), € 30.000 (dertigduizend euro), € 40.000 (veertigduizend euro) of € 50.000(vijftigduizend euro).
3.3	De uitgevende instelling heeft het recht over te gaan tot vervroegde aflossing van de gehele of gedeeltelijke obligatielening, zodra de objecten voor
1 november 2015 worden overgedragen/verkocht.
3.4	Geheel of gedeeltelijke vervroegde aflossing vóór 1 november 2015 is naast hetgeen opgenomen in artikel 3.3 uitsluitend mogelijk indien de uitgevende
instelling hierom 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
preferentie 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 Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. geldt dat alle vorderingen onder deze voorwaarden uitsluitend op het
vastgoed verhaald kunnen worden 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.
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.
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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
zodanig 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 opeisbaar
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. Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. gaan hierbij bij voorbaat akkoord met de rekening zoals die door de trustee zal zijn opgemaakt - behoudens
tegenbewijs - en stemmen er nu voor alsdan in toe, dat de eventuele executie en uitwinning van de Zekerheden zal geschieden voor en om het eind
bedrag 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 obligatie
houders 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 lening, 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
verschaft 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,
verschotten 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 werkzaamheden 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 de Wet
op het financieel toezicht (Wft) 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 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 worden ontheven dan nadat een nieuwe trustee zijn functie zal hebben aanvaard.
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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
verkrijgbaarstelling 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 aangekondigd
of ten aanzien waarvan niet overeenkomstig het overigens in de vorige zin bepaalde, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene
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 midden 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 uitgebrachte 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.

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.
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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
kunnen 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	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 achtneming
van de voorwaarden (de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting en eventuele aansprakelijkheden).
15.3	Iedere obligatiehouder erkent (i) dat de 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 schuld een eigen vorderings(recht) behelst van de trustee op de uitgevende instelling met betrekking tot het voldoen van de verplichtingen onder
de schuld, daarbij in acht nemend dat de totale verplichtingen die verschuldigd zijn onder de schuld in geen geval de Primaire Verplichtingen kunnen
overstijgen.
15.4	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 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 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.
15.5	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
wettelijke 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.
15.6	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.
15.7	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 vergadering
tenzij de uitgevende instelling al hetgeen zij ter zake van deze voorwaarden voor hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd zijn, zal hebben 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.
15.8	Onder het verlenen van royement, indien van toepassing, wordt verstaan het geven van toestemming tot doorhaling van enig pandrecht of andere
verstrekte vorm van zekerheid.
15.9	Onverminderd het in artikel 15.7 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:
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(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.
15.10 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.

Aldus overeengekomen, en getekend te Hilversum, 27 november 2007
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Bijlage 4
AENGEVELT
IMMOBILIEN-SERVICE WELTWEIT- RDM-SEIT 1910
Wir dienen Ihrem Erfolg.

Immobilienwirtschaftliche Bewertung
vom 19.12.2006
über den Objektwert fur das bebaute Grundstück:
Remscheid, 42853, Alleestr. 68
Gemarkung:

Remscheid

Flur

Flurstucke

Größe

91

334, 369, 371

909 m2

Grundbuch:

Remscheid
Blatt 20936

Eigentumer:

Schild Duitschland Remscheid Vastgoed NV
vertreten durch Schild Holland Fonds NV
vertreten durch Herrn Dominicus van Dijck
Utrechtseweg 63
NL 1213 TL Hilersum

Auftrag vom:		

30.11.2006

Wertermittlungsstichtag:

19.12.2006

Tag der Ortsbesichtigung:

19.12.2006

Wertermittlungszweck:

Feststellung des Objektwertes aus immobilienwirtschaftlicher Sicht.

1.

Objektbeschreibung

Die Liegenschaft befindet sich in der Alleestraße, der zentralen Fußgängerzone Remscheids. Unmittelbar vor dem Objekt befindet sich ein großzügiger Platz,
der als zentraler Punkt der Fußgängerzone anzusehen ist. Direkt neben dem Bewertungsobjekt befindet sich das ,,Allee-Center”, welches als überdachtes
Einkaufszentrum als ein starker Publikumsmagnet fungiert. Diese exponierte Lage in Kombination mit der unmittelbaren Nähe zum ,,Allee-Center” ist als
absolute 1a-Lage Remscheids anzusehen. Die max. 500 m entfernt gelegenen Parkhäuser (Rathaus, Allee-Center, EDEKA/Woolworth, D.-Schürmannstraße)
bieten ausreichend gute Parkmöglichkeiten.
Das Bewertungsobjekt ist angabegemäß ca. 1996 fertiggestellt worden und weist einen hochwertigen Standard auf. Die Außenfassade der ersten vier Geschosse
ist durch eine vorgehängte Sandsteinfassade verkleidet. Das Staffelgeschoss ist verputzt.
Das Objekt ist laut vorgelegter Mieterliste vollständig vermietet. Das EG sowie 1. OG sind ausschließlich einzelhandelsgenutzt und werden vom Ankermieter
H & M (ca. 55 % der Gesamtmietfläche, teilw. im 2. OG) dominiert. Weitere Mieter sind Bestseller Retail GmbH (ca. 6 %) und WMF (ca. 4 %). Im 2. und 3. OG
befinden sich hauptsächlich Büros. Mieter sind hier Seidel u. a. GbR (ca. 6 %) und Merkana Reisen GmbH (ca. 17 %). In dem 4. und 5. OG (Staffelgeschosse)
befinden sich vier Wohnungen (jeweils ca. 3 %).
Der Standort des Objektes ist ,,Dreh- und Angetpunkt” der Remscheider Fußgängerzone und Einzelhandelsmagnet an der platzartig ausgebildeten Alleestraße.
Die exponierte Lage ist Garant für eine langfristige Vermietbarkeit.
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2.

Unterlagen

Mit Auftragserteilung wurden seitens der Auftraggeberin folgende Objektunterlagen zur Verfugung gestellt:
- Mieterliste/Mietaufstellung
- Auszugsweise Kopie des Kaufvertrages Objektbeschreibung
- Wertgutachten der Eurohypo AG
Hieraus wurden soweit möglich die objektspezifischen Angaben entnommen.
Die immobilienwirtschaftlichen Marktinformationen wurden - neben den sowieso beim Auftragnehmer vorhandenen Kenntnissen über den örtlichen und
überregionalen Immobilienmarkt - durch Beschaffung von aussagefähigen Mietspiegel- und Marktdaten sichergestellt.
Weitere Unterlagen standen der Auftragnehmerin nicht zur Verfügung.
2.1

Technische Angaben / Bauzahlen

Da seitens der Auftraggeberin der Auftragnehmerin keinerlei technische Daten / Bauzahlen zur Verfügung gestellt worden sind, konnten entsprechende Daten
im Rahmen dieser Bewertung nicht berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgte diese Bewertung unter der Fiktion, daß die den o.g. Unterlagen
entnommenen Werte der Richtigkeit entsprechen. Fine Plausibilitätsprüfung konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden.
2.2

Bauschäden / Baumängel

Eventuelle Bauschäden oder Mängel wurden seitens der Auftragnehmerin auftragsgemäß nicht ermittelt.
Zur eindeutigen Feststellung von eventuellen Bauschäden- bzw. Mängeln wäre ein bautechnisches Schadensgutachten in Auftrag zu geben.
Die Bewertung erfolgte unter der Fiktion eines bauschadensfreien und mängelfreien Zustandes, da erfahrungsgemäß die bauausführenden Firmen zu einer
mängelfreien Objekterstellung vertragsgemäß verpflichtet sind und der jeweilige Eigentümer über entsprechende Gewährleistungsansprüche verfügt bzw.
hierauf zurückgreifen kann.
2.3

Altlasten

Das Gutachten wurde unter der Fiktion einer Altlastenfreiheit erstellt.
2.4

Sonstige Hinweise

Es wird auftragsgemäß davon ausgegangen, daß die Gebäulichkeiten und auch deren Aufteilung baurechtlich und nutzungsrechtlich genehmigt sind.
2.5

Erschließungskosten

Die Bewertung erfolgte unter der Fiktion, daß keinerlei Erschließungskosten mehr nach §§ 127 BauGB sowie nach § 8 KAG anhängig sind und die gesamte
Aniage als erschlossen gilt.
2.6

Mietverträge

Die Bewertung erfolgt ferner unter der Fiktion, dass die in der überlassenen Mieterliste aufgeführten Mietverträge rechtswirksam abgeschlossen worden sind
und im Übrigen den branchenüblichen Standards entsprechen.
3.

Objektwert

Der Objektwert wurde - basierend auf den angegebenen Mieterträgen branchenüblich ermittelt. Die Bewertung erfolgte unter der Fiktion, daß der laufende
Mietvertrag mit dem Ankermieter H & M entsprechend verlängert oder aber mit gleichwertigen Mieter langfristig entsprechend besetzt werden wird zu
? 12.300.000 (Zwölfmlllionendreihunderttausend Euro)
ermittelt, welches ca. dem 13-fachen des vertraglich gesicherten Jahresertrages entspricht, was auf Grund der exponierten Lage und der Objektqualität
angemessen ist.
Wir versichern, daß wir die immobilienwirtschaftliche Bewertung unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne
eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen unter den gemäß Ziffern 2.1 - 2.6 erwähnten Fiktionen /Annahmen erstellt haben.

Düsseldorf, 22.12.2006

Aengeverf/lmmobilien GmbH & Co. KG
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AENGEVELT
IMMOBILIEN-SERVICE WELTWEIT- RDM-SEIT 1910
Wir dienen Ihrem Erfolg.

Immobilienwirtschaftliche Bewertung
vom 14.03.2007
über den Objektwert fur das bebaute Grundstück:
Heiligenhaus. 42579, Hauptstr. 161 -167
Gemarkung:

Remscheid

Flur

Flurstucke

Größe

16

435, 438, 440, 442

3.622,00 m2

Grundbuch:

Velbert
Blatt 2536

Eigentumer:

Rathaus-Center Heiligenhaus GmbH & Co. KG. München
(Grundbuchstand vom 08.03.2006)

Auftraggeber:

Schild Holland Fonds NV
vertreten durch Herrn Dominicus van Dijck
Utrechtseweg 63
NL 1213 TL Hilversum

Auftrag vom:

31.01.2007

Wertermittlungsstichtag:

14.03.2007

Tag der Ortsbesichtigung:

14.03.2007

Wertermittlungszweck:

Feststellung des Objektwertes aus immobilienwirtschaftlicher Sicht.

1.

Objektbeschreibung

Lagebeschreibung
Die Liegenschaft ,,Rathaus-Center” befindet sich unmittelbar im Zentrum von Heiligenhaus, direkt an der Haupteinkaufsstraße. Der Verkehr durch das Stadtzentrum wird über eine zweispurige Ringstraße bzw. zweispurige Einbahnstraße geführt. Die daher nur in eine Richtung befahrbare Hauptstraße, an der das
Bewertungsobjekt liegt, stellt hierbei die Hauptverkehrsader durch das Stadtzentrum dar. Unmittelbar vor dem Objekt befindet sich eine Bushaltestelle, sodass
der Anschluss an den ÖPNV gewährleistet ist. Im direkten Umfeld sind umfangreiche Stellplatzmöglichkeiten vorhanden. Das Umfeld ist (überwiegend geprägt
durch erdgeschossige, gewerbliche (Einzelhandel/Büro etc.) sowie darüber liegend wohnwirtschaftliche Nutzungen. Im rückwartigen Bereich grenzen industrielle
Betriebe an.
Objektbeschreibung:
Das Bewertungsobjekt ist als zweigeschossiges (zzgl. ausgebautem Dachgeschoss), gemischt genutztes Einkaufszentrum mit Einzelhandelsgeschäften entlang
der erdgeschossigen Einkaufspassage, kombiniert mit darüber liegender Wohn- bzw. Büronutzung konzipiert.
Als Ankermieter sind die Post AG und ein Plus-Markt zu nennen. Des Weiteren befinden sich verschiedenste kleinere Geschäfte aus den Bereichen Textil, Lebensmittel, Gastronomie etc. in der Ladenpassage. Ergänzend dazu sind in der unmittelbaren Umgebung weitere Geschäfte zur Deckung des täglichen Lebensbedarfs
(Apotheke, Banken, Drogerien etc.) angesiedelt. Als weiterer Frequenzbringer ist die Stadtverwaltung/Rathaus von Heiligenhaus zu nennen, die direkt an das
Bewertungsobjekt angrenzt.
Das Objekt ist mit mittelfristigen Mietverträgen gut vermietet und macht einen sehr guten, gepflegten Eindruck. Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung
(Mittagszeit 13-14:00 Uhr) waren die im Objekt befindlichen Geschäfte sehr stark frequentiert und die umliegenden Parkplätze zu ca. 90 % ausgelastet.
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2.

Unterlagen

Mit Auftragserteilung wurden seitens der Auftraggeberin folgende Objektunterlagen zur Verfügung gestellt:
- Grundbuchauszug
- Mieterliste / Mietaufstellung / erganzende Mietunterlagen
- Baugenehmigung /-pläne
- Versicherungsunterlagen
Hieraus wurden soweit möglich die objektspezifischen Angaben entnommen.
Die immobilienwirtschaftlichen Marktinformationen wurden - neben den sowieso beim Auftragnehmer vorhandenen Kenntnissen über den örtlichen und
überregionalen Immobilienmarkt - durch Beschaffung von aussagefähigen Mietspiegel- und Marktdaten sichergestellt.
Weitere Unterlagen standen der Auftragnehmerin nicht zur Vorfügung.
2.1

Technische Angaben / Bauzahlen

Da seitens der Auftraggeberin nur eine Feststellung des Objektwertes aus immobilienwirtschaftlicher Sicht beauftragt wurde, wurden die übergebenen technischen Angaben und Bauzahlen nur zur überschlägigen Plausibilitätsprüfung der ebenfalls ausgehändigten immobilienwirtschaftlichen Unterlagen herangezogen.
Vor diesem Hintergrund erfolgte diese Bewertung unter der Fiktion, daß die den o.g. Unterlagen entnommenen Werte der Richtigkeit entsprechen.
2.2

Bauschaden / Baumangel

Eventuelle Bauschäden oder Mängel wurden seitens der Auftragnehmerin auftragsgemaß nicht ermittelt. Zur eindeutigen Feststellung von eventuellen
Bauschäden- bzw. Mängeln wäre ein bautechnisches Schadensgutachten in Auftrag zu geben.
Die Bewertung erfolgte unter der Fiktion eines bauschadensfreien und mängelfreien Zustandes, da erfahrungsgemäß die bauausführenden Firmen zu einer
mängelfreien Objekterstellung vertragsgemäß verpflichtet sind und der jeweilige Eigentümer über entsprechende Gewährleistungsansprüche verfügt bzw.
hierauf zurückgreifen kann.
2.3

Altlasten

Das Gutachten wurde unter der Fiktion einer Altlastenfreiheit erstellt.
2.4

Sonstige Hinweise

Es wird auftragsgemäß davon ausgegangen, daß die Gebäulichkeiten und auch deren Aufteilung baurechtlich und nutzungsrechtlich genehmigt sind.
2.5

Erschließungskosten

Die Bewertung erfolgte unter der Fiktion, daß keinerlei Erschließungskosten mehr nach §§ 127 BauGB sowie nach § 8 KAG anhängig sind und die gesamte
Anlage als erschlossen gilt.
2.6

Mietverträge

Die Bewertung erfolgt ferner unter der Fiktion, dass die in der überlassenen Mieterliste aufgeführten Mietverträge rechtswirksam abgeschlossen worden sind
und im Übrigen den branchenüblichen Standards entsprechen.
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3.

Objektwert

Der marktonentierte Objektwert wurde - basierend auf den angegebenen Mieterträgen - branchenüblich ermittelt.
Baujahr:
Restnutzungsdauer:

ca. 1990
ca. 63 Jahre

Durch die zentrale Lage des Bewertungsobjektes unmittelbar im Stadtzentrum von Heiligenhaus und der guten Anbindung an den ÖPNV ist dieser Standort
zur Einzelhandelsnutzung / Büros bzw. Wohnungen als sehr gut zu bezeichnen. Die durchschnittlichen Mieterträge im Bereich Einzelhandel (ca. 13,80 ?/m2),
Büro (ca. 11,80 ?/m2) und Wohnen (ca. 8,36 ?/m2) sind als marktgerecht und damit nachhaltig erzielbar anzusehen.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Mieterträge i H. von ca. ? 502.243 p.a., sowie der Mietvertragslaufzeiten (Deutsche Post AG 30.06.2012, Plus 30.06.2012),
des derzeitigen noch akzeptablen Leerstandes (Einzelhandel 12 %, Büro 32 %, Wohnen 24 %) und insbesondere aufgrund der sehr zentralen Lage ergibt sich
ein aktueller Objektwert i. H. von ? 6.529.159 - gerundet
? 6.530.000 (Sechs Millionen Fünfhundertdreißigtausend EURO),
was ca. dem 13-fachen des vertraglich gesicherten Jahresertrages entspricht.
Wir versichern, daB wir die immobilienwirtschaftliche Bewertung unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne
eigenes Interesse am Ergebnis nacli bestem Wissen und Gewissen unter den gemäß Ziffern 2.1 - 2.6 erwähnten Fiktionen /Annahmen erstellt haben.

Düsseldorf, 16.03.2007

Aengevelirimmobilien GmbH & Co. KG
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Bijlage 5
Definities
Bijlage:

bijlage bij de prospectus;

Direct Rendement:	zijnde de jaarlijkse rentevergoeding op de obligatie welke uit het exploitatieresultaat wordt
vergoed;
Indirect Rendement:

zijnde de winstdeling welke mogelijk ontstaat uit de verkoop van de objecten;

Initiatiefnemer:	Schild Holland Fonds N.V., een naamloze vennootschap, kantoor houdende te (1213 TL)
Hilversum, Utrechtseweg 63; Telefoon 035-6552525
Object(en):

het vastgoedobject(en) als beschreven in de prospectus

Obligatiehouder:

houder van één of meer obligaties;

Obligatie:

e en door de uitgevende instelling uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering (obligatie)
met een nominale waarde ad € 10.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000 elk,
waaraan de rechten zijn verbonden zoals die nader zijn omschreven in deze prospectus en de
lening- en trustvoorwaarden;

Prospectus:

de prospectus van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., inclusief Bijlagen;

Stichting:	Stichting Obligatiehouders SDF, kantoor houdende te (1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63;
Telefoon 035-6552525
Toezichthouder:	de instelling(en) aan wie de Minister van Financiën zijn taken bij of krachtens de Wft heeft
gedelegeerd in casu de Autoriteit Financiële Markten;
Uitgevende Instelling:	Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., een naamloze vennootschap, kantoor houdende te
(1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63. Telefoon 035-6552525;
Vaste Inrichting:

het vastgoedobject als fiscale eenheid;

Wft:	Wet op het financieel Toezicht (Wft), zoals deze ten tijde van het uitbrengen van de prospectus
geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.
De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm.
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Bijlage 6
Inschrijfformulier natuurlijke personen
(s.v.p. in blokletters invullen)
Door toezending van een ondertekend inschrijfformulier en na bevestiging door Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. van de verkrijging van de obligatie(s)
komt de obligatieovereenkomst tot stand tussen u en Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. als deelnemer aan de obligatie emissie.

Particulier
De ondergetekende,
Mevrouw, de heer: .........................................................................................................................................................................................................................
Voornamen voluit: ..........................................................................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .................................................................................................... Woonplaats: ...............................................................................................................
Telefoon overdag: ....................................................................................... Telefoon ‘s avonds: . ...................................................................................................
Faxnummer: ...................................................................................................................................................................................................................................
E- mail adres: ..................................................................................................................................................................................................................................
Paspoort/rijbewijs nr.: .....................................................................................................................................................................................................................
Bankrekening uitkering: ..................................................................................................................................................................................................................
Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de prospectus, in te schrijven voor :

________x e 10.000 (Klasse A-10) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 20.000 (Klasse A-20) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 30.000 (Klasse A-30) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 40.000 (Klasse A-40) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 50.000 (Klasse A-50) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie)

te verhogen met de emissievergoeding in de uitgifte van de obligaties van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
De obligatiehouder dient het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en debiteuren-nummer) binnen een week na te
toewijzing over te maken op rekeningnummer 65.47.33.147 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de ING te Hilversum.
Bij een obligatie van € 10.000 is de emissievergoeding 3%, bij een obligatie van € 20.000 is de emissievergoeding 2,5%, bij een obligatie van € 30.000 is de
emissievergoeding 2%, bij een obligatie van € 40.000 is de emissievergoeding 1,5% en bij een obligatie van € 50.000 is de emissievergoeding 1%.
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.
Ondergetekende verklaart de gehele prospectus te hebben ontvangen en van de volledige inhoud kennis te hebben genomen en is zich bewust van de risico’s
ter zake van beleggen in obligaties.
Aldus ondertekend te: . ...................................................................................................................................................................................................................
Datum: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening

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

105

Inschrijfformulier rechtspersonen
(s.v.p. in blokletters invullen)
Door toezending van een ondertekend inschrijfformulier en na bevestiging door Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. van de verkrijging van de obligatie(s)
komt de obligatieovereenkomst tot stand tussen u en Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. als deelnemer aan de obligatie emissie.

Rechtspersoon
De ondergetekende,
Rechtspersoon: ...............................................................................................................................................................................................................................
K.v.K. nummer: ...............................................................................................................................................................................................................................
Naam bevoegd persoon: ................................................................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .................................................................................................... Woonplaats: ...............................................................................................................
Telefoon overdag: ....................................................................................... Telefoon ’s avonds: .....................................................................................................
Faxnummer: ...................................................................................................................................................................................................................................
E- mail adres: ..................................................................................................................................................................................................................................
Paspoort/rijbewijs nr.: .....................................................................................................................................................................................................................
Bankrekening uitkering: ..................................................................................................................................................................................................................
Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de prospectus, in te schrijven voor:

________x e 10.000 (Klasse A-10) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 20.000 (Klasse A-20) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 30.000 (Klasse A-30) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 40.000 (Klasse A-40) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 50.000 (Klasse A-50) in totaal

e__________________ (minimaal 1 Obligatie)

te verhogen met de emissievergoeding in de uitgifte van de obligaties van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.
De obligatiehouder dient het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en debiteuren-nummer) binnen een week na te
toewijzing over te maken op rekeningnummer 65.47.33.147 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de ING te Hilversum.
Bij een obligatie van € 10.000 is de emissievergoeding 3%, bij een obligatie van € 20.000 is de emissievergoeding 2,5%, bij een obligatie van € 30.000 is de
emissievergoeding 2%, bij een obligatie van € 40.000 is de emissievergoeding 1,5% en bij een obligatie van € 50.000 is de emissievergoeding 1%.
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.
Ondergetekende verklaart de gehele prospectus te hebben ontvangen en van de volledige inhoud kennis te hebben genomen en is zich bewust van de risico’s
ter zake van beleggen in obligaties.
Aldus ondertekend te: . ...................................................................................................................................................................................................................
Datum: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening

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