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Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het 

Prospectus. Toekomstige beleggers dienen het gehele Prospectus, 

waaronder in het bijzonder deze samenvatting en de hoofdstukken 

“Belangrijke Informatie” en “Risicofactoren”, te lezen en zorgvuldig 

in overweging te nemen alvorens zij zelfstandig besluiten in 

Kadans Biopartner N.V. deel te nemen. Kadans Biopartner N.V. 

kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud 

van deze samenvatting, doch enkel indien deze samenvatting in 

samenhang met de andere delen van het Prospectus misleidend, 

onjuist of inconsistent is. De belegger draagt zelf de verantwoor-

delijkheid voor zijn besluit te beleggen in Certificaten van 

Aandelen (“Certificaten”) Kadans Biopartner N.V. 

Kadans Biopartner wordt gevormd door de gezamenlijkheid 

van Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner (“SAK”), 

Kadans Biopartner N.V. (“N.V.”) en Kadans Biopartner Projecten B.V., 

de dochtervennootschap van de N.V. (“Dochtervennootschap”).

Kernpunten Kadans Biopartner

Door deelname in Kadans Biopartner N.V. kunt u profiteren van 

een aantrekkelijk rendement uit beleggingen in kantoren en 

bedrijfsgebouwen voor in Nederland gevestigde kennisintensieve 

bedrijven actief in de life sciences. De fondsstrategie wordt 

gedreven door het toenemende belang van kennis als productie-

factor voor de Nederlandse economie. Life sciences is de sector 

waarin wetenschap en technologie gebruikt worden om de 

kwaliteit van leven te verbeteren. Een groeisector in de huidige 

tijden, waarin duurzaamheid, gezonde voeding en leefomgeving 

steeds belangrijker worden gevonden. Om kennisuitwisseling 

te stimuleren tussen kennisinstellingen en bedrijven, maar ook 

tussen bedrijven onderling, zijn science parks tot ontwikkeling 

gekomen. Kadans Biopartner N.V. wil profiteren van de groei in 

deze sector door te investeren in dit bijzondere en hoogwaardige 

vastgoedsegment. 

Bij aanvang van het fonds begin 2010 is geïnvesteerd in het 

Biopartner Center Wageningen. Dit state-of-the-art gebouw 

met onder meer kantoor- en laboratoriumfaciliteiten biedt 

huisvesting aan diverse bedrijven, waaronder Expressive 

Research, Foodcase, Micreos, Dyadic Nederland, Nuplex en 

Kikkoman. 

Met de tweede Emissie per eind 2010 is geïnvesteerd in de 

aankoop van het volledig gerenoveerde Ten Houtengebouw, 

Binnenhaven 5 te Wageningen. Dit gebouw wordt momenteel 

door Blgg Groep gehuurd.

Het doel is om een portefeuille op te bouwen van kantoren 

en bedrijfsgebouwen op science parks die verhuurd zijn aan 

ondernemingen actief in de high techsector en life sciences. 

De groei van de portefeuille zal mede gefinancierd worden 

door middel van de uitgifte van certificaten van aandelen. 

De fondsomvang bedraagt per 31 december 2013 e 26.850.000 

en zal na deze Emissie gegroeid zijn tot e 39.350.000.

De aandeelhouders van Kadans Vastgoed zijn mede-investeerder 

in het fonds en streven een belang na van 20% tot 25%. 

De opbrengst van deze Emissie zal worden aangewend voor 

de aankoop van een derde vastgoedobject; Gebouw M op de 

Novio Tech Campus in Nijmegen. Gebouw M staat in het teken 

van het faciliteren van kennisintensieve technologische 

bedrijven en kennisinstellingen in de life sciences-, high tech- 

en healthsector. Dit reeds bestaande bedrijfsgebouw is volledig 

gerenoveerd en voldoet volledig aan de huidige eisen en de 

behoeften in de markt.

Kadans Biopartner streeft naar een investeringsvolume van ten 

minste e 100 miljoen. Aangezien het fonds een groeifonds is 

dat additionele Objecten kan verwerven, is de verwachting dat 

de looptijd van Kadans Biopartner langer zal zijn dan de acht 

tot tien jaar die in de vastgoedsector voor niet-groeifondsen 

gebruikelijk is. Kadans Biopartner heeft een onbeperkte looptijd.

Kadans Biofacilities B.V. (Manager) biedt u de mogelijkheid 

deel te nemen in deze vastgoedbelegging, waarbij 550.000 

Certificaten van Aandelen beschikbaar zijn, teneinde een 

kapitaalinleg van e 5.500.000 op te vragen. 

Doel Kadans Biopartner

Het doel van Kadans Biopartner N.V. is door de aankoop, de 

exploitatie en de verkoop van vastgoedobjecten een aantrekkelijk 

rendement te realiseren voor de Certificaathouders met een aan-

vaardbaar risico. Er wordt gestreefd naar een gemiddeld totaal-

rendement van circa 12% per jaar, waarvan gemiddeld circa 8% 

contant uitkeerbaar zal zijn.

Kadans Biopartner stelt zich ten doel de meest vooraanstaande 

Nederlandse speler te zijn op het gebied van het beleggen in 

kantoren, laboratoria en multifunctionele ruimten voor bedrijven 

actief in onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondernemerschap 

in de life sciences, high tech  en daaraan gerelateerde sectoren.

1  Samenvatting
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Vastgoedmarkt

Algemeen

Ons land bevindt zich nog steeds in een zeer moeizame eco-

nomische situatie. Het fundament van onze westerse economie 

wankelt, niet op de laatste plaats vanwege de omvang van 

de schuldenberg en het besef dat een belangrijk deel van de 

welvaart gebaseerd is op schuldcreatie. Het is duidelijk dat de 

wereld op zoek moet naar nieuwe economische verhoudingen 

en financiële ratio’s. Dit geldt zeker voor de vastgoedmarkt, 

misschien wel de meest kapitaalintensieve sector in Nederland. 

Het perspectief voor de Nederlandse economie is voor de komende 

jaren onzeker. De overheid heeft op dat punt haar visie gegeven, 

welke door het bedrijfsleven en de wetenschap gedeeld en breed 

ondersteund wordt. De economie van Nederland zal omslaan naar 

een nieuwe lente door extra stimulering en financiële ondersteu-

ning van negen geselecteerde top-technologiesectoren. Dit beleid 

is van groot belang: het legt immers de basis voor de dragers onder 

de Nederlandse economie gedurende minimaal de komende decennia. 

De ontwikkeling van science parks, en meer specifiek life sciences- 

en high techvastgoed, is van groot belang vanwege het op 

innovatie gerichte klimaat en de noodzaak om innovaties door te 

ontwikkelen tot marktrijpe producten. Het aanbod van geschikte 

huisvesting voor dergelijke ontwikkelingen blijft achter bij de 

ambities als gevolg van de financiële crisis. 

Het domein waarbinnen Kadans Biopartner N.V. actief is, maakt 

deel uit van deze topsectoren en voorziet in een grote behoefte. 

De directie van Kadans Biopartner N.V. ziet huisvesting voor deze 

kennisintensieve sector, dan ook als een kansrijk segment dat 

voldoende mogelijkheden biedt om een aantrekkelijk rendement 

op vastgoedinvesteringen te blijven genereren. 

Business en Science Park Wageningen

In Wageningen zijn meer dan 10.000 mensen dagelijks actief 

met onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondernemerschap 

in de life sciences, food en health. Beide objecten van Kadans 

Biopartner N.V. zijn gelegen op het Business en Science Park 

Wageningen. Dit bedrijventerrein is specifiek bedoeld voor 

bedrijven in de life sciences, food en health. Het park ligt in 

het westelijk deel van Wageningen, op de locatie ‘Kortenoord’. 

Het historisch centrum en de Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum bevinden zich in de nabijheid. De snelwegen 

A12 en A15 liggen op ongeveer 10 kilometer afstand. Het park 
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heeft een aantrekkelijke uitstraling met veel groen en bestaat 

met name uit moderne (kantoor)gebouwen met voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving 

van het object bevinden zich diverse onderzoeksinstellingen, 

onderwijsgebouwen en life sciencesbedrijven.

Novio Tech Campus Nijmegen

Met meer dan 160.000 inwoners is Nijmegen in grootte de 10e 

gemeente van Nederland. Het ligt centraal ten opzichte van 

belangrijke economische regio’s als de Randstad, Noord-Brabant 

en het Ruhrgebied. Van de relatief jonge beroepsbevolking heeft 

meer dan 50 procent een hogere opleiding gevolgd. 

Nijmegen heeft binnen de gemeentegrenzen een eigen univer-

siteit, de Radboud Universiteit, evenals een hogeschool en het 

UMC St Radboud. Naast het universitair medisch centrum kent 

Nijmegen nog een eigen streekziekenhuis en een gespecialiseerd 

ziekenhuis. De gezondheidszorgsector is als zodanig één van 

de grotere werkgevers in Nijmegen, niet in de laatste plaats 

vanwege de vele bedrijven actief in de medische technologie. 

Gegeven de aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen, 

het kennisintensieve bedrijfsleven en het duurzame tekort aan 

geschikte, hoogwaardige huisvesting voor deze partijen, is de 

totstandkoming van de Novio Tech Campus een noodzakelijke 

ontwikkeling.  

De Novio Tech Campus wordt een zelfbewuste campus, waar be-

drijven zich vestigen die weten dat ze in de voorste gelederen 

van de ontwikkelingen actief zijn. De campus kenmerkt zich 

door drie kernwaarden:

1.  ‘Waar innovaties werken’

Novio Tech Campus vormt voor de semiconductor-, life 

sciences- en healthbedrijven de logische vestigingsplaats als 

gezocht wordt naar een omgeving waarin gewerkt wordt aan het 

versnellen van ontwikkelingen. De campus biedt een omgeving 

waarbinnen veel kennis aanwezig is van het ontwerpen van 

uitvoerbare en betrouwbare productieprocessen in markten 

waarin dit bij uitstek van belang is. De campus biedt de 

faciliteiten die hiervoor nodig zijn en maakt het tot de plek 

waar nieuwe toepassingen in productie gaan. 

2.  ‘Delen is groeien’

Bedrijven kunnen kennis en faciliteiten op de campus delen, om 

daarmee zelf ook te groeien. Gespecialiseerde bedrijven zorgen 

met hun samenwerking op de Novio Tech Campus voor bundeling 

van het in Nijmegen en de regio aanwezige aanbod. De campus-

organisatie, waarbinnen Kadans een actieve rol bekleedt, treedt 

daarbij op als katalysator.

3.  ‘Knowledge based – production driven’

De identiteit van de campus kenmerkt zich door ‘kennis van 

zaken’. Professionals in de semiconductor-, health- en life 

sciencessector vinden elkaar op de Novio Tech Campus.

Volop ruimte

Hart van de eerste fase van de campusontwikkeling vormt het 

gerenoveerde Gebouw M. In dit bedrijfsverzamelgebouw kunnen 

bedrijven kantoren, laboratoriumfaciliteiten en cleanrooms 

huren. Daarnaast is er ook volop ruimte voor bedrijven om 

zich zelfstandig te vestigen. Via het parkmanagement zijn alle 

partijen op de Novio Tech Campus onderdeel van de ‘community’ 

waardoor ze, evenals de huurders van Gebouw M, gebruik kunnen 

maken van alle beschikbare faciliteiten.

Breed draagvlak

Bij de ontwikkeling van de campus spelen de gemeente Nijmegen, 

de provincie Gelderland, NXP en ontwikkelingsmaatschappij 

Oost Nederland een belangrijke rol. De betrokkenheid van deze 

partijen kenmerkt het maatschappelijk draagvlak voor de 

campus. Als private partij heeft Kadans haar rol gespeeld bij 

de ontwikkeling van Gebouw M, en treedt verder op als ‘preferred 

supplier’ bij volgende ontwikkelingen. 

Objecten

Nieuwe Kanaal 7, Wageningen (Biopartner Center Wageningen) 

Het Biopartner Center Wageningen is gelegen aan Nieuwe Kanaal 7, 

op het Business en Science Park Wageningen. Biopartner beschikt 

over een tweetal aaneengesloten gebouwen met circa 7.400 m2 

kantoren, laboratoria en multifunctionele faciliteiten. 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft aan de 

wieg gestaan van de ontwikkeling van het Biopartner Center 

Wageningen. Het doel was om kansen te creëren voor kennis-

intensieve bedrijvigheid. Vanaf haar start in 2000 fungeert 

Biopartner voor kennisintensieve ondernemers als katalysator 

én incubator van de Food Valley regio en biedt voor starters 

toegang tot het volledige pakket aan service en ondersteuning. 

Het gebouw is grotendeels verhuurd aan o.a. Foodcase, Micreos, 

Dyadic, Nippon Suisan en Kikkoman.

De gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten 
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Kerngegevens Biopartner Center, Wageningen 

Adres:  Nieuwe Kanaal 7, Wageningen

Huurders:  8 huurders

Jaarhuur: ? 1.070.249 (2014)

Leegstand: ? 291.784 (2014)

Resterende looptijd huurovereenkomsten:  ca. 5 jaar* 

Bouwjaar:  2003, 2005, 2006

Verhuurbaar vloeroppervlak:  7.400 m2

Parkeerplaatsen:  127

Erfpachtanon:  ? 68.000,- per jaar, jaarlijks geïndexeerd

Koopsom: ? 12.200.000 v.o.n.

BAR bij aankoop:  12%

Datum aankoop:  5 januari 2010

Taxatiewaarde per 31 december 2013:  ? 10.950.000 k.k.

*  Voor correctie van de onverhuurde ruimten bedraagt de gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomst circa drie jaar.

Kerngegevens Ten Houtengebouw, Wageningen 

Adres: Binnenhaven 5, Wageningen

Huurder: Blgg Groep

Jaarhuur: ? 1.453.000 (2014)

Leegstand     geen leegstand

Resterende looptijd huurovereenkomst:  12,5 jaar

Bouwjaar/renovatie:  maart 2011

Verhuurbaar vloeroppervlak:  11.000 m2

Parkeerplaatsen:  118

Koopsom: ? 15.400.000 v.o.n.

BAR bij aankoop:  8,6%

Datum aankoop:  22 september 2010

Taxatiewaarde per 31 december 2013: ? 15.900.000 k.k.

Kerngegevens Gebouw M, Nijmegen

Adres:  Transistorweg 5, Nijmegen

Huurder:  8 huurders, waaronder een bedrijfsonderdeel van het UMC St.Radboud

Huurwaarde:  ? 1.250.000 (2014)

Leegstand ? 125.000

Gemiddelde looptijd huurovereenkomsten:  4,5 jaar

Garantie:  Kadans Vastgoed B.V. garandeert een huurinkomstenniveau van 

 ? 1.125.000 (90%) voor de duur van vijf jaar.

Bouwjaar/renovatie:  Oplevering per 1 november 2013

Verhuurbaar oppervlak:  8.200 m2

Parkeerplaatsen:  150 parkeerplaatsen

Erfpachtcanon:  ? 70.038

Koopsom:  ? 12.500.000 v.o.n.

BAR bij aankoop:  10 %

Datum aankoop:  omstreeks 1 februari 2014

Taxatiewaarde per 31 december 2013: ? 14.200.000 k.k.
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bedraagt bedraagt circa vijf jaar. Behoudens het recente 

vertrek van FrieslandCampina naar Wageningen Campus blijven 

de huurders het gebouw vele jaren trouw. Vele contracten zijn 

in het afgelopen jaar verlengd en momenteel wordt het gebouw 

gerenoveerd teneinde uitbreiding van deze partijen mogelijk 

te maken. 

Kadans Vastgoed B.V. (Initiatiefnemer) is bij aanvang van het 

fonds op 5 januari 2010 bereid geweest een huurgarantie te 

verstrekken voor vijf jaren ter hoogte van ? 1,4 miljoen. Dit 

kwam neer op 75% van de huurinkomsten op dat moment. Deze 

huurgarantie heeft inmiddels haar waarde verloren. 

Binnenhaven 5, Wageningen (Ten Houtengebouw)

Het Ten Houtengebouw is als tweede object toegevoegd aan 

de portefeuille van Kadans Biopartner N.V. Het gebouw aan 

Binnenhaven 5 werd voorheen gebruikt door Wageningen 

Universiteit en is in 2011 geheel herontwikkeld en uitgebreid 

ten behoeve van de huisvesting van Blgg. Blgg Groep heeft de 

activiteiten van al haar dochterondernemingen op deze locatie 

in Wageningen gecentraliseerd.

Blgg is al ruim 80 jaar actief in grond- en gewasonderzoek voor 

de land- en tuinbouw en is marktleider binnen haar vakgebied. 

Als onafhankelijk laboratorium speelt het bedrijf met monster-

name, analyse en advies een belangrijke rol bij het verbeteren 

van de productie en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw, 

glasbouw en tuinbouw. In tal van landen beschikt Blgg reeds 

over vestigingen of samenwerkingsverbanden.

Blgg is op 1 maart 2011 een 15-jarige huurovereenkomst 

aangegaan. Zodoende resteert per 1 februari 2014 een looptijd 

van ca. 12,1 jaar. 

 

Transistorweg 5, Nijmegen (Gebouw M)

Gebouw M zal als derde object aan de portefeuille van Kadans 

Biopartner N.V. worden toegevoegd. Het gebouw werd voorheen 

door NXP gebruikt als onderzoekscentrum. Echter, door de 

veranderende technieken in de halfgeleiderindustrie heeft het 

centrum haar functie voor NXP verloren. Kadans heeft hierop 

ingespeeld door het object van NXP over te nemen waarna het 

grondig is verbouwd en volledig gerenoveerd. Er zijn nu hoog-

waardige kantoor- en laboratoriumruimten beschikbaar voor 

verhuur aan kennisintensieve bedrijven en instellingen.

Naast Gebouw M zal eind 2014 een nieuw NS-Station worden 

geopend. Samen met de nieuwe campusentree wordt de ont-

sluiting en bereikbaarheid van de Novio Tech Campus hierdoor 

sterk verbeterd. Als initiatiefnemer van het fonds heeft Kadans 

Vastgoed een groot vertrouwen in de ontwikkeling van Gebouw M 

en de Novio Tech Campus. Ter ondersteuning hiervan verstrekt 

Kadans Vastgoed een huurgarantie voor de exploitatie van 

Gebouw M. Gedurende de eerste vijf jaren zal Kadans garant 

staan voor een minimaal huurinkomstenniveau van 

? 1.1250.000, wat neerkomt op 90% van de te verwachten 

huurinkomsten van dit gebouw. Gebouw M zal per 1 februari 

2014 verhuurd zijn aan een achttal bedrijven. 

Uitkeringen

Gedurende de looptijd van Kadans Biopartner wordt de fiscale 

winst volledig uitgekeerd aan de Certificaathouders. Uitkeringen 

vinden twee maal per jaar plaats en zullen deels in contanten 

en deels in Certificaten (stockdividend) geschieden. Nadat, bij 

beëindiging van Kadans Biopartner alle Objecten zijn verkocht en 

aan alle verplichtingen van Kadans Biopartner is voldaan, wordt 

het resterende vermogen uitgekeerd aan de Certificaathouders.

Juridische aspecten

Kadans Biopartner N.V. is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd in Wageningen. Kadans 

Biopartner N.V. is de gewijzigde statutaire naam van Biopartner 

Center Wageningen B.V. De Aandelen van deze vennootschap zijn 

op 5 januari 2010 overgedragen van Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum en Participatiemaatschappij Oost Nederland 

N.V. aan meerdere Aandeelhouders, die vervolgens hun Aandelen

overgedragen hebben aan Stichting Administratiekantoor Kadans 

Biopartner (SAK) welke vervolgens Certificaten heeft uitgereikt. 

Recentelijk is de rechtsvorm van dit fonds omgezet in een naam-

loze vennootschap naar Nederlands recht. 

De aansprakelijkheid van de Certificaathouders is beperkt tot 

maximaal hun inleg. De N.V. opteert voor de status van een 

fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waardoor op de N.V. 

een vennootschapsbelastingtarief van 0% van toepassing is, 

zolang aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleg-

gingsinstelling wordt voldaan.

Ten minste één keer per jaar, voorafgaand aan de algemene 

vergadering van Aandeelhouders van de N.V., wordt een 

vergadering van Certificaathouders gehouden. Verder roept het 

SAK een vergadering van Certificaathouders bijeen indien een 

of meer Certificaathouders, tezamen ten minste 25% van het 

aantal uitstaande Certificaten vertegenwoordigend, het bestuur 

van het SAK daarom verzoekt onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen. 
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Besluiten tot aankoop van (additionele) Objecten dan wel ver-

kopen van Objecten worden genomen door de Manager. Indien 

en voor zover een Raad van Commissarissen is benoemd, komt 

de bevoegdheid tot goedkeuring van een besluit tot aankoop of 

verkoop van Objecten toe aan de Raad van Commissarissen. 

Het SAK, als enig Aandeelhouder van de N.V., is op grond van de 

statuten van het SAK en de Administratievoorwaarden gehouden 

de aan de Aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit 

te oefenen, dat de belangen van de N.V. en alle daarbij betrok-

kenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De vergadering 

van Certificaathouders is bevoegd besluiten te nemen omtrent 

benoeming en ontslag van de Manager, de vaststelling van de 

jaarrekening van de N.V. en, acht tot tien jaar na Aanvangs-

datum en nadien elke vijf jaar, omtrent beëindiging van Kadans 

Biopartner. Met betrekking tot deze onderwerpen zal het SAK 

het stemrecht op de Aandelen uitoefenen conform de stemming 

daaromtrent in de vergadering van Certificaathouders. Daarnaast 

heeft de vergadering van Certificaathouders, indien een Raad van 

Commissarissen is of wordt benoemd, rechten met betrekking 

tot de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen. 

Certificaathouders kunnen als lid van de Raad van Commissaris-

sen worden benoemd. De besluitvorming omtrent de vaststelling 

van de jaarrekening van de N.V., benoeming en ontslag van de 

Manager, beëindiging van Kadans Biopartner en benoeming van 

commissarissen verloopt als volgt: 

Jaarrekening N.V.: Ten minste één keer per jaar, voorafgaande 

aan de algemene vergadering van Aandeelhouders van de N.V., 

wordt een vergadering van Certificaathouders gehouden. In die 

jaarlijkse vergadering van Certificaathouders wordt met gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen besloten of de jaar-

rekening van de N.V. wordt goedgekeurd.

Benoeming en ontslag Manager: De vergadering van Certificaat-

houders heeft de mogelijkheid om met twee derde meerderheid 

van de stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde 

van de Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is, de Manager 

uit zijn functie te doen ontheffen en een nieuwe manager te 

benoemen. Wordt in die vergadering met ten minste twee derde 

meerderheid van de stemmen vóór dit voorstel gestemd terwijl 

niet ten minste twee derde van de Certificaten aanwezig of 

vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een nieuwe 

vergadering uitgeroepen waarin het besluit tot ontslag van de 

Manager kan worden genomen met meerderheid van ten minste 

twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits ten minste een 

derde van de Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beëindiging Kadans Biopartner: De Manager zal acht tot tien 

jaar na Aanvangsdatum de vastgoedportefeuille van de N.V. en 

de positie van Kadans Biopartner evalueren waarvan verslag zal 

worden gedaan in de vergadering van Certificaathouders. In die 

vergadering zal worden gestemd over voortzetting of beëindiging 

van Kadans Biopartner. Stemt de meerderheid van de vergadering 

van Certificaathouders, waarin ten minste 50% van de Certificaten 

aanwezig of vertegenwoordigd is, met gewone meerderheid voor 

het voorstel tot beëindiging van Kadans Biopartner, dan zal 

worden overgegaan tot verkoop van de Objecten en beëindiging 

en ontvangen de Certificaathouders binnen een redelijke periode 

(circa twee jaar) de slotuitkering. Indien op de vergadering van 

Certificaathouders waarin met gewone meerderheid is gestemd 

voor beëindiging van Kadans Biopartner als hier bedoeld, niet 

ten minste 50% van de Certificaten aanwezig of vertegenwoor-

digd is, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering 

van Certificaathouders uitgeroepen waarin het besluit opnieuw 

ter stemming wordt gebracht en met een gewone meerderheid 

wordt aangenomen mits ten minste een derde van de Certificaten 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering 

van Certificaathouders waarin is gestemd over beëindiging van 

Kadans Biopartner en waarin wordt voldaan aan het quorum-

vereiste, op minder dan 50% maar op ten minste 25% van de 

Certificaten voor beëindiging wordt gestemd, dan zal de Manager 

zich er voor inspannen dat binnen een redelijke periode (circa 

twee jaar) andere beleggers worden gevonden voor de desbetref-

fende Certificaten. De Certificaathouders worden er op gewezen 

dat de Manager de bevoegdheid heeft om in deze situatie de 

Certificaten te verkopen tegen een lagere waarde dan de NAV 

(zie paragraaf 9.4). Bij voortzetting van Kadans Biopartner zal 

de Manager vervolgens elke vijf jaar de vastgoedportefeuille en 

de positie van Kadans Biopartner opnieuw evalueren en daarvan 

verslag doen aan de vergadering van Certificaathouders, en zal 

wederom in die vergadering worden gestemd – met dezelfde 

vereisten ten aanzien van quorum en stemverhouding en met 

dezelfde consequenties – over voortzetting dan wel beëindiging 

van Kadans Biopartner.

Raad van Commissarissen: Indien een Raad van Commissarissen 

wordt of is ingesteld, zal deze uit maximaal drie leden bestaan. 

De voorzitter en één lid van de Raad van Commissarissen worden 

benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders. 

Het andere lid wordt benoemd door de algemene vergadering van 

Certificaathouders. Certificaathouders kunnen als lid van de Raad 

van Commissarissen worden benoemd.
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Voor meer informatie over de Raad van Commissarissen wordt 

verwezen naar paragraaf 9.6.

Een Certificaat geeft recht op alle economische rechten die zijn 

verbonden aan de door het SAK gehouden Aandeel waarvoor het 

desbetreffende Certificaat is uitgegeven. Er zijn geen rechten om 

het Certificaat in te wisselen tegen het onderliggende Aandeel. 

De Initiatiefnemer (dan wel een aan haar gelieerde vennoot-

schap) zal naar verwachting 135.000 Certificaten afnemen van 

de totaal 550.000 uit te geven Certificaten. Bij over- of onder-

tekening van de inschrijving kan Initiatiefnemer besluiten tot 

een kleinere of grotere deelname over te gaan.

Groei van het fondsvolume in de toekomst wordt beoogd. De 

aankoop van additionele Objecten zal (deels) worden gefinan-

cierd door de uitgifte van nieuwe Aandelen aan het SAK die 

daartegenover nieuwe Certificaten zal uitgeven. De Certificaat-

houders wordt door middel van een voorkeursrecht de mogelijk-

heid geboden om verwatering van hun belangen te voorkomen. 

In bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bij uitgifte 

van Certificaten tegen inbreng in natura door additionele Object-

en) kan het voorkeursrecht echter worden beperkt of uitgesloten. 

Verhandelbaarheid Certificaten 

Certificaten kunnen tussentijds worden verhandeld. Voor elke 

overdracht van Certificaten is goedkeuring van de Manager nodig 

op grond van de in de Administratievoorwaarden van toepassing 

verklaarde blokkeringsregeling van Aandelen in de N.V. (artikel 2, 

bijlage E). Die goedkeuring dient onder meer om te waarborgen 

dat de status van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling gehand-

haafd blijft. Voor elke transactie geldt dat Certificaten uitsluitend 

kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste 

e 100.000 per belegger. Behoudens enkele uitzonderingen zijn 

aan de overdracht van Certificaten kosten verbonden en elke 

overdracht vindt plaats door tussenkomst van de Manager.

Indien een verkopende Certificaathouder zelf een koper voor de te 

verhandelen Certificaten aandraagt, wordt de verkoopprijs voor 

de Certificaten onderling bepaald. Door middel van invulling, 

ondertekening en retournering van een standaardovereenkomst 

die bij de Manager is op te vragen, worden de Certificaten ver-

kocht en overgedragen aan de koper nadat de Manager de correct 

ingevulde en ondertekende overeenkomst heeft ontvangen en 

goedgekeurd en de koopprijs als ook de toepasselijke opslagen en 

kosten in verband met de transactie zijn ontvangen. De feitelijke 

levering van de Certificaten zal notarieel dienen te geschieden.

Certificaathouders die Certificaten willen verkopen en niet zelf 

een koper aandragen, als ook Certificaathouders die additionele 

Certificaten willen kopen of derden die interesse hebben in de 

koop van Certificaten, kunnen hun interesse daartoe schriftelijk 

kenbaar maken aan de Manager door middel van invulling, 

ondertekening en retournering van een standaardformulier dat 

bij de Manager is op te vragen. Het kenbaar maken van bedoelde 

interesse kan in de maand april plaatsvinden en dient uiterlijk 

op de laatste werkdag van april van elk jaar te hebben plaats-

gevonden. De Manager brengt vervolgens in de maand mei van 

elk jaar vraag en aanbod bij elkaar en wikkelt in diezelfde maand 

de transacties in Certificaten af. Verhandeling van Certificaten 

op deze wijze vindt plaats tegen de per 30 april van het betref-

fende jaar vastgestelde NAV en voor het eerst in mei 2014. 

In verband met de status van fiscale beleggingsinstelling van 

de N.V. wordt een aantal kwaliteitseisen gesteld aan de Certifi-

caathouders (zie paragraaf 13.1). Indien een Certificaathouder 

niet of niet langer voldoet aan de toepasselijke kwaliteitseisen 

is die Certificaathouder verplicht (een gedeelte van) zijn Certifi-

caten te verkopen (zie ook paragraaf 9.8).

Bij een tussentijdse transactie van Certificaten wordt de aan-

koopprijs (voor de koper van de te verhandelen Certificaten) 

vermeerderd met transactiekosten van 1% over de meest recent 

vastgestelde NAV (ongeacht de hoogte van de koopprijs) die 

aan de Manager ten goede komt. In het geval van inkoop van 

Certificaten door de N.V. worden de N.V. geen transactiekosten 

in rekening gebracht.

Het is de N.V. in beginsel toegestaan Certificaten in te kopen. 

De Manager beslist omtrent een eventuele inkoop en kan daartoe 

in de maand mei van ieder jaar overgaan in het geval het aanbod 

tot verkoop van Certificaten de vraag naar Certificaten overstijgt. 

Aan de inkoop is echter een aantal wettelijke en statutaire  

restricties verbonden en de mogelijkheden tot inkoop kunnen in 

de praktijk beperkt blijken te zijn. Zo is het onder meer in geen 

geval mogelijk dat de N.V. meer dan 10% van het totaal aantal 

uitstaande Certificaten houdt. Ook indien - naar de uitsluitende 

mening van de Manager - de belangen van de Certificaathouders 

en/of de N.V. daardoor zouden worden geschaad, wordt niet 

overgegaan tot inkoop van Certificaten. De N.V. is een closed-end 

beleggingsinstelling, en heeft niet de plicht om op aanvraag van 

de Certificaathouder Certificaten in te kopen. 
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Er is geen garantie dat een regelmatige of levendige handel in 

Certificaten zal ontstaan. Verder is de mogelijkheid tot inkoop 

van Certificaten door de N.V. beperkt en zijn de Certificaten niet 

beursgenoteerd. Een Certificaat in Kadans Biopartner N.V. is dan 

ook in beginsel een beperkt verhandelbare en mogelijk zelfs een 

illiquide belegging.

Het SAK en het bestuur van het SAK

Het SAK houdt vanaf de Aanvangsdatum alle Aandelen, waarvoor 

zij Certificaten heeft uitgegeven. Het SAK noch het bestuur van 

het SAK ontvangt enige vergoeding. Kosten die het SAK maakt in 

de uitoefening van haar functie worden gedragen door de N.V.

Het bestuur van het SAK wordt gevormd door Kadans Biofacilities B.V.

Fiscale aspecten

Kadans Biopartner N.V. opteert voor de status van fiscale beleg-

gingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. Dit heeft als consequentie dat 

het resultaat van de N.V. is onderworpen aan een vennootschaps-

belastingtarief van 0%, zolang aan de voorwaarden voor de 

status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan.

Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer is Kadans Vastgoed B.V. (Kadans). Sinds 1997 

is Kadans actief als ontwikkelaar en belegger op de bedrijfs-

ruimtemarkt. Inmiddels heeft Kadans tientallen vastgoedfondsen 

geïnitieerd met een totaal belegd en beheerd vermogen van 

circa e 350 miljoen. De beleggings- en beheerportefeuille van 

Kadans bestaat voornamelijk uit kantoren en bedrijfsgebouwen. 

De diverse objecten bevinden zich verspreid door heel Nederland, 

en tegenwoordig ook in Duitsland.

De missie van Kadans luidt: “Als eindbelegger participeren in het 

oplossen van vastgoedvraagstukken voor succesvolle Nederlandse 

ondernemingen (top 500) door nieuwbouw of aankoop en aan-

passing van bestaande gebouwen. Omdat Kadans als belegger 

blijvend betrokken blijft bij haar relaties middels langlopende 

huurcontracten, is zij in staat voortdurend sturing te blijven 

geven aan dit continue huisvestingsproces. Gestreefd wordt naar 

een optimaal resultaat voor huurders en (mede)beleggers.”

Kadans Biofacilities B.V., een dochteronderneming van Kadans 

Vastgoed, treedt naast als Initiatiefnemer ook op als Manager 

van Kadans Biopartner N.V. Kadans Biofacilities B.V. is voor 

95,3% in eigendom van Kadans Vastgoed B.V. en voor 4,7% van 

dr. Jeff Gielen. Het bestuur van de N.V. wordt gevormd door de 

Manager, Kadans Biofacilities B.V. 

De directie van Kadans Vastgoed B.V. wordt gevormd door (de 

persoonlijke vennootschappen van) Wim Boers MRE, drs. Michel 

Leemhuis MRE en drs. S.M.A. van Hooijdonk RA. 

De belangrijkste werkzaamheden van de Manager zijn, naast het 

verrichten van de algemene bestuursfunctie, de aankoop, de 

exploitatie en de verkoop van de Objecten inclusief het opstel-

len van de (half)jaarlijkse financiële rapportages alsmede het 

verstrekken van alle inlichtingen omtrent Kadans Biopartner 

aan Certificaathouders. Tevens zal zij optreden als aanspreek-

punt voor de Certificaathouders voor alle zaken omtrent Kadans 

Biopartner.

De Manager is een Managementovereenkomst met de N.V. aan-

gegaan. De Manager heeft geen rechten op vergoedingen anders 

dan in de Managementovereenkomst is bepaald (zie Bijlage C).

Zowel Kadans als de heer Gielen zijn Certificaathouder in Kadans 

Biopartner N.V. Een aan de aandeelhouders van Kadans gelieerde 

vennootschap heeft momenteel 358.923 Certificaten en de heer 

Jeff Gielen heeft 75.000 Certificaten in bezit. 

Risico’s

Een bepaalde mate van risico is inherent aan iedere belegging in 

vastgoed, en dat geldt ook voor beleggen in Kadans Biopartner N.V. 

Gewezen wordt op onder meer de risico’s van waardedaling van 

vastgoed, leegstand, stijging van rente, milieurisico’s, politieke 

risico’s en calamiteiten. Het is mogelijk dat de Certificaathouder 

zijn inleg (gedeeltelijk) verliest. 

Hoewel de Certificaten overdraagbaar zijn is de overdraagbaar-

heid beperkt en wordt een regelmatige of levendige handel in 

Certificaten niet voorzien. Daarnaast wordt erop gewezen dat 

noch het aanbod als beschreven in dit Prospectus noch Kadans 

Biopartner N.V. onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 

of De Nederlandsche Bank NV staat en dat Certificaathouders 

niet de bescherming wordt geboden die de Wet op het financieel 

toezicht beoogt te bieden aan beleggers die beleggen in finan-

ciële producten waarop deze wet onverkort van toepassing is. 

Dit Prospectus betreft niet een door de Autoriteit Financiële 

Markten goedgekeurd prospectus.

Kadans Biopartner N.V.

Voor een nadere analyse van deze risico’s wordt verwezen naar 

hoofdstuk 3 van dit Prospectus.
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Deelname

Beleggers kunnen deelnemen door in te schrijven voor de 

Emissie als beschreven in dit Prospectus. Voor deze Emissie zijn 

550.000 Certificaten van Aandelen tegen een uitgiftekoers van 

elk e 10 beschikbaar, waarvan Kadans Vastgoed B.V., dan wel haar 

aandeelhouders, maximaal 137.500 Certificaten zal verkrijgen. 

Derhalve zijn 412.500 Certificaten beschikbaar voor toewijzing 

aan mede-investeerders. Het totale aantal uitgegeven Certifi-

caten zal na deze Emissie 2.064.700 bedragen.

Deelname in Kadans Biopartner N.V. staat open voor beleggers 

die minimaal 10.000 Certificaten afnemen tegen een uitgiftekoers 

van elk e 10. Zittende Certificaathouders kunnen hun belang 

uitbreiden met minimaal 3.250 additionele Certificaten. Bij zowel 

een Emissie als bij een inschrijving voor tussentijdse toetreding 

geldt dat indien de belangstelling voor deelname aan de N.V. 

groter is dan het aantal beschikbare Certificaten, de Initiatief-

nemer, zonder opgaaf van reden, minder Certificaten kan toewijzen 

dan waarvoor men heeft ingeschreven. 

Toezichtrechtelijke aspecten

Kadans Biopartner is een ‘beleggingsinstelling’ in de zin van 

artikel 2:65 Wft. De N.V. is een closed-end beleggingsinstelling 

en heeft niet de plicht om op aanvraag van de Certificaathouder 

Certificaten in te kopen. De Certificaten zijn aan te merken als 

effecten in de zin van artikel 1:1 Wft. De Certificaten kunnen bij 

Emissie uitsluitend worden verworven tegen een tegenwaarde 

van ten minste e 100.000 (honderdduizend euro) per belegger. 

Dientengevolge zijn de verboden van artikelen 2:65 en 5:2 Wft 

niet van toepassing op het aanbod van Certificaten als beschreven 

in dit Prospectus.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder a van de Vrij-

stellingsregeling Wft, is de verbodsbepaling van artikel 2:65 lid 

1 Wft niet van toepassing op het aanbod van Certificaten als 

beschreven in dit Prospectus. De N.V., noch het SAK, noch de 

Dochtervennootschap noch de Manager is in het bezit van een 

vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en staat dan ook niet 

onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank N.V. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 5:3 lid 1 onder c van de Wft 

is het aanbod van Certificaten als beschreven in dit Prospectus 

uitgezonderd van het verbod van artikel 5:2 Wft. Dit Prospectus 

is niet te beschouwen als een door de AFM goedgekeurd Prospectus 

als bedoeld in artikel 5:2 Wft. 

Het belegde bedrag per Certificaathouder mag nimmer lager 

dan e 100.000 uitkomen (tenzij het bedrag door waardedaling 

onder e 100.000 uitkomt of de Certificaathouder alle door hem 

gehouden Certificaten verkoopt en overdraagt).

Dit Prospectus is uitgegeven per december 2013. Door ontwik-

kelingen na deze datum kan de verstrekte informatie gedateerd 

raken. Indien vóór de datum van de Emissie er nieuwe informatie 

beschikbaar komt die de uitgangspunten van deze Emissie 

wezenlijk verandert, zal een nieuw prospectus of een addendum 

algemeen verkrijgbaar worden gesteld. 

De belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke in-

stantie aanhangig maakt met betrekking tot de informatie in het 

Prospectus dient, indien van toepassing volgens het toepasselijke 

recht van een lidstaat van de Europese Unie, de kosten voor 

vertaling van het Prospectus te dragen voordat de rechtsvordering 

wordt ingesteld. 
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2  Kernpunten Kadans Biopartner N.V.

Kerngegevens Kadans Biopartner N.V.

Geografische focus:  Nederland

Sectorfocus:  kantoren en bedrijfsruimten op science parks

Huurderfocus:  ondernemingen in de life sciences, high tech en daaraan gerelateerde sectoren

Fondsvolume:  groeiend 

Groeiperiode:  maximaal 7 jaar vanaf oprichting N.V.

Looptijd:  onbepaald

Rechtsvorm:  N.V. (naamloze vennootschap)

Status:  fiscale beleggingsinstelling (fbi)

Emissiebedrag: ? 5.500.000

Totale kapitaalinleg na Emissie: ? 20.647.000

Fondsvolume na Emissie: ? 39.350.000

Deelname:  Certificaten van Aandelen à ? 10 met een minimale afname van 10.000 stuks 

 (3.250 voor bestaande Certificaathouders) tot een maximaal aantal van 102.000 

 Certificaten per Certificaathouder

Prognose totaalrendement:  12% gemiddeld 

Prognose uitkeerbaar rendement:  8,0% per jaar, overig als stockdividend

Uitkering:  halfjaarlijks

Resultaten Kadans Biopartner 2010 2011 2012 2013

    eerste half jaar

Totaalrendement 14,2% 13,7% *17.9% 7,7%

Contantrendement  14,2% 8,7% 7,4% 3,7%

* inclusief herwaardering portefeuille
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Naast de overige informatie in dit Prospectus dienen de na-

volgende factoren zorgvuldig in overweging te worden genomen 

bij het beoordelen van een belegging in Kadans Biopartner N.V. 

Elk van de navolgende risicofactoren kan in meer of mindere 

mate invloed hebben op de resultaten van de N.V. De waarde 

van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 

resultaten en uitgesproken verwachtingen bieden geen garanties 

voor de toekomst.

Aan beleggingen in vastgoed zijn risico’s verbonden en deze 

risico’s zijn ook verbonden aan het beleggen in Certificaten van 

Kadans Biopartner N.V. Hieronder worden de belangrijkste risico’s 

beschreven die van toepassing zijn op Kadans Biopartner N.V. 

De onderstaande beschrijving is echter niet limitatief en het is 

mogelijk dat andere omstandigheden zich voordoen waardoor 

het geprognosticeerde rendement niet behaald wordt of er zelfs 

verlies wordt geleden.

De belegger wordt geadviseerd deskundig juridisch en fiscaal 

advies in te winnen zodat, gegeven de persoonlijke inkomens- 

en vermogenspositie van de individuele belegger, het risicoprofiel 

van Kadans Biopartner individueel gewogen kan worden in de 

investeringsbeslissing van de belegger. 

 

3.1  Huuropbrengsten

De huuropbrengsten van bedrijfsmatig onroerend goed kunnen 

verminderen door verschillende oorzaken. 

De algemene economische situatie is van invloed op de huur-

prijzen. In economisch slechte tijden dalen de markthuurprijzen 

en kan de leegstand toenemen. In economisch voorspoedige 

tijden zal een toename van de vraag bij een gelijkblijvend 

aanbod aan huurruimtes leiden tot hogere huurprijzen. Daar-

naast worden de huuropbrengsten beïnvloed door de kwaliteit 

van de huurders, de duur van de huurovereenkomsten en de 

aantrekkelijkheid van de locatie.

Lagere huuropbrengsten kunnen een negatief effect hebben 

op het rendement van de belegging en kunnen een negatieve 

invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

3.2  Debiteurenrisico

Het risico bestaat dat huurders hun betalingsverplichtingen jegens 

de N.V. niet of niet tijdig nakomen. De kwaliteit en de krediet-

waardigheid van huurders beïnvloedt derhalve het debiteuren- en 

het leegstandsrisico (zie hiervoor paragraaf 3.3 Leegstand) dat 

de N.V. loopt. Om die reden worden de huurders getoetst op hun 

solvabiliteit, betrouwbaarheid en betalingsgedrag.

Het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van betalingsverplich-

tingen van huurders kan een positieve exploitatie van de Objecten 

in gevaar brengen en daarmee de opbrengsten voor de N.V.

3.3  Leegstand

Leegstand kan ontstaan doordat de huurder na afloop van het 

huurcontract ervoor kiest te vertrekken of doordat de huur 

tussentijds wordt opgezegd. Leegstand betekent een derving 

van de huuropbrengsten voor de N.V. terwijl voor leegstaand 

vastgoed wel kosten worden gemaakt, onder meer om het in een 

te verhuren staat te houden. Tevens kan de Manager genoodzaakt 

worden, teneinde nieuwe huurders aan te trekken, huurkorting 

te geven of aanpassingen aan te brengen in Objecten welke 

additionele kosten voor de N.V. met zich meebrengen.

Leegstand heeft een negatief effect op het rendement van de beleg-

ging en heeft een negatieve invloed op de waarde van vastgoed.

3  Risicofactoren  
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3.4  Financiering

Kadans Biopartner maakt gebruik van hypothecaire bankleningen 

om de Objecten te financieren. De bank die een hypothecaire 

lening verstrekt, heeft een recht van eerste hypotheek op het 

Object. Indien de N.V. niet langer aan de verplichtingen jegens 

bedoelde banken kan voldoen, hebben de hypotheekhouders 

het recht om tot executoriale verkoop van de Objecten over 

te gaan. Dit recht van hypotheek geeft de bank voorrang op 

andere gerechtigden. In geval van executoriale verkoop is het 

aannemelijk dat Certificaathouders (een deel van) hun inleg niet 

terug zullen ontvangen. Certificaathouders zijn nooit voor meer 

aansprakelijk dan hun inleg. 

Indien de financieringsarrangementen aflopen voor het einde 

van de looptijd van Kadans Biopartner, ontstaat er een herfinan-

cieringsrisico. De toekomstige voorwaarden voor het afsluiten 

van een nieuwe financiering zijn onbekend. Het is derhalve 

mogelijk dat een nieuwe financiering niet wordt verstrekt tegen 

reële voorwaarden of tegen voorwaarden die minder gunstig 

zijn dan de aanvankelijk overeengekomen voorwaarden. Rente-

tarieven en aflossingsprovisies kunnen hoger uitvallen, waardoor 

de financieringslasten toenemen. De aflossingsvereisten op de 

lening kunnen hoger uitvallen, waardoor er periodiek minder 

dividend in contanten uitgekeerd kan worden. 

Het gebruik van hypothecaire bankleningen zorgt voor een ‘hef-

boomeffect’ op de waarde van en rendement op eigen vermogen. 

Dit betekent dat waardeveranderingen van de portefeuille sterker 

doorwerken op de waarde van het eigen vermogen.

3.5  Inflatie en huurprijsindexering

De ontwikkeling van de huurprijzen is afhankelijk van de inflatie. 

Huurprijzen kunnen in beginsel jaarlijks worden geïndexeerd op 

basis van het consumentenprijsindexcijfer. Bij een lage inflatie 

kunnen de huurinkomsten minder stijgen, wat een negatief 

effect heeft op het rendement. 

De in de prognose opgenomen verwachting voor de inflatie is 

2% per jaar.

3.6  Kosten

Het risico bestaat dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan 

geprognosticeerd. Een hoger kostenniveau heeft een negatief 

effect op het rendement. 

3.7  Ontwikkelingsrisico

Aangezien het fonds de mogelijkheid heeft Objecten (al dan 

niet via de Dochtervennootschap) aan te kopen die nog (her-) 

ontwikkeld zullen worden, kunnen er onzekerheden voorkomen 

die gepaard gaan met vastgoedobjecten in ontwikkeling. Onder 

meer kan gedacht worden aan onzekerheden over de uiteindelijke 

hoogte van de bouwkosten, de verkrijging van vergunningen, 

daadwerkelijke betrekking van het Object door de huurder en 

tijdsduur van de ontwikkelperiode. 

Voor de verkrijging van Gebouw M op de Novio Tech Campus heeft 

Kadans Biopartner Projecten in haar ontwikkelingsovereenkomst 

met Kadans Biofacilities II B.V. opgenomen dat het ontwikkel-

risico volledig wordt gedragen door Kadans Biofacilities II B.V. 

Mocht onverhoopt door het plaatsvinden van deze ontwikkel-

risico’s levering van het Object aan het fonds onmogelijk blijken 

zullen de Certificaathouders hun inleg terugkrijgen. 

3.8  Verkoopopbrengst

Het risico bestaat dat de verkoopopbrengst van de Objecten lager 

ligt dan de geprognosticeerde opbrengst. Een lagere verkoopop-

brengst heeft een negatieve invloed op de performance van de N.V. 

3.9  Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving zijn onzekere factoren die van invloed 

kunnen zijn op de belegging. Wijzigingen in de regelgeving met 

betrekking tot de ruimtelijke ordening, milieu, huurderbescherming 

als ook van (overige) juridische en fiscale regelgeving kunnen 

het rendement van de belegging negatief beïnvloeden.

3.10  Calamiteiten

Calamiteiten kunnen optreden in de vorm van natuurrampen of 

terroristische aanslagen. Het is niet mogelijk om tegen accepta-

bele voorwaarden een verzekering af te sluiten die dekking biedt 

tegen deze risico’s. In geval van een calamiteit kan de waarde 

van de Objecten sterk dalen wat een negatief effect heeft op de 

resultaten van de N.V.

Voor de Objecten in portefeuille zullen uitgebreide opstal- en 

aansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten, met inbegrip 

van mogelijke schade door huurderving. 

3.11  Dividendrisico

In het geval dat de resultaten van Kadans Biopartner achter-

blijven bij de prognose, zal de N.V. mogelijk minder of geen 

dividend kunnen uitkeren of andere uitkeringen kunnen doen. 

3.12  Waarde van de Certificaten 

De waarde van de Certificaten kan variëren. De waarde wordt 
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sterk beïnvloed door de waarde van de Objecten en de vooruit-

zichten hiervan. Bij tussentijdse aan- of verkoop van Certificaten 

wordt de waarde daarvan voornamelijk bepaald door vraag en 

aanbod, waarbij een kleinere vraag kan leiden tot lagere trans-

actieprijzen.

3.13  Illiquiditeit belegging

Een Certificaat kan uitsluitend na de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de Manager worden overgedragen. Certificaten 

kunnen uitsluitend worden verworven tegen een tegenwaarde 

van ten minste e 100.000 per belegger. Het is een Certificaat-

houder verder niet toegestaan om Certificaten te verkopen indien 

de tegenwaarde van zijn Certificaten daardoor minder dan 

e 100.000 zou gaan bedragen, tenzij de Certificaathouder alle 

door hem gehouden Certificaten verkoopt en overdraagt. Er 

is geen garantie dat een regelmatige of levendige handel in 

Certificaten zal ontstaan, en de Certificaten zijn niet ter beurze 

genoteerd noch bestaat daartoe het spoedige voornemen. De 

N.V. is voorts niet verplicht Certificaten terug of in te kopen in 

geval Certificaathouders wensen uit te treden. Gevolg is dat een 

belegging in Kadans Biopartner N.V. een beperkt verhandelbare 

en mogelijk zelfs een illiquide belegging is. De verwachting is 

verder dat de looptijd van de N.V. langer zal zijn dan de acht 

tot tien jaar die in de vastgoedsector voor niet-groeifondsen 

gebruikelijk is. 

3.14  Verlies status fiscale beleggingsinstelling

Door aan bepaalde voorwaarden te voldoen profiteert de N.V. van 

de status van fiscale beleggingsinstelling, met een bijbehorend 

vennootschapsbelastingtarief van 0%. Indien de N.V. om welke 

reden dan ook niet meer aan de gestelde voorwaarden kan vol-

doen, zal statusverlies optreden. Bij statusverlies zal de N.V. met 

terugwerkende kracht tot aanvang van het betreffende boekjaar 

haar winst belast zien worden tegen het normale vennootschaps-

belastingtarief. De fiscale winst wordt dan tot e 200.000 belast 

tegen 20% en het meerdere tegen 25,5% (tarieven 2013). Verlies 

van de fiscale beleggingsinstellingstatus en derhalve belasting-

heffing over de winsten tegen het normale belastingtarief heeft 

een negatief effect op de uitkeerbare rendementen van de N.V. 

Voor de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de status 

van fiscale beleggingsinstelling te verkrijgen en te behouden 

wordt verwezen naar paragraaf 13.1.

3.15  Toezichtrechtelijke aspecten Kadans Biopartner N.V.

Noch Kadans Biopartner N.V., noch het SAK, noch de Dochter-

vennootschap noch de Manager zijn geregistreerd bij, of staan 

onder toezicht van, de AFM of De Nederlandsche Bank N.V. 

Dit Prospectus is niet te beschouwen als een door de AFM 

goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wft. 

Certificaathouders wordt niet de bescherming geboden die de 

Wft beoogt te bieden aan beleggers die beleggen in financiële 

producten waarop deze wet onverkort van toepassing is.

De Emissie is vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal ver-

en geboden onder de Wft en de prospectusverordening van de 

Europese Unie. Niettemin heeft Kadans Biopartner N.V. bij het 

opstellen van dit Prospectus zich laten leiden door de informatie 

die de Wft en de bijlagen I, X en XV van bedoelde prospectus-

verordening verplicht voorschrijven indien de vrijstellingen en 

uitzonderingen niet van toepassing zouden zijn geweest.



P ro s p e c t u s  Ka da ns  B i o p a r t ne r  N . V.   D e rde  E m i s s i e 1 4

4  Betrokken partijen  

Uitgevende instelling

Kadans Biopartner N.V. Nieuwe Kanaal 7, 6709 PA Wageningen

 Postbus 143, 5260 AC Vught

 info@biofacilities.nl 

 www.biofacilities.nl

Initiatiefnemer

Kadans Vastgoed B.V. Postbus 143, 5260 AC Vught

 info@kadansvastgoed.nl T +31 (0)411 625 625

 www.kadansvastgoed.nl F +31 (0)411 625 620

Manager

Kadans Biofacilities B.V. Postbus 143, 5260 AC Vught

 info@biofacilities.nl     T +31 (0)411 625 628

 www.biofacilities.nl F +31 (0)411 625 620

    

Fiscaal adviseur     

KPMG Meijburg Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem

Notaris    

Huijbregts Notarissen Zuiderparkweg 280, 5216 HE ‘s-Hertogenbosch
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De initiatiefnemer is Kadans Vastgoed B.V. (Kadans). Sinds 1997 

is Kadans actief als ontwikkelaar en belegger op de bedrijfs-

ruimtemarkt. Inmiddels heeft Kadans meerdere vastgoedfondsen 

geïnitieerd met een totaal belegd vermogen van ca. e 350 

miljoen. Kadans heeft altijd een significant belang gehouden in 

de door haar geïnitieerde fondsen. De beleggingsportefeuille van 

Kadans bestaat voornamelijk uit bedrijfsgebouwen en kantoren. 

De diverse objecten bevinden zich verspreid door heel Nederland, 

en tegenwoordig ook in Duitsland.

Missie Kadans Vastgoed: the power of partnership

De missie van Kadans luidt: “Als eindbelegger participeren 

in het oplossen van vastgoedvraagstukken voor succesvolle 

Nederlandse ondernemingen (top 500) door nieuwbouw of 

aankoop en aanpassing van bestaande gebouwen. Omdat 

Kadans als belegger blijvend betrokken blijft bij haar relaties 

door langlopende huurcontracten, is zij in staat voortdurend 

sturing te blijven geven aan dit continue huisvestingsproces. 

Gestreefd wordt naar een optimaal resultaat voor huurders 

en (mede)beleggers.”

Kadans Biofacilities B.V.

Kadans Biofacilities B.V. treedt op als Manager van Kadans 

Biopartner N.V. Kadans Biofacilities B.V. is voor 95,3% in 

eigendom van Kadans Vastgoed B.V. en voor 4,7% van dr. Jeff 

Gielen. Beide zijn zelfstandig bevoegd bestuurder van Kadans 

Biofacilities B.V. 

De directie van Kadans Vastgoed B.V. wordt gevormd door 

Kadans Management B.V. De personen die het dagelijkse bestuur 

van Kadans Biopartner op zich zullen nemen, zijn mevrouw 

Van Hooijdonk en de heren Gielen, Boers en Leemhuis.

dr. J. Th. (Jeff) Gielen (1952) studeerde biologie aan de 

Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar in 1983. Aansluitend 

was hij werkzaam bij Intervet (dochter van Akzo Nobel) en 

daarna bij het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid 

ID-Lelystad (onderdeel van Wageningen Universiteit en Research-

centrum). Als hoofd marketing en sales van ID-Lelystad was hij 

verantwoordelijk voor marketing van onderzoek en verkoop van 

onder meer diagnostica en vaccins ter preventie van dierziekten. 

De heer Gielen was verder betrokken bij de ontwikkeling van het 

BioScience Park Lelystad en de oprichting van startende 

ondernemingen in de life sciences. Vanaf  1 juli 2001 tot 31 

december 2009 was Jeff Gielen directeur van Biopartner Center 

Wageningen B.V., en  verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 

Hij heeft de onderneming ontwikkeld en tot bloei gebracht. 

Sinds 1 januari 2010 is hij in functie als directeur van Kadans 

Biofacilities. Verder is Jeff Gielen actief als commissaris van 

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, bestuurslid van de 

Stichting Wageningen Preseed, voorzitter van de ondernemers-

vereniging Business en Science park Wageningen en lid van de 

raad van advies van Bio Sciencepark Leiden.

W.M.G.H. (Wim) Boers MRE (1960) is na zijn studie HEAO-

bedrijfseconomie gedurende de jaren tachtig zijn carrière gestart 

binnen Boers Vleeswaren B.V. In 1989 werd de onderneming 

verkocht aan BP Nutrition. In de avonduren heeft hij eind jaren 

tachtig de studie Post HBO-bedrijfskunde (cum laude) afgerond. 

In 2004 heeft hij zijn Master of Real Estate diploma aan de 

Technische Universiteit Eindhoven behaald. Begin jaren negentig 

is Wim Boers met zijn persoonlijke houdstermaatschappij gaan 

participeren in diverse ondernemingen. Maatschappelijk is 

Wim Boers betrokken als lid van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Mariënstede, één van de grotere zorginstellingen in de 

5  Initiatiefnemer  
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regio ’s-Hertogenbosch. Tevens is hij bestuurslid van de 

Heijmstichting, een charitatieve stichting voor ouderen in Vught 

en initiatiefnemer van De Petrus B.V., een vennootschap gericht 

op het behoud van het rijksmonument De Petrus kerk (1884) te 

Vught. Daarnaast is Wim Boers bestuursvoorzitter van de Kadans 

Foundation. 

drs. M.G.T. (Michel) Leemhuis MRE (1967) is na zijn studie 

bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg gedurende 

een groot aantal jaren werkzaam geweest in de bancaire sector, 

laatstelijk als directeur bedrijven bij Rabobank Oss. In vervolg 

daarop heeft hij de overstap gemaakt naar de vastgoedadvies-

praktijk van Ernst & Young, waar hij als Manager verantwoordelijk 

was voor diverse vastgoedaccounts. Sinds 2006 is hij werkzaam 

bij Kadans waarna hij medio 2008 de Master of Real Estate (MRE) 

opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven succesvol 

heeft afgerond. Verder is Michel Leemhuis actief als commissaris 

van de vastgoedbeleggingsorganisatie Bos en Haagland B.V. 

en is hij bestuurder van de Stichting FRE Management B.V., 

beherend vennoot van het fonds “Light Industrial C.V.” dat een 

gezamenlijk initiatief is geweest van ABN Amro MeesPierson 

Real Estate en Kadans Vastgoed. 

drs. S.M.A. (Sindy) van Hooijdonk RA (1975) is na haar studie 

HEAO-accountancy eind jaren negentig haar carrière gestart bij 

KPMG Accountants N.V. Tijdens haar werk in de audit praktijk 

op de kantoren te Den Bosch en Breda volgde zij een opleiding 

tot Register Accountant aan Nyenrode Business Universiteit. Bij 

KPMG ontwikkelde Sindy van Hooijdonk zich tot een specialist in 

vastgoed gerelateerde accountancy en advies. Al vanaf het begin 

van haar carrière bediende ze ook Kadans Vastgoed als klant. In 

2012 trad ze daar vervolgens in dienst als financieel controller, 

om een klein jaar later toe te treden tot de directie. 

Kadans Biofacilities B.V. is statutair gevestigd en kantoor-

houdend te Wageningen, en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09207282. 

Kadans Biofacilities B.V. noch Kadans Vastgoed B.V. staat onder 

toezicht van en is niet geregistreerd bij de Autoriteit Financiële 

Markten.

Zowel een aan de aandeelhouders van Kadans Vastgoed B.V. 

gelieerde partij als de heer Gielen zijn Certificaathouder in 

Kadans Biopartner N.V. De aandeelhouders van Kadans Vastgoed 

hebben momenteel 358.923 Certificaten in bezit en de heer 

Jeff Gielen 75.000 Certificaten. 

Verbondenheid diverse partijen

Partijen zijn zich er van bewust dat er tussen meerdere 

betrokken partijen een verbondenheid door middel van aandeel-

houderschap en/of bestuursfuncties bestaat. Er kunnen derhalve 

situaties voorkomen of deze zijn reeds voorgekomen, waarbij er 

tegenstrijdige belangen spelen. Alle betrokken partijen hebben 

zich laten bijstaan door externe deskundigen om belangenver-

strengeling te voorkomen. Indien en voor zover overeenkomsten 

zijn gesloten en/of transacties zijn aangegaan is altijd op basis 

van marktconforme voorwaarden gehandeld. Ter zake van de 

Objecten zijn externe taxatierapporten opgesteld om de over-

eengekomen koopsom en waarden te verifiëren. 
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6.1  Beleggingsdoelstelling 

Het doel van Kadans Biopartner N.V. is door aankoop, exploitatie 

en verkoop van vastgoedobjecten een aantrekkelijk rendement 

te realiseren voor de Certificaathouders met een aanvaardbaar 

risico.

Kadans Biopartner N.V. streeft er naar een beleggingsporte-

feuille samen te stellen van kantoor- en bedrijfsgebouwen ten 

behoeve van in Nederland gevestigde ondernemingen actief in 

de life sciences, high tech en daaraan gerelateerde sectoren. 

De beleggingen kunnen zowel directe beleggingen zijn, dat wil 

zeggen beleggingen in vastgoed, de ‘stenen’, dan wel vastgoed 

dat in eigendom is van een vennootschap die (gedeeltelijk) in 

eigendom is of komt van de N.V. Op het moment van Emissie van 

deze Certificaten heeft de N.V. twee Objecten aangekocht. De 

opbrengst van onderhavige Emissie zal dienen ter gedeeltelijke 

financiering van een derde Object. Voor meer informatie over de 

Objecten wordt verwezen naar hoofdstuk 8.  

De N.V. streeft naar een gemiddeld Totaalrendement van 12%, 

uitgaande van een tienjarige periode, en naar een Directe 

Uitkering aan de Certificaathouders van gemiddeld 8,0% in 

contanten op jaarbasis, in halfjaarlijkse termijnen uit te keren. 

Het restant zal jaarlijks worden uitgekeerd als stockdividend, 

dat wil zeggen in de vorm van Certificaten. Het rendement zal 

voortkomen uit de exploitatie van de verhuurde Objecten.

Kadans Biopartner beoogt te groeien tot een volume van mini-

maal e 100 miljoen aan Objecten. Aankopen zullen bij voorkeur 

plaatsvinden binnen zeven jaar na Aanvangsdatum. Aankopen 

zullen gedeeltelijk worden gefinancierd door middel van de 

uitgifte van (nieuwe) Certificaten van Aandelen. De N.V. kent 

in beginsel een onbepaalde looptijd.

Kadans Biopartner N.V. heeft zich ten doel gesteld om de 

meest toonaangevende belegger te worden op het gebied van 

accommodaties ten behoeve van kennisintensieve bedrijven 

en kennisinstellingen in Nederland.

6.2  Beleggingsstrategie 

Kadans Biopartner N.V. investeert in kantoren en bedrijfsge-

bouwen voor in Nederland gevestigde kennisintensieve bedrijven 

actief in de life sciences, high tech en daaraan gerelateerde 

sectoren. De fondsstrategie wordt gedreven door het toenemende 

belang van kennis als productiefactor voor de Nederlandse 

economie. De overheid heeft op dat punt haar visie gegeven, 

welke door het bedrijfsleven en de wetenschap gedeeld en breed 

ondersteund wordt. De economie van Nederland zal omslaan naar 

een nieuwe lente door extra stimulering en financiële onder-

steuning van negen geselecteerde top-technologiesectoren. Dit 

beleid is van groot belang: het legt immers de basis voor de 

dragers onder de Nederlandse economie gedurende minimaal de 

komende decennia. 

Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie 

gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Een groeisector in de huidige tijden, waarin duurzaamheid, 

gezondheid, voedselkwaliteit en leefomgeving steeds belangrijker 

worden gevonden. Om kennisuitwisseling te stimuleren tussen 

kennisinstellingen en bedrijven, maar ook tussen bedrijven 

onderling, zijn science parks tot ontwikkeling gekomen. Kadans 

Biopartner N.V. wil profiteren van de groei in deze sector door te 

investeren in dit bijzondere en hoogwaardige vastgoedsegment.

Gezien de aard van de ondernemingsactiviteiten in de life 

sciences- en high techsector zullen de Objecten naast een 

kantoorfunctie veelal laboratoriumruimten bevatten voor 

research & development of (pilot-)productie op kleine schaal.  

De Objecten worden bij voorkeur gehuurd door organisaties 

met een regionale binding vanwege bijvoorbeeld historie, 

aanwezigheid van kennisinstellingen of het afzetgebied. 

De voorkeur gaat uit naar één huurder per gebouw, dan wel 

meerdere huurders waaronder zich een hoofdhuurder bevindt. 

Huurders zullen naar verwachting behoren tot het bovensegment 

van het Nederlandse MKB of een groeiperspectief hebben die 

deze verwachting rechtvaardigt, dan wel onderdeel vormen van 

internationale ondernemingen. De huurders worden getoetst op 

kredietwaardigheid. 

De N.V. zal alleen beleggen in Objecten die gesitueerd zijn in 

Nederland, waarbij de aandacht tot deze Emissie is uitgegaan 

naar de Food Valley regio. Toekomstige Objecten, waaronder 

Gebouw M, zullen/kunnen elders in Nederland gesitueerd zijn, 

zoals op alternatieve science parks als de Novio Tech Campus, het 

Leiden BioScience Park of het Science Park Utrecht.

In de Food Valley regio worden gebieden, faciliteiten en een 

flexibele infrastructuur ontwikkeld speciaal voor life sciences 

bedrijven en instellingen. Ook wordt ingezet op kennisover-

dracht en samenwerking tussen onderzoekers binnen Wageningen 

Universiteit en Researchcentrum en de vele andere bedrijven en 

organisaties. 

6  Beleggingsbeleid
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Op de Novio Tech Campus worden faciliteiten gecreëerd voor de 

accommodatie van partijen actief in de life sciences, health, 

high tech en halfgeleiderindustrie. De nadrukkelijke samen-

werkingen met en tussen het UMC St Radboud Nijmegen en de 

Radboud Universiteit zijn hierbij van grote toegevoegde waarde.

Het staat Kadans Biopartner N.V. vrij grondposities te verwerven 

ten behoeve van de ontwikkeling van Objecten, dan wel Object-

en te verwerven die herontwikkeld (dienen te) worden. 

Gezien haar status als fiscale beleggingsinstelling zal Kadans 

Biopartner N.V. zich enkel bezighouden met het beleggen in en 

het verhuren van vastgoed. Projectontwikkeling behoort niet tot 

deze activiteiten en wordt gezien als ondernemingsactiviteit. 

Het (her)ontwikkelen van vastgoed in een fiscale beleggings-

instelling zal veelal leiden tot statusverlies, waardoor niet 

langer een 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting geldt. 

Ontwikkelingsactiviteiten zullen derhalve plaatsvinden in 

Kadans Biopartner Projecten B.V., een 100% Dochtervennoot-

schap van de N.V. Kadans Biopartner Projecten B.V. is vennoot-

schapsbelastingplichtig en beschikt niet over de status van 

fiscale beleggingsinstelling. De fiscale winsten van Kadans 

Biopartner Projecten B.V. worden tegen de normale tarieven 

belast. Na gereedkomen en oplevering van Objecten zal over-

dracht plaatsvinden naar de N.V.

Objecten zullen immer tegen marktconforme prijzen worden 

verworven door de N.V. De marktwaarde van de Objecten zal 

ten tijde van aankoop door ten minste één externe taxatie 

worden vastgesteld. De aankoopprijs zal deze extern vastgestelde 

marktwaarde niet overstijgen. Voor de aankoop van Objecten is 

toestemming nodig van de Raad van Commissarissen.

De Manager kan op ieder moment besluiten tot verkoop van een 

Object. Dit besluit kan het gevolg zijn van overwegingen inzake 

het te verwachten waardeverloop van het Object, optimalisatie 

van geografische spreiding, dan wel spreiding naar expiratiedata. 

Voor de verkoop van Objecten is toestemming nodig van de Raad 

van Commissarissen.

Het technische, administratieve en commerciële beheer van de 

Objecten (vastgoedbeheer of property management) zal worden 

uitgevoerd door de Manager.

6.3  Beleggingscriteria

De N.V. heeft de mogelijkheid om additionele Objecten aan te 

kopen. Deze Objecten dienen bij voorkeur te voldoen aan de 

onderstaande selectiecriteria: 

- gevestigd op bedrijven- of universiteitsterrein;

- meerjarige huurovereenkomsten;

- moderne gebouwen of ‘turn-key’ ontwikkelingsprojecten.

Gevestigd op bedrijven- of universiteitsterrein

De bedrijfsgebouwen dienen gesitueerd te zijn op gevestigde 

bedrijven- dan wel universiteitsterreinen. De bedrijventerreinen 

dienen te behoren tot de zogenaamde vierde generatie bedrijven-

terreinen. Deze bedrijventerreinen zijn ontwikkeld na 1980, dan 

wel hebben een opwaardering ondergaan, waarbij aandacht is 

besteed aan de ruimtelijke kwaliteit (groen en infrastructuur) en 

bereikbaarheid. Door gemeenten zijn deze terreinen bij initiële 

uitgifte geëtiketteerd als hoogwaardige bedrijventerreinen en 

hebben zich als zodanig ontwikkeld.

De locaties in de nabijheid van universiteiten zijn aantrek-

kelijk vanwege de aanwezigheid van (internationaal) bekende 

wetenschappers, onderzoeksinstituten en de aanwezigheid van 

hoogopgeleid arbeidspotentieel. Het aantal en kennisniveau van 

afstudeerders speelt hierbij een grote rol. Ook is de mogelijkheid 

tot samenwerking met vakgroepen en hoogleraren een belangrijk 

voordeel. Andere belangrijke aspecten zijn de aanwezigheid van 

innovatiepotentieel, de toegankelijkheid van (nieuwe) technolo-

gieën en het (kwaliteits-)imago waarmee bedrijven zich kunnen 

afficheren.

Meerjarige huurovereenkomsten

Op het moment van aankoop door de N.V. zal een Object bij 

voorkeur volledig verhuurd zijn. De uitgangspunten van de 

huurovereenkomsten zullen worden getoetst op marktconfor-

miteit. De resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 

nieuw aan te kopen Objecten zal minimaal vijf jaar zijn, dan 

wel zal er garantie voor dit huurniveau gedurende deze periode 

worden verkregen. Bij verwerving van een portefeuille dient de 

gemiddeld gewogen resterende looptijd van de huurovereen-

komsten minimaal vijf jaar te bedragen. 

‘Moderne gebouwen of ‘turn-key’ ontwikkelingsprojecten

Aan te kopen Objecten die nog (her)ontwikkeld dienen te 

worden, zullen worden aangekocht door de Dochtervennootschap 

van Kadans Biopartner N.V. en (turn-key) worden geleverd aan de 

N.V. na gereedkomen. 

Aan te kopen bestaande Objecten zullen bij voorkeur niet ouder 

dan tien jaar zijn ten tijde van de aankoop dan wel een grondige 

modernisering hebben ondergaan.
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6.4 Financiering

Kadans Biopartner streeft ernaar de Objecten voor een deel te 

financieren met vreemd vermogen, zodat gebruik gemaakt kan 

worden van het doorgaans positieve verschil tussen het rendement 

op vastgoed en de financieringslasten op vreemd vermogen. 

De N.V. beoogt 50% tot 55% van de fiscale boekwaarde (inclusief 

geactiveerde kosten) van de Objecten te financieren met vreemd 

vermogen. Het totaal van de Financieringen zal in geen geval meer 

dan 60% van de fiscale boekwaarde van alle Objecten bedragen.

De N.V. zal Financieringen afsluiten, waarbij maximaal 25% van 

de hoofdsom tegen een variabel rentetarief geleend wordt. Er 

zal naar worden gestreefd de aflossingen op de Financieringen 

gedurende de looptijd van Kadans Biopartner beperkt te houden.

Aan de financierende instelling kan een recht van hypotheek 

verstrekt worden, eerste in rang op de Objecten. Dit geeft de 

financier het recht om de betaling van een bepaald geldbedrag 

te verhalen door middel van executoriale verkoop van een 

onroerend goed. 

Meer informatie over de Financieringen van de Objecten is te 

vinden in hoofdstuk 10.
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7.1  Economie

Na het dieptepunt van de economische crisis in 2009 wordt 

het herstel inmiddels langzaam zichtbaar. De Westerse economie 

groeit waarbij Nederland samen met Duitsland en Zwitserland 

tot de meest stabiele landen behoort. 

Aan de krimp van de Nederlandse economie is dit jaar een 

einde gekomen, waarbij belangrijke indicatoren, zoals export 

en industriële productie, een positieve ontwikkeling laten zien. 

Voor 2014 wordt een economische groei van 0,75% verwacht.

De inflatievoorspellingen van diverse bronnen lopen zeer uiteen. 

Structurele overheidstekorten zullen naar verwachting op middel-

lange termijn tot verhoogde inflatie leiden. Besparingen zullen 

niet voldoende zijn om de tekorten terug te dringen. Toch zijn 

er ook deskundigen die juist een lange periode van lage inflatie 

verwachten.

7.2  Vastgoedmarkt

Ons land bevindt zich nog steeds in een zeer moeizame eco-

nomische situatie. Het fundament van onze westerse economie 

wankelt, niet op de laatste plaats vanwege de omvang van 

de schuldenberg en het besef dat een belangrijk deel van de 

welvaart gebaseerd is op schuldcreatie. Het is duidelijk dat de 

wereld op zoek moet naar nieuwe economische verhoudingen 

en financiële ratio’s. Dit geldt zeker voor de vastgoedmarkt, 

misschien wel de meest kapitaalintensieve sector in Nederland. 

Het perspectief voor de Nederlandse economie is voor de komende 

jaren onzeker. De overheid heeft op dat punt haar visie gegeven, 

welke door het bedrijfsleven en de wetenschap gedeeld en breed 

ondersteund wordt. De economie van Nederland zal omslaan naar 

een nieuwe lente door extra stimulering en financiële ondersteu-

ning van negen geselecteerde top-technologiesectoren. Dit beleid is 

van groot belang: het legt immers de basis voor de dragers onder 

de Nederlandse economie gedurende minimaal de komende decennia. 

De ontwikkeling van science parks, en meer specifiek life sciences- 

en high techvastgoed, is van groot belang vanwege het op 

innovatie gerichte klimaat en de noodzaak om innovaties door te 

ontwikkelen tot marktrijpe producten. Het aanbod van geschikte 

huisvesting voor dergelijke ontwikkelingen blijft achter bij de 

ambities als gevolg van de financiële crisis. 

7.3  Beleggingsmarkt

Door de economische crisis en de veranderde situatie op de 

kapitaalmarkten zijn de investeringen in vastgoed en het aantal 

vastgoedtransacties gedurende de afgelopen jaren sterk 

afgenomen.

De terugval van het aantal beleggingstransacties heeft 

geleid tot een lichte stijging van de aanvangsrendementen. 

De verwachting is dat de aanvangsrendementen voor vastgoed 

op primaire locaties weer zullen dalen. De correcties op de 

Nederlandse vastgoedmarkt zijn echter beperkt gebleven in 

vergelijking met andere Europese landen zoals het Verenigd 

Koninkrijk, Spanje en Ierland. De prognose van 2013 overtreft 

het beleggingsvolume van 2012, wat een bodem kan leggen in 

jaren van afnemend volume.(1)

Risico is terug als belangrijk selectiecriterium bij beleggingen. 

Beleggers kiezen vrijwel eenduidig voor nieuw onroerend goed 

op goede locaties, langjarig verhuurd aan solide huurders. Dit 

aanbod is echter beperkt aanwezig op de markt. 

7.4  Science Parks

Kennis is de motor van de Nederlandse economie. Terwijl de 

productie van goederen naar goedkopere landen verschuift, liggen 

er kansen voor Nederland zich op wereldniveau te onderscheiden 

in het omzetten van kennis naar economische activiteiten. Dit 

vraagt om een bundeling van kennis en ondernemerschap. 

Om kennisuitwisseling te stimuleren tussen universiteiten en 

bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling, zijn science 

parks tot ontwikkeling gekomen. Het idee is dat er een wissel-

werking gaat ontstaan tussen theorie en praktijk die leidt tot 

nieuwe producten en economische groei. Met name universi-

teiten en universitaire medische centra hebben hierin geïnves-

teerd door zogenoemde valorisatieprogramma’s te initiëren. 

Clustering bevordert daarbij de synergie tussen bedrijven doordat 

ze gemakkelijker met elkaar communiceren, concurreren, maar 

ook samenwerken. 

Een science park is meer dan een bedrijventerrein omdat ook 

voorzieningen worden aangeboden die verband houden met de 

aanwezigheid van een kennisinstelling (een universiteit, UMC of 

de researchafdeling van een groot bedrijf, bijvoorbeeld Philips 

of ASML in Eindhoven). Deze kennisinstellingen beschikken over 

laboratoria, bibliotheken en andere specifieke ruimten. Daarnaast 

worden op science parks veelvuldig incubators (broedplaatsen 

voor startende ondernemers) aangetroffen, inclusief professionele 

ondersteuning voor deze startende bedrijven. Verder bestaan er 

vaak  regelingen ten aanzien van het aantrekken van subsidies of 

risicokapitaal. Een goed voorbeeld hiervan is het Red Med Tech 

7  Markt
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Ventures programma van de gecombineerde provincies Overijssel, 

Gelderland en Noord-Brabant. Het gaat dus om een bijzonder en 

hoogwaardig vastgoedconcept dat bedrijven in de kennissector 

sterk aanspreekt. Enerzijds vanwege de contacten, anderzijds 

omdat een bijzondere werkomgeving wordt geboden die kan 

helpen hoogopgeleid personeel aan te trekken en te behouden.(2)   

Life sciences 

Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie 

gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. De 

sector richt zich in hoofdlijnen op gezondheid, voedselkwaliteit, 

leefomgeving en duurzaamheid. Een snel groeiende sector die 

ook de komende jaren zal blijven groeien, en wel om de 

volgende redenen:

- De vergrijzing van de bevolking leidt tot een stijgende vraag 

 naar gezondheidszorg.

- Het hoge welvaartsniveau en de bereidheid meer geld uit 

 te geven aan de eigen gezondheid, welzijn en het milieu.

- De toename van kennis en nieuwe technologieën waardoor 

 een fundamentelere aanpak van ziekteprocessen mogelijk 

 is geworden en de kwaliteit van de voeding en de voedsel-

 productie verbetert.

De life sciences sector wordt zowel op nationaal niveau als door 

de Europese Unie gestimuleerd. Al een aantal jaren is de life 

sciences sector, inclusief de agrarische sector (food en flowers)  

een speerpunt binnen het Nederlandse innovatiebeleid. De sector 

leidt tot economische groei, werkgelegenheid en opleiding. 

De uitgangspositie van Nederland is goed. Qua kennisniveau 

kan Nederland zich meten met de wereldtop. Nederland heeft 

veel universiteiten, goed opgeleide werknemers, een gunstig 

belastingklimaat en de luchthaven Schiphol. Wereldwijd is 

ons land voorloper op het gebied van milieuvriendelijk, energie-

bewust en diervriendelijk produceren van land- en tuinbouw-

producten. 

High tech 

Net als de life sciences speelt ook de high tech sector een 

belangrijke rol in de economische ontwikkeling en het Topsectoren-

beleid van de Nederlands overheid. Toepassingen uit deze sector 

vinden we dagelijks om ons heen. Denk aan chips, software, nano-

technologie enzovoorts. NXP Semiconductors, een van de grootste 

high tech bedrijven in Nederland, heeft naast haar productie-

faciliteit in Nijmegen, ook een van de grootste R&D afdelingen op 

de Novio tech Campus. Veel ontwikkelingen in de high tech spelen 

zich af op het grensvlak met andere sectoren, zoals de life sciences 

en food. Juist op deze snijvlakken vinden in toenemende mate 

interessante innovaties plaats.     

Food Valley en Wageningen

De Food Valley profileert zich als het internationale kenniscluster 

op het gebied van de life sciences, inclusief agrifood. Het gaat 

om voedingstechnologie, voedselveiligheid, gezondheid en 

hernieuwbare grondstoffen. In deze regio zijn meer dan 10.000 

mensen dagelijks actief met onderzoek, ontwikkeling, onderwijs 

en ondernemerschap in de life sciences en aanpalende sectoren. 

De gemeente Wageningen profileert zich als City of life sciences. 

Verdere ontwikkeling van deze sector heeft dan ook hoge priori-

teit binnen de gemeente. Zij doet dat onder meer door promotie 

en acquisitie van nieuwe bedrijven en nauwe samenwerking met 

kennisinstituten, overheden en bedrijven. De keuze om City of 

life sciences te worden is een duidelijke keuze voor economische 

ontwikkeling en internationale allure. In Wageningen zorgen 

bedrijven in deze sector voor 17% van de werkgelegenheid. 

Daarnaast werkt 18% van de beroepsbevolking bij Wageningen 

Universiteit en Researchcentrum en Hogeschool Larenstein. 

Wageningen is één van de zes campussen die van nationaal 

belang zijn.(3)

Incubator Wageningen UR

In Wageningen heeft de universiteit een strategisch plan 

‘Wageningen Campus’ vastgesteld met als doel de interactie te 

bevorderen tussen het industriële, kennisintensieve bedrijfsleven 

en onderzoek/onderwijs middels het faciliteren van start-ups 

tot en met kleinere bedrijven of detachementen van grote(re) 

industriële, kennisintensieve bedrijven. Expliciet onderdeel van 

het plan is de realisatie van een incubator, bedrijfsverzamel-

gebouw en technohal als gedeelde onderzoeksfaciliteit voor het 

verder ontwikkelen van de laboratoriumtafel naar het stadium van 

product. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste 

economische ontwikkeling in de Food Valley regio. Wageningen 

Universiteit exploiteert niet zelf de faciliteiten omdat haar 

middelen primair zijn toegewezen voor het doen van onderwijs 

en onderzoek, zoals wettelijk geformuleerd, en legt het risico 

voor exploitatie daarom bij Kadans. Daar de doelgroep van deze 

faciliteit overlapt met de doelgroep van Kadans Biopartner is 

het van strategisch belang om deze ontwikkelingen nauw te 

blijven volgen.

1	 Cushman	&	Wakefield

2	 Van	Dinteren,	2007,	‘Enjoy	work!	Als	leidend	principe.	Een	nieuw	type	werklocatie’,	in:	Real	Estate	magazine	(50)	p.24-29

3	 Buck	Consultants	International,	2009,	‘Fysieke	investeringsopgaven	voor	campussen	van	nationaal	belang’
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Health Valley, Novio Tech Campus en Nijmegen

Rond de universiteit van Nijmegen is een concentratie van 

kennisinstellingen en bedrijven in de gezondheidssector. 

Bij elkaar circa 300. Zoveel medische activiteiten hebben in 

Oost-Nederland een bijzonder ondernemersklimaat geschapen. 

Ideaal voor bedrijven in de gezondheidsmarkt. Gelderland en 

Overijssel onderkennen de potentie van zoveel geclusterde 

medische kennis en hebben om die reden Health Valley 

opgericht. Health Valley is een platform van bedrijven, over-

heden, kennis- en gezondheidszorginstellingen met als doel 

kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van gezondheid 

en technologie. Het werkgebied van Health Valley beperkt zich 

niet tot Oost Nederland, maar is veel groter. De Novio Tech 

Campus in Nijmegen is voor high tech en life sciences en 

Health bedrijven de logische vestigingsplaats als gezocht wordt 

naar een omgeving waarin gewerkt wordt aan versnellen van 

ontwikkelingen. De campus biedt een omgeving waarin veel 

kennis is van het ontwerpen van uitvoerbare en betrouwbare 

productieprocessen in markten waarin dit bij uitstek van belang 

is. De campus biedt de faciliteiten die hiervoor nodig zijn en 

maakt het tot de plek waar nieuwe toepassingen in productie 

gaan. Novio Tech Campus is door haar directe link met Radboud 

universiteit en Radboudumc de ideale vestigingslocatie voor 

bedrijven op het snijvlak van gezondheid en technologie.
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8.1  Business en Science park Wageningen

De twee huidige objecten in de N.V. zijn gelegen op het Business 

en Science park Wageningen. Dit bedrijventerrein is specifiek 

bedoeld voor bedrijven actief in de life sciences, food en health. 

Het park ligt in het westelijk deel van Wageningen, op de locatie 

‘Kortenoord’. Het park heeft een aantrekkelijke uitstraling en 

bestaat met name uit moderne (kantoor)gebouwen met voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving van 

het Object bevinden zich diverse onderzoeksinstellingen en life 

sciences bedrijven. De snelwegen A12 en A15 liggen op ongeveer 

10 kilometer afstand. Bushaltes liggen op loopafstand. 

Wageningen is dankzij de centrale ligging in het land, de aan-

wezigheid van de universiteit, haar ligging in de Food Valley 

regio en de relatief korte afstand tot een aantal grotere steden 

zoals Arnhem, Utrecht en Ede, een aantrekkelijke vestigings-

plaats voor het bedrijfsleven. Dit geldt met name voor bedrijven 

in de sectoren bio-science, bio-informatica, duurzame energie, 

nieuwe agrarische producten en humane gezondheid. Bedrijven 

die zich hier vestigen worden onderdeel van een netwerk van 

bedrijven en kennisinstellingen binnen Wageningen en de Food 

Valley regio.

8.2  Biopartner Center Wageningen, Wageningen

Op 5 januari 2010 zijn de aandelen van Biopartner Center 

Wageningen B.V. overgegaan naar de Certificaathouders van 

Kadans Biopartner N.V., en daarmee is de zeggenschap over het 

bedrijfsgebouw Biopartner Center Wageningen verkregen. 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van het 

vastgoedobject weergegeven. 

Het Biopartner Center Wageningen fungeert vanaf haar start in 

2001 als katalysator en incubator voor kennisintensieve bedrijven 

en instellingen in de Food Valley. De doelstelling was om star-

tende en reeds gevestigde ondernemingen zo flexibel mogelijke 

huisvesting te bieden. In Biopartner Center Wageningen vinden 

ondernemers een vruchtbare voedingsbodem voor succes waarbij 

men kennis en faciliteiten kan delen met collega’s. 

Het Biopartner Center Wageningen beschikt over circa 7.400 m2 

kantoren, laboratoria en ruimten voor research & development en 

(pilot-)productie. De ruimten in het Center zijn multifunctioneel 

inzetbaar. Het gebouw is flexibel indeelbaar en kan relatief 

eenvoudig aan de wensen van huurders worden aangepast. Het 

gebouw is uitgerust met een state-of-the-art IT-infrastructuur. 

Belangrijke redenen voor een bedrijf om zich te vestigen in het 

Biopartner Center Wageningen zijn:

-  de nabijheid van de universiteit;

-  de aanwezigheid van de combinatie van laboratoria, kantoren, 

 maar ook een proeffabriek en andere multifunctionele ruimten;

-  de aanwezigheid van gerenommeerde partijen actief in de life 

 sciences; 

- het specifieke op de branche gerichte serviceniveau;

- de flexibiliteit in huisvesting;

- de huisvesting is custom made. 

Kerngegevens Biopartner Center Wageningen, Wageningen

Adres:  Nieuwe Kanaal 7, 6709 PA Wageningen

Erfpacht:  erfpacht t/m 18 oktober 2040 

Canon: ? 68.000,- per jaar, jaarlijks geïndexeerd

Oppervlakte perceel:   10.000 m2

Verhuurbaar vloeroppervlak:   7.400 m2

Huurders:  8 huurders 

Jaarhuur: ? 1.070.249 (2014)

Leegstand:  ? 291.784 (2014)

Resterende looptijd huurcontracten:  ca. 5 jaar* 

Indexering:  jaarlijks 

Garanties:  individuele garanties

Taxatiewaarde: ? 10.950.000 k.k. (waarde per 31 december 2013) 

*  Voor correctie van de onverhuurde ruimten bedraagt de gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomst circa drie jaar.

8  Objecten
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Huursituatie

Vanuit haar functie als incubator is de voormalige eigenaar 

kortlopende huurovereenkomsten aangegaan, daar startende 

bedrijven baat hebben bij flexibiliteit in de huisvesting. De 

afgelopen jaren heeft de Manager diverse huurcontracten ver-

lengd. De gemiddelde resterende huurtermijn bedraagt derhalve 

momenteel circa vijf jaar*. Het leegstandspercentage is sinds 

de aankoop van het Biopartner Center Wageningen vrijwel nihil 

geweest maar is sinds het vertrek van FrieslandCampina naar 

Wageningen Campus wel aanwezig. De Manager heeft hierop 

ingespeeld door twee zittende huurders te faciliteren in hun 

huisvestingsbehoefte waardoor reeds een kwart van de leegstand 

is opgevuld. De Manager zal zich blijvend blijven inzetten om 

nieuwe huurcontracten af te sluiten met een langere looptijd.

Huurprijzen

De markthuurwaarde voor het Biopartner Center Wageningen ligt 

op een substantieel hoger niveau dan voor reguliere kantoor-

ruimte gebruikelijk is. Dit is met name gelegen in een hoger 

voorzieningenniveau door huurder specifieke wensen die in deze 

branche gebruikelijk zijn. Hierbij valt te denken aan onder meer 

specifieke luchtbehandeling, hoge capaciteit van installaties en 

de aanwezigheid van laboratoria met daarin o.a. laboratorium-

meubilair en zuurkasten. Vanwege de huurder specifieke inves-

teringen en de aard van de gevestigde bedrijven is overigens een 

lage mutatiegraad te verwachten. 

Markthuren van vergelijkbare hoogwaardige kantoorgebouwen 

in de regio begeven zich tussen de e 120 en e 140 per m2. 

De huurwaarde van het gebouw Nieuwe Kanaal is voor de 

kantoorfunctie door de taxateur becijferd op e 115 per m2. 

De werkelijke huur bedraagt echter e 180 per m2. Deze prijs is 

dus de gemiddelde huurprijs van zowel kantoor- als volledig 

ingerichte laboratoriumruimten. Deze meerhuur is grotendeels 

het gevolg van de investering in specifieke voorzieningen. 

Taxatiewaarde

Het gebouw is op 22 november 2013 getaxeerd door DTZ 

Zadelhoff. De marktwaarde in verhuurde staat is getaxeerd 

op e 10.950.000 kosten koper. Deze waarde is in de jaarcijfers 

2013 opgenomen.

Biopartner Center Wageningen Verhuurbaar Ingangsdatum  Expiratiedatum    Vergoeding 
Huurder  vloeroppervlak huurovereenkomst  huur  Jaarhuur 2014  huurder specifiek 

Dyadic Nederland  871 01-09-2007 31-12-2018 e 184.000 n.v.t.

Expressive Research  630 07-04-2003 31-12-2016 e 120.686 e 16.260

Micreos  1.027 01-05-2006 31-12-2019 e 175.840 n.v.t.

Nuplex  570 01-04-2006 31-12-2021 e 128.404 n.v.t.

CleanLight  31 01-06-2007 31-03-2015 e 4.155 n.v.t.

Kikkoman  88 01-09-2007 31-08-2015 e 26.964 e 16.380

Innosieve Diagnostics  156 01-11-2011 30-10-2016 e 46.623 n.v.t.

Foodcase  276 13-08-2012 31-07-2017 e 85.000 n.v.t.

Invulling leegstand 2014 (aanname)  1.662   e 265.936 n.v.t.

Invulling leegstand 2015 e.v (aanname)  2.089   e 0  n.v.t.

  7.400   e 1.037.609 e 32.640

*  Voor correctie van de onverhuurde ruimten bedraagt de gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomst circa drie jaar.
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8.3  Ten Houtengebouw, Wageningen

Het Ten Houtengebouw is als tweede object toegevoegd aan de 

portefeuille van Kadans Biopartner N.V. Het gebouw aan Binnen-

haven 5 werd voorheen gebruikt door Wageningen Universiteit 

en is in 2011 geheel herontwikkeld en uitgebreid ten behoeve 

van de huisvesting van Blgg. Blgg Groep heeft de activiteiten 

van al haar dochterondernemingen op deze locatie in Wageningen 

gecentraliseerd. 

Blgg is al ruim 80 jaar actief in grond- en gewasonderzoek voor 

de land- en tuinbouw en is marktleider binnen haar vakgebied. 

Als onafhankelijk laboratorium speelt het bedrijf met monster-

name, analyse en advies een belangrijke rol bij het verbeteren 

van de productie en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw, 

glasbouw en tuinbouw. In tal van landen beschikt Blgg reeds 

over vestigingen of samenwerkingsverbanden.

De perceel grootte bedraagt 23.145 m2, waarvan 17.575 m2 

bestemd is voor Blgg. Het onbebouwde resterende deel is vrij 

van huur of gebruik en kan in de toekomst ontwikkeld of verkocht 

worden. De huisvesting ten behoeve van Blgg heeft een verhuur-

baar oppervlak van circa 11.000 m2. Er zijn 118 parkeerplaatsen 

op het terrein.

Huursituatie

Blgg Groep is een 15-jarige huurovereenkomst aangegaan met 

ingangsdatum 1 maart 2011. Zodoende resteert per 1 februari 

2014 een looptijd van ca. 12,1 jaar.

Huurprijzen

De initiële huurprijs van Blgg komt neer op ongeveer e 120 per m2 

per jaar. De huurwaarde voor soortgelijke kantoorruimten ligt 

momenteel tussen de e 120 en e 125 per m2 per jaar en voor 

normale bedrijfsruimten tussen de e 50 en e 80 per m2 per jaar. 

De markthuurwaarde wordt door de taxateur geschat op e 1.041.335, 

wat fors lager is dan de huurinkomsten. De reden hiervoor is dat 

de overeengekomen huurprijs tevens een vergoeding bevat voor de 

huurder specifieke gebouwinstallaties en –voorzieningen die voor 

rekening van de eigenaar in het gebouw aangebracht zijn. Boven-

dien is er hier geen sprake van gewone bedrijfsruimten, maar van 

specifieke hoogwaardige bedrijfsruimten.

Taxatiewaarde

Op 22 november 2013 is het gebouw door DTZ Zadelhoff 

getaxeerd op e 15.900.000 kosten koper.

De aankoopprijs van het Ten Houtengebouw bedroeg voor 

Kadans Biopartner N.V. e 15.400.000 vrij op naam. 

Kerngegevens Ten Houtengebouw, Wageningen

Adres:  Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

Erfpacht/eigen grond:  eigen grond 

Oppervlakte perceel:  23.145 m2 

Verhuurbaar vloeroppervlak:  11.000 m2 

Huurder:  Blgg Groep B.V., met ingang van 1 maart 2011

Jaarhuur: ? 1.453.000 (excl. btw) (2014)

Resterende looptijd huurcontract:  12,1 jaar per 1 februari 2014

Indexering:  jaarlijks, per 1 januari 

Parkeren:  118 parkeerplaatsen op eigen terrein 

Taxatiewaarde: ? 15.900.000 k.k. (waarde per 31 december 2013)

Ten Houtengebouw, Wageningen Verhuurbaar Ingangsdatum  Expiratiedatum    Vergoeding 
Huurder  vloeroppervlak huurovereenkomst  huur  Jaarhuur 2014  huurder specifiek 

BLGG AgroXpertus  11.000 01-03-2011 29-02-2026 e 1.453.112 n.v.t.



P ro s p e c t u s  Ka da ns  B i o p a r t ne r  N . V.   D e rde  E m i s s i e 2 82 8

8.4  Novio Tech Campus

Met meer dan 160.000 inwoners is Nijmegen de 10e gemeente 

van Nederland. Het ligt centraal ten opzichte van belangrijke 

economische regio’s als de Randstad, Noord-Brabant en het 

Ruhrgebied. Van de relatief jonge beroepsbevolking heeft meer 

dan 50 procent een hogere opleiding gevolgd.

Nijmegen beschikt over een eigen universiteit, de Radboud 

Universiteit, evenals een hogeschool en het Universitair Medisch 

Centrum St Radboud. Naast het UMC kent Nijmegen nog een 

eigen streekziekenhuis en een gespecialiseerd ziekenhuis. 

De gezondheidszorgsector is als zodanig één van de grotere 

werkgevers in Nijmegen, niet in de laatste plaats vanwege de 

vele bedrijven actief in de medische technologie. Gegeven de 

aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen, het kennis-

intensieve bedrijfsleven en het structurele tekort aan geschikte, 

hoogwaardige huisvesting voor deze partijen, is de Novio Tech 

Campus tot stand gekomen. 

Bij de ontwikkeling van de Novio Tech Campus speelt Kadans 

Vastgoed een belangrijke rol. In samenwerking met de gemeente 

Nijmegen, de provincie Gelderland, ontwikkelingsmaatschappij 

Oost Nederland en NXP heeft Kadans Vastgoed medio september 

een samenwerkingsovereenkomst getekend. De genoemde partijen 

hebben hierin diverse afspraken gemaakt die er toe zullen leiden 

dat de Novio Tech Campus zal uitgroeien tot een volwassen 

campus. De diverse overheidspartijen zullen hiervoor gezamenlijk 

ruim e 10 miljoen investeren. Daarnaast zal er aan de rand van 

de campus een nieuw NS-Station worden geopend waardoor de 

bereikbaarheid van de campus sterk wordt verbeterd. 

De Novio Tech Campus wordt een zelfbewuste campus, waar be- 

drijven zich vestigen die weten dat ze in de voorste gelederen 

van de health- en halfgeleiderontwikkelingen actief zijn. De 

campusontwikkeling zal worden ondersteund door de aanwezig-

heid van Novio Tech Campus B.V. Deze campusorganisatie richt 

zich op het aantrekken van nieuwe bedrijven, het ontwikkelen 

van gebouwen en het verkopen van gronden. Dit gebeurt 

allemaal in nauwe samenspraak met de partners uit de samen-

werkingsovereenkomst. 

De Novio Tech Campus kenmerkt zich door drie kernwaarden:

‘Waar innovaties werken’ 

Novio Tech Campus vormt voor de semiconductor-, life sciences- 

en healthbedrijven de logische vestigingsplaats als gezocht 

wordt naar een omgeving waar gewerkt wordt aan het versnellen 

van ontwikkelingen. De campus biedt een omgeving waarbinnen 

veel kennis aanwezig is van het ontwerpen van uitvoerbare en 

betrouwbare productieprocessen in markten waarin dit bij uitstek 

van belang is. De campus biedt de faciliteiten die hiervoor nodig 

zijn en maakt het tot de plek waar nieuwe toepassingen in 

productie gaan. 

‘Delen is groeien’

Bedrijven kunnen kennis en faciliteiten op de campus delen, 

om daarmee zelf ook te groeien. Gespecialiseerde bedrijven, 

waaronder NXP, zorgen met hun samenwerking op de Novio Tech 

Campus voor een bundeling van het in Nijmegen en omstreken 

aanwezige aanbod van faciliteiten. De campusorganisatie treedt 

daarbij op als katalysator.

‘Knowledge based – production driven’

De identiteit van de campus kenmerkt zich door ‘kennis van 

zaken’. Professionals in de semiconductor-, health- en life 

sciencessector vinden elkaar op de Novio Tech Campus.

Volop ruimte

Het hart van de eerste fase van de campusontwikkeling vormt 

het Gebouw M. In dit bedrijfsverzamelgebouw kunnen bedrijven 

kantoorruimten, laboratoriumfaciliteiten en cleanrooms huren. 

Daarnaast is er ook volop ruimte voor bedrijven om zich zelf-

standig te vestigen. Via het parkmanagement zijn alle partijen 

op de Novio Tech Campus onderdeel van de ‘community’ waardoor 

ze gebruik kunnen maken van een uitgebreid kennisnetwerk en 

alle beschikbare faciliteiten op de campus.

Zie tevens www.noviotechcampus.com voor meer informatie.
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Kerngegevens Gebouw M, Nijmegen

Adres:  Transistorweg 5, 6534 AT Nijmegen

Erfpacht/eigen grond:  erfpacht, ca. ? 70.038 per jaar

Oppervlakte perceel:  3.940 m2 

Bouwjaar/renovatie:  geheel gerenoveerd per 1 januari 2014

Verhuurbaar vloeroppervlak:  8.200 m2 

Huurders:  8 huurders, waaronder een dochteronderneming van het UMC St Radboud

Huurwaarde: ? 1.250.000 (excl. btw) (2014)

Looptijd huurcontracten:  4,5 jaar gemiddeld

Parkeerplaatsen:  150 parkeerplaatsen

Garantie:  Kadans Vastgoed B.V. garandeert een gemiddeld huurinkomstenniveau van 

 ? 1.125.000 (90%) voor de duur van vijf jaren 

Taxatiewaarde: ? 14.200.000 k.k. (waarde per 31 december 2013)

8.5  Gebouw M op Novio Tech Campus, Nijmegen

Gebouw M zal als derde object aan de portefeuille van Kadans 

Biopartner N.V. worden toegevoegd. Het gebouw werd voorheen 

door NXP gebruikt als onderzoekscentrum. Echter, door de 

veranderende technieken in de halfgeleiderindustrie heeft het 

centrum haar functie voor NXP verloren. Kadans heeft hierop 

ingespeeld door het object van NXP over te nemen waarna 

het grondig is gerenoveerd. Er zijn nu hoogwaardige kantoor- 

en laboratoriumruimten beschikbaar voor verhuur aan kennis-

intensieve bedrijven en instellingen. 

Naast Gebouw M zal eind 2014 een nieuw NS-Station worden 

geopend. Samen met de nieuwe campusentree wordt de ontsluiting 

en bereikbaarheid van Gebouw M en de Novio Tech Campus 

hierdoor sterk verbeterd.

Huursituatie

Bij aankoop zal Gebouw M verhuurd worden aan acht partijen. 

Een dochteronderneming van het UMC St Radboud is hiervan ver-

reweg de grootste. Daarnaast zijn er met o.a. SMB Life Sciences, 

Novio Tech Campus, Urogyn, Lead Pharma en Fluke huurover-

eenkomsten gesloten. De gemiddeld gewogen looptijd van de 

huurcontracten bedraagt ca. 4,5 jaren.

Als initiatiefnemer van het fonds heeft Kadans Vastgoed een 

groot vertrouwen in de ontwikkeling van Gebouw M en de Novio 

Tech Campus. Ter ondersteuning hiervan zal Kadans Vastgoed 

voor de exploitatie van Gebouw M een huurgarantie verstrekken. 

Gedurende de eerste vijf jaren zal Kadans garant staan voor een 

minimaal huurinkomstenniveau van 90% van de te verwachten 

huurinkomsten van dit gebouw. 

Taxatiewaarde

Op 22 november 2013 is Gebouw M door DTZ Zadelhoff getaxeerd 

op een waarde van e 14.200.000,- kosten koper. Het object zal 

tegen e 12.500.000,- in de portefeuille van Kadans Biopartner 

N.V. worden opgenomen hetgeen betekent dat de aankoop ge-

schiedt met een discount van ca. 13,5%.

Gebouw M, Nijmegen Verhuurbaar Ingangsdatum  Expiratiedatum    Vergoeding 
Huurder  vloeroppervlak huurovereenkomst  huur  Jaarhuur 2014  huurder specifiek 

SMB Life Sciences  3.804 01-09-2013 31-08-2018 e 761.000 n.v.t.

Lead Pharma Holding  557 01-09-2013 31-08-2018 e 107.573 n.v.t.

Fluke Nederland  133 01-12-2013 30-11-2016 e 29.750 n.v.t.

Business Cluster Semiconductors  19 01-01-2014 31-12-2014 e 3.500 n.v.t.

Urogyn   526 06-10-2013 05-10-2018 e 112.000 n.v.t.

Echo Pharmaceuticals  28 13-12-2013 05-10-2018 e 3.360 n.v.t.

Novio Tech Campus   62 01-11-2013 31-10-2018 e 7.684 n.v.t.

Huurgarantie Kadans Vastgoed                     e 100.133 n.v.t.

Leegstand  3.087                         

  8.216   e 1.125.000
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9.1  Juridische structuur

De structuur van Kadans Biopartner kan 

als volgt schematisch worden weergegeven. 

Kadans Biopartner wordt gevormd door de gezamenlijkheid 

van Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner, Kadans 

Biopartner N.V. en Kadans Biopartner Projecten B.V.

9.2  Kadans Biopartner N.V.

Op 23 augustus 2000 werd Biopartner Center Wageningen B.V. 

opgericht als een besloten vennootschap als bedoeld in artikel 

2:64 Burgerlijk Wetboek. Op 18 december 2009 is de naam 

statutair gewijzigd in Kadans Biopartner B.V. Overname van 

de vennootschap heeft plaatsgevonden op 5 januari 2010. 

Ingevolge de wet “vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht” 

heeft de directie na goedkeuring door de Raad van Commis-

sarissen, aandeelhouders en certificaathouders besloten de 

rechtsvorm te wijzigen van Besloten Vennootschap in Naamloze 

Vennootschap. Deze statutaire omzetting heeft plaatsgevonden 

op 19 september 2013. 

De N.V. is statutair gevestigd te Wageningen en ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder 

nummer 09113198. Voor de statuten van de N.V. wordt verwezen 

naar Bijlage B. De N.V. heeft geen werkzame personen in dienst. 

Het doel van de N.V. is het beleggen van vermogen in effecten 

en andere vermogenswaarden met toepassing van het beginsel 

van risicospreiding, teneinde de aandeelhouders van de 

vennootschap in de opbrengst te doen delen (zie artikel 2 

van de statuten van de N.V. in Bijlage B). 

Een Naamloze Vennootschap is een rechtspersoon met een in 

overdraagbare Aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De 

Aandeelhouder in een naamloze vennootschap is niet persoonlijk 

aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap en is 

niet gehouden om boven het bedrag dat op het Aandeel behoort 

te worden gestort, bij te dragen in de verliezen. Dit is van over-

eenkomstige toepassing op de Certificaathouder.

Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. bedraagt e 2.500.000 

en is verdeeld in 2.500.000 Aandelen van elk nominaal e 1. 

Hiervan zijn 1.514.700 Aandelen van e 1 geplaatst en volgestort, 

zodat het totale geplaatste aandelenkapitaal thans e 1.514.700 

bedraagt. Ten behoeve van onderhavige Emissie zullen 550.000 

nieuwe Aandelen worden uitgegeven en geplaatst tegen een 

koers van e 10. Doordat de uitgifteprijs bij Emissie boven de 

nominale waarde van de Aandelen ligt, ontstaat er na Emissie 

een agioreserve. 

Er zijn uitsluitend gewone Aandelen uitgegeven, dat wil zeggen 

dat er geen aandelen zijn met bijzondere zeggenschap- of winst-

9  Juridische aspecten

ontwikkelings-
overeenkomst

Certificaathouders

Stichting
Administratiekantoor

Kadans Biopartner
Kadans Biofacilities B.V.

Biopartner Center
Wageningen

Gebouw M
Nijmegen

Kadans Biopartner
Projecten B.V.

Ten Houtengebouw
Wageningen

Raad van Commissarissen

Kadans Biopartner N.V.

directie

directie
managementovereenkomst

toezicht

fbi status

(exploitatie)

Kadans Biofacilities II B.V.

aankoop omstreeks
1 februari 2014(ontwikkeling)

Gebouw M
Nijmegen



P ro s p e c t u s  Ka da ns  B i o p a r t ne r  N . V.   D e rde  E m i s s i e 3 1

rechten. De N.V. is niet beursgenoteerd. Een beursnotering 

wordt op korte termijn niet voorzien doch voor de toekomst 

niet uitgesloten. Een regelmatige of levendige handel in de 

(Certificaten van) Aandelen van de N.V. wordt niet voorzien. 

De Aandelen luiden aan toonder en zijn alle uitgegeven aan 

het SAK die optreedt als enig Aandeelhouder van de N.V. 

(zie paragraaf 9.3). Het SAK oefent in die hoedanigheid het 

stemrecht op de Aandelen uit.  

De Manager is bij de overname van de vennootschap op 5 januari 

2010 benoemd tot enige bestuurder van de N.V. De algemene 

vergadering van Aandeelhouders besluit over benoeming, 

schorsing en ontslag van de bestuurders van de N.V. De ver-

gadering van Certificaathouders heeft bepaalde rechten met 

betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering 

van Aandeelhouders omtrent ontslag en benoeming van het 

bestuur van de N.V. (zie paragraaf 9.4).

Het boekjaar van de N.V. is gelijk aan een kalenderjaar. Jaarlijks 

wordt ten minste één algemene vergadering van Aandeelhouders 

gehouden. De jaarvergadering vindt plaats binnen zes maanden 

na afloop van elk boekjaar. In de jaarvergadering wordt onder 

meer de jaarrekening vastgesteld. Het besluit van de algemene 

vergadering van Aandeelhouders tot goedkeuring van de jaar-

rekening van de N.V. is afhankelijk van het besluit hieromtrent 

van de vergadering van Certificaathouders.

De fiscale jaarwinst van de N.V. dient met inachtneming van de 

wettelijke en statutaire bepalingen binnen acht maanden na 

het einde van elk boekjaar uitgekeerd te worden. De rechten 

tot ontvangst van uitkeringen (vordering tot uitkering van 

dividenden) vervallen door verloop van vijf jaar na de datum 

van betaalbaarstelling. De betaalbaarstelling van uitkeringen 

aan de Certificaathouders wordt aangekondigd aan het adres 

van elke Certificaathouder als opgenomen in het door het SAK 

aangehouden register.

Zowel het bestuur van de N.V. als het SAK (als enig Aandeel-

houder) kan een algemene vergadering van Aandeelhouders 

bijeenroepen. Nadat een Raad van Commissarissen is benoemd, 

kan ook de Raad van Commissarissen een algemene vergadering 

van Aandeelhouders bijeenroepen. Verder roept het SAK een ver-

gadering van Certificaathouders bijeen indien Certificaathouders, 

tezamen ten minste 25% van het aantal uitstaande Certificaten 

vertegenwoordigende, het bestuur van het SAK daarom verzoeken 

onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De termijn van 

oproeping van een vergadering van Aandeelhouders van de N.V. 

bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en 

de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet meegerekend. 

De algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de bevoegd-

heid te besluiten tot uitgifte van Aandelen als ook de voor-

waarden, waaronder de uitgifteprijs, van zulk een uitgifte vast 

te stellen. Deze bevoegdheid is in de akte van oprichting van de 

N.V. voor een periode van vijf jaar gedelegeerd aan de Manager 

en kan in de algemene vergadering van Aandeelhouders elk jaar 

met een periode van vijf jaar worden verlengd. Behoudens 

bijzondere omstandigheden hebben Certificaathouders een voor-

keursrecht op Certificaten, die door het SAK voor nieuwe Aandelen 

zullen worden uitgegeven. Van bijzondere omstandigheden is 

sprake indien Certificaten worden uitgegeven tegen inbreng in 

natura (bijvoorbeeld door de inbreng van een vastgoedobject). 

Bij een Emissie van Certificaten hebben Certificaathouders een 

voorkeursrecht als hiervoor beschreven. Bij tussentijdse ver-

handeling worden Certificaathouders, die hebben aangegeven 

interesse te hebben om additionele Certificaten te kopen, met 

voorrang behandeld ten opzichte van derden die Certificaten 

wensen te kopen.

Uitgangspunt bij het recht van voorkeur op nieuw uit te geven 

Certificaten is dat Certificaathouders (I) bij de toewijzing van 

Certificaten in alle opzichten voorrang hebben op derden en (II) 

naar rato van hun bezit aan Certificaten een recht van voorkeur 

ten opzichte van de andere Certificaathouders hebben. In het 

geval dat de Certificaathouders inschrijven voor meer Certificaten 

dan voor de Emissie beschikbaar zijn, worden de uit te geven 

Certificaten toegewezen aan de Certificaathouders naar verhouding 

van het bezit aan Certificaten, waarbij afronding naar het 

dichtstbij gelegen gehele aantal Certificaten plaatsvindt. 

Certificaathouders zullen nooit meer Certificaten krijgen 

toegewezen dan het aantal waarvoor is ingeschreven.

De N.V. mag Aandelen en Certificaten verkrijgen, met inachtneming 

van de wettelijke en statutaire beperkingen. De bevoegdheid te 

beslissen over een eventuele inkoop van Aandelen en Certificaten 

is op grond van de statuten van de N.V., gevolgd door een besluit 

van de algemene vergadering van Aandeelhouders, voor achttien 

maanden gedelegeerd aan de Manager, en het voornemen bestaat 

om in de jaarvergadering van de N.V. die bevoegdheid telkens 

opnieuw voor eenzelfde periode te delegeren. Het nominale 

bedrag van de Aandelen en Certificaten die de N.V. houdt, mag 

niet meer dan 10% van het nominale bedrag van het geplaatste 

kapitaal bedragen, onder de voorwaarde dat de N.V. voor de ver-
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krijging over voldoende vrije reserves beschikt. In de algemene 

vergadering van Aandeelhouders kan voor de Aandelen die de 

N.V. houdt, geen stem worden uitgebracht. De bevoegdheid 

om te beslissen over een eventuele verkoop van Aandelen en 

Certificaten die de N.V. houdt, komt toe aan de Manager. De N.V. 

is een closed-end beleggingsinstelling en heeft niet de plicht om 

op aanvraag van de Certificaathouder Certificaten in te kopen.

Besluiten tot wijziging van de statuten en beëindiging van 

Kadans Biopartner worden genomen door de algemene vergade-

ring van Aandeelhouders. Wanneer aan de algemene vergadering 

een voorstel tot statutenwijziging of tot beëindiging van Kadans 

Biopartner wordt gedaan, wordt daarvan melding gedaan bij de 

oproeping tot de algemene vergadering van Aandeelhouders. 

Ingeval van beëindiging, geschiedt vereffening door de bestuur-

ders van de N.V. tenzij de algemene vergadering van Aandeel-

houders anders beslist. Hetgeen na voldoening van alle verplich-

tingen van de N.V. aan vermogen overblijft wordt op de Aandelen 

uitgekeerd.

Voor elke overdracht van Aandelen dan wel Certificaten is 

goedkeuring van de Manager nodig op grond van de in de 

Administratievoorwaarden (artikel 2 van Bijlage E) van toe-

passing verklaarde blokkeringsregeling van Aandelen in de N.V. 

Die goedkeuring dient onder meer om te waarborgen dat de 

status van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling gehandhaafd 

blijft. Goedkeuring wordt in geen geval verleend indien door de 

overdracht de status van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling 

in gevaar komt. Voor de eisen die worden gesteld aan de 

kwaliteit van de Certificaathouders in verband met de status 

van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling, wordt verwezen 

naar paragraaf 13.1.

De Manager beslist omtrent de aan- en verkoop van Objecten. 

Indien en zolang als een Raad van Commissarissen is benoemd, 

is het aannemen van een voorstel tot aan- en verkoop van 

Objecten afhankelijk van de goedkeuring door de Raad van 

Commissarissen. 

9.3  Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner (SAK) 

Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner (SAK) is 

een stichting in de zin van artikel 2:285 Burgerlijk Wetboek, 

opgericht op 5 januari 2010. Voor de statuten van het SAK 

wordt verwezen naar Bijlage D. Het SAK is statutair gevestigd 

te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

voor Centraal Gelderland onder nummer 09207282. 

Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en met 

behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten 

vermeld doel tracht te verwezenlijken. Het statutaire doel van 

het SAK is het beheren en administreren van de Aandelen (zie 

artikel 2 van de statuten in Bijlage D).

Alle Aandelen Kadans Biopartner N.V. worden vanaf Aanvangs-

datum gehouden door het SAK en het SAK heeft voor elk aan 

de Certificaathouders uitgegeven Certificaat één Aandeel. De 

Certificaathouders zijn gerechtigd tot alle economische rechten 

die zijn verbonden aan de door het SAK gehouden Aandelen 

waarvoor aan hen Certificaten zijn uitgegeven.

Buiten het geval van royement van Certificaten is het SAK niet 

bevoegd om Aandelen te vervreemden, te verpanden of anders-

zins te bezwaren met een beperkt recht. Er rust een pandrecht 

op het deel van de Aandelen Kadans Biopartner N.V. dat Kadans 

Vastgoed B.V. destijds heeft verkregen en vervolgens heeft 

gecertificeerd via het SAK. Begunstigden van deze verpanding 

zijn de voormalige aandeelhouders van de vennootschap. De 

overige Certificaathouders ondervinden geen nadeel van deze 

verpanding.

Het SAK houdt een register bij met de gegevens van de Certifi-

caathouders, waaronder het aantal door elk van hen gehouden 

Certificaten. Verder draagt het SAK zorg voor de uitkeringen aan 

de Certificaathouders. Alle kennisgevingen aan Certificaathouders 

worden schriftelijk gedaan aan het adres als opgenomen in het 

door het SAK aangehouden register. De Certificaathouders dragen 

de verantwoordelijkheid om wijzigingen in hun adresgegevens 

tijdig aan het SAK te berichten. Bij overlijden van een Certificaat-

houder berichten de erfgenamen zo spoedig mogelijk het SAK.

De Certificaathouders hebben het recht te worden uitgenodigd 

- en zullen worden uitgenodigd - voor de algemene vergadering 

van Aandeelhouders van de N.V., die vergadering bij te wonen en 

daarin het woord te voeren. De vergadering van Certificaathouders 

heeft een aantal rechten met betrekking tot besluitvorming 

omtrent bepaalde onderwerpen in de algemene vergadering van 

Aandeelhouders. Verwezen wordt naar paragraaf 9.4.

Het bestuur van het SAK is bevoegd te besluiten tot wijziging 

van de statuten van het SAK en de Administratievoorwaarden, 

als ook tot ontbinding van het SAK. Deze besluiten kunnen 

slechts worden genomen na goedkeuring door de vergadering 

van Certificaathouders.
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Vereffening van het SAK geschiedt door de bestuurder. Indien 

het SAK Aandelen houdt, worden de daartegenover uitstaande 

Certificaten ingetrokken en de Aandelen aan de desbetreffende 

Certificaathouders overgedragen tenzij de taak van het SAK 

aan een andere instelling wordt overgedragen, in welk geval de 

door het SAK gehouden Aandelen worden overgedragen aan die 

instelling.

Het bestuur van het SAK wordt gevormd door de Manager. Het 

SAK noch het bestuur van het SAK ontvangt enige vergoeding. 

Kosten die het SAK maakt in de uitoefening van haar functie 

worden gedragen door de N.V.

9.4 De Certificaathouders en vergadering van

 Certificaathouders

Certificaathouders kunnen deelnemen in de N.V. door het ver-

werven van Certificaten. Hierdoor verkrijgt de Certificaathouder 

onder meer de rechten als beschreven in de statuten van het SAK 

en de Administratievoorwaarden, opgenomen als Bijlage D en E.

Tenminste één keer per jaar, direct voorafgaand aan de jaar-

vergadering van de N.V., wordt een vergadering van Certificaat-

houders gehouden. De vergadering van Certificaathouders heeft 

onder meer ten doel de Certificaathouders te informeren en van 

gedachten te wisselen met het SAK, als enig Aandeelhouder 

van de N.V. Het SAK is op grond van de statuten van het SAK 

en de Administratievoorwaarden gehouden de aan de Aandelen 

verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen, dat de 

belangen van de N.V. en alle daarbij betrokkenen - waaronder 

de Certificaathouders - zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 

Elk Certificaat geeft recht op één stem in de vergadering van 

Certificaathouders.

De termijn van oproeping van een vergadering van Certificaat-

houders bedraagt ten minste veertien dagen. Het SAK roept ten 

minste één keer per jaar schriftelijk een vergadering van Certi-

ficaathouders bijeen. Verder roept het SAK een vergadering van 

Certificaathouders bijeen indien één of meer Certificaathouders, 

tezamen ten minste 25% van het aantal uitstaande Certificaten 

vertegenwoordigende, het bestuur van het SAK daarom verzoekt 

onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

De besluitvorming in de vergadering van Certificaathouders 

omtrent benoeming en ontslag van de Manager, de vaststelling 

van de jaarrekening van de N.V. en, acht tot tien jaar na 

Aanvangsdatum en nadien elke vijf jaar, de beëindiging van 

Kadans Biopartner is bepalend voor de besluitvorming over deze 

onderwerpen in de algemene vergadering van Aandeelhouders. 

Op grond van de statuten van het SAK en de Administratie-

voorwaarden is het SAK gehouden het stemrecht op de Aandelen 

uit te oefenen conform het besluit in de vergadering van 

Certificaathouders. Daarnaast heeft de vergadering van Certifi-

caathouders, indien een Raad van Commissarissen wordt of is 

benoemd, rechten met betrekking tot benoeming van één lid van 

de Raad van Commissarissen. De regelingen met betrekking tot 

besluiten omtrent vaststelling van de jaarrekening, (benoeming 

en) ontslag van de Manager, beëindiging van Kadans Biopartner 

en de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen 

worden hieronder samengevat.

Een Certificaat geeft recht op alle economische rechten die zijn 

verbonden aan het door het SAK gehouden Aandeel waarvoor het 

desbetreffende Certificaat is uitgegeven. De betaalbaarstelling 

van uitkeringen aan de Certificaathouders wordt aangekondigd 

aan het adres van elke Certificaathouder als opgenomen in het 

door het SAK aangehouden register. Er zijn geen rechten om een 

Certificaat in te wisselen tegen het onderliggende Aandeel.

Jaarrekening van de N.V.

Met betrekking tot goedkeuring van de jaarrekening van de N.V. 

geldt dat het besluit in de vergadering van Certificaathouders 

met een meerderheid van stemmen, bepalend is voor het besluit 

over dit onderwerp in de algemene vergadering van Aandeel-

houders van de N.V.

Ontslag Manager en nieuwe benoeming 

Indien de vergadering van Certificaathouders met ten minste 

twee derde meerderheid van de stemmen in een vergadering 

waarbij ten minste twee derde van de Certificaten aanwezig of 

vertegenwoordigd is besluit de Manager te ontslaan (en een 

nieuwe Manager te benoemen), zal dat besluit in de vergadering 

van Aandeelhouders van de N.V. worden genomen en wordt de 

Manager uit zijn functie ontheven (en een nieuwe manager 

benoemd). Is in de vergadering van Certificaathouders waarin 

ten minste twee derde van de stemmen vóór dit voorstel heeft 

gestemd minder dan twee derde van de Certificaten aanwezig 

of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken een nieuwe 

vergadering van Certificaathouders uitgeroepen waarin het 

besluit wordt genomen met twee derde meerderheid van de 

stemmen, mits ten minste een derde van de Certificaten aan-

wezig of vertegenwoordigd is. 



P ro s p e c t u s  Ka da ns  B i o p a r t ne r  N . V.   D e rde  E m i s s i e 3 4

In de volgende figuur is de beslissingsboom zoals hierboven 

beschreven, schematisch weergegeven. 

Beëindiging van Kadans Biopartner 

Kadans Biopartner is opgericht voor onbepaalde tijd en er is 

geen concrete periode voor ogen waarbinnen Kadans Biopartner 

zal worden ontbonden of anderszins een exit voor de Certificaat-

houders zal worden geboden. Verwacht wordt dat de looptijd van 

Kadans Biopartner langer zal zijn dan de acht tot tien jaar die in 

de vastgoedsector voor niet-groeifondsen gebruikelijk is.

Acht tot tien jaar na Aanvangsdatum evalueert de Manager de 

vastgoedportefeuille en performance(verwachting) van Kadans 

Biopartner. De Manager doet verslag van deze evaluatie in de 

vergadering van Certificaathouders, waarna zal worden gestemd 

over voortzetting of beëindiging van Kadans Biopartner. Stemt 

de meerderheid van de vergadering van Certificaathouders, 

waarin ten minste 50% van de Certificaten aanwezig of vertegen-

woordigd is, vóór het voorstel tot beëindiging dan is het besluit 

tot beëindiging van Kadans Biopartner in de vergadering van 

Certificaathouders bepalend voor het voorstel tot beëindiging 

van Kadans Biopartner in de algemene vergadering van Aandeel-

houders en wordt Kadans Biopartner beëindigd. De Manager zal 

er dan zorg voor dragen dat binnen een redelijke periode (circa 

twee jaar) het vermogen van Kadans Biopartner wordt vereffend 

en de Certificaathouders de slotuitkering ontvangen. Indien op 

de vergadering van Certificaathouders met gewone meerderheid 

is gestemd voor beëindiging van Kadans Biopartner als hierboven 

bedoeld terwijl niet ten minste 50% van de Certificaten aan-

wezig of vertegenwoordigd was dan wordt binnen vier weken een 

nieuwe vergadering van Certificaathouders uitgeroepen waarin 

het besluit opnieuw ter stemming wordt gebracht en met een 

gewone meerderheid wordt aangenomen mits ten minste een 

derde van de Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien in een vergadering van Certificaathouders waarin wordt 

gestemd over beëindiging van Kadans Biopartner en waarin 

wordt voldaan aan het quorumvereiste, door minder dan 50% 

maar door ten minste 25% van de Certificaten voor beëindiging 

is gestemd, dan is het SAK gehouden zich er voor in te spannen 

dat binnen een redelijke periode (circa twee jaar) andere beleg-

gers worden gevonden voor de desbetreffende Certificaten. De 

volgorde waarin deze Certificaten worden herplaatst bij andere 

beleggers zal door loting worden bepaald. Deze loting wordt 

georganiseerd door het SAK, en de Certificaathouders die dit 

betreft ontvangen op hun adres zoals bekend bij het SAK van tijd 

tot tijd een actueel overzicht van hun positie in die volgorde. 

Indien deze Certificaten niet alle zijn herplaatst vóór de maand 

mei van enig jaar dan worden de hier bedoelde Certificaten 

verhandeld met voorrang ten opzichte van de Certificaten die 

zijn aangemeld voor verhandeling in de maand mei van enig 

jaar. Het SAK zal zich er voor inspannen dat de verkoopprijs van 

de Certificaten gelijk zal zijn aan de ten tijde van de verkoop 

meest recent vastgestelde NAV. De Certificaathouders die van 

deze exit-mogelijkheid gebruik willen maken, dienen er evenwel 

mee in te stemmen dat een verkoop van hun Certificaten kan 

plaatsvinden tegen een lagere prijs dan bedoelde NAV, van ten 

laagste 90% van de ten tijde van de besluitvorming meest recent 

vastgestelde NAV. Voor de hier bedoelde overdracht van Certifi-

caten worden kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte van 

die kosten wordt verwezen naar paragraaf 9.7.

Nadat de eerste keer – acht tot tien jaar na Aanvangsdatum - in 

de vergadering van Certificaathouders is besloten tot voortzetting 

van Kadans Biopartner, zal de Manager elke vijf jaar nadien de 

vastgoedportefeuille en de positie van Kadans Biopartner evalu-

eren en daarvan verslag doen in de vergadering van Certificaat-

houders. Uiterlijk na verloop van telkens vijf jaar zal in de 

vergadering van Certificaathouders worden gestemd over beëin-

diging of voortzetting van Kadans Biopartner. Eerdergenoemde 

stemverhouding, quorumvereiste en de consequenties daarvan 

zijn van overeenkomstige toepassing op deze besluitvorming.

De directie van Kadans Biopartner is voornemens om in 2014 

het besluit over het verlengen van de eerste termijn van 8 tot 

10 jaar met minimaal vier jaar, voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering van Certificaathouders.

Benoeming en ontslag Manager

Stemming in de vergadering van Certificaathouders

2/3 van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd?

Ja
Stemming: Ontslag Manager?

> 2/3 voor:
Ontslag Manager

< 2/3 voor:
Aanblijven Manager

Nee
Stemming: Ontslag Manager?

> 2/3 voor:
Nieuwe vergadering

< 2/3 voor:
Aanblijven Manager

> 1/3 
vertegenwoordigd:

Ontslag Manager

< 1/3 
vertegenwoordigd:
Aanblijven Manager
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In onderstaand figuur is de beslissingsboom zoals hierboven 

beschreven, schematisch weergegeven. 

Een exit kan dan ook plaatsvinden door ontbinding van Kadans 

Biopartner, nadat alle Objecten - de gehele portefeuille ineens 

of in delen - zijn verkocht. Het liquidatieoverschot - hetgeen 

na voldoening van alle schulden van Kadans Biopartner N.V. is 

overgebleven - wordt dan uitgekeerd aan de Certificaathouders, 

naar rato van het bezit aan Certificaten.

Ook een beursnotering, fusie of overname kan tot een exit voor 

de Certificaathouders leiden. In dat geval is de opbrengst voor 

de Certificaathouders afhankelijk van de prijs die de Certificaten 

opleveren. Een dergelijke exit wordt thans nog niet voorzien, 

doch voor de toekomst niet uitgesloten.

Benoeming één lid van de Raad van Commissarissen

Nadat de algemene vergadering van Aandeelhouders heeft 

besloten tot benoeming van een Raad van Commissarissen, 

worden de voorzitter en één lid voorgedragen als ook benoemd 

door de algemene vergadering van Aandeelhouders. De vergade-

ring van Certificaathouders heeft eveneens het recht om één lid 

te benoemen. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit drie 

leden. Certificaathouders kunnen worden benoemd als lid van 

de Raad van Commissarissen.

Voor meer informatie over de Raad van Commissarissen wordt 

verwezen naar paragraaf 9.6.

9.5  De Manager

De Manager (Kadans Biofacilities B.V.) vormt het bestuur van 

de N.V. Onder de taken die de Manager uit dien hoofde verricht 

vallen onder meer:

- Het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten tot aan- 

 en verkoop van Objecten. Voor de aan- en verkoop van 

 Objecten is, nadat en zolang als een Raad van Commissarissen 

 is benoemd, de goedkeuring vereist van de Raad van 

 Commissarissen.

- Het voorbereiden en aangaan van Financieringen en het 

 verlenen van hypotheekrechten of andere zekerheidsrechten 

 op de Objecten.

- Het voorbereiden en sluiten van huurovereenkomsten ter 

 zake van Objecten.

-  Het administreren en invorderen van huurpenningen en 

 uitbetalen van dividenden voortvloeiend uit Objecten.

-  Het verrichten van betalingen die in het kader van het beheer 

 van het vermogen van Kadans Biopartner noodzakelijk of 

 gewenst zijn.

-  Het verrichten van dagelijks beheer van het vermogen van 

 Kadans Biopartner, waaronder begrepen het verrichten van 

 rechtshandelingen en het aangaan van verplichtingen ter zake.

- Het onderzoeken van de noodzaak of wenselijkheid om het 

 dagelijks beheer van het vermogen van Kadans Biopartner 

 over te laten aan ter zake gespecialiseerde derden en het 

 voorbereiden en het namens de N.V. of uit eigen naam 

 aangaan van deze overeenkomsten.

- Het verstrekken van alle inlichtingen omtrent Kadans 

 Biopartner aan Certificaathouders en derden, daaronder 

 begrepen toezichthoudende instanties, die op grond van 

 enige (wettelijke) verplichting dienen te worden verstrekt.

- Het optreden als aanspreekpunt voor de Certificaathouders 

 voor alle zaken omtrent Kadans Biopartner.

Kadans Biopartner en de Manager zijn op 5 januari 2010 een 

Managementovereenkomst aangegaan, waarin onder meer boven-

staande punten zijn overeengekomen. Voor deze Management-

overeenkomst wordt verwezen naar Bijlage C bij dit Prospectus. 

De Manager heeft geen rechten op vergoedingen anders dan in 

de Managementovereenkomst is bepaald.

Het aandelenkapitaal van Kadans Biofacilities B.V. is voor 95,3% 

in handen van Kadans Vastgoed B.V. en voor 4,7% van Jeff 

Gielen. Beide zijn zelfstandig bevoegd bestuurder van Kadans 

Biofacilities B.V. 

Na 8 tot 10 jaar wordt de positie van de portefeuille
en de N.V. geëvalueerd

Stemming in de vergadering van Certificaathouders

Meerderheid van de stemmen (> 50%) aanwezig of vertegenwoordigd?

Ja
Stemming: Beëindiging fonds?

25% - 50% voor:
Voortzetting

+ inspannings-
verplichting tot
herfinanciering

25% - 50%

< 25% voor:
Voortzetting

> 50% voor:
Ontbinding

Nee
Stemming: Beëindiging fonds?

> 50% voor:
Nieuwe vergadering

< 50% voor:
Voortzetting

> 1/3 
vertegenwoordigd:

< 1/3 
vertegenwoordigd:

Voortzetting

25% - 50% voor:
Voortzetting

+ inspannings-
verplichting tot
herfinanciering

25% - 50%

< 25% voor:
Voortzetting

> 50% voor:
Ontbinding



P ro s p e c t u s  Ka da ns  B i o p a r t ne r  N . V.   D e rde  E m i s s i e 3 6

De directie van Kadans Vastgoed B.V. wordt gevormd door 

Kadans Management B.V., die op haar beurt bestuurd wordt door 

(de persoonlijke vennootschappen van) Sindy van Hooijdonk, 

Wim Boers en Michel Leemhuis. Jeff Gielen vormt tezamen met 

Kadans Vastgoed het dagelijkse bestuur van Kadans Biofacilities 

B.V. Voor een nadere toelichting over de achtergrond en ervaring 

van de respectievelijke bestuurders wordt verwezen naar Hoofd-

stuk 5 Initiatiefnemers. 

9.6  Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit drie leden. 

Eén lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door 

de vergadering van Certificaathouders. De twee overige leden, 

waaronder de voorzitter, worden benoemd door de algemene 

vergadering van Aandeelhouders. Certificaathouders kunnen als 

lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd. Leden van 

de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een termijn 

van drie jaar. De taak van de Raad van Commissarissen bestaat 

uit het toezicht houden op het beleid van het bestuur van de 

N.V. en de algemene gang van zaken binnen Kadans Biopartner. 

De Raad van Commissarissen staat het bestuur, gevraagd en 

ongevraagd, met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van 

haar taak richt de Raad van Commissarissen zich op het belang 

van de N.V. en eventuele dochterondernemingen. De Raad van 

Commissarissen heeft de bevoegdheid een algemene vergadering 

van Aandeelhouders uit te roepen en om bestuurders te schorsen.

De Manager beslist omtrent de aan- en verkoop van Objecten. 

Indien en zolang als een Raad van Commissarissen is benoemd, 

is het aannemen van een voorstel tot aan- en verkoop van 

(additionele) Objecten afhankelijk van de goedkeuring door 

de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen van Kadans Biopartner N.V. bestaat 

uit de heren: drs. W.J.J.M. Luchtman, em. prof. ir. W.G. Keeris 

en ing. W.M.G. Knops.

Drs. Wim Luchtman (1940) studeerde Bedrijfseconomie en 

Accountancy aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie is 

hij begonnen bij Unilever, waar hij ruime bedrijfseconomische 

en organisatorische ervaring heeft opgedaan onder meer op 

de terrein van fusies en overnames, verslaglegging en sociaal 

beleid. Daarna is hij ruim acht jaar werkzaam geweest voor 

Van Nelle/Douwe Egberts/Sara Lee. Eerst als financieel directeur 

en vervolgens belast met strategisch beleid, fusies en overnames 

en diverse buy-outs. In 1990 werd de heer Luchtman financieel 

directeur van DSM en verantwoordelijk voor grote financierings-

operaties en beursintroducties in Nederland, de Verenigde Staten 

en Zwitserland. Sinds 1996 treedt hij op als onafhankelijk 

consultant voor onder meer KPN, PTT Post en Martinair. De heer 

Luchtman is tevens commissaris bij Dutch Space en was commis-

saris bij Stirling Motors, Vekomo en NedCar.

Em. prof. Ir. Willem Keeris (1942) studeerde bouwkunde/ 

architectuur aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft. 

Via functies bij de gemeente, aannemerij en projectontwikkeling 

en NEOM (later NOVEM), werd hij hoofd Beleggingen Onroerend 

Goed van de N.V. Pensioenverzekeringsmaatschappij DSM, PVM. 

Daar was hij verantwoordelijk voor een internationaal gespreide 

vastgoedbeleggingsportefeuille. Na een reorganisatie stapte hij 

over naar ABP Beleggingen Onroerend Goed, later verzelfstandigd 

tot Vesteda, waar hij portefeuillemanager Zuid-West Nederland 

werd. Na zijn deeltijdbenoeming in 1994 tot hoogleraar Vast-

goedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven/Faculteit 

Bouwkunde werd hij bij Vesteda Management B.V. beleids-

adviseur voor de directie. Van 1997 tot en met 2011 was Keeris 

Academic Director van de Tias Nimbas-opleiding Master of Real 

Estate. In 2000 werd Keeris voltijd hoogleraar Vastgoedbeheer, 

welke positie hij in 2004 verruilde voor die van visiting profes-

sor aan de Technische Universiteit Delft/Faculteit Bouwkunde 

bij Real Estate & Housing. Met ingang van het jaar 2008 is hij 

vervolgens tijdelijk aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool/

Management Economie Recht - Vastgoed & Makelaardij.

De heer ing. Will Knops (1945) heeft Werktuigbouw en 

Elektro-techniek gestudeerd aan de Hogere Technische School. 

Vanaf 1970 werkte hij vervolgens als organisatieadviseur bij 

Advies buro dr. ir. M.G. Ydo te Amsterdam. Aansluitend heeft 

hij 13 jaar in diverse commerciële functies gewerkt voor 

IBM Nederland en IBM Europa, waarna hij in 1985 in dienst 

is getreden bij Boer en Croon Interimmanagement. In die 

periode heeft hij diverse directiefuncties uitgeoefend, veelal 

in de IT-sector. Na deze periode van interim functies is de heer 

Knops toegetreden tot de directies van Volmac en Cap Gemini 

in Nederland en is hij lid van de Raad van Bestuur geweest 

van Debis Systemhaus (onderdeel van Daimler) in München/

Stuttgart en T-Systems te Bonn. Sinds 2002 is hij een tweetal 

jaren directeur geweest van Siemens België te Brussel. 

Momenteel is de heer Knops commissaris bij Dimensys (SAP 

consultancy) te ’s-Hertogenbosch. Verder is hij lid van de 

Maatschap Soetelieve (onroerend goed) te ‘s-Hertogenbosch.  

9.7  Overdracht van Certificaten

De N.V. biedt de mogelijkheid van tussentijdse toe- en uittreding 
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door verhandeling van Certificaten en (eventuele) inkoop van 

Certificaten door de N.V.

Ter waarborging van onder meer de status van fiscale beleggings-

instelling van de N.V. is elke overgang of overdracht van 

Certificaten onderworpen aan de goedkeuring van de Manager 

op grond van de in de Administratievoorwaarden (artikel 2 in 

Bijlage E) van toepassing verklaarde blokkeringsregeling. De 

Manager toetst elke aanvraag aan de voorwaarden die in dat 

verband zijn gesteld aan de kwaliteit van de houder van de 

Certificaten waaraan wordt overgedragen. Goedkeuring wordt in 

geen geval verleend indien door de overdracht de status van de 

N.V. als fiscale beleggingsinstelling in gevaar zou komen. Voor 

de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de Certificaat-

houders in verband met de status van de N.V. als fiscale beleg-

gingsinstelling, wordt verwezen naar paragraaf 13.1.

Elke verhandeling en Emissie van Certificaten vindt plaats door 

tussenkomst van de Manager. Certificaten kunnen uitsluitend 

worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste 

e 100.000 per belegger. Het is een Certificaathouder niet toege-

staan om Certificaten te verkopen indien de tegenwaarde van de 

door hem gehouden Certificaten daardoor minder dan e 100.000 

zou gaan bedragen, tenzij de Certificaathouder alle door hem 

gehouden Certificaten verkoopt en overdraagt.

(Potentiële) Certificaathouders dienen zich te realiseren dat 

er geen garantie is dat een regelmatige of levendige handel in 

Certificaten zal ontstaan, dat de mogelijkheid tot inkoop van 

Certificaten door de N.V. is beperkt en dat de N.V. als closed-end 

beleggingsinstelling niet de plicht heeft om op aanvraag van de 

Certificaathouder Certificaten in te kopen, dat de Certificaten 

niet ter beurze zijn genoteerd en dat er op dit moment geen 

voornemen bestaat de Certificaten in enige notering op te nemen. 

Een Certificaat in Kadans Biopartner N.V. is in beginsel een 

beperkt verhandelbare en mogelijk zelfs een illiquide belegging. 

Indien een verkopende Certificaathouder zelf een koper voor 

de te verhandelen Certificaten aandraagt, wordt de verkoop-

prijs voor de Certificaten tussen verkoper en koper onderling 

bepaald. Heeft een Certificaathouder een koper bereid gevonden 

de door hem aangeboden Certificaten tegen de aangeboden prijs 

te kopen, dan kan de Certificaathouder een standaardovereen-

komst bij de Manager opvragen. De Certificaathouder en de koper 

dienen de standaardovereenkomst in te vullen en ondertekend 

te retourneren. Na goedkeuring door de Manager, waarvan de 

Certificaathouder en de koper schriftelijk bericht zullen ontvan-

gen, wordt de overdracht geëffectueerd zodra de koopprijs voor 

de Certificaten en de transactiekosten voor de overdracht (zie 

verderop in deze paragraaf) zijn ontvangen.

Certificaathouders die Certificaten willen verkopen en niet zelf 

een koper aandragen, als ook Certificaathouders die additionele 

Certificaten willen kopen of derden die Certificaten wensen te 

kopen, kunnen hun interesse daartoe schriftelijk kenbaar maken 

aan de Manager door middel van invulling, ondertekening en 

retournering van een standaardformulier dat bij de Manager is 

op te vragen. Het hier bedoelde verzoek tot koop of verkoop kan 

in de maand april worden gedaan en dient uiterlijk op de laatste 

werkdag van april van elk jaar schriftelijk te zijn ingediend. De 

Manager brengt vervolgens in de maand mei van elk jaar vraag 

en aanbod bij elkaar en wikkelt in diezelfde maand de trans-

acties in Certificaten af, nadat de Manager daarvoor goedkeuring 

heeft verleend, en de koopprijs voor de Certificaten als ook de 

transactiekosten zijn ontvangen. De koop-/verkoopprijs van de 

Certificaten is gelijk aan de NAV, zoals vastgesteld per 30 april 

van dat jaar. De Manager houdt een register bij van binnen-

komende verzoeken tot koop of verkoop. Verhandeling van 

Certificaten op deze wijze is voor het eerst mogelijk in mei 

2014.

De volgorde waarin en de momenten waarop tussentijdse 

verhandeling van Certificaten plaatsvindt is als volgt:

(a) Verhandeling van Certificaten in het geval dat de Certificaat-

 houder zelf een koper daarvoor aandraagt, kan op alle 

 werkdagen plaatsvinden en wordt op volgorde van 

 aanmelding afgewikkeld. Ook de Initiatiefnemer, of een 

 aan de Initiatiefnemer gelieerde vennootschap, die mogelijk 

 in verband met zijn verplichtingen uit hoofde van enige 

 afnamegarantie nog Certificaten houdt, kan die Certificaten 

 op elke werkdag verhandelen.

(b) Verhandeling van Certificaten in het geval de Certificaat-

 houder geen koper daarvoor aandraagt, wordt afgewikkeld 

 in de maand mei van elk jaar. In beginsel wordt vraag en 

 aanbod afgewikkeld in de volgorde van binnenkomst van 

 de verzoeken daartoe in de maand april van elk jaar.

(c) Van de volgorde in de afwikkeling van de vraag naar 

 Certificaten als bedoeld onder (b) wordt afgeweken indien 

 een Certificaathouder tussentijds additionele Certificaten 

 wil kopen. Deze Certificaathouder wordt voor de koop van 

 Certificaten met voorrang behandeld ten opzichte van derden 

 die Certificaten wensen te kopen.

(d) Ingeval op een vergadering van Certificaathouders wordt 

 gestemd over voortzetting of ontbinding van de N.V. en, 
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 onder de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 9.4, 

 op minder dan 50% maar op ten minste 25% van de 

 Certificaten voor beëindiging van Kadans Biopartner wordt 

 gestemd, wordt afgeweken van de volgorde in de afwikkeling 

 van het aanbod aan Certificaten als bedoeld onder (b) en 

 worden de hier bedoelde Certificaten met voorrang verkocht 

 ten opzichte van Certificaten waarvan een verzoek tot ver-

 koop gedurende de maand april van enig jaar is ontvangen.

(e) Indien de Initiatiefnemer, of een aan de Initiatiefnemer 

 gelieerde vennootschap, in verband met zijn verplichtingen 

 uit hoofde van een afnamegarantie nog Certificaten houdt en 

 de Initiatiefnemer deze wenst te verkopen, wordt afgeweken 

 van de volgordes in de afwikkeling van het aanbod als 

 bedoeld onder (b) en (d) en wordt de verkoop van de hier 

 bedoelde Certificaten met voorrang behandeld boven de 

 verkopen van Certificaten als bedoeld onder (b) en (d). 

 Hieraan wordt evenwel toegevoegd dat de Initiatiefnemer 

 zoveel als mogelijk deze Certificaten zal verkopen en over-

 dragen door zelf kopers aan te zoeken (zie ook onder (a) 

 hierboven) en dat bedoelde afwijking van de volgordes onder 

 (b) en (d) slechts dan aan de orde is indien de Initiatief-

 nemer er niet in slaagt om tussentijds deze Certificaten te 

 verkopen.

(f) Bij verhandeling van Certificaten in het geval van een 

 verplichte vervreemding door een Certificaathouder (zie ook 

 paragraaf 9.8) wordt afgeweken van de volgordes in de 

 afwikkeling van het aanbod als bedoeld onder (b), (d) en (e) 

 en wordt de verkoop van de hier bedoelde Certificaten met 

 voorrang behandeld ten opzichte van de verkopen als 

 bedoeld onder (b), (d) en (e).

Verzoeken tot koop of verkoop die in de maand mei van enig 

jaar niet worden gehonoreerd, ongeacht de reden daarvan, 

komen daarmee te vervallen. Voor een gewenste transactie 

in mei van het volgende jaar dient tijdig een nieuw verzoek 

te worden ingediend.

Bij overlijden van een Certificaathouder gaan de Certificaten 

over op de erfgenamen en zetten zij de belegging in Kadans 

Biopartner N.V. voort. Van overlijden dienen de erfgenamen 

zo spoedig mogelijk melding te doen aan het SAK.

Inkoop van Certificaten door de N.V.

Het is de N.V. in beginsel toegestaan Certificaten in te kopen. 

Als closed-end beleggingsinstelling heeft de N.V. echter niet de 

plicht om op aanvraag van de Certificaathouder Certificaten in te 

kopen. De Manager beslist of Certificaten worden ingekocht, en 

kan daartoe, onder meer in de (handels)maand mei, overgaan in 

het geval het aanbod tot verkoop van Certificaten de vraag naar 

Certificaten overstijgt. Aan de inkoop is echter een aantal wet-

telijke en statutaire restricties verbonden, en de mogelijkheden 

tot inkoop kunnen in de praktijk beperkt blijken te zijn. Inkoop 

zal niet plaatsvinden indien daardoor de N.V. meer dan 10% van 

het totaal aantal uitstaande Certificaten houdt of de status van 

fiscale beleggingsinstelling in gevaar komt, over onvoldoende 

liquide middelen beschikt, de N.V. over te geringe vrije reserves 

beschikt of door de inkoop – naar de uitsluitende mening van de 

Manager – de belangen van de Certificaathouders en/of de N.V. 

zouden worden geschaad.

Indien de N.V. Certificaten inkoopt, worden de N.V. geen trans-

actiekosten in rekening gebracht.

Kosten tussentijdse toe- en uittreding

De kosten voor een tussentijdse verhandeling van Certificaten 

bestaan uit transactiekosten over de meest recent vastgestelde 

NAV (ongeacht de hoogte van de (ver)koopprijs voor de 

(verkopende) Certificaathouder en de koper). De transactie-

kosten zijn van toepassing op elke tussentijdse verhandeling 

van Certificaten, ook indien de Certificaathouder zelf een koper 

aandraagt. Voor de inkoop van Certificaten door de N.V. worden 

de N.V. echter geen transactiekosten in rekening gebracht.

Ook voor de verplichte vervreemding van Certificaten door een 

Certificaathouder geldt een uitzondering, indien bij de (eerdere) 

transactie waardoor hij een zodanig aantal Certificaten houdt 

(of daar anderszins rechten op heeft) dat daardoor de status 

van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling in gevaar is of zou 

komen, reeds transactiekosten zijn betaald. In dat geval worden 

voor de verplichte transactie niet opnieuw transactiekosten in 

rekening gebracht.

De transactiekosten bedragen 1% (behoudens eventuele kosten 

van derden) over de meest recent vastgestelde NAV (ongeacht 

de hoogte van de koopprijs) van de in de verkoop betrokken 

Certificaten en wordt bij de koper in rekening gebracht. Deze 

transactievergoeding komt ten goede aan de Initiatiefnemer.

9.8  Verplichting tot vervreemding van Certificaten

In verband met de status van fiscale beleggingsinstelling 

van de N.V. wordt een aantal kwaliteitseisen gesteld aan de 

Certificaathouders. Indien een Certificaathouder, alleen dan 

wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking 

tezamen met één of meer andere Certificaathouders, rechtstreeks 
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of middellijk, op enig moment een zodanig aantal Certificaten 

houdt (of daar anderszins rechten op heeft) dat daardoor de 

status van de N.V. als fiscale beleggingsinstelling in gevaar is 

of zou komen, is die Certificaathouder verplicht een door de N.V. 

te bepalen zodanig aantal Certificaten te vervreemden, dat de 

status van N.V. als fiscale beleggingsinstelling niet langer in 

gevaar is of kan komen. Bedoelde vervreemding dient plaats 

te vinden binnen een maand nadat (rechten op) Certificaten 

zijn verkregen waardoor de status van de N.V. als fiscale beleg-

gingsinstelling in gevaar is gekomen. 

Ook voor de verplichte overdracht van Certificaten worden 

transactiekosten in rekening gebracht.

In verband met de voorwaarde dat het in de N.V. belegde bedrag 

per Certificaathouder nimmer lager dan e 100.000 mag uitkomen 

(tenzij het bedrag door waardedaling onder e 100.000 uitkomt 

of de Certificaathouder alle door hem gehouden Certificaten 

verkoopt en overdraagt), is het niet uit te sluiten dat een 

Certificaathouder die in verband met het voorgaande verplicht 

Certificaten moet vervreemden, gedwongen zal zijn om alle 

Certificaten te vervreemden.

Indien de Certificaathouder die tot vervreemding verplicht is 

zelf een koper aandraagt, wordt de prijs voor de te vervreemden 

Certificaten onderling bepaald.

Indien niet binnen een maand vervreemding van bedoeld aantal 

Certificaten heeft plaatsgevonden kunnen, totdat vervreemding 

heeft plaatsgevonden, door die Certificaathouder geen vergader- 

en/ of stemrechten op zijn Certificaten worden uitgeoefend. 

Voorts worden, totdat vervreemding heeft plaatsgevonden, zijn 

rechten op dividenden op die Certificaten opgeschort. Indien 

deze Certificaathouder niet aan de hiervoor bedoelde verplichting 

voldoet binnen drie maanden nadat de Manager hem bij aange-

tekende brief op zijn verplichtingen heeft gewezen, is de N.V. 

onherroepelijk gemachtigd over te gaan tot vervreemding van 

bedoeld aantal Certificaten. De prijs die voor de Certificaten kan 

worden verkregen, is gelijk aan de meest recent vastgestelde NAV. 

9.9  Looptijd

Kadans Biopartner is opgericht voor onbepaalde tijd. De ver-

wachting is dat de looptijd van de N.V. langer zal zijn dan de acht 

tot tien jaar die in de vastgoedsector voor niet-groeifondsen 

gebruikelijk is.

De vergadering van Certificaathouders heeft bepaalde rechten 

met betrekking tot de besluitvorming in de algemene ver-

gadering van Aandeelhouders omtrent beëindiging van de N.V. 

Verwezen wordt naar paragraaf 9.4. Daarnaast kan het SAK, in 

de hoedanigheid van Aandeelhouder van de N.V., besluiten tot 

beëindiging. Hiertoe zal worden overgegaan indien het SAK 

van oordeel is dat de belangen van de Certificaathouders beter 

gediend zijn bij beëindiging en vereffening dan voortzetting 

van de N.V.

9.10  Toetreding door nieuwe Emissie

Bij besluit van de Manager heeft de N.V. de mogelijkheid om, 

in aanvulling op de reeds aangekochte Objecten, additionele 

Objecten te verwerven. Bij verwerving van additionele Objecten 

zal de N.V. in beginsel nieuwe Aandelen uitgeven aan geïnte-

resseerde (nieuwe en/of bestaande) Aandeelhouders, die op 

basis van een toetredingsmethodiek geselecteerd zijn. Deze 

Aandeelhouders leveren op moment van ontvangst hun Aandelen 

aan het SAK, die op zijn beurt daarvoor Certificaten zal uit-

geven aan deze Aandeelhouders. Indien (a) de N.V. additionele 

Objecten kan aankopen met liquide middelen, (b) de Financierin-

gen daartoe voldoende ruimte bieden of (c) de N.V. additionele 

Financieringen voor de aankoop van additionele Objecten binnen 

het beleggingsbeleid kan aangaan, kan worden besloten dat voor 

de Financiering van die aankoop geen Aandelen en Certificaten 

worden uitgegeven. Een Emissie kan ook dienen om liquidi-

teiten aan te trekken ter voorbereiding van een uitbreiding van 

de portefeuille van Objecten of om Financieringen (geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of permanent) af te lossen.

In beginsel heeft elke Certificaathouder een recht van voorkeur 

op nieuw uit te geven Certificaten, naar verhouding van het 

bezit aan Certificaten ten tijde van die uitgifte. Er is geen sprake 

van een voorkeursrecht indien uitgifte van Certificaten plaats-

vindt tegen inbreng in natura (bijvoorbeeld additionele Object-

en). Er zijn verder situaties denkbaar waarin het voorkeursrecht 

van de Certificaathouders voor een bepaalde uitgifte wordt 

uitgesloten. Daarvan kan sprake zijn indien de Manager heeft 

besloten om een Object aan te kopen en de financiële middelen 

daarvoor op korte termijn zijn benodigd, terwijl de N.V. daarover 

niet beschikt. Dan kunnen Certificaten worden uitgegeven en 

(tijdelijk) worden geplaatst bij de Initiatiefnemer of een aan de 

Initiatiefnemer gelieerde vennootschap. Deze Certificaten worden 

alsdan door tussentijdse verhandeling of bij een eerstvolgende 

Emissie aangeboden. Bij een eerstvolgende Emissie hebben 

de Certificaathouders een recht van voorkeur. Bij tussentijdse 

verhandeling worden Certificaathouders, die hebben aangegeven 

interesse te hebben om additionele Certificaten te kopen, met 

voorrang behandeld ten opzichte van derden die Certificaten 
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wensen te kopen. De Certificaathouders ontvangen tijdig een 

aankondiging van een nieuwe Emissie.

Nieuwe Certificaten worden uitgegeven tegen de op het moment 

van uitgifte vastgestelde NAV, te vermeerderen met kosten en 

eventuele vergoedingen die onder meer verband houden met de 

uitgifte. Indien een Emissie plaatsvindt op een moment waarop 

nog niet alle opstart- en acquisitiekosten zijn afgeschreven, zit 

in die kosten een opslag begrepen ter gedeeltelijke dekking van 

de nog niet afgeschreven kosten. Deze opslag komt ten goede 

aan de N.V. Bij de aankondiging van de Emissie worden bedoelde 

kosten en eventuele vergoedingen gespecificeerd weergegeven.

9.11  Verslaggeving

Het boekjaar van de N.V. is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks 

binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt de 

Manager de jaarrekening op en legt deze voor de Certificaat-

houders ter inzage ten kantore van de N.V. Tevens krijgen de 

Certificaathouders een exemplaar toegestuurd aan hun adres 

als opgenomen in het door het SAK aangehouden register. De 

jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Binnen drie maanden na afloop van elke eerste helft van een 

boekjaar ontvangen de Certificaathouders een halfjaarverslag. 

Het halfjaarverslag bevat een balans en winst- en verliesrekening 

over het eerste halfjaar, en verschaft onder meer inzicht over 

de ontwikkelingen binnen de N.V. en de waardeontwikkeling van 

de N.V. en de Certificaten. Het halfjaarbericht zal niet door een 

externe accountant gecontroleerd zijn.

9.12  Toezichtrechtelijke aspecten

De N.V. is een ‘beleggingsinstelling’ in de zin van artikel 1:1 

van de Wft. De N.V. is een closed-end beleggingsinstelling en 

heeft niet de plicht om op verzoek van de Certificaathouder 

Certificaten in te kopen. De Certificaten zijn aan te merken als 

effecten in de zin van artikel 1:1 Wft. 

Deelnemen in Kadans Biopartner N.V. is slechts mogelijk met 

een investeringsbedrag van ten minste e 100.000 per Certifi-

caathouder. Dientengevolge zijn de verboden van artikelen 2:65 

en 5:2 Wft niet van toepassing op het aanbod van Certificaten 

als beschreven in dit Prospectus. 

Artikel 4 lid 1 onder a van de Vrijstellingsregeling Wft bepaalt 

dat van het verbod van artikel 2:65 lid 1 Wft vrijgesteld 

zijn degenen die rechten van deelneming in een beleggings-

instelling aanbieden voor zover die rechten slechts kunnen 

worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste

e 100.000 per deelnemer. Artikel 2:65 lid 1 Wft bepaalt dat 

het is verboden om in Nederland deelnemingsrechten in een 

beleggingsinstelling aan te bieden, indien (de beheerder van) 

de beleggingsinstelling niet beschikt over een vergunning die 

is verleend door de AFM. In verband met genoemde vrijstelling 

is het verbod van artikel 2:65 lid 1 Wft niet van toepassing op 

de N.V. Geen van de N.V., het SAK, de Dochtervennootschap en 

de Manager zijn in het bezit van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2:65 lid 1 Wft en geen van hen staat onder toezicht van 

de AFM of De Nederlandsche Bank N.V. 

Uit artikel 5:3 lid 1 onder c van de Wft volgt dat indien de 

Certificaten in de N.V. slechts kunnen worden verworven tegen 

een tegenwaarde van ten minste e 100.000 per Certificaathouder, 

het verbod van artikel 5:2 Wft niet van toepassing is. Artikel 5:2 

Wft bepaalt dat het is verboden om in Nederland effecten aan 

het publiek aan te bieden tenzij ter zake van de aanbieding 

een Prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door 

de AFM. In verband met de uitzondering van artikel 5:3 lid 1 

onder c van de Wft is het verbod van artikel 5:2 Wft niet van 

toepassing op het aanbod als beschreven in dit Prospectus. Dit 

Prospectus is dan ook niet te beschouwen als een door de AFM 

goedgekeurd Prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wft.

Geïnteresseerde beleggers dienen zich te realiseren dat beleggers 

in Kadans Biopartner N.V. niet de bescherming wordt geboden 

die de Wft beoogt te bieden aan beleggers die deelnemen in 

structuren waarop deze wet onverkort van toepassing is. 

9.13  Tegenstrijdige belangen

Partijen zijn zich ervan bewust dat er tussen meerdere betrokken 

partijen een verbondenheid door middel van aandeelhouderschap 

en/of door bestuursfuncties bestaat. Er kunnen zich derhalve 

situaties voordoen of hebben zich reeds voorgedaan, waarbij 

tegenstrijdige belangen spelen of gespeeld hebben. Alle 

betrokken partijen hebben zich laten bijstaan door externe 

deskundigen om belangenverstrengeling te voorkomen. Indien 

en voor zover overeenkomsten zijn gesloten en/of transacties 

zijn aangegaan is altijd op basis van marktconforme voor-

waarden gehandeld. Ter zake van de Objecten zijn externe 

taxatierapporten opgesteld om de overeengekomen koopsom 

en waarden te verifiëren.

Voor zover bekend is, bestaan er voor het overige geen 

(potentiële) belangentegenstellingen tussen betrokken partijen.

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegengestelde 
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belangen spelen die van materiële betekenis zijn, behoeven 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

9.14  Overige

Met betrekking tot de N.V., de Dochtervennootschap, de 

Manager en het SAK - alsmede met betrekking tot leden van 

hun bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen - 

is geen informatie bekend te maken omtrent:

- het bestaan van familiebanden;

- veroordelingen in verband met fraudemisdrijven;

- nadere bijzonderheden over faillissementen, surséances of 

 liquidaties waarbij zij in de voorgaande vijf jaren betrokken 

 waren en daarbij handelden in het kader van één van de 

 hiervoor bedoelde, door hen vervulde functies;

- door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten (met 

 inbegrip van erkende beroepsorganisaties) officieel en 

 openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde sancties 

 waarvan zij het voorwerp hebben uitgemaakt;

- onbekwaamverklaring door een rechterlijke instantie in de 

 voorgaande vijf jaren om te handelen als lid van de bestuurs-, 

 leidinggevende of toezichthoudende organen van een 

 uitgevende instelling of in het kader van het beheer of de 

 uitoefening van de activiteiten van een uitgevende instelling.

Over de periode van de afgelopen twaalf maanden zijn geen 

gegevens bekend te maken over enig (hangend of nog in te 

leiden) overheidsingrijpen, enige (hangende of nog in te leiden) 

rechtszaak of arbitrage die een invloed van betekenis kan hebben 

of in een recent verleden zou hebben gehad op de financiële 

positie of de rentabiliteit van Kadans Biopartner of het SAK. 

Ten kantore van het SAK is inzage mogelijk in (afschriften van) 

de volgende documenten:

-  statuten van de N.V.;

-  statuten van het SAK;

-  statuten van de Dochtervennootschap;

-  statuten van de Manager;

-  administratievoorwaarden van het SAK;

-  Managementovereenkomst;

-  externe taxatierapporten van de Objecten;

-  huurgarantie Nieuwe Kanaal 7, Wageningen;

-  Huurgarantie Gebouw M, Nijmegen;

- ontwikkelingsovereenkomst tussen Kadans Biopartner 

 Projecten B.V. en Kadans Biofacilities II B.V. t.b.v. de 

 herontwikkeling van Gebouw M. 
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10.1  Financieringsbeleid

Kadans Biopartner N.V. streeft er naar om elk Object voor 50% 

tot 55% van de fiscale boekwaarde (inclusief geactiveerde 

kosten) te financieren met vreemd vermogen. Het totaal van de 

Financieringen zal in geen geval meer dan 60% van de fiscale 

boekwaarde (inclusief geactiveerde kosten) van alle Objecten 

bedragen.

10.2  Financieringsvoorwaarden

Aan de financierende instelling kan een recht van hypotheek 

verstrekt worden, eerste in rang op de Objecten. Dit geeft de 

financier het recht om opeisbare vorderingen te verhalen door 

middel van executoriale verkoop van een onroerend goed. 

De N.V. heeft het voornemen om voor elke Financiering minimaal 

75% van de hoofdsom tegen een vast rentetarief te lenen, met 

een rentevaste periode van minimaal vijf jaar en maximaal 25% 

van de hoofdsom tegen een variabele referentierente. Er zal naar 

worden gestreefd de aflossingen op de leningen tijdens de loop-

tijd beperkt te laten zijn. Indien naar de mening van de Manager 

het voor de N.V. gunstiger is om van genoemde voornemens af 

te wijken, is de Manager daartoe bevoegd. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om een financieel derivaat te kopen ter afdekking van 

het renterisico op (een deel van) de Financiering.

Ter verkrijging van een Financiering is doorgaans een eenmalige 

afsluitprovisie verschuldigd aan de financier(s). Deze provisie 

bedraagt normaliter 0,25% tot 1,0% van het bedrag van de 

Financiering.

De voorwaarden van de Financiering van de Objecten die op 

de Emissiedatum in portefeuille zijn, worden in paragraaf 10.4 

weergegeven.

10.3  Btw Financiering

Voor de verwerving van nieuw ontwikkelde Objecten wordt 

normaliter van rechtswege btw in rekening gebracht over de 

overeengekomen koopsom. Deze btw kan doorgaans terug-

gevorderd worden, maar dient toch enige tijd gefinancierd 

te worden. In dergelijke gevallen zal de N.V. mogelijk een 

overbruggingskrediet afsluiten. Indien bij verwerving van een 

Object btw over de koopsom verschuldigd is en de N.V. daarvoor 

een overbruggingskrediet aangaat, zal een bedrag gelijk aan het 

verschuldigde btw-bedrag over de koopsom door de financier ter 

beschikking worden gesteld. Over de btw-Financiering zal naar 

verwachting een marge van 1% en een eenmalige afsluitprovisie 

van 0,25% van het opgenomen bedrag worden berekend.

De btw-Financiering heeft vanwege zijn aard een korte termijn 

karakter en zal over het algemeen voor een periode van maxi-

maal zes maanden worden afgesloten. Het gefinancierde bedrag 

aan btw zal na een verzoek tot teruggave door de belasting-

dienst rechtstreeks aan de N.V. worden uitgekeerd, waarna de 

N.V. zal overgaan tot aflossing van de Financiering op de btw. 

Tot zekerheid voor de terugbetaling van de btw-Financiering zal 

de vordering tot restitutie op de belastingdienst aan de financier 

worden verpand. 

10.4  Lopende Financieringen

Biopartner Center Wageningen

Ten behoeve van het Object Nieuwe Kanaal te Wageningen zijn 

met SNS Property Finance B.V. onderstaande Financieringen 

aangegaan.

Leningnummer 1000001301

Restant hoofdsom op 1 januari 2014: e 3.496.613

Jaarlijkse aflossing e 215.792

Rente op jaarbasis: 5,69% (vast rentetarief gedurende looptijd)

Looptijd: tot 1 april 2015, behoudens verlening.

Leningnummer 1000001302

Restant hoofdsom op 1 januari 2014: e 1.338.941

Jaarlijkse aflossing e 84.436

Rente op jaarbasis: 1-maands Euribor + 1,85% + thans een 

liquiditeitstoeslag van 0,5%

Looptijd: tot 1 april 2015, behoudens verlening

Rentecap: op 4,75%, looptijd tot 3 maart 2014

Rentefloor: op 2,0%, looptijd tot 3 maart 2014.

SNS Property Finance B.V. heeft een recht van eerste respec-

tievelijk tweede hypotheek (in hoofdsom groot e 5.900.000 

respectievelijk 5.000.000) gevestigd op het gebouw. Overige 

relevante financieringsafspraken zijn de volgende: 

-  Kadans Vastgoed B.V. is hoofdelijk aansprakelijk jegens 

 SNS Property Finance B.V. en SNS Bank N.V. voor de 

 nakoming van uit de bestaande financieringsovereenkomsten 

 voortvloeiende verplichtingen.

- Verpanding van de rechten en vorderingen voortvloeiende 

 uit de overeengekomen c.q. nog te sluiten huurovereen-

 komsten met betrekking tot het Object Nieuwe Kanaal 7.

- Een eerste pandrecht op de inventarisgoederen van 

 Kadans Biopartner N.V.

- Gedurende de looptijd van de leningovereenkomsten 

 dient het garantievermogen van Kadans Biopartner N.V. 

10  Financiering
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 te allen tijde ten minste 20% te bedragen.

- De behandelingsprovisie die voor deze Financiering door 

 SNS Property Finance B.V. in rekening is gebracht, bedroeg 

 0,5% over de restant hoofdsom per 1 januari 2010.

Door de gemeente Wageningen is een achtergestelde lening 

verstrekt met een looptijd tot 1 juli 2016. De restant hoofdsom 

bedraagt per 1 januari 2014 e 27.228. De rente bedraagt 5,6% 

op jaarbasis. Voor deze Financiering zijn geen additionele zeker-

heden overeengekomen. De lening is achtergesteld ten opzichte 

van schulden aan kredietinstellingen. 

Tevens is Kadans Vastgoed B.V. destijds met de verkopers van 

Biopartner Center Wageningen B.V. (thans Kadans Biopartner N.V. 

genaamd) overeengekomen dat een bedrag van e 1 miljoen 

ter voldoening van haar koopsom in een periode van vijf jaar 

mag worden betaald. Aan deze uitgestelde betaling zijn geen 

rentelasten verbonden. Verkopers hebben daartoe een pandrecht 

afgesloten op de Aandelen in de N.V. die gecertificeerd zijn aan 

een aan Kadans Vastgoed B.V. gelieerde onderneming. De overige 

Certificaathouders ondervinden geen nadelige effecten aan deze 

verpanding, daar de pandhouders geen stemrecht en/of 

bevoegdheden jegens de N.V., het SAK of overige Certificaat-

houders hebben.

Ten Houtengebouw, Wageningen

De Financiering op het Ten Houtengebouw wordt verstrekt door 

de FGH Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank Vallei en Rijn U.A. 

gezamenlijk. De belangrijkste kenmerken van de Financiering 

worden hieronder weergegeven.

Kredietnemer: Kadans Biopartner Projecten B.V.

Restant hoofdsom op 1 januari 2014 e 6.933.280

Maandelijkse aflossing: e 33.335 

Rente: op jaarbasis 4,98%, vast over de gehele looptijd

Looptijd: tot 1 augustus 2015

De banken wordt een eerste recht van hypotheek op het Object 

verstrekt ter hoogte van e 16 miljoen.

Kadans Vastgoed B.V. verstrekt een voorwaardelijke borg van

e 2.000.000 gedurende de gehele looptijd van de Financiering, 

onder de opschortende voorwaarde dat de huurder haar 

verplichtingen nakomt. 

Gebouw M, Nijmegen

Ter financiering van het object Transistorweg 5 te Nijmegen 

is een leningovereenkomst gesloten met FGH Bank N.V. De 

belangrijkste kenmerken zijn als volgt:

Kredietnemer: Kadans Biopartner Projecten B.V. en Kadans 

Biofacilities II B.V.

Hoofdsom: e 6.000.000

Maandelijkse aflossing: e 25.000, met ingang van 1 februari 2014

Rente op jaarbasis: 3,86% (vast rentetarief gedurende looptijd)

Looptijd: tot 1 januari 2018, behoudens verlenging

Aan FGH Bank N.V. is als zekerheid verstrekt:

- Eerste bankhypotheek op het recht van erfpacht en het 

 daarop gestichte Object Transistorweg 5 te Nijmegen, groot

 e 16.000.000.

- Eerste pandrecht op alle rechten voortvloeiende uit huur-

 overeenkomst tussen Kadans Biofacilities II B.V. en Science 

 Meets Business B.V. (onderdeel van het Universitair Medisch 

 Centrum. St Radboud).

- Eerste pandrecht op alle rechten voortvloeiende uit de huur-

 garantie die is verstrekt door Kadans Vastgoed B.V.

- Eerste pandrecht op alle vorderingen die voortvloeien uit 

 huurovereenkomsten.

Van MKB Kredietfaciliteit Gelderland B.V. is door Kadans 

Biofacilities B.V. een achtergestelde lening ontvangen van 

e 2.000.000. De rente bedraagt de EU-referentierente zoals 

gepubliceerd door de Europese Commissie, verhoogd met 400 

basispunten en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. 

De rente bedraagt in 2013 5,38% per jaar. Coebax Groep B.V., 

een aandeelhouder van Kadans Vastgoed B.V., is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de lening.
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11.1  Algemene uitgangspunten

De financiële uitgangspunten zoals in dit hoofdstuk beschreven 

staan worden weergegeven op basis van niet-geconsolideerde 

cijfers van Kadans Biopartner N.V.

11.2  Geprognosticeerd rendement

De N.V. streeft naar een Gemiddeld Totaalrendement van 12%, 

uitgaande van een periode van tien jaar. Van de jaarlijkse 

Directe Uitkering aan de Certificaathouders zal circa 8% in 

contanten zijn en circa 3,5% in de vorm van stockdividend. 

In het geval van stockdividend geschiedt de Uitkering in de 

vorm van Certificaten (uitgifte of bijschrijving) naar rato van 

deelname toegekend aan de Certificaathouders. Uitkeringen 

zullen halfjaarlijks plaatsvinden. 

Deze rendementsprognose is gebaseerd op verwachtingen 

omtrent de toekomst. De aannames en onderbouwing hiervan 

worden in dit hoofdstuk toegelicht.

De N.V. dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden, 

die door Nederlandse beleggers in beginsel kan worden terug-

gevorderd door middel van een fiscale aangifte.

11.3  Oprichting en structurering

De kosten voor de oprichting van Kadans Biopartner en de 

structurering van Emissies die ten laste van de N.V. worden 

gemaakt, worden hieronder vermeld en toegelicht.

Emissiekosten

Bij de plaatsing van de Certificaten is het gebruikelijk om een 

eenmalige vergoeding in rekening te brengen. Bij de derde 

Emissie van Kadans Biopartner N.V. zullen geen Emissiekosten 

in rekening worden gebracht.

Structureringskosten

Deze kosten houden verband met de juridische, fiscale, notariële 

en overige kosten voor externe adviseurs bij het tot stand komen 

van Kadans Biopartner en de structurering van de Emissies van 

Certificaten van Aandelen. Deze kosten hebben niet alleen 

be trekking op de huidige Emissie van Certificaten maar ook op 

de voorgaande Emissies. De kosten voor deze emissie worden 

geraamd op e 50.000,-. Deze kosten zullen worden geactiveerd 

en in vijf jaren worden afgeschreven.

11.4  Aankoop

De Objecten worden verworven tegen een waarde die lager is of 

gelijk is aan de door een externe taxateur vastgestelde waarde. 

De aankoopsom wordt vermeerderd met kosten voor onder meer 

overdrachtsbelasting en notariskosten, waardoor de totale 

investering hoger is dan de aankoopsom van de Objecten. 

Overige aankoopkosten kunnen zijn makelaarskosten, kosten 

voor due diligence en taxatie van de Objecten en de aankoop-

vergoeding voor de Manager. Voor deze Emissie ziet de Manager 

af van de aankoopvergoeding. 

11.5  Exploitatie

De exploitatieperiode betreft de looptijd van Kadans Biopartner 

waarin de Objecten zullen worden geëxploiteerd. De looptijd van 

Kadans Biopartner is onbeperkt. In de rendementsberekeningen 

wordt uitgegaan van een periode van tien jaar.

De begrote opbrengsten en kosten die zich gedurende deze 

periode voordoen worden hieronder beschreven.

Opbrengsten uit exploitatie Objecten

De bruto opbrengsten die voortkomen uit de Objecten bestaan 

uit de huurinkomsten, alsmede vergoedingen voor huurder 

specifieke investeringen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan laboratoriuminrichtingen, droog- en zuurkasten en 

andere specifieke installaties. 

De huren zijn in Nederland doorgaans geïndexeerd voor de 

inflatie. Dit houdt in dat de huren jaarlijks stijgen met het 

consumentenprijsindexcijfer. De jaarlijkse inflatie is geprog-

nosticeerd op 2% per jaar.

Rentebaten

Rentebaten bestaan uit de creditrente die de N.V. ontvangt op 

aangehouden tegoeden op bankrekeningen van de N.V. 

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten die niet voor rekening van de huurder 

komen vormen een prognose. Deze kosten bestaan uit: 

- erfpacht Nieuwe Kanaal 7 en Gebouw M;

- onderhoudskosten: 4% van de bruto opbrengsten uit de 

 Objecten;

- zakelijke lasten en verzekeringen; waaronder opstal- 

 en aansprakelijkheidsverzekeringen voor de Objecten en 

 onroerende zaakbelasting;

- overige exploitatiekosten.

Als onderdeel van de onderhoudskosten wordt er een voorziening 

genomen voor groot onderhoud.

11  Financiële uitgangspunten
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Algemene kosten

Hieronder vallen algemene kosten die gemaakt worden door 

de N.V. om haar bedrijfsvoering uit te oefenen. Hierbij valt te 

denken aan kosten voor onder meer de accountantscontrole, 

periodieke taxaties van de Objecten, de Raad van Commissa-

rissen, eventueel benodigd extern juridisch en fiscaal advies, 

verhuurvergoedingen makelaars, het houden van vergaderingen, 

drukwerk van verslaggeving, kosten voor het SAK en overige, 

onvoorziene kosten.

De algemene kosten zijn begroot op e 50.000 en nemen jaarlijks 

toe met de inflatie. De kosten worden op basis van facturen met 

de N.V. verrekend. Overschrijdingen of besparingen komen ten 

laste van respectievelijk ten gunste van het resultaat van de N.V.

Beheer/Managementvergoeding

De Manager ontvangt een vergoeding voor het fondsmanagement 

en het dagelijks beheer van de Objecten. De vergoeding bedraagt 

4,0% van de gefactureerde bruto huur en is per kalenderkwartaal 

achteraf te voldoen.

Voorziening groot onderhoud

Jaarlijks wordt een bedrag fiscaal gereserveerd voor groot onder-

houd aan de Objecten. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening 

wordt vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsbegroting.

11.6  Financiering

Deze paragraaf beschrijft de wijze van financieren en de 

kasstromen die daarmee gemoeid zijn. Voor meer informatie 

over de reeds afgesloten Financieringen wordt verwezen naar 

paragraaf 10.4.

Storting Certificaten van Aandelen

In januari 2010 zijn 714.700 Certificaten van Aandelen uitge-

geven aan beleggers. Op elk van de Certificaten van Aandelen 

is e 9 gestort, derhalve e 6.432.300 in totaal. Bij de tweede 

Emissie zijn 800.000 Certificaten uitgegeven voor e 9 per 

stuk, derhalve e 13.632.300. Deze Emissie zullen 550.000 

Certificaten worden uitgegevens voor e 10,- per stuk. 

Na afronding van een succesvolle Emissie zullen derhalve 

2.064.700 Certificaten zijn uitgegeven.

Financieringen

Dit betreffen de Financieringen voor de Objecten. In veel 

gevallen hebben de financierende instellingen een recht van 

hypotheek op het Object dat de instelling financiert. De 

Financieringen zullen niet meer gedragen dan 60% van de 

waarde van de Objecten. 

Daarnaast kan de N.V. een overbruggingskrediet aangaan voor 

de Financiering van btw die in verband met de verwerving van 

nieuw ontwikkelde Objecten is verschuldigd. 

Afsluitprovisie Financieringen

Financierende instellingen berekenen doorgaans een eenmalige 

afsluitprovisie bij het aangaan van de Financiering. De 

afsluitprovisie wordt in de winst- en verliesrekening van de N.V. 

toegerekend aan het jaar waarin zij gefactureerd wordt.

Rente Financieringen

Dit betreft de periodieke rentebetalingen voor de aangegane 

Financieringen. 

Aflossing Financieringen

Dit betreft de periodieke aflossing op de aangegane 

Financieringen.

11.7  Verkoop

Verkoopopbrengsten

De verwachte opbrengsten ontstaan bij verkoop van de Objecten. 

Hoewel de looptijd van de N.V. onbeperkt is, wordt bij de 

prognose uitgegaan van een looptijd van tien jaar, waarbij aan 

het eind van de tienjarige periode de Objecten verkocht zullen 

worden. De werkelijke looptijd van Kadans Biopartner zal 

waarschijnlijk een langere periode betreffen.

In de prognose wordt uitgegaan van een waardedaling van de 

Objecten van 2% per jaar ten opzichte van de koopsom. 

Verkoopkosten 

Bij verkoop van Objecten worden kosten gemaakt, zoals 

makelaars- of bemiddelingskosten en eventuele andere verkoop-

kosten zoals taxaties, notarieel en juridisch advies. Deze kosten 

komen eveneens ten laste van de N.V. 

11.8  Uitkeringen 

De N.V. keert de fiscale jaarwinst uit aan het SAK, met inacht-

neming van bepaalde wettelijke en statutaire bepalingen. 

Het SAK keert de aldus ontvangen uitkeringen uit aan de 

Certificaathouders. De Directe Uitkering aan de Certificaat-

houders wordt berekend door de commerciële winst van de N.V. 

te verminderen met herwaarderingen en verkoopwinsten en te 
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verhogen met commerciële afschrijvingen. De uitkering kan 

deels in contanten en deels in Certificaten (stockdividend) 

plaatsvinden. Op Aandelen en Certificaten die de N.V. houdt, 

wordt geen winst uitgekeerd. 

De N.V. heeft het voornemen om twee keer per jaar een uit-

kering te doen. Eén uitkering vindt plaats na de vaststelling 

van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, niet later 

dan in de achtste maand na afloop van het boekjaar. Een tussen-

tijdse uitkering vindt plaats na opmaak van het halfjaarbericht 

en niet later dan december, op basis van een tussentijdse ver-

mogensopstelling waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

De rechten op ontvangst van uitkeringen vervallen na verloop 

van vijf jaren na betaalbaarstelling. De betaalbaarstelling van 

uitkeringen aan de Certificaathouders wordt aangekondigd aan 

het adres van elke Certificaathouder als opgenomen in het door 

het SAK aangehouden register. 
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11.9  Cashflowoverzicht 

In de tabel zijn de verwachte kasstromen van 

het fonds weergegeven. Hierbij zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:

- Inflatie wordt verondersteld te zijn 2% per jaar.

-  In de exploitatie van Biopartner Center Wageningen 

 en Gebouw M wordt 5% van de huurwaarde als 

 frictieleegstand geprognosticeerd.

- Bij de verkoopopbrengst van het vastgoed is 

 rekening gehouden met een waardedaling van 

 2% per jaar, ten opzichte van de getaxeerde 

 waarden per 31 december 2013.

- Het daadwerkelijke stockdividend zal worden 

 vastgesteld op basis van het fiscale resultaat.

- In het cashflowoverzicht is geen rekening 

 gehouden met in te houden dividendbelastingen.

 

Financiële kerngegevens na derde emissie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Portefeuille Binnenhaven 5  15.900.000 

 Nieuwe Kanaal 7 10.950.000

Aankoop Aankoop Gebouw M 12.500.000

Prognose

Opbrengsten Bruto huurinkomsten 3.554.611 3.878.708 3.994.077 4.020.463 4.145.349 4.228.256 4.312.822 4.400.841 4.487.060 

 Rentebaten 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987

  3.556.598 3.880.695 3.996.064 4.022.449 4.147.336 4.230.242 4.314.808 4.402.828 4.489.046

Exploitatiekosten Erfpachtkosten - 138.912 - 141.690 - 144.524 - 147.415 - 150.363 - 153.370 - 156.437 - 159.566 - 162.758  

 Beheerkosten - 142.184 - 155.148 - 159.763 - 160.819 - 165.814 - 169.130 - 172.513 - 176.034 - 179.482

 Onderhoudskosten - 102.264 - 155.228 - 189.843 - 190.898 - 225.893 - 229.210 - 262.592 - 266.113 - 269.562 

 Zakelijke lasten - 40.000 - 60.800 - 62.016 - 63.256 - 64.521 - 65.812 - 67.128 - 68.471 - 69.840

 Verzekeringen - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000

 Overige exploitatiekosten - 10.000 - 10.200 - 10.400 - 10.612 - 10.824 - 11.041 - 11.262 - 11.487 - 11.717

  - 458.360 - 548.066 - 591.550 - 597.999 - 642.416 - 653.563 - 694.932 - 706.670 - 718.358  

Oprichting Structureringskosten derde emissie - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000

  - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000

Algemene kosten Juridisch advies - 2.000  - 2.040   - 2.081  - 2.122  - 2.165  - 2.208  - 2.252  - 2.297  - 2.343  

 Fiscaal advies - 8.000 - 8.160 - 8.323 - 8.490 - 8.659 - 8.833 - 9.009 - 9.189 - 9.373

 Overige algemene kosten - 40.000 - 40.800 - 41.616 - 42.448 - 43.297 - 44.163 - 45.046 - 45.947 - 46.866

  - 50.000 - 51.000 - 52.020 - 53.060 - 54.122 - 55.204 - 56.308 - 57.434 - 58.583

Netto inkomsten uit exploitatie 3.038.238 3.271.629 3.342.494 3.361.390 3.440.798 3.521.476 3.563.568 3.638.723 3.712.105

Verkoop Verkoopopbrengst vastgoed (prognose)         33.477.525

Certificaten Waarde reeds gestorte certificaten per 31-12-2013 15.147.000

 Storting certificaten 3e emissie 5.500.000

Financiering Hypothecaire financiering 17.905.789 16.802.496 15.793.202 14.792.984 13.832.766 12.872.549 11.912.331 10.952.113 9.991.896

 Rentebaten 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987

 Rentelasten financieringen - 870.264 - 827.259 - 784.527 - 703.939 - 675.131 - 627.795 - 580.460 - 533.124 - 485.788

 Aflossing financieringen - 890.293 - 987.293 - 1.009.294 - 1.000.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividend in contanten  1.277.680 1.457.077 1.548.673 1.657.233 1.805.449 1.933.463 2.022.890 2.145.381 2.266.099

Stockdividend (commercieel) 890.293 987.293 1.009.294 1.000.218 960.218 960.218 960.218 960.218 960.218

Totaaldividend  2.167.973 2.444.370 2.557.967 2.657.451 2.765.667 2.893.680 2.983.108 3.105.599 3.226.317

Direct rendement  11,5%* 11,8% 12,4% 12,9% 13,4% 14,0% 14,4% 15,0% 15,6%

Dividendrendement in contanten 6,8%* 7,1% 7,5% 8,0% 8,7% 9,4% 9,8% 10,4% 11,0%

* Rendement over de periode 1 februari t/m 31 december 2014.
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Financiële kerngegevens na derde emissie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Portefeuille Binnenhaven 5  15.900.000 

 Nieuwe Kanaal 7 10.950.000

Aankoop Aankoop Gebouw M 12.500.000

Prognose

Opbrengsten Bruto huurinkomsten 3.554.611 3.878.708 3.994.077 4.020.463 4.145.349 4.228.256 4.312.822 4.400.841 4.487.060 

 Rentebaten 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987

  3.556.598 3.880.695 3.996.064 4.022.449 4.147.336 4.230.242 4.314.808 4.402.828 4.489.046

Exploitatiekosten Erfpachtkosten - 138.912 - 141.690 - 144.524 - 147.415 - 150.363 - 153.370 - 156.437 - 159.566 - 162.758  

 Beheerkosten - 142.184 - 155.148 - 159.763 - 160.819 - 165.814 - 169.130 - 172.513 - 176.034 - 179.482

 Onderhoudskosten - 102.264 - 155.228 - 189.843 - 190.898 - 225.893 - 229.210 - 262.592 - 266.113 - 269.562 

 Zakelijke lasten - 40.000 - 60.800 - 62.016 - 63.256 - 64.521 - 65.812 - 67.128 - 68.471 - 69.840

 Verzekeringen - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000

 Overige exploitatiekosten - 10.000 - 10.200 - 10.400 - 10.612 - 10.824 - 11.041 - 11.262 - 11.487 - 11.717

  - 458.360 - 548.066 - 591.550 - 597.999 - 642.416 - 653.563 - 694.932 - 706.670 - 718.358  

Oprichting Structureringskosten derde emissie - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000

  - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000

Algemene kosten Juridisch advies - 2.000  - 2.040   - 2.081  - 2.122  - 2.165  - 2.208  - 2.252  - 2.297  - 2.343  

 Fiscaal advies - 8.000 - 8.160 - 8.323 - 8.490 - 8.659 - 8.833 - 9.009 - 9.189 - 9.373

 Overige algemene kosten - 40.000 - 40.800 - 41.616 - 42.448 - 43.297 - 44.163 - 45.046 - 45.947 - 46.866

  - 50.000 - 51.000 - 52.020 - 53.060 - 54.122 - 55.204 - 56.308 - 57.434 - 58.583

Netto inkomsten uit exploitatie 3.038.238 3.271.629 3.342.494 3.361.390 3.440.798 3.521.476 3.563.568 3.638.723 3.712.105

Verkoop Verkoopopbrengst vastgoed (prognose)         33.477.525

Certificaten Waarde reeds gestorte certificaten per 31-12-2013 15.147.000

 Storting certificaten 3e emissie 5.500.000

Financiering Hypothecaire financiering 17.905.789 16.802.496 15.793.202 14.792.984 13.832.766 12.872.549 11.912.331 10.952.113 9.991.896

 Rentebaten 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987 1.987

 Rentelasten financieringen - 870.264 - 827.259 - 784.527 - 703.939 - 675.131 - 627.795 - 580.460 - 533.124 - 485.788

 Aflossing financieringen - 890.293 - 987.293 - 1.009.294 - 1.000.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218 - 960.218

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividend in contanten  1.277.680 1.457.077 1.548.673 1.657.233 1.805.449 1.933.463 2.022.890 2.145.381 2.266.099

Stockdividend (commercieel) 890.293 987.293 1.009.294 1.000.218 960.218 960.218 960.218 960.218 960.218

Totaaldividend  2.167.973 2.444.370 2.557.967 2.657.451 2.765.667 2.893.680 2.983.108 3.105.599 3.226.317

Direct rendement  11,5%* 11,8% 12,4% 12,9% 13,4% 14,0% 14,4% 15,0% 15,6%

Dividendrendement in contanten 6,8%* 7,1% 7,5% 8,0% 8,7% 9,4% 9,8% 10,4% 11,0%

* Rendement over de periode 1 februari t/m 31 december 2014.
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12.1 Algemene grondslagen en resultaatbepaling voor 

 financiële verslaggeving

De jaarrekening van de N.V. wordt opgesteld in overeenstemming 

met Dutch GAAP. Er wordt gerapporteerd in euro’s. Het boekjaar 

van de N.V. is gelijk aan het kalenderjaar.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen kostprijs, tenzij 

een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De resultaten 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, 

verliezen zodra deze voorzienbaar zijn.

12.2  Objecten

Beleggingen in Objecten betreffen Objecten die de N.V. in 

eigendom houdt als ook Objecten waarbij het onderliggende 

vastgoed in eigendom is van een rechtspersoon, vennootschap 

of lichaam waarin de N.V. een meerderheidsbelang houdt en 

zeggenschap over het management daarvan heeft. Deze 

Objecten worden aangehouden om huuropbrengsten en/of 

waardestijgingen te realiseren.

De Objecten worden gewaardeerd tegen een reële waarde. 

Hieronder wordt verstaan de onderhandse verkoopwaarde in 

verhuurde staat, conditie kosten koper en onder gestanddoening 

van de vigerende huurovereenkomsten. Bij de bepaling van deze 

waarde wordt onder meer rekening gehouden met verschillen 

tussen markthuur en contractuele huur, exploitatiekosten, 

leegstand, resterende looptijd, de staat van onderhoud en 

verwachte toekomstige ontwikkelingen. 

Ieder Object wordt één maal per drie jaar getaxeerd door een 

onafhankelijke externe deskundige. Ongerealiseerde waarde-

mutaties naar aanleiding van de taxaties worden in de winst- 

en verliesrekening verantwoord. Voor deze ongerealiseerde 

waardemutaties wordt een herwaarderingsreserve aangehouden. 

De dotatie aan deze reserve vindt plaats vanuit de winst-

bestemming.

12.3 Immateriële vaste activa 

Structureringskosten

De initiële kosten in verband met het oprichten en de 

introductie van de N.V., evenals de kosten voor de voorgaande 

Emissies, deze Emissie en toekomstige Emissies worden genomen 

in het jaar dat zij zich voordoen.

Acquisitiekosten Objecten

Aankoopkosten voor Objecten worden genomen in het jaar van 

aankoop van het Object.

12.4  Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder af-

trek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

12.5  Latente belastingvorderingen en verplichtingen

Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden 

opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de 

activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 

de jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De 

berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen 

de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven 

of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover 

reeds bij wet vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd 

op nominale waarde.

12.6  Herwaarderingen

Herwaarderingen worden onder aftrek van de latent verschul-

digde belastingen in de herwaarderingsreserve opgenomen. 

De dotatie aan deze reserve vindt plaats vanuit de winst-

bestemming.

12.7  Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

in te schatten.

12.8  Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

12.9  Baten en lasten

De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop 

zij betrekking hebben. De huuropbrengsten en huurder specifieke 

vergoedingen betreffen de over de verslagperiode aan de 

huurders gestuurde facturen. 

12  Grondslagen voor financiële verslaggeving
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Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de  Nederlandse fiscale 

positie van Kadans Biopartner N.V. en haar Dochtervennootschap 

alsmede van haar participanten. Deze fiscale aspecten betreffen 

een algemene weergave van de wijze van belastingheffing van 

de N.V. en de participanten op basis van de Nederlandse wet- 

en regelgeving per 1 januari 2013. Wetgeving en jurisprudentie 

kunnen aan verandering (al dan niet met terugwerkende kracht) 

onderhevig zijn. De uiteindelijke fiscale behandeling van de 

N.V. of haar participanten zal mede afhankelijk kunnen zijn van 

meer specifieke feiten en omstandigheden welke per participant 

kunnen verschillen. De geïnteresseerde deelnemer wordt daarom 

geadviseerd om, mede in verband met zijn/haar specifieke 

situatie, overleg te plegen met een fiscaal adviseur.  

De N.V. biedt natuurlijke personen en rechtspersonen de 

mogelijkheid om door middel van Certificaten van Aandelen deel 

te nemen in een naamloze vennootschap.

13.1  Kadans Biopartner N.V.

Fiscaal regime voor beleggingsinstellingen

De N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling (fbi) als 

bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting

1969 (hierna: Wet VPB) en nader uitgewerkt in het Besluit

beleggingsinstellingen. Een fbi is vennootschapsbelasting-

plichtig tegen een tarief van 0% en betaalt derhalve feitelijk 

geen vennootschapsbelasting. Teneinde deze status te ver-

krijgen en te behouden dient de N.V. doorlopend aan bepaalde 

voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden worden hieronder 

uiteengezet.

Voor de toepassing van het regime voor beleggingsinstellingen 

wordt in artikel 28 Wet VPB onderscheid gemaakt tussen 

vennootschappen die zich richten tot het brede publiek en 

vennootschappen die zich niet richten tot het brede publiek. 

Dit onderscheid is van belang voor het bepalen van welke 

voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de fbi-status 

gelden. De N.V., die al de status van fbi bezit, richt zich niet 

tot het brede publiek. 

Hierna zijn de belangrijkste voorwaarden weergegeven 

waaraan dient te worden voldaan voor het behoud van de 

fbi-status van de N.V.

- Het statutaire doel en de feitelijke werkzaamheden van de 

 N.V. dienen te bestaan uit het beleggen van vermogen.

- Financiering van beleggingen met vreemd vermogen mag 

 maximaal 60% van de fiscale boekwaarde van de onroerende 

 zaken (en aanverwante rechten) bedragen en maximaal 20% 

 van de fiscale boekwaarde van de overige beleggingen.

- Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moet de 

 N.V. de voor uitdeling beschikbare winst aan de Certificaat- 

 houders uitkeren. Dit is de zogenoemde uitdelingsverplichting. 

 De uitdelingsverplichting wordt berekend door op de fiscale 

 winst van de N.V. een aantal correcties toe te passen.

Doel en feitelijke werkzaamheden van de N.V.

Om zich als fbi te blijven kwalificeren dienen de activiteiten van 

de N.V. beperkt te blijven tot activiteiten die bestaan uit het 

beleggen van vermogen. Onder beleggen wordt verstaan het 

verrichten van activiteiten die vallen binnen normaal vermogens- 

beheer. Werkzaamheden zoals projectontwikkeling kwalificeerden 

zich tot 2008 niet als normaal vermogensbeheer en werden in 

dit verband daarom niet als beleggingsactiviteiten aangemerkt. 

Vanaf 1 augustus 2007 kunnen echter onder bepaalde voor-

waarden ontwikkelingsactiviteiten mede worden aangemerkt 

als beleggen van vermogen voor de toepassing van de regels 

van fiscale beleggingsinstellingen. Voorwaarde hiervoor is dat 

de ontwikkelingsactiviteiten en de daarmee samenhangende 

werkzaamheden en risico’s vanaf een bepaald investeringsvolume  

worden ondergebracht in een separate (dochter)vennootschap, 

niet zijnde een beleggingsinstelling. Deze vennootschap zal 

onderworpen zijn aan de normale tarieven voor de vennoot-

schapsbelasting.

Financiering met vreemd vermogen

De fbi mag slechts een bepaald deel van haar beleggingen met

vreemd vermogen financieren. Onroerende zaken (of de rechten

waaraan deze zijn onderworpen) mogen voor 60% van de fiscale

boekwaarde worden gefinancierd met vreemd vermogen. De 

overige beleggingen mogen voor 20% van de fiscale boekwaarde 

worden gefinancierd met vreemd vermogen.

Uitdelingsverplichting

De gehele jaarlijkse fiscale winst van de beleggingsinstelling

moet na aftrek van toegestane dotaties aan de reserves en

andere correcties binnen acht maanden na afloop van het 

boekjaar zijn zijn uitgekeerd aan de Certificaathouders. Er kan 

gekozen worden om een zogenoemde herbeleggingsreserve te 

vormen. In dat geval moeten vermogenswinsten aan deze reserve 

worden toegevoegd en moeten vermogensverliezen hieraan 

worden onttrokken. Aldus maken deze winsten en verliezen, ten-

zij deze reserve nihil is, geen onderdeel uit van het bedrag dat 

op grond van de uitdelingsverplichting moet worden uitgekeerd.

Voor de dividendbelasting behoort de herbeleggingsreserve niet

tot het fiscaal gestort kapitaal, waardoor een uitkering ten laste

13  Fiscale aspecten
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van de herbeleggingsreserve, mits als zodanog aangeduid, niet 

belast is met dividendbelasting. 

Het bedrag dat in de herbeleggingsreserve wordt opgenomen,

wordt verminderd met een evenredig gedeelte van de ten laste

van de (fiscale) winst komende kosten van het beheer van de

beleggingen. De vermindering met een evenredig gedeelte van 

deze kosten geeft op forfaitaire wijze aan welk deel van de 

kosten van het beheer van beleggingen wordt toegerekend aan 

de vermogenswinsten behaald met beleggingen. Het evenredig 

gedeelte wordt als volgt bepaald:

Herbeleggingsreserve bij het begin van het boekjaar

De kosten van het beheer x waarde in het economisch verkeer

van het totale vermogen bij het begin van het boekjaar

Kring van aandeelhouders

Een niet tot de handel op een markt in financiële instrumenten

(artikel 1:1 Wft) toegelaten fbi en waarvan de Beheerder/

Manager niet beschikt over een vergunning ex artikel 2:65 Wft

kan de volgende Certificaathouders hebben: 

1. Natuurlijke personen (binnenlands en buitenlands).

2. Binnenlandse en buitenlandse lichamen die zijn onderworpen 

 aan een in enige vorm naar de winst geheven belasting.

3. Binnenlandse en buitenlandse lichamen die niet zijn

 onderworpen aan een in enige vorm naar de winst geheven

 belasting (zoals verenigingen en stichtingen mits zij geen 

 onderneming drijven) of daarvan zijn vrijgesteld en waarvan

 de winst evenmin bij de deelgerechtigden tot die lichamen 

 in een zodanige belasting wordt betrokken.

4. Een fbi die wel is toegelaten tot de handel op een markt in 

 financiële instrumenten (artikel 1:1 Wft) of waarvan haar 

 Beheerder/Manager beschikt over een vergunning ex artikel 

 2:65 Wft dan wel die de status van Instelling voor Collectieve 

 Beleggingen heeft.

Ad. 1 Het belang van een natuurlijke persoon (binnenlands 

 of buitenlands) mag geen deel uitmaken van een 

 aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake als er, direct of 

 indirect, een belang van tenminste  5% of meer van de 

 Certificaten wordt gehouden. Natuurlijke personen, 

 samen met de onder 3 en 4 genoemde Certificaathouders, 

 moeten tenminste 75% van de Certificaten houden.

Ad. 2 Binnenlandse en buitenlandse lichamen die zijn

 onderworpen aan een in enige vorm naar de winst

 geheven belasting kunnen samen tot maximaal 25%

 van de Certificaten houden. 

Ad. 3 Binnenlandse en buitenlandse lichamen die niet zijn

 onderworpen aan een in enige vorm naar de winst

 geheven belasting (zoals verenigingen en stichtingen

 mits zij geen onderneming drijven) of daarvan zijn 

 vrijgesteld en waarvan de winst evenmin bij de 

 deelgerechtigden tot die lichamen in een zodanige

 belasting wordt betrokken, moeten samen met de 

 onder 1 en 4 genoemde Certificaathouders ten minste 

 75% van de Certificaten houden. Er is voor deze 

 Certificaathouders geen maximale bovengrens. 

Ad 4 Een fbi die niet is toegelaten tot de handel op een 

 markt in financiële instrumenten (artikel 1:1 Wft) en

 waarvan de Beheerder/Manager niet beschikt over een

 vergunning ex artikel 2:65 Wft en die niet de ICBE-status 

 heeft moet samen met de onder 1 en 3 genoemde 

 Certificaathouders ten minste 75% van de Certificaten 

 houden.

Dividendbelasting

Over het uit te keren dividend aan de Certificaathouders (hetzij 

in de vorm van contanten, hetzij in de vorm van nieuwe Certi-

ficaten) dient de N.V. in beginsel 15% dividendbelasting in te 

houden en af te dragen, behoudens voor zover deze uitkering als 

zodanig ten laste van de herbeleggingsreserve wordt gedaan.

Voor uitkeringen ten laste van de agioreserve geldt in beginsel

ook een inhouding van 15% dividendbelasting, tenzij de 

algemene vergadering van Aandeelhouders tot een teruggave ten 

laste van de agioreserve heeft besloten en de nominale waarde 

bij statutenwijziging met een gelijk bedrag heeft verminderd. 

Op uitkeringen in de vorm van aandelen ten laste van de 

agioreserve (agio-stockdividend) behoeft onder voorwaarden 

geen dividendbelasting te worden ingehouden, mits er een

statutaire vermindering van het aandelenkapitaal plaatsvindt.

Afhankelijk van de fiscale positie van de in Nederland gevestigde 

en woonachtige Certificaathouders kan de dividendbelasting 

worden verrekend met inkomsten- of vennootschapsbelasting of 

worden teruggevraagd bij de Nederlandse fiscale autoriteiten.

De dividendbelasting is een aangewezen voorheffing op de 

inkomsten- respectievelijk vennootschapsbelasting. Op grond 

hiervan zal de ingehouden dividendbelasting kunnen worden 

verrekend met de uiteindelijk verschuldigde inkomsten- 
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respectievelijk vennootschapsbelasting. Indien er uiteindelijk 

minder belasting (dan wel geen belasting) is verschuldigd, 

wordt de ingehouden voorheffing door de fiscus gerestitueerd.

Overdrachtsbelasting

De N.V. is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd over 

de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. 

Deze overdrachtsbelasting bedraagt 6% (indien sprake is van 

woningen 2%) van de waarde in het economische verkeer van 

de verkregen onroerende zaken. 

De opbrengst van de derde Emissie zal worden aangewend 

voor de aankoop van Gebouw M Nijmegen. Dit pand is op 5 

november 2012 verkregen door Kadans Biopartner Projecten B.V. 

(een 100% dochtervennootschap) van de N.V. Na renovatie van 

het object door Kadans Biopartner Projecten B.V. zal Gebouw M 

worden geleverd aan de N.V. Ter zake van deze levering zal een 

beroep kunnen worden gedaan op een vrijstelling, zodat er geen 

overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn.

Omzetbelasting

De N.V. zal, voor zover zij zelf rechtstreeks onroerende zaken

gaat exploiteren, als ondernemer voor de omzetbelasting worden

aangemerkt. De eventueel aan de N.V. in rekening gebrachte

omzetbelasting op ingekochte goederen (waaronder onroerende

zaken) en diensten die betrekking hebben op de exploitatie van

de vastgoedprojecten zal door de N.V. in aftrek kunnen worden

gebracht voor zover er sprake is van de aan de omzetbelasting

onderworpen verhuur en overigens met betrekking tot de aftrek

van de omzetbelasting aan de wettelijke voorwaarden wordt

voldaan.

Waarborgen om fiscale status van de N.V. te behouden

Indien een natuurlijke persoon/Certificaathouder een aan-

merkelijk belang in de N.V. verkrijgt, verliest de N.V. haar status 

van fiscale beleggingsinstelling. Met het oog hierop is in de 

statuten van de N.V. en in de Administratievoorwaarden een 

regeling opgenomen die moet voorkomen dat een natuurlijke 

persoon/ Certificaathouder op enig moment een aanmerkelijk 

belang in de N.V. kan verkrijgen. Voorts dient ook aan de 

overige voorwaarden voor een fbi (zoals eerder gemeld in 

deze paragraaf) te worden voldaan op straffe van statusverlies.

Indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden verliest

een beleggingsinstelling met ingang van het jaar waarin niet

meer aan die voorwaarden wordt voldaan haar status. Bij sta-

tusverlies zal de N.V. met terugwerkende kracht tot aanvang van 

het betreffende boekjaar haar jaarwinst belast zien worden tegen 

de normale vennootschapsbelastingtarieven. In 2013 wordt de 

fiscale winst op basis van de normale vennootschapsbelasting-

tarieven dan tot e 200.000 belast tegen 20% en het meerdere 

tegen 25%.

Er zijn echter oorzaken denkbaar die leiden tot statusverlies 

waarop de beleggingsinstelling in het algemeen geen invloed

kan uitoefenen. In deze gevallen kan de Staatssecretaris gebruik

maken van zijn bevoegdheid om onder nader te stellen voor-

waarden statusverlies te voorkomen. Van deze bevoegdheid 

wordt echter slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt.

De Manager zal, voor zover dat in haar vermogen ligt, erop

toezien dat de N.V. te allen tijde aan de voorwaarden voor een

fiscale beleggingsinstelling blijft voldoen.

13.2  Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner 

De activiteiten van het SAK bestaan uit het houden van de 

Aandelen. Dit betekent dat het SAK geen onderneming drijft en

zij is om die reden niet belastingplichtig voor de vennootschaps-

belasting. De verkrijging van Aandelen door het SAK is een ver-

krijging van een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting.

De statuten van het SAK zullen zo worden ingericht dat zij

voldoen aan de voorwaarden voor het achterwege laten van

de heffing van overdrachtsbelasting. Indien de Belastingdienst

alsnog van mening is dat overdrachtsbelasting verschuldigd is

bij certificering, zal een beroep gedaan worden op het besluit

van 9 augustus 2007. Op basis van dit besluit wordt alsnog 

een tegemoetkoming verleend voor de verschuldigde overdrachts-

belasting. Het SAK zal zich niet kwalificeren als ondernemer voor 

de heffing van de omzetbelasting. De aan haar in rekening 

gebrachte omzetbelasting komt niet voor aftrek in aanmerking.

De statuten van het SAK zullen voldoen aan de voorwaarden

van een resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van

23 maart 1962 (BNB 1962/207), waardoor de Certificaten worden

vereenzelvigd met de Aandelen. Dit betekent dat de fiscale

consequenties voor de Certificaathouders zijn alsof zij de onder-

liggende Aandelen direct houden.

13.3    Certificaathouders

De wijze van belastingheffing op het niveau van de Certificaat-

houders is afhankelijk van de status van de Certificaathouders.

In deze paragraaf worden de fiscale gevolgen voor de verschil-

lende Certificaathouders nader uitgewerkt.
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Natuurlijke personen: inkomstenbelasting

In het algemeen zullen in Nederland woonachtige natuurlijke 

personen die participeren in de N.V. het beleggingsresultaat voor 

de Nederlandse inkomstenbelasting op grond van de Wet inkomsten-

belasting 2001 in aanmerking nemen in box 1, box 2 of box 3.

Winst uit onderneming of belastbaar resultaat uit overige

werkzaamheden (Box 1)

Indien een Certificaathouder de Certificaten toerekent aan zijn

Ondernemingsvermogen (voor het uitzonderlijke geval dat de 

inkomsten zich zouden kwalificeren als inkomsten uit overige 

werkzaamheid), wordt het netto resultaat dat wordt behaald

met de Certificaten (inclusief het vervreemdingsvoordeel) belast

overeenkomstig het winstregime en belast in Box 1 tegen het

progressieve tarief oplopend tot 52%. Eventuele verliezen uit 

de Certificaten kunnen dan worden verrekend met winsten over 

de drie voorafgaande kalenderjaren en de negen toekomstige 

kalenderjaren.

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2)

Er is sprake van een aanmerkelijk belang (Box 2) indien een

natuurlijke persoon/Certificaathouder, al dan niet tezamen met

zijn partner en bepaalde verwanten direct of indirect ten minste

5% van het geplaatst kapitaal in een vennootschap bezit of

rechten heeft om 5% of meer van het geplaatste kapitaal in

een vennootschap te verwerven. Het inkomen uit aanmerkelijk

belang, zoals dividenden en gerealiseerde vervreemdingswinsten

(en -verliezen), wordt belast tegen een vast tarief van 25%.

In de statuten van de N.V. en de Administratievoorwaarden is

een regeling opgenomen die moet voorkomen dat een natuurlijk

persoon op enig moment een aanmerkelijk belang in de N.V.

kan verkrijgen. Indien een natuurlijk persoon een aanmerkelijk

belang in de N.V. verkrijgt, verliest de N.V. in beginsel haar 

status van fiscale beleggingsinstelling.

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)

De belastbare grondslag in Box 3 wordt bepaald op basis 

van een forfaitair rendement van 4% van het aan Box 3 toe-

rekenbare vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast 

tegen een tarief van 30% (forfaitaire rendementsheffing). Over 

het Box 3 vermogen wordt derhalve effectief 1,2% inkomsten-

belasting geheven. De genoten dividenden en gerealiseerde 

vermogenswinsten uit hoofde van de participaties worden niet 

separaat in de belastingheffing betrokken. Hier staat tegenover 

dat een eventueel verkoopverlies en kosten van de participatie 

(zoals rentekosten) niet separaat in aftrek kunnen worden ge-

bracht. Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing 

(1,2%) is verschuldigd bestaat uit de waarde in het economische 

verkeer van de bezittingen minus de toerekenbare schulden aan 

het begin van het kalenderjaar (er geldt één peildatum). 

Schulden komen slechts in minderring op de waarde van de 

bezittingen voor zover deze meer bedragen dan e 2.900 (2013). 

Bij fiscale partners geldt een verhoogde drempel van e 5.800 

(2013). Van de belastbare grondslag wordt e 21.139 (2013) 

per belastingplichtige vrijgesteld. Het heffingsvrij vermogen 

kan onder omstandigheden nog verhoogd worden met de 

ouderentoeslag. Er bestaat geen mogelijkheid het heffingsvrij 

vermogen op verzoek over te dragen. Het is echter wel mogelijk 

om participatie(s) vrijelijk toe te delen aan de fiscale partners. 

Natuurlijke personen: buitenlandse Certificaathouders

Certificaathouders (natuurlijke personen) welke voor de 

Nederlandse belastingheffing geacht worden niet in Nederland

woonachtig te zijn (en die niet opteren voor belastingheffing 

alsof zij in Nederland woonachtig zouden zijn) worden in 

beginsel niet belast met Nederlandse inkomstenbelasting. 

Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat de Certificaten niet 

toerekenbaar zijn aan een Nederlandse onderneming. Buiten-

landse Certificaathouders wordt aangeraden bij hun eigen fiscaal 

adviseur onafhankelijk advies in te winnen over de fiscale 

aspecten van het houden van Certificaten. Deelname aan de N.V. 

staat open voor buitenlandse Certificaathouders. Vanuit fiscaal 

perspectief mogen de Certificaten worden aangeboden; er 

kunnen echter wel juridische restricties van toepassing zijn.

Schenking en vererving

Ingeval van overlijden van een Certificaathouder of schenking 

van Certificaten, zal de waarde in het economisch verkeer van 

een Certificaat onderworpen kunnen zijn aan erfbelasting 

respectievelijk schenkbelasting. De hoogte van het dan geldende 

tarief (10% - 40%), alsmede een eventuele toepassing van een 

vrijstelling, zal afhankelijk zijn van de hoogte van de verkrijging 

en de mate van verwantschap.

 Tarieven schenk- en erfbelasting 2013

 Deel van de 

 belaste verkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
  (partners (kleinkinderen) (broers/zusters
 en kinderen)  en ouders)

 e 0 - e 118.000 10% 18% 30%

 e 118.000 - hoger 20% 36% 40%
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Rechtspersonen

Vennootschappen: niet-vrijgestelde rechtspersonen - 

Vennootschapsbelasting

Indien een in Nederland gevestigde rechtspersoon, die is 

onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting (niet-

vrijgestelde rechtspersoon), participeert in het Fonds, wordt het 

resultaat in de heffing van de vennootschapsbelasting betrok-

ken. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op resul-

taten uit hoofde van de participatie. Op basis van de Wet Vpb 

worden derhalve alle voordelen uit de participatie in de heffing 

van de vennootschapsbelasting betrokken. Rente op schulden, 

aangegaan ter financiering van de participatie, zijn in beginsel 

aftrekbaar.

Het tarief van de vennootschapsbelasting 2013  bedraagt 20% 

over een belastbaar bedrag tot en met e 200.000 en 25% over 

een belastbaar bedrag van e 200.001 of meer. Eventuele 

verliezen van de rechtspersoon kunnen onder voorwaarden 

worden verrekend met het voorafgaande en de negen daarop 

volgende boekjaren. 

Vennootschappen: vrijgestelde rechtspersonen - 

Vennootschapsbelasting

Indien een in Nederland gevestigde rechtspersoon niet onder-

worpen is aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbe-

lasting (vrijgestelde rechtspersoon) en deze neemt deel in het 

Fonds, worden de behaalde resultaten  niet in de heffing van de 

vennootschapsbelasting betrokken.

Tussentijds toe- en uittreden

Tussentijdse toe- en uittreding kan zonder fiscale restricties.

Wel dient rekening te worden gehouden met de eisen van

Certificaathouderschap en is eventueel overdrachtsbelasting

verschuldigd (zie hierna).

Overdrachtsbelasting bij verkrijging van Certificaten

Kadans Biopartner N.V. kwalificeert zich als een onroerend zaak 

lichaam voor de heffing van overdrachtsbelasting. De verkrijging 

(of uitbreiding) van een belang van tenminste een derde van de 

Certificaten in de fbi leidt op grond van de Wet belastingen van 

rechtsverkeer tot heffing van overdrachtsbelasting. Statusbehoud 

van de fbi maakt het onmogelijk dat een natuurlijk persoon, al 

dan niet tezamen met een kwalificerende groep van familieleden 

of verbonden lichamen, een dergelijk belang verkrijgt. Uitsluitend 

in de situatie waarbij  een van heffing van winstbelastingen 

vrijgesteld lichaam een belang van tenminste een derde verwerft 

in de fbi zal overdrachtsbelasting worden geheven. Deze 

bedraagt alsdan 6% van de aan het belang toe te rekenen waarde 

van het door de fbi gehouden vastgoed.  

13.4  Het vastgoed

Verwerving van vastgoed en omzetbelasting

Ter zake van de verkrijging van vastgoed kan, in zijn algemeen-

heid, omzetbelasting verschuldigd zijn. Deze kan in aftrek 

worden gebracht voor zover er sprake is van de aan de omzetbe-

lasting onderworpen verhuur en indien met betrekking tot de

aftrek van de btw aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. 

Omdat de N.V. (afnemer) en Kadans Biopartner Projecten B.V. 

(verkoper) deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de omzet-

belasting, zal de levering van Gebouw M zonder heffing van 

omzetbelasting kunnen plaatsvinden. De eventueel in rekening 

gebrachte btw op ingekochte goederen en diensten, wordt, voor 

zover deze niet aftrekbaar is, als kosten opgevoerd. Deze kosten 

komen ten laste van de N.V.

Verhuur van vastgoed en omzetbelasting

De activiteiten van de N.V. zullen nagenoeg geheel bestaan uit

de verhuur van onroerende zaken. Onder voorwaarden kan er bij

deze verhuur worden geopteerd voor een btw-belaste huur. Dit

is alleen mogelijk als de huurder voor meer dan 90% met

btw-belaste prestaties verricht vanuit het gehuurde. Alleen dan

kan de N.V. de met name op de aanschaf van de te verhuren

onroerende zaken drukkende btw als ook de btw op de aan de

N.V. verleende diensten geheel in vooraftrek brengen.

13.5 Fiscale positie van Kadans Biopartner Projecten B.V. 

Kadans Biopartner Projecten B.V. is een volledige dochter-

vennootschap van de N.V. die zich uitsluitend bezighoudt met 

de ontwikkeling van vastgoed ten behoeve van de N.V. of met 

haar verbonden lichamen. Door deze opzet wordt het een fbi 

mogelijk gemaakt vroegtijdig te investeren in beleggings-

projecten. Om concurrentieverstoringen te voorkomen is Kadans 

Biopartner Projecten B.V. onderworpen aan de heffing van 

vennootschapsbelasting tegen het algemeen geldende tarief. 

Over de eventueel te behalen ontwikkelresultaten zal Kadans 

Biopartner Projecten B.V. derhalve vennootschapsbelasting 

verschuldigd zijn.

Voor de overdrachtsbelasting respectievelijk omzetbelasting 

geldt mutatis mutandis hetzelfde als hiervoor onder 13.4 is 

opgemerkt. 
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Kadans Biopartner N.V. is verantwoordelijk voor de in dit 

Prospectus verstrekte informatie. Daarnaast is N.V. 

KPMG Meijburg & Co. verantwoordelijk voor de in hoofdstuk 

13 en de fiscale onderdelen van hoofdstuk 1 en paragrafen 

3.14 en 12.5 van dit Prospectus verstrekte informatie.

N.V. KPMG Meijburg & Co. heeft ingestemd met opname in de 

huidige vorm en context van bovenstaande hoofdstukken en 

paragrafen. Na het treffen van alle redelijke maatregelen om 

zulks te garanderen en voor zover Kadans Biopartner N.V. bekend 

is, verklaart zij dat de gegevens in dit Prospectus in overeen-

stemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn

weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Prospectus

zou wijzigen. N.V. KPMG Meijburg & Co. verklaart dat, voor zover 

haar bekend is, de gegevens in hoofdstuk 13 en in de fiscale 

onderdelen van hoofdstuk 1 en paragrafen 3.14 en 12.5 van dit 

Prospectus waarvoor zij verantwoordelijk is, in overeenstemming 

zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn wegge-

laten waarvan vermelding de strekking van dit Prospectus zou 

wijzigen. Ter zake van derden afkomstige informatie die in dit 

Prospectus is opgenomen, bevestigt Kadans Biopartner N.V. dat 

deze informatie correct is weergegeven en dat, voor zover zij dat

heeft kunnen opmaken uit door betrokke derden gepubliceerde

informatie, geen feiten zijn weggelaten waardoor de weerge-

geven informatie onjuist of misleidend zou worden. 

Op dit Prospectus, als ook op deze Emissie, is slechts het

Nederlandse recht van toepassing. De Bijlagen worden steeds

geacht integraal onderdeel uit te maken van dit Prospectus.

Tot het moment waarop deelname in de N.V. aan hen schriftelijk

is bevestigd, kunnen geïnteresseerden geen enkel recht aan dit

Prospectus ontlenen. 

Dit Prospectus bevat mededelingen over de toekomst. Hoewel

zulke mededelingen over de toekomst gebaseerd zijn op redelijke

veronderstellingen, kan geen zekerheid worden geboden dat de

voorspellingen uitkomen en worden geen uitspraken gedaan 

over de juistheid en volledigheid van zulke mededelingen. Bij 

iedere uitspraak over de toekomst dient te worden bedacht dat 

feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen afwijken 

van zulke voorspellingen en naar verwachting ook zullen 

afwijken. Tevens kunnen andere dan de geraadpleegde bronnen 

een andere mening zijn toegedaan. 

Kadans Biopartner N.V., de Manager, het SAK als ook andere bij

de N.V. betrokkene aanvaarden geen aansprakelijkheid voor

enige directe of indirecte negatieve resultaten die ontstaan ten

gevolge van het beleggen in de N.V. Potentiële beleggers wordt

aangeraden een eventuele belegging zorgvuldig te beoordelen op

de daaraan verbonden risico’s en te beschouwen als onderdeel

van een totale beleggingsportefeuille. 

Niemand is gemachtigd in verband met de Emissie informatie te 

verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Pro-

spectus zijn opgenomen. Indien vóór de datum van de Emissie 

nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitgangspunten

van deze Emissie wezenlijk verandert, zal een nieuw Prospectus 

of een addendum worden verstrekt.

Dit Prospectus houdt noch een aanbod in van enig effect anders

dan hierin is beschreven, noch een aanbod van enig effect of

uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het

nemen van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar

dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet geoorloofd is.

Kadans Biopartner N.V. 

14 Mededeling van de N.V.
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15.1  Emissie

Voor deze Emissie zijn maximaal 550.000 Certificaten beschik-

baar. De uitgifteprijs voor een Certificaat bedraagt e 10. Deel-

name aan deze Emissie kan met minimaal 10.000 Certificaten 

per belegger. Zittende Certificaathouders kunnen hun belang 

uitbreiden met minimaal 3.250 additionele Certificaten. 

Certificaathouders kunnen na deze Emissie maximaal 137.500 

Certificaten bezitten. 

Kadans Vastgoed B.V. (dan wel een aan haar gelieerde vennoot-

schap) streeft naar een belang van 24,9% in de N.V. Kadans 

Vastgoed B.V. heeft de intentie haar bestaande belang van 

358.923 Certificaten uit te breiden met 137.500 Certificaten. 

Derhalve zijn 412.500 Certificaten beschikbaar voor toewijzing 

aan mede-investeerders. Indien de belangstelling dit aantal 

beschikbare Certificaten overtreft zal Kadans Vastgoed B.V. een 

kleiner belang overwegen, doch niet kleiner dan 20% in het 

totale geplaatste kapitaal van de N.V.

15.2  Emissiekosten

Er worden bij deze Emissie geen Emissiekosten in rekening 

gebracht. 

15.3  Inschrijfprocedure 

U kunt deelnemen door het inschrijfformulier volledig ingevuld 

en ondertekend samen met de hieronder aangegeven documenten 

retour te zenden in bijgesloten antwoordenvelop. 

Deelname staat open voor natuurlijke personen. 

Personen die willen deelnemen in deze Emissie van Certificaten, 

dienen de volgende documentatie op te sturen:

- een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;

- een kopie van een legitimatiebewijs (voor nog ten minste 

 drie maanden geldig) van de deelnemer zoals vermeld op 

 het inschrijfformulier.

In verband met de status van de N.V. als fiscale beleggings-

instelling worden kwaliteitseisen gesteld aan de Certificaat-

houders. Voor die kwaliteitseisen wordt verwezen naar 

paragraaf 13.1.

15.4  Inschrijfperiode

De inschrijving start op het moment van uitbrengen van dit 

Prospectus. Het recht wordt voorbehouden om de Emissie te 

annuleren bij onvoldoende belangstelling. 

15.5  Toewijzing

Toewijzing van Certificaten geschiedt op basis van volgorde van 

binnenkomst van de inschrijvingen, waarbij de inschrijvingen 

van de zittende Certificaathouders als eerste in aanmerking ge-

nomen worden. Het recht wordt voorbehouden om inschrijvingen, 

zonder opgaaf van redenen, geheel of gedeeltelijk niet in aan-

merking te nemen. Bij overtekening van de totale inschrijving 

kan een reductie op de inschrijving worden toegepast.

De belegger wordt op diens adres schriftelijk op de hoogte 

gesteld van het aan hem/haar toegewezen aantal Certificaten 

alsmede van het totaal aantal toegewezen Certificaten.

De Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor om het totaal 

aantal uit te geven Certificaten te vergroten of te verkleinen, 

indien dat in verband met de verwervingsprijs van de Objecten, 

de Financiering of behoud van de status van fiscale beleggings-

instelling noodzakelijk of wenselijk is.

15.6  Uitgifte, levering en storting

Bij de toewijzingsbrief zullen tevens een volmacht en een nota 

van afrekening gevoegd worden, waarin de Certificaathouders 

Huijbregts Notarissen & Adviseurs te ’s Hertogenbosch machtigen 

voor hen op te treden bij de Emissie, en bij de certificering van 

Aandelen direct daaropvolgend, waarbij het SAK Certificaten aan 

hen uitgeeft. De volmacht zal binnen de gestelde termijn in de 

toewijzingsbrief ondertekend geretourneerd moeten worden.

Storting van het deelnamebedrag dient plaats te vinden na 

ontvangst van door de deel-nemer van de schriftelijke toe-

wijzing van het aantal Certificaten binnen de gestelde termijn. 

Contante betalingen worden niet aanvaard. Stortingen ter 

verkrijging van de Certificaten dienen giraal plaats te vinden 

op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor. 

Storting wordt voorzien in januari 2014. Uitgifte en levering van 

Certificaten zal plaatsvinden binnen tien werkdagen nadat de 

laatste storting binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. 

De uitgifte van Certificaten zal plaatsvinden via Huijbregts 

Notarissen & Adviseurs te ’s-Hertogenbosch. Van de uitgifte 

ontvangt de Certificaathouder een schriftelijke bevestiging.

15.7  Nadere informatie

Mocht u na het lezen van dit Prospectus nog vragen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met: de heer Michel Leemhuis van 

Kadans Vastgoed op telefoonnummer 0411 625 625.

15  Deelname
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De Initiatiefnemer en het SAK dragen er zorg voor dat persoon-

lijke gegevens die aan hen worden verstrekt, vertrouwelijk en 

in overeenstemming met het bepaalde in de Wet bescherming 

persoonsgegevens worden behandeld. 

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om uitvoe-

ring te geven aan het bepaalde in dit Prospectus (inclusief de 

Bijlagen) en worden anderszins niet zonder toestemming van de 

persoon wiens gegevens het betreft aan derden verstrekt, tenzij 

geboden bij wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak.  
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Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de woorden en uitdrukkingen die in dit Prospectus met een hoofdletter zijn beschreven, de volgende betekenis:

‘Aandeel’  Een Aandeel in het kapitaal van de N.V. met een nominale waarde van e 1 dat is uitgegeven of wordt uitgegeven op 

 Emissiedatum. Aandelen luiden op naam. Er worden geen bewijs- of toonderstukken voor Aandelen uitgegeven.

‘Aandeelhouder’  De houder van één of meer Aandelen

‘Aanvangsdatum’  De datum waarop de eerste beleggers Certificaten geleverd hebben gekregen (5 januari 2010)

‘Administratievoorwaarden’  De voorwaarden waaronder de Aandelen door het SAK ten titel van beheer worden gehouden, opgenomen als Bijlage E

 bij het Prospectus

‘AFM’  De Autoriteit Financiële Markten

‘Bijlage’  Bijlage bij dit Prospectus, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit Prospectus

‘N.V.’  Kadans Biopartner N.V., een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen

‘Certificaten’  De Certificaten die voor elk Aandeel zijn en worden uitgegeven door het SAK

‘Certificaathouder’  Elke houder van Certificaten

‘Directe Uitkering’  De commerciële winst van de N.V., verminderd met herwaarderingen en verkoopwinsten en verhoogd met commerciële 

 afschrijvingen, alles op jaarbasis. Uitkering hiervan aan de Certificaathouders, eventueel aangevuld met een uitkering uit 

 de herbeleggingreserve, vindt plaats in twee halfjaarlijkse termijnen.

‘Dochtervennootschap’  Kadans Biopartner Projecten B.V.

‘Emissie’  De uitgifte en plaatsing van Certificaten zoals beschreven in dit Prospectus

‘Emissiedatum’  De datum waarop beleggers die deelnemen aan deze Emissie Certificaten geleverd krijgen

‘fbi’  Fiscale beleggingsinstelling

‘Financiering’  Elke geldlening die wordt aangegaan met een financierende instelling ter gedeeltelijke financiering van een Object

‘Gemiddeld Enkelvoudig  Het gemiddelde totale rendement per jaar op een Certificaat over een periode van minimaal tien jaar, opgebouwd uit de 

 Rendement’ jaarlijkse Directe Uitkeringen op het Certificaat en de gerechtigdheid van het Certificaat in het vermogen en de winsten 

 van de N.V., te delen door de uitgifteprijs van het desbetreffende Certificaat of, indien een Certificaat door tussentijdse 

 verhandeling wordt gekocht, gedeeld door de aankoopprijs.

‘Initiatiefnemer’  Kadans Vastgoed B.V. 

‘IRR (Internal Rate of Return)’  Het jaarlijkse rendementspercentage waarbij de contante waarde van de uitkeringen aan beleggers gedurende een 

 beschouwde periode precies gelijk is aan de oorspronkelijke inleg van beleggers

‘Kadans Biofacilities’  Kadans Biofacilities B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair 

 gevestigd te Wageningen en met adres Nieuwe Kanaal 7, 6709 PA Wageningen

‘Kadans Biopartner’  De gezamenlijkheid van het SAK, de N.V. en haar Dochtervennootschap

‘Kadans’  Kadans Vastgoed B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair 

 gevestigd te Vught en met adres Rijksweg 5, 5076 PB Haaren

‘Managementovereenkomst’  De overeenkomst tussen de N.V. en de Manager waarin is overeengekomen dat en onder welke voorwaarden de Manager 

 voor de N.V. optreedt (zie Bijlage C)

‘Manager’  Kadans Biofacilities B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen

‘NAV’  De net asset value (ook wel: netto vermogenswaarde of intrinsieke waarde) van één Certificaat, gelijk aan de bezittingen 

 minus de verplichtingen van de N.V., gedeeld door het aantal uitstaande Certificaten.

‘Object’  Elk onroerend goed Object dat direct of indirect - via een rechtspersoon, personenvennootschap of lichaam waarin de 

 N.V. een belang houdt - in (economisch) (mede-)eigendom is van de N.V., of waarvan de N.V. het voornemen heeft het 

 in (economisch) (mede-)eigendom te verwerven.

‘Prospectus’  Onderhavig document inclusief de Bijlagen

‘Raad van Commissarissen’  De Raad van Commissarissen van Kadans Biopartner N.V.

‘SAK’  Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner, gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen

‘Wft’  De Wet op het financieel toezicht 

In het enkelvoud uitgedrukte definities omvatten tevens de meervoudsvorm en vice versa.

Bijlage A Definities
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NAAM, ZETEL EN DOEL
Artikel 1.
1.  De vennootschap draagt de naam: Kadans Biopartner N.V..
2.  Zij is gevestigd te Wageningen.
3.  Overal waar in deze statuten wordt gesproken van machtiging, goedkeuring en/of 

medewerking te verlenen door de Raad van Commissarissen dient - indien zodanige 
raad niet is ingesteld - voor Raad van Commissarissen te worden gelezen “algemene 
vergadering van aandeelhouders”.

 De instelling van de Raad van Commissarissen is afhankelijk van de nederlegging ten 
kantore van het handelsregister alwaar de vennootschap is ingeschreven van een 
daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij 
de instelling van de Raad van Commissarissen bij deze akte is geschied.

DOEL
Artikel 2.
De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het beleggen van vermogen in effecten en 
andere vermogenswaarden met toepassing van het beginsel van risicospreiding, teneinde 
de aandeelhouders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.
Onder het beleggen van vermogen wordt mede verstaan:
a. het oprichten van, het houden van aandelen in alsmede het besturen van een                

ander lichaam waarvan doel en feitelijke werkzaamheid, afgezien van het eventueel 
beleggen van vermogen, bestaan uit het ontwikkelen van vastgoed ten behoeve van 
zichzelf of ten behoeve van:

 I. de vennootschap;
 II. met de vennootschap verbonden lichamen die als beleggingsinstelling zijn 
  aangemerkt;
 III. lichamen waarin de vennootschap of een onder II. bedoeld lichaam een belang 

heeft van ten minste een derde gedeelte;
b.  het investeren in een verbetering of uitbreiding van vastgoed, ingeval de investering 

minder bedraagt dan dertig procent (30 %) van de WOZ-waarde van dat vastgoed, 
bedoeld in artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001, voorafgaande aan de 
aanvang van de werkzaamheden;

c.  het verstrekken van garanties ten behoeve van met de vennootschap verbonden        
lichamen waarvan de bezittingen, geconsolideerd beschouwd, doorgaans ten minste 
nagenoeg uitsluitend bestaan uit onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn 
onderworpen;

d. het uitlenen van gelden die van derden zijn ingeleend aan met de vennootschap ver-
bonden lichamen waarvan de bezittingen, geconsolideerd beschouwd, doorgaans 
ten minste nagenoeg uitsluitend bestaan uit onroerende zaken of rechten waaraan 
deze zijn onderworpen.

De vennootschap ontplooit zijn activiteiten conform het bepaalde in artikel 28 van de Wet 
op de Vennootschapsbelasting 1969.

KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 3.
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderd-
 duizend euro (€ 2.500.000,00), verdeeld in twee miljoen vijfhonderdduizend 

(2.500.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).
2.  Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden doorlopend genummerd, van 1 af.
3.  Er zullen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.
4. a. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
 b.  Storting op een aandeel moet in euro’s geschieden. In afwijking hiervan kan de 
   directie met inachtneming van de wettelijke bepalingen:
   I.   toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of
   II.  inbreng anders dan in geld overeenkomen.
5. Indien de directeuren van de vennootschap tevens de enige aandeelhouders zijn, is 

de directie ook zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het 
aangaan van rechtshandelingen met betrekking tot storting op aandelen anders dan 
in geld.

UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT
Artikel 4.
1.  a.  Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen  

  van aandelen) na oprichting van de vennootschap geschiedt krachtens een be-
   sluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen 
   “de algemene vergadering”), genomen op een voorstel van de directie. Een 

   dergelijk besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
   Commissarissen.
 b.  De algemene vergadering stelt, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
   Commissarissen tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte met inacht-
   neming van deze statuten vast.
 c.  De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten 
   als bedoeld onder sub a en b aan een ander vennootschapsorgaan overdragen 
   en kan deze overdracht herroepen. Indien de algemene vergadering een ander 
   vennootschapsorgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald alsmede 
   de duur van de aanwijzing, welke niet langer dan vijf (5) jaren mag zijn. Het 
   andere vennootschapsorgaan behoeft de goedkeuring van de raad van commis-
   sarissen voor de besluiten als bedoeld onder sub a en b.
 d.  De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
 e.  De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
 f.  De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in Nederland gevestigde notaris.
2.  a.  Bij de uitgifte van cumulatief preferente aandelen hebben alle aandeelhouders 
   daarop een recht van voorkeur, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag 
   van ieders bezit aan aandelen. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
 b.  Bij de uitgifte van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen 
   daarop een recht van voorkeur, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag 
   van ieders bezit aan gewone aandelen. De houders van cumulatief preferente 
   aandelen hebben een opvolgend recht van voorkeur, naar evenredigheid van het 
   gezamenlijk bedrag van ieders bezit aan cumulatief preferente aandelen. Het 
   recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
 c.  Het voorkeursrecht komt de aandeelhouders niet toe in de gevallen waarin de 
   wet dit hen dwingendrechtelijk onthoudt.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten 

met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde en wel door een besluit van 
het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is. Indien de directie is 
aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan is voor een dergelijk besluit de vooraf-
gaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing 
op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, evenwel niet op het uitgeven 
van aandelen aan hem die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aan-
delen uitoefent.

5. Voor de vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere 
wijze verkregen aandelen behoeft de directie de goedkeuring van de raad van com-
missarissen. Op deze vervreemding vindt het in artikel 9 bepaalde overeenkomstige 
toepassing.

6.	 Gedeeltelijke	terugbetaling	op	aandelen	of	ontheffing	van	de	verplichting	tot	storting,	is	
slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag der aan-
delen.	Zulk	een	terugbetaling	of	ontheffing	moet	naar	evenredigheid	op	alle	betrokken	
aandelen geschieden, tenzij alle betrokken aandeelhouders met het afwijken van deze 
evenredigheid instemmen.

VERKRIJGING EIGEN AANDELEN. KAPITAALVERMINDERING
Artikel 5.
1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is 
 nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien 

door de algemene vergadering of door een door de algemene vergadering aangewezen 
ander vennootschapsorgaan machtiging is verleend tot de verkrijging en mits het nomi-
nale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar eventuele 
dochtermaatschappij(en) tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan 
tien procent (10 %) van het geplaatste kapitaal bedraagt en voorts aan de daartoe in de 
wet gestelde eisen is voldaan. Bij evengemelde aanwijzing wordt tevens de duur van de 
aanwijzing bepaald, welke niet langer dan achttien (18) maanden mag zijn.

3.  Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen 
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 
in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, 
die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een 
boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, 
dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.

4.  De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel 
verkrijgt.

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

Bijlage B Statuten Kadans Biopartner N.V.
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6.  De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal 
door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te 
verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

CERTIFICERING
Artikel 6.
1.	 De	vennootschap	verleent	slechts	medewerking	aan	de	uitgifte	van	certificaten	van	haar	

aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
2.		 Certificaten	aan	toonder	van	aandelen	mogen	niet	worden	uitgegeven.	Indien	in	strijd	

hiermee	 is	 gehandeld,	 kunnen,	 zolang	 certificaten	 aan	 toonder	 uitstaan,	 de	 aan	 het	
aandeel verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

3.	 Onder	certificaathouders	worden	verder	in	deze	statuten	verstaan	de	houders	van	met	
medewerking	van	de	vennootschap	uitgegeven	certificaten	van	aandelen	alsmede	de	
personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht 
de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een 

	 vennootschap	uitgegeven	 certificaten	 van	 aandelen	 (hierna	genoemd	 “de	 certificaat-
houdersrechten”).

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
Artikel 7.
1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het 

vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem 
dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vrucht-         
gebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, 
hebben	 de	 certificaathoudersrechten.	 De	 vruchtgebruiker	 die	 geen	 stemrecht	 heeft,	
heeft	 de	 certificaathoudersrechten	 wel,	 tenzij	 bij	 de	 vestiging	 of	 overdracht	 van	 het	
vruchtgebruik anders is bepaald.

3. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd, tenzij de algemene vergadering 
daartoe unaniem besluit. Alsdan is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de pandhouder die geen stem-
recht	heeft,	niet	de	certificaathoudersrechten	heeft,	tenzij	bij	de	vestiging	of	overgang	
van het pandrecht anders is bepaald.

AANDEELHOUDERSREGISTER
Artikel 8.
1.  De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aan-

delen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben 
verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van de nummers van die 
aandelen en het op ieder aandeel gestorte bedrag.

2.  In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die blijkens 
mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die 
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, 
de	datum	van	de	erkenning	of	betekening,	alsmede	of	hun	het	stemrecht	of	de	certifi-
caathoudersrechten toekomen.

3.  Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van 
de	met	medewerking	van	de	vennootschap	uitgegeven	certificaten	van	aandelen.

4.  Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen (wat betreft pand-
houders voor zover zij van hun pandrecht mededeling hebben gedaan) en iedere houder 
van	met	medewerking	van	de	vennootschap	uitgegeven	certificaten	op	naam	van	aan-
delen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

5.  In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tevens opgenomen 
ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, 
ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de 
datum van het ontslag als bedoeld in de wet.

6.  De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een 
pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op 
een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan 
vermeldt	 het	 uittreksel	 aan	wie	 het	 stemrecht	 daarop	 toekomt	 of	 aan	wie	 de	 certifi-
caathoudersrechten toekomen.

7.  De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeel-
houders,	alsmede	van	de	vruchtgebruikers	en	pandhouders	aan	wie	de	certificaathoud-
ersrechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen 
zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste 
tegen kostprijs verstrekt.

LEVERING VAN AANDELEN
Artikel 9.
1.  Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. Onder levering is begrepen 

vestiging, levering en afstand van een beperkt recht op aandelen, alsmede toedeling uit 
hoofde van de verdeling van een gemeenschap.

2.  Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het 
geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aan-
deel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij overeenkomstig dit artikel 
de rechtshandeling heeft erkend, de akte aan haar is betekend, of zij deze heeft erkend 
door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4.

3.  De levering kan door de vennootschap worden erkend hetzij in de akte, hetzij op grond 
van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een ge-
dagtekende verklaring wordt geplaatst op het overgelegde stuk. De levering kan ook 
aan de vennootschap worden meegedeeld door betekening van een notarieel afschrift 
of uittreksel van de akte.

4.  Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, zolang 
geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de rechtshandeling 
eigener beweging erkennen door inschrijving in het aandeelhoudersregister. De ven-
nootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de 
rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel 
van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld op 
het overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.

BLOKKERINGSREGELING
Artikel 10.
1.  Indien een aandeelhouder één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen,                 

onverschillig krachtens welke titel, kan zulks slechts rechtsgeldig geschieden met            
inachtneming van de navolgende bepalingen.

2.  Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van het 
bestuur van de vennootschap.

3.  De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur van de 
vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt 
verzocht en de voornamen, naam en woonplaats van degene(n), aan wie de verzoeker 
het aandeel of de aandelen wil overdragen.

4.  Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn 
geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt 
het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

5.  Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de het 
bestuur van de vennootschap niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of 
meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij derden, hetzij de vennootschap zelf -, 
die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, 
tegen contante betaling te kopen.

6.  Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders over-         
eenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke 
deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg 
zullen worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen vijftien dagen na de ver-
zending van de in lid 4 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de 
meest gerede van partijen aan de kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap 
statutair haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

7.  De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van 
alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.

8.  De verzoeker is bevoegd van de verkoop af te zien, mits dit geschiedt binnen één 
maand nadat hem de vastgestelde prijs en de gegadigde(n) zijn medegedeeld. 

9.  Wordt het verzoek tot goedkeuring ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, 
dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht slechts geschieden gedurende 
een termijn van drie maanden na ontvangst van het bericht van goedkeuring of van een 
bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt, of na het verstrijken van de 
in lid 4 genoemde termijn van drie maanden zonder dat een beslissing ter kennis van de 
verzoeker is gebracht.

10. De deskundigen bepalen in redelijkheid door wie - waaronder mede te begrijpen de 
vennootschap - en in welke verhouding de kosten van hún benoeming alsmede hun 
honorarium zal worden gedragen.

11. Indien en voorzover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar eigen kapitaal te 
verwerven, kan zij ingevolge het in dit artikel bepaalde evenwel slechts als gegadigde 
worden aangewezen met instemming van de verzoeker. 
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12. Toedeling, gevolgd door levering, geldt niet als overdracht in de zin van dit artikel indien 
de toedeling geschiedt aan degene van wiens zijde het aandeel of de aandelen in de 
betrokken gemeenschap is of zijn gevallen.

13. Indien een aandeelhouder, die overeenkomstig het vorenstaande gehouden is een       
aandeel te leveren, ondanks sommatie na het verstrijken van een termijn van een maand 
in gebreke blijft met de nakoming van de leveringsverplichting, is de vennootschap on-
herroepelijk gevolmachtigd tot de overdracht. Gedurende de periode dat de aandeel-
houder in gebreke is met de voldoening aan zijn verplichting tot levering, kan hij het 
aan het aandeel verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is het recht op 
dividend opgeschort, alles voor zover deze rechten hem toekomen.

14. Alle kennisgevingen en mededelingen in dit artikel bedoeld, geschieden bij aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van 
de ontvangst der mededeling of kennisgeving.

BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHTEN
Artikel 11.
1. In geval van overlijden, surseance van betaling, toepassing van de schuldsanerings-

regeling natuurlijke personen, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeel-
houder ontstaat voor de tot vervreemding bevoegde persoon een verplichting tot over-
dracht van de betrokken aandelen aan door het bestuur van de vennootschap aan te 
wijzen gegadigden, zulks tegen contante betaling en met inachtneming van het in de 
volgende leden bepaalde.

2.  Ingeval een verplichting tot overdracht bestaat, is het bepaalde in artikel 10 zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de tot overdracht 
verplichte persoon:

 a.  niet het recht heeft van de overdracht af te zien, en
 b.  zijn aandelen kan behouden, indien niet alle aandelen worden overgenomen.
3. De aanwijzing van de gegadigden door het bestuur van de vennootschap moet ge-

schieden binnen drie maanden nadat het bestuur van de vennootschap heeft kennis 
gekregen van het ontstaan van de verplichting tot overdracht, bij gebreke waarvan de 
verplichting tot overdracht vervalt.

4. Degene die tot overdracht van een of meer aandelen is gehouden, dient daarvan binnen 
een maand na het ontstaan van die verplichting aan het bestuur kennis te geven.

Artikel 11a.
1. Aandeelhouders zijn gehouden de “deelgerechtigdheid fbi-grenzen”, zoals hierna na-

der omschreven, in acht te nemen. De “deelgerechtigdheid fbi-grenzen” zijn de voor de      
vennootschap	als	fiscale	beleggingsinstelling,	als	bedoeld	in	artikel	28	van	de	Wet	op		de	
Vennootschapsbelasting 1969, geldende begrenzingen ten aanzien van aantallen aande-
len en/of percentages aandelen in haar vermogen die direct of indirect door bepaalde per-
sonen en/of lichamen of bepaalde groepen personen en/of lichamen, alleen of tezamen 
met anderen, mogen worden gehouden zoals die begrenzingen voortvloeien uit artikel 28 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats tredende 
regeling. Wordt door een aandeelhouder evenwel een deelgerechtigdheid  fbi-grens door 
welke oorzaak dan ook, overschreden, dan is de aandeelhouder verplicht om onverwijld 
tot verkoop en levering van de desbetreffende aandelen over te gaan, zodanig dat de 
overschrijding van de deelgerechtigdheid fbi-grens ongedaan wordt gemaakt.

2.  Indien, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de vennootschap, één 
of meer van de deelgerechtigdheid fbi-grenzen is of wordt overschreden, of dreigt te 
worden overschreden, is het bestuur bevoegd tot het nemen van alle maatregelen te-
neinde de overschrijding ongedaan te maken of te voorkomen, daaronder mede, maar 
niet uitsluitend, begrepen de bevoegdheid om aan één of meer aandeelhouders de 
verplichting op te leggen onverwijld tot verkoop en overdracht van één of meer van de 
aandelen over te gaan aan (een) medeaandeelhouder(s) die deze grens door verkrijging 
niet overschrijdt, en zo deze niet beschikbaar zijn, aan de vennootschap dan wel aan 
een door het bestuur aangewezen derde.

3. Indien en voor zolang op een aandeelhouder de verplichting tot overdracht van een of 
meer aandelen rust krachtens dit artikel, is het bestuur van de vennootschap onherroe-
pelijk bevoegd om de betrokken aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder 
te verkopen, te leveren en de koopsom te ontvangen. De vennootschap keert alsdan 
de ontvangen koopsom zo spoedig mogelijk uit aan de verkoper, na aftrek van de voor 
diens rekening komende kosten, onverminderd eventuele rechten tot verrekening of 
anderszins die ten aanzien van de uit te keren koopsom aan de vennootschap mochten 
toekomen.

4.  Het bestuur van de vennootschap is bevoegd om namens de vennootschap van de 
desbetreffende aandeelhouder schadeloosstelling te eisen of andere rechtsmaatregelen 
te nemen.

BESTUUR
Artikel 12.
1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of 

meer directeuren onder toezicht van één of meer commissarissen, hierna ook genoemd 
- ook indien slechts één commissaris in functie is - de Raad van Commissarissen. De 
directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en 
kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. De Raad 
van Commissarissen kan één of meer directeuren benoemen tot zelfstandig bevoegd 
directeur, tevens kan zij te allen tijde een directeur schorsen.

2.  Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zal (zullen) de overige directeur( en) 
tijdelijk met het bestuur zijn belast terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren, 
de persoon/personen die daartoe jaarlijks door de Raad van Commissarissen zal/zullen 
worden aangewezen, tijdelijk met het bestuur zal/zullen worden belast. Laatstbedoelde 
persoon/personen is/zijn verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van 
aandeelhouders	bijeen	te	roepen	teneinde	definitief	in	het	bestuur	te	voorzien.	De	Raad	
van Commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één 
of meer directeuren doch niet alle directeuren, een of meer personen als bedoeld in de 
vorige zin, aan te wijzen die alsdan tijdelijk met het medebestuur zijn belast.

3.  Het salaris der directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
4.  Zodra tussen de leden der directie de stemmen staken, beslist de Raad van Commis-

sarissen. De directeuren zijn verplicht deze door de Raad genomen beslissing uit te 
voeren.

5.  Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld komen de in dit artikel bedoelde 
taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen toe aan de algemene ver-
gadering van aandeelhouders.

6.  Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten 
tot handelingen inhoudende:

 a. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen;
 b. het verpanden van roerende zaken en vorderingsrechten;
 c. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap boven een door de 
   Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag, met uitzondering van het opnemen 
   van gelden van bankiers van de vennootschap tot een zodanig bedrag als tevoren 
   zal zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 

komt mede toe aan:
 a.  iedere zelfstandig bevoegd directeur;
 b.  twee gezamenlijk handelende directeuren.
2.  In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 

directeuren wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Raad van Commissaris-
sen. Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld blijft de directie ook bij tegen-
strijdig belang bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.

3.  Zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als de Raad van Commissarissen 
is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven beslui-
ten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. 

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 14.
1.  De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. Twee leden van de Raad van Com-

missarissen, waaronder de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen door 
de algemene vergadering van aandeelhouders, zulks met inachtneming van het bepaal-
de in artikel 252 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het derde lid van de Raad van 
Commissarissen	wordt	benoemd	door	de	vergadering	van	certificaathouders.	Slechts	
natuurlijke	personen	kunnen	tot	commissaris	worden	benoemd.	Ook	certificaathouders	
kunnen als lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd.

2.  De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar ver-
bonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze akte of in 
de wet opgedragen. De Raad van Commissarissen geeft advies aan de directie en aan 
de algemene vergadering van aandeelhouders telkens wanneer dit wordt verlangd of 
hij dit wenselijk oordeelt. Teneinde hun taak naar behoren te kunnen vervullen, hebben 
commissarissen, zo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot 
de kantoren en bezittingen van de vennootschap, hebben zij het recht inzage te nemen 
van de boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap en het recht de 
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kas van de vennootschap op te nemen. De Raad van Commissarissen kan zich ten 
behoeve van de uitoefening van zijn functie voor rekening van de vennootschap doen 
bijstaan door een registeraccountant. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden 
een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op 
de directie is (zijn) belast.

3.  De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een secretaris, doch hij kan ook een 
van de directeuren met het secretariaat belasten.

4. De Raad van Commissarissen vergadert minstens eenmaal per jaar en verder zo dikwijls 
één commissaris dit wenselijk acht of een directeur van de vennootschap daartoe het 
verzoek doet. De besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 17 leden 6 tot en met 10 van deze statuten. 
Commissarissen kunnen zich in de vergaderingen van de Raad bij een schriftelijke vol-
macht door een andere commissaris laten vertegenwoordigen. De directie is verplicht 
de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen zo dikwijls zij daartoe 
wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap 
betreffende, te geven. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Com-
missarissen worden door de secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd 
notulenboek worden ingeschreven en in een volgende vergadering van die Raad door 
de commissarissen en de directie indien en voorzoveel ter vergadering aanwezig, 
worden getekend. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten 
nemen, mits alle commissarissen zich voor het voorstel uitspreken. Van één en ander 
wordt een aantekening geplaatst in het notulenboek van de vergadering van de Raad.

5. Ieder der commissarissen heeft zitting voor een periode van ten hoogste vijf jaren.           
Na	afloop	van	zijn	zittingsperiode	 is	hij	 terstond	herbenoembaar.	De	Raad	van	Com-
missarissen stelt een rooster van aftreding vast. In tussentijds ontstane vacatures in de 
Raad van Commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders voorzien.

6.  De commissarissen genieten een bezoldiging, vast te stellen door de algemene ver-
gadering van aandeelhouders.

7.  Al hetgeen bij deze statuten is bepaald omtrent de Raad van Commissarissen, is             
eveneens van kracht zo er slechts één commissaris in functie is.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 15.
1.  De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de      

vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders 
dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele ge-
plaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

2.  Jaarlijks zal op een door de directie vast te stellen tijdstip, uiterlijk binnen zes maanden 
na	 afloop	 van	 het	 boekjaar,	 een	 algemene	 vergadering	 van	 aandeelhouders	worden	
gehouden. Hierin worden aan de orde gesteld:

 a.  de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
 b.  het jaarverslag, tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt;
 c.  de voorziening in vacatures;
 d.  voorstellen welke door de directie of door de Raad van Commissarissen op de 
	 	 	 agenda	 zijn	 geplaatst	 of	 door	 de	 aandeelhouders	 en/of	 certificaathouders	 ten	
   minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen 
	 	 	 van	aandeelhouders	en/of	certificaathouders	moeten	voor	de	oproep	 tot	de	ver-
   gadering met een toelichting bij de directie zijn ingediend;
 e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onder-
   werpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met 
   inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig 
   kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in 
	 	 	 een	 vergadering,	 waarin	 alle	 aandeelhouders	 en	 certificaathouders	 aanwezig	 of	
   vertegenwoordigd zijn.
Artikel 16.
1.  Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de    

directie of de Raad van Commissarissen zulks nodig oordeelt, of wanneer één of meer 
aandeelhouders	 en/of	 certificaathouders	 die	 samen	 ten	 minste	 één/tiende	 van	 het									
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van 
de te behandelen onderwerpen, aan de directie of de Raad van Commissarissen ver-
zoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid, wordt 
voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

2.  Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het ver-
handelde in de algemene vergadering door de voorzitter en een door hem aangewezen 
secretaris, die de notulen opmaakt, ondertekend.

3.		 De	oproeping	van	aandeelhouders	en	certificaathouders	tot	een	algemene	vergadering	

geschiedt door de directie of de Raad van Commissarissen bij oproepingsbrieven, die 
ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet 
meegerekend, voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden, worden 

 verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders 
	 en	certificaathouders	en	aan	alle	directeuren.	De	oproeping	kan	ook	geschieden,	met	

inachtneming van de hiervoor vermelde termijn, door een langs elektronische weg toege-
zonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder, 
respectievelijk	certificaathouder,	voor	dit	doel	aan	de	vennootschap	bekend	is	gemaakt.

4.  De oproepingsbrieven dienen de te behandelen onderwerpen te bevatten.
5.  Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, 

dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in 
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 17.
1.  De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitter-

schap van die aanwezige commissaris, die het langst als zodanig bij de vennootschap 
in functie is. Bij ontstentenis van commissarissen kiest de algemene vergadering zelf 
een voorzitter.

2.		 Iedere	aandeelhouder	en	iedere	certificaathouder	is	bevoegd,	hetzij	in	persoon,	hetzij	bij	
schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord 
te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de 
volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder 
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waar-
van de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

3.  Iedere directeur heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als 
zodanig een adviserende stem.

4.  Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
5.  Indien de aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten tezamen 

zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap 
doen vertegenwoordigen.

6.  Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

7.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt desgewenst bij 
ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stem-
ming niet de meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden. Indien als-
dan ook geen meerderheid is verkregen wordt een derde stemming gehouden tussen 
de personen die bij de voorafgaande stemming de twee hoogste aantallen stemmen op 
zich hebben verenigd.

8.  Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. De algemene vergadering is ech-
ter bevoegd te besluiten om door middel van aanwijzing van een mediator, aangesloten 
bij het Nederlands Mediationinstituut (NMI), te proberen tot een minnelijke oplossing te 
komen, dan wel de beslissing op te dragen aan een bindend adviseur, aan te wijzen 
door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), in welk laatste geval een besluit is genomen, 
zodra de daartoe aangewezene heeft beslist. Indien de stemmen staken over een voor-
stel als in de vorige zin bedoeld, geldt het voorstel als aangenomen.

9.  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
10.  Stemming bij acclamatie is toegelaten mits geen van de aanwezige stemgerechtigden 

zich daartegen verzet.
11.  Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij 
 daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin 

voor	 een	 aandeel	 waarvan	 een	 van	 hen	 de	 certificaten	 houdt.	 Vruchtgebruikers	 en	
pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen 
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik 
of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een doch-
termaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij 
daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtge-
bruik of een pandrecht heeft.

Artikel 18.
Iedere directeur en iedere commissaris heeft recht tot het bijwonen van de algemene ver-
gadering van aandeelhouders; zij hebben als zodanig een adviserende stem.

BESLUITEN BUITEN VERGADERING
Artikel 19.
Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij  
anderen	 dan	 de	 aandeelhouders	 de	 certificaathoudersrechten	 hebben,	 ook	 buiten	 ver-
gadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk dan wel langs elek-
tronische weg voor het voorstel hebben verklaard.
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JAARREKENING
Artikel 20.
1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaar-

rekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeel-
houders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de Raad van Commissaris-
sen deze bevoegdheid toe en zo deze in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van 
een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde 
worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door de-
gene die haar heeft verleend. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit 
aan de Raad van Commissarissen en aan de directie; hij geeft - zo hij daartoe op grond 
van de wet bevoegd is - de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouw-

 heid weer. Het hiervoor in dit lid bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de 
 vennootschap ingevolge de wet is vrijgesteld van de verplichting een accountant te 
 benoemen.
3.	 Jaarlijks	wordt	binnen	vijf	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	van	de	vennootschap	

door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage 
wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie 
ook het jaarverslag over, tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de 
vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en com-
missarissen. Indien aan deze stukken enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan 
onder opgave van de reden melding gemaakt.

4.  De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het prae-
advies van de Raad van Commissarissen, zo dit er is, en de krachtens artikel 392 lid 
1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor 
de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig 
zijn.	De	aandeelhouders	en	de	certificaathouders	kunnen	de	stukken	aldaar	inzien	en	er	
kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 21.
De algemene vergadering van aandeelhouders zal bij gelegenheid van de vaststelling van de 
jaarrekening bij afzonderlijk te nemen besluiten, beslissen omtrent de kwijting van de directie 
voor het door haar gevoerde bestuur en van de Raad van Commissarissen voor zijn toezicht 
in het laatst verstreken boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 248, 249 en 
260, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

WINSTBESTEMMING
Artikel 22.
1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Van de winst behaald 

in enig boekjaar zal binnen acht maanden na afsluiting van het boekjaar een zodanig 
gedeelte aan de houders van de aandelen worden uitgekeerd als nodig is om de status 
van	 fiscale	 beleggingsinstelling	 in	 de	 zin	 van	 artikel	 28	 van	 de	Wet	 op	 de	 vennoot-
schapsbelasting 1969 te handhaven.

2.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uit-
kering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is 
dan het gestorte en opgevraagde deel van het 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.  Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
5.  Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar 

eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik 
of	daarvan	met	medewerking	van	de	vennootschap	certificaten	zijn	uitgegeven.

6.  De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van 
het tweede lid is voldaan.

7. Het bestuur van de vennootschap kan besluiten dat uitkering geheel of gedeeltelijk in         
de vorm van een door het bestuur te bepalen aantal aandelen in het kapitaal van de  
vennootschap wordt uitgekeerd. Een uitkering aan een aandeelhouder wordt hem der-
halve in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, 
dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal van de 
vennootschap ter beschikking gesteld, een en ander, indien het bestuur dit bepaalt, 
ter keuze van de aandeelhouder. Voor zover het bestuur de gelegenheid daartoe heeft 
opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en voor zover een aan-
deelhouder dat verlangt, de aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen 
winstuitkering uitgekeerd ten laste van die agioreserve. 

Artikel 23.
Het dividend staat twee weken na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, 
tenzij de algemene vergadering op voorstel van de directie een andere termijn vaststelt. 
De vorderingen tot uitkering van dividend verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden 
waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de ven-
nootschap.

FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 24.
1.  Besluiten tot fusie, tot splitsing, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de 

vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aan-
deelhouders, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoor-
digd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden 
uitgebracht.

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen-
geroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien 
dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in het eerste 
lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

3.  Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten             
zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een af-
schrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten 
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder 
en	certificaathouder	tot	de	afloop	der	vergadering.	Artikel	16	lid	5	is	van	overeenkom-
stige	toepassing.	De	aandeelhouders	en	certificaathouders	moeten	in	de	gelegenheid	
worden gesteld van de dag van de neerlegging tot die van de algemene vergadering 
een afschrift van het voorstel zoals hiervoor bedoeld, kosteloos te verkrijgen.

4.  Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot fusie of splitsing zal worden 
gedaan, moet afgezien van de verdere vereisten krachtens de wet, tegelijkertijd met 
de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel tot fusie of splitsing ten 
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en 
certificaathouder	tot	de	afloop	der	vergadering.	De	aandeelhouders	en	certificaathoud-
ers moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de neerlegging tot die 
van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel zoals hiervoor bedoeld, 
kosteloos te verkrijgen.

5.  Van een statutenwijziging, fusie of splitsing wordt, op straffe van nietigheid, een notariële 
akte opgemaakt. Het bestuur is bevoegd die akte te tekenen, ook zonder daartoe door 
de algemene vergadering te zijn gemachtigd. De algemene vergadering kan ook een 
of meer andere personen machtigen de akte van statutenwijziging, fusie of splitsing te 
tekenen.

6.  Besluiten tot fusie, tot splitsing, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van 
de vennootschap behoeven daarenboven de goedkeuring van de Raad van Commis-
sarissen, welke goedkeuring ten aanzien van een besluit tot ontbinding vooraf dient te 
worden verleend.

VEREFFENING
Artikel 25.
1.  Indien de vennootschap met goedkeuring van de Raad van Commissarissen door een 

daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit is ont-
bonden, geschiedt haar vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering 
van aandeelhouders anders bepaalt.

2.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 
van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de ver-           
effenaars.

3.  Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aan-
delen uitgekeerd in dier voege dat ieder ontvangt het op het aandeel gestorte bedrag 
en een eventueel overschot wordt verdeeld in verhouding tot ieders aandelenbezit.
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ONDERGETEKENDEN:
I.  Kadans Biopartner N.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Wageningen en met adres Nieuwe         
Kanaal 7, 6709 PA Wageningen (hierna: de NV); en

II.  Kadans Biofacilities B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederland recht, statutair gevestigd te Wageningen en met adres Nieuwe Kanaal 
7, 6709 PA Wageningen (hierna: de Manager),

OVERWEGENDE:
(i)  de NV heeft ten doel het beleggen van vermogen, uitsluitend of nagenoeg uitsluit-

end in vastgoed, effecten en hypothecaire schuldvorderingen, zodanig dat de risico’s 
daarvan worden gespreid, teneinde de houders van aandelen in het kapitaal van de 
NV	en/of	voor	de	houders	van	certificaten	die	voor	bedoelde	aandelen	zijn	uitgegeven,	
in de opbrengst te doen delen;

(ii)  de Manager heeft onder meer ten doel het verstrekken van adviezen en het verlenen 
van diensten aan ondernemingen en vennootschappen, en het beheren, exploiteren 
en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

(iii) de NV wenst te beschikken over een deskundige directie die haar activiteiten uitvoert 
en daaraan leiding geeft; en

(iv) de Manager beschikt over bedoelde deskundigheid en is bereid de directievoering op 
zich te nemen onder de hiernavolgende voorwaarden,

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

bepaald navolgende betekenis:
 Belegging : Overige Belegging en Vastgoed.
 Manager : Kadans Biofacilities B.V., statutair gevestigd te Wageningen.
 NV : Kadans Biopartner N.V., statutair gevestigd te Wageningen.
 Overige belegging : elke belegging die de NV aanhoudt anders dan Vastgoed.
 SAK : Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner, gevestigd en kantoorhoud-

ende te Wageningen.
 Vastgoed : elke onroerende zaak die de NV aanhoudt als belegging.
1.2 Voor zover in deze overeenkomst de hiervoor gebruikte begrippen in meervoud 

worden	gebruikt,	dienen	deze	overeenkomstig	de	hiervoor	weergegeven	definities	te	
worden uitgelegd.

Artikel 2 – Directievoering
2.1 De Manager wordt bij de overname van de NV benoemd als enig lid van de directie 

van de NV.
2.2 De Manager zal in de hoedanigheid van directeur alle noodzakelijke directietaken ver-

vullen overeenkomstig de eisen die daaraan in deze overeenkomst en in de van tijd tot 
tijd toepasselijk wet- en regelgeving alsook statuten van de NV worden gesteld.

2.3 De Manager is gehouden er voor zorg te dragen dat de directie van de Manager be-
schikt over voldoende capaciteit, kwaliteit en kennis die voor de uitvoering van deze 
overeenkomst noodzakelijk is.

2.4 Binnen de grenzen van de wet en de statuten van de NV en rekening houdend met de 
gerechtvaardigde belangen van alle bij de NV betrokkenen, staat het de Manager vrij 
de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden op zelfstandige wijze en naar 
eigen inzicht in te richten. Daarbij is het de Manager toegestaan om, onder behoud 
van de eigen verantwoordelijkheid en binnen de statutaire grenzen, werkzaamheden 
te delegeren of te laten uitvoeren aan ter zake gespecialiseerde derden.

2.5 De werkzaamheden van de Manager bestaat onder meer uit:
 a. het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten tot aan- en verkoop van 
   Beleggingen nadat daarvoor goedkeuring is verleend door de Raad van Com-
   missarissen;
	 b.		 het	 voorbereiden	 en	 aangaan	 van	 financieringen	 en	 het	 verlenen	 van	 hypo-
   theekrechten of andere zekerheidsrechten op Beleggingen;
 c.  het voorbereiden en sluiten van huurovereenkomsten ter zake van Vastgoed;
 d. het administreren en invorderen van huurpenningen en dividenden voortvloeiend
   uit Beleggingen;
 e. het verrichten van betalingen die in het kader van het beheer van het vermogen 
   van de NV noodzakelijk of gewenst zijn;
 f.  het verrichten van het dagelijks beheer van het vermogen van de NV, waaronder 
   begrepen het verrichten van rechtshandelingen en aangaan van verplichtingen 
   ter zake;

 g.  het onderzoeken van de noodzaak of wenselijkheid om het dagelijks beheer van 
   het vermogen van de NV over te laten aan ter zake gespecialiseerde derden en 
   het voorbereiden en het namens de NV of in eigen naam aangaan van deze 
   overeenkomsten;
 h. het verstrekken van alle inlichtingen omtrent de NV aan aandeelhouders en/of 
	 	 	 certificaathouders	 van	 de	 NV,	 alsook	 aan	 derden	 –	 waaronder	 begrepen	 toe-
	 	 	 zichthoudende	 instanties	 –	 die	 op	grond	 van	 enige	 –	 (wettelijke)	 verplichtingen	
   dienen te worden verstrekt;
	 i.		 het	 optreden	 als	 aanspreekpunt	 voor	 aandeelhouders	 en/of	 certificaathouders	
   van de NV voor alle zaken omtrent de NV;
 j.  het voeren van de administratie van de NV en het elk boekjaar opstellen van de 
   balans en winst-en-verliesrekening met toelichting van de NV;
	 k.		 het	 jaarlijks	 vóór	 afloop	 van	elk	boekjaar	 opstellen	 van	een	begroting	met	 toe-
   lichting, voor het volgende boekjaar met betrekking tot de exploitatie van de 
   Beleggingen;
 l.  het aan de accountant van NV tijdig verschaffen van alle gegevens die nood-
   zakelijk zijn om de jaarstukken van de NV te onderzoeken;
 m.  het zorgdragen voor adequate verzekering van het Vastgoed (opstal- en aan-
   sprakelijkheidsverzekering); en
 n.  in het algemeen het verrichten van alle handelingen die in het kader van een 
   goed management wenselijk of noodzakelijk worden geacht.
2.6  De Manager is gehouden tegenover de NV rekening en verantwoording af te leggen 

inzake het gevoerde beleid en de wijze van uitvoering daarvan.

Artikel 3 – Tegenstrijdige belangen
3.1 Onverminderd het bepaalde in de wet en statuten van NV omtrent vertegenwoor-

diging van de NV bij tegenstrijdig belang tussen enerzijds de NV en anderzijds de 
Manager, wordt elke overeenkomst tussen de NV en een aan de Manager gelieerde 
partij aangegaan tegen voorwaarden die door de Manager als marktconform worden 
beschouwd.

3.2 Ter waarborging van de marktconformiteit als bedoeld in het voorgaande lid is                
de Manager gehouden om, in het geval wordt overwogen Vastgoed of een niet aan 
enige beurs genoteerde Overige Belegging te kopen die in het bezit is van een aan 
de Manager gelieerde partij, die Belegging te laten taxeren door een onafhankelijk 
taxateur	en	in	het	geval	wordt	overwogen	om	diensten	of	(financiële)	producten	van	
een aan de Manager gelieerde partij af te nemen ten minste één offerte van een on-
afhankelijke partij op te vragen.

Artikel 4 – Vergoedingen
4.1 Voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 heeft de Manager recht op de 
 volgende jaarlijkse vergoeding:
 a. voor zover het betreft Vastgoed, vier procent (4,0%) van de jaarlijks aan huurders 
   van Vastgoed gefactureerde bruto huur;
 b.  voor zover het betreft Overige Beleggingen waarvan meer dan vijfenzeventig 
   procent (75%) van de waarde van de beleggingen bestaat uit onroerende zaken 
   waaruit huurinkomsten voortvloeien, vier procent (4,0%) van de jaarlijks door de 
   Overige Belegging aan hun huurders gefactureerde bruto huur, te vermenigvul-
   digen met het procentuele belang dat de NV houdt in het Overige Belegging; en
 c. voor zover het betreft Overige Beleggingen waarvan vijfentwintig procent (25%) 
   of minder van de waarde van de beleggingen bestaat uit onroerende zaken 
   waaruit huurinkomsten voortvloeien, een half procent (0,5%) van het door de 
   NV gestorte en/of gecommitteerde eigen vermogen van de Overige Belegging.
4.2 De vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt per kalenderkwartaal achteraf 

voldaan, binnen twee (2) weken na ontvangst door de NV van de desbetreffende 
factuur van de Manager.

4.3 Voor zover het bedrag aan huurinkomsten, als bedoeld in het eerste lid onder a. en b., 
op de dag van verzending van de factuur niet bekend is, stelt de Manager de factuur 
op op basis van een schatting van die huurinkomsten, zo veel mogelijk op basis van 
de begroting als bedoeld in artikel 2.5 onder k., en wordt over het eerstvolgende 
kwartaal	–	althans	zo	spoedig	mogelijk	–	het	bedrag	van	de	te	veel	of	te	weinig	door	
de Manager ontvangen vergoeding verrekend. Indien het bedrag van het door de 
NV gestorte en gecommitteerde eigen vermogen als bedoeld in het eerste lid onder 
c.	gedurende	een	kwartaal	fluctueert,	stelt	de	Manager	de	factuur	op,	op	basis	van	

 het gemiddelde van die bedragen per begin en per einde van het desbetreffende 
kwartaal.

Bijlage C Overeenkomst van Beheer/Management
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Artikel 5 – Vrijwaring
5.1 Uitgezonderd het geval van grove nalatigheid of opzet van de Manager vrijwaart de 

NV de Manager voor alle aanspraken van derden die verband houden met de in deze 
overeenkomst overeengekomen werkzaamheden.

5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 zijn alle aansprakelijkheden van de Manager 
beperkt tot het bedrag van de vergoeding als bepaald in artikel 4 waarop de Manager 
aanspraak maakt in het jaar waarin het schadetoebrengend feit zich voordoet.

5.3 De Manager staat er voor in dat alle verplichtingen die krachtens de belasting- en 
sociale verzekeringswetten alsmede krachtens de volksverzekeringen op haar rus-
ten, in verband met het dienstverband van haar werknemers, steeds stipt en volledig 
worden nagekomen. De Manager vrijwaart de NV voor eventuele aanspraken dien-
aangaande.

Artikel 6 – Beëindiging
6.1 Deze overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang; zonder dat inachtneming van 

een opzegtermijn vereist zal zijn, in de navolgende gevallen:
 a. indien de Manager wordt ontslagen als bepaald in artikel 9 van de statuten van 
   het SAK;
 b. indien de Manager of de NV in staat van faillissement wordt verklaard dan wel 
   (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 c.  indien de Manager wordt ontbonden; en
 d.  na ontbinding van de NV nadat het vermogen van de NV is vereffend en alle ge-
   rechtigden tot de liquidatieopbrengst het hun toekomend deel hebben verkregen.
6.2 De Manager kan deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeg-

termijn van zes (6) maanden.
6.3 In de gevallen als bedoeld in artikel 6.1 onder a. en 6.2 , zal de NV de Manager een 

vergoeding betalen ter hoogte van het positieve contractsbelang van deze overeen-
komst, die in overleg tussen de NV en de Manager zal worden vastgelegd.

6.4 Alle zaken, waaronder begrepen schriftelijke stukken, welke de Manager van of ten 
behoeve van de NV en/of haar groepsmaatschappijen en/of Beleggingen tijdens de 
looptijd van deze overeenkomst onder zich krijgt, zal de Manager uiterlijk op de dag 
waarop deze overeenkomst eindigt aan de NV ter beschikking te stellen.

Artikel 7 – Non-exclusiviteit
Het is de Manager toegestaan om tijdens de looptijd van deze overeenkomst en nadien 
voor of bij derden op te treden als bestuurder, adviseur, beheerder of soortgelijke functie 
of	positie	met	betrekking	tot	–	doch	niet	beperkt	tot	–	tot	beleggingen	in	onroerende	zaken	
en daaraan gerelateerde beleggingen.

Artikel 8 – Wijzigingen in deze overeenkomst
8.1 Wijzigingen in deze overeenkomst dienen steeds schriftelijk te worden vastgelegd.
8.2 Op een wijziging in deze overeenkomst die in strijd komt met hetgeen in het Prospec-

tus is bepaald, kan geen beroep worden gedaan.

Artikel 9 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is de NV noch de Manager toegestaan om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van 
deze overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij daarvoor de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van de andere partij voor is verkregen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil omtrent de
geldigheid, uitleg of nakoming van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de ter
zake bevoegde rechter te Arnhem.

Aldus overeengekomen te Wageningen op 5 januari 2010

Kadans Biopartner N.V.   Kadans Biofacilities B.V.
M.G.T. Leemhuis   J.Th. Gielen
directeur   directeur 
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Heden, vijf januari tweeduizendtien, verscheen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS 
OOMEN, notaris met als plaats van vestiging ‘s-Hertogenbosch:
de heer dr. Josephus Theodorus Gielen, paspoort nummer NK5052265, afgegeven te
Sint Anthonis op vierentwintig februari tweeduizendzes, wonende te 5845 EX Sint             
Anthonis, Noordkant 17 a, geboren te Deurne op negenentwintig maart negentien-
honderdtweeënvijftig; hierbij handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig vertegen-
woordigingsbevoegd directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid: KADANS BIOFACILITIES B.V., gevestigd te Wageningen, Nieuwe Kanaal 7 
(postcode 6709 PA), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
voor Centraal Gelderland onder nummer 09207282; hierna ook te noemen: “de oprichter”.

OPRICHTING
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor vast te 
stellen de navolgende

STATUTEN:
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner.
2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen.

Doel
Artikel 2.
1.  De stichting heeft ten doel:
 a. Het waarborgen van de continuïteit in de leiding van de te Wageningen gevestigde 
   besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Kadans Biopartner N.V. 
   (hierna te noemen “de vennootschap”).
 b.  Het daartoe verkrijgen en beheren van aandelen in het kapitaal van de vennoot-
	 	 	 schap	en	in	ruil	daarvoor	het	toekennen	van	certificaten	van	aandelen	op	naam	
   voor aan de stichting ten titel van beheer overgedragen aandelen in het kapitaal 
	 	 	 van	de	vennootschap,	onder	met	hen	aan	wie	die	certificaten	worden	toegekend	
	 	 	 (hierna	 te	 noemen	 “de	 certificaathouders”)	 overeen	 te	 komen	 administratie-
   voorwaarden.
 c.  Het innen van de op die aandelen te ontvangen uitkeringen en het doorgeven 
	 	 	 van	die	uitkeringen,	 voor	 zover	 ze	aandelen	betreffen	waarvoor	certificaten	 zijn	
	 	 	 uitgegeven,	 aan	 de	 certificaathouders,	met	 dien	 verstande,	 dat	wanneer	 daar-
	 	 	 op	aandelen	worden	uitgekeerd,	uitsluitend	overeenkomstige	certificaten	worden	
   doorgegeven.
 d.  Het uitoefenen van alle verdere aan die aandelen verbonden rechten, zoals het 
   stemrecht, eventuele claimrechten en het waarnemen van de belangen van de 
	 	 	 houders	 van	 certificaten,	 een	 en	 ander	met	 inachtneming	 van	 bovenbedoelde	
   administratievoorwaarden.
 e.  Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de 
   ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. Elke bedrijfsuitoefening die risico voor 

de stichting met zich zou kunnen brengen, is uitgesloten.
3. De stichting kan, anders dan in het geval bedoeld in lid 4 en anders dan in het geval 

van	gehele	of	gedeeltelijke	decertificering	(waartoe	slechts	het	bestuur	kan	besluiten),	
de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen niet vervreemden, verpanden of 
anderszins bezwaren.

4. Met inachtneming van artikel 7 lid 4 en lid 5 is de stichting bevoegd de door haar         
ten titel van beheer gehouden aandelen, mits alle, aan derden te vervreemden, mits 
zij	 de	 opbrengst	 die	 zij	 alsdan	 ontvangt	 onverwijld	 doet	 toekomen	 aan	 de	 certifi-
caathouders,	waartegenover	de	toegekende	certificaten	zullen	zijn	vervallen.

Vermogen
Artikel 3.
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 a. de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen;
 b. vergoedingen voor door de stichting te maken administratie- en andere kosten;
 c. al hetgeen de stichting op andere wijze verkrijgt.
2. Onder geldelijke middelen zijn niet begrepen de op de door de stichting verkregen 
	 uitkeringen	 op	 aandelen	 waarvoor	 certificaten	 zijn	 toegekend.	 Deze	 moeten	 zo	
 spoedig mogelijk na ontvangst met inachtneming van administratievoorwaarden aan 

de	certificaathouders	worden	doorgegeven.

Bestuur
Artikel 4.
1. Het bestuur zal worden gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aan-
 sprakelijkheid: Kadans Biofacilities B.V., gevestigd te Wageningen, Nieuwe Kanaal 7 
 (postcode 6709 PA), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-
 handel voor Centraal Gelderland onder nummer 09207282, hierna te noemen: 
 “Kadans BF”.
2. Het bestuur benoemt zelf haar opvolger(s).
3. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld en zolang Kadans BF 

bestuurder is, zal het bestuur uit één (rechts)persoon bestaan.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 5.
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden, danwel op het moment dat hij op grond van de wet als vermist of 

vermoedelijk overleden wordt aangemerkt;
b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d (met uitzondering van de oprichter) op de eerstvolgende bestuursvergadering, 
 volgend op de dag dat hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt;
e.  door ontslag door de rechter op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wet-

boek;
f. indien ten minste twee in Nederland tot de uitoefening van de geneeskunst bevoegde 

artsen onafhankelijk van elkaar schriftelijk verklaren dat hij niet langer in staat is zijn 
wil te bepalen en/of te uiten; een bestuurder die op deze grond defungeert, treedt 
opnieuw in functie zodra twee artsen als hiervoor bedoeld binnen drie maanden 
schriftelijk verklaren dat dit vermogen is teruggekeerd, per welk moment de in zijn 
plaats benoemde opvolger defungeert;

g.  bij verlies van de kwaliteit van bestuurder van de vennootschap;
h. indien de bestuurder een rechtspersoon is: doordat hij in staat van faillissement wordt 

verklaard of surseance van betaling verzoekt, danwel doordat hij ophoudt te bestaan 
ten gevolge van fusie of ontbinding.

Vergaderwijze meerhoofdig bestuur
Artikel 6.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar 

zetel heeft of in een andere, bij de oproeping aangewezen gemeente in Nederland.
2. Ten minste éénmaal per jaar wordt een vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer een bestuurder 

dit verlangt en in ieder geval terstond na ontvangst van een oproeping tot een alge-
mene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter of door de bestuurder 
die de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden aan iedere 
bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de 
vergadering te behandelen onderwerpen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste 
zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

5.  Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste twee bestuur-
ders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders met in-
achtneming van lid 4 zijn opgeroepen. Een bestuurder kan zich slechts door een 
schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder ter vergadering laten vertegenwoordigen.

6.  Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen          
niettemin geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onder-
werpen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

7.  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezig-
heid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. De notulen worden gehouden door 
de secretaris van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter van de ver-
gadering de notulist aan. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, 
die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze 
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten 
genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij het 
staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur beslissend. 

9. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurder 
 een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij onge-
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tekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voor-
zitter.

11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich 
schriftelijk, per telefax of per e-mail ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. 
De stukken waaruit van een op deze manier genomen besluit blijkt, worden bij het 
notulenregister bewaard.

Artikel 7.
1. Het bestuur dient het stemrecht op de door haar geadministreerde aandelen op zo-

danige wijze uit te oefenen, dat de bloei van de vennootschap bevorderd wordt en dat 
tevens	de	belangen	van	de	certificaathouders	op	behoorlijke	wijze	worden	behartigd.

2.  Het bestuur dient er voor zorg te dragen, dat steeds zodanig behoorlijk dividend op 
de aandelen zal worden uitgekeerd als verantwoord is met het oog op de continuïteit 
van de onderneming van de vennootschap.

3.  Tijdens het bestaan van meer dan één vacature is het bestuur niet bevoegd tot het 
nemen van besluiten, onverminderd het hierna in lid 4 bepaalde.

4.  Bestuursbesluiten strekkende tot:
 a. bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders 
   van de vennootschap zal moeten worden gestemd met betrekking tot voorstellen 
   tot:
   I. vaststelling van de jaarrekening;
   II. benoeming, schorsing en ontslag van één of meer bestuurders van 
    de vennootschap;
   III. ontbinding van de vennootschap;
 b.  wijziging van de statuten van de stichting;
 c.  wijziging van de administratievoorwaarden;
 d.  vervreemding van de door de stichting gehouden aandelen;
	 e.		 gehele	of	gedeeltelijke	decertificering,	al	dan	niet	met	aanwijzing	van	een	opvolger;
 f.  ontbinding van de stichting, kunnen slechts worden genomen met goedkeuring 
	 	 	 van	de	vergadering	van	certificaathouders.
5.  Wijziging van de statuten van de stichting moet geschieden bij notariële akte. Iedere 

bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.

Vertegenwoordiging
Artikel 8.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter van het 
bestuur.

Vergadering van certificaathouders
Artikel 9.
1.		 Een	 vergadering	 van	 certificaathouders	wordt	 zo	dikwijls	 gehouden	 als	 een	besluit	

van die vergadering ingevolge deze statuten of de administratievoorwaarden vereist 
is.	Bovendien	zal	een	vergadering	van	certificaathouders	worden	bijeengeroepen	in-
dien	een	of	meer	certificaathouders	die	samen	ten	minste	vijfentwintig	procent	(25	%)	
van	het	aantal	uitstaande	certificaten	vertegenwoordigen,	dit	schriftelijk,	onder	mede-
deling van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien in dat 
geval	het	bestuur	geen	vergadering	van	certificaathouders	bijeenroept,	zodanig	dat	
zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de 
verzoekers zelf tot de oproeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in 
deze statuten bepaalde.

2.		 Slechts	besluiten	 van	de	 vergadering	 van	certificaathouders	over	 onderwerpen	 ten	
aanzien	waarvan	de	vergadering	van	certificaathouders	op	grond	van	deze	statuten	of	
de administratievoorwaarden bevoegd is, zijn voor het bestuur bindend.

3.		 Een	 vergadering	 van	 certificaathouders	 wordt	 bijeengeroepen	 door	 middel	 van	
brieven,	verzonden	aan	de	adressen	van	alle	certificaathouders,	zoals	door	hen	aan	
het bestuur opgegeven en dienovereenkomstig vermeld in het door de stichting te 
houden	certificaathoudersregister.	De	oproeping	vermeldt	 tijd	en	plaats	van	de	ver-
gadering en de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt door het 
bestuur, onverminderd het in lid 1 bepaalde. De termijn van oproeping bedraagt ten 
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering 
plaatsvindt niet meegerekend. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in 
acht zijn genomen, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene 
stemmen	in	een	vergadering	waarin	alle	certificaathouders	aanwezig	of	vertegenwoor-
digd zijn.

4.  De vergadering wijst zelf haar voorzitter aan. De voorzitter van de vergadering wijst 
een van de aanwezigen aan om de notulen van de vergadering te houden.

5.		 Elk	certificaat	geeft	recht	op	het	uitbrengen	van	één	stem.
6.  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 Met uitzondering van:
 a. een besluit aangaande de besluiten als omschreven in artikel 7 lid 4 onder II
   van deze akte; voor dit besluit geldt, dat dit slechts kan worden genomen in
	 	 	 een	 vergadering	 van	 certificaathouders,	 waarin	 ten	 minste	 twee/derde	 van
	 	 	 de	 certificaathouders	 aanwezig	 of	 vertegenwoordigd	 is,	 met	 een	 meerderheid
   van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 b.  een besluit aangaande het besluit als omschreven in artikel 7 lid 4 onder III
   van deze akte; voor dit besluit geldt dat dit slechts kan worden genomen in
	 	 	 een	 vergadering	 van	 certificaathouders,	 waarin	 ten	 minste	 de	 helft	 van	 de
	 	 	 certificaathouders	 aanwezig	 of	 vertegenwoordigd	 is,	 met	 een	 meerderheid
   van ten minste de helft van de uitgebrachte stemmen. Indien ter vergadering
   evengemeld quorum niet is behaald, maar desalniettemin evengemelde
   meerderheid van de uitgebrachte stemmen is behaald, zal binnen vier (4)
	 	 	 weken	 een	 nieuwe	 vergadering	 van	 certificaathouders	 worden	 uitgeroepen,
   in welke vergadering het besluit opnieuw ter stemming wordt gebracht en
   met een meerderheid van ten minste de helft van de uitgebrachte stemmen
	 	 	 wordt	 aangenomen,	 mits	 ten	 minste	 een/derde	 van	 de	 certificaathouders
   aanwezig of vertegenwoordigd is.
 Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7.  De stemmingen geschieden schriftelijk en zijn geheim, tenzij geen van de aan-
 wezigen zich tegen een andere vorm van stemming verzet.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10.
1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
2.  Het bestuur is verplicht zodanige aantekening te houden van de vermogenstoestand 

van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.

3.  Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 
maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	een	balans	en	een	staat	van	baten	en	lasten	van	
de stichting op te maken.

4.  Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar te bewaren.

Vereffening
Artikel 11.
1.  Indien de stichting wordt ontbonden krachtens besluit van het bestuur, genomen met 

inachtneming van artikel 7 lid 4, geschiedt de vereffening door het bestuur. De veref-
fening geschiedt zodanig, dat de door de stichting ten titel van beheer gehouden 
aandelen	 ten	 titel	 van	 beëindiging	 van	 het	 beheer	worden	 geleverd	 aan	 de	 certifi-
caathouders,	waarmee	de	certificaten	vereffenaars.

2.		 Na	 afloop	 van	 de	 vereffening	 blijven	 de	 boeken	 en	 bescheiden	 van	 de	 ontbonden	
stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de ver-
effenaars wordt aangewezen.

SLOTBEPALINGEN
1. Met ingang van heden wordt Kadans BF tot enig zelfstandig bevoegd bestuurder van 

de stichting benoemd.
2 Het eerste boekjaar van de stichting loopt van haar aanvang af tot en met éénendertig
 december tweeduizendtien.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te ’s Hertogenbosch op de datum als aan het begin van 
deze akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud 
aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven. De comparant 
heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis 
genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Onmiddellijk daar-
na is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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Artikel 1. Certificaten
1.	 De	stichting	kent	voor	elk	haar	ten	titel	van	beheer	geleverd	aandeel	één	certificaat	

toe.
2.	 Certificaten	luiden	steeds	op	naam.	Elk	certificaat	heeft	dezelfde	aanduiding	als	het	

aandeel,	waarvoor	het	is	toegekend.	Certificaatbewijzen	worden	niet	uitgegeven.
3. Het bestuur van de stichting houdt ten kantore van de stichting een register, waarin de 

namen	en	adressen	van	de	certificaathouders	en	de	aanduiding	van	hun	certificaten	
worden ingeschreven.

4.		 Iedere	certificaathouder	is	verplicht	zijn	adres	op	te	geven.	Indien	een	certificaathouder	
heeft nagelaten zijn adres op te geven of indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe 
adres	niet	is	opgegeven,	is	de	stichting	onherroepelijk	gemachtigd	namens	die	certifi-
caathouder kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.

5.  Elke inschrijving in het register, bedoeld in lid 3, wordt ondertekend door een bestuur-
der van de stichting.

6.		 Iedere	certificaathouder,	zomede	de	directie	van	de	vennootschap,	kan	te	allen	tijde	
het register, bedoeld in lid 3, inzien en daaruit tegen kostprijs uittreksels verkrijgen. 
Een	certificaathouder	kan	echter	slechts	een	uittreksel	van	zijn	eigen	inschrijving	ver-
krijgen.

7.		 Indien	 certificaten	 tot	 een	 gemeenschap	 behoren,	 kunnen	 de	 gezamenlijke	 deel-
genoten zich, op straffe van opschorting van hun rechten, tegenover de stichting 
slechts doen vertegenwoordigen door één persoon, die zij gezamenlijk schriftelijk 
daartoe hebben aangewezen.De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan 
één persoon aanwijzen. Bij die aanwijzing of later kunnen zij bepalen, wie van de 
aangewezenen	hen	 voor	welke	 certificaten	 zal	 vertegenwoordigen.	Een	aanwijzing,	
als in dit artikel bedoeld, kan door de gezamenlijke deelgenoten te allen tijde, doch 
slechts schriftelijk, worden ingetrokken of gewijzigd.

8.	 De	 certificaten,	 en	 in	 het	 algemeen,	 de	 rechten	 van	 certificaathouders	 worden	
mede beheerst door de desbetreffende bepalingen in de statuten van de stichting, 
neergelegd in een akte, heden verleden voor mij, notaris, en wel zoals die bepalingen 
thans luiden of later komen te luiden, ook voor zover bedoelde bepalingen hierna in 
deze akte niet zijn herhaald.

Artikel 2. Overdracht certificaten
1.		 Overdracht	van	certificaten	geschiedt	door	een	akte	van	levering	en	mededeling	van	

de levering aan de stichting, hetzij door de vervreemder, hetzij door de verkrijger.
2.		 Overdracht	dan	wel	overgang	van	certificaten	kan	slechts	geschieden	na	schriftelijke	

goedkeuring van het bestuur van de vennootschap.
3.  De in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling, zoals deze 

thans luidt (vervat in de artikelen 10, 11 en 11a van gemelde statuten) of later mocht 
luiden,	vindt	ten	aanzien	van	certificaten	overeenkomstige	toepassing	als	betrof	het	
niet	 certificaten,	 doch	 de	 aandelen,	waarvoor	 de	 certificaten	 door	 de	 stichting	 zijn	
toegekend,	waarbij	behalve	aan	de	houders	van	certificaten	aan	de	houders	van	aan-
delen in het kapitaal van de vennootschap, niet zijnde de stichting zelf, ten aanzien 
van	de	certificaten	de	rechten	toekomen	die	hun	zouden	toekomen	indien	het	niet	cer-
tificaten,	maar	de	aandelen	waarvoor	de	certificaten	zijn	toegekend,	betrof,	dit	echter	
met dien verstande dat de in de blokkeringsregeling toegekende voorkeursrechten, 
met inachtneming van eventuele in die regeling gegeven regels omtrent de rangorde 
van	de	voorkeursrechten,	eerst	zullen	toekomen	aan	de	houders	van	certificaten	en	
vervolgens aan de houders van aandelen. Alle taken welke in de blokkeringsregeling, 
bedoeld in lid 1, aan organen van de vennootschap worden opgedragen, worden ook 
bij toepassing van lid 1 door die organen uitgeoefend. Het bestuur van de stichting 
verleent aan deze organen alle verlangde medewerking. In aanvulling op dan wel in 
afwijking van de blokkeringsregeling geldt hetgeen omtrent overdracht en overgang 
van	certificaten	 in	het	prospectus	de	dato	elf	december	tweeduizendnegen	(hierna:	
“het Prospectus”) is bepaald. Het Prospectus is als bijlage 1 aan deze akte gehecht.

4.	 Onder	overdracht	van	certificaten	wordt	in	dit	artikel	mede	begrepen	vestiging	of	over-
dracht	van	beperkte	rechten	op	certificaten.

Artikel 3. Verplichtingen stichting
1. De stichting oefent alle aan de geadministreerde aandelen verbonden rechten, zoals 

het stemrecht en het claimrecht, uit. De stichting ontvangt dividenden en andere uit-
keringen.

2.  De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de op haar naam gestelde 
aandelen innen en na ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of over-
eenkomstige	andere	uitkering	op	de	certificaten	beschikbaar	stellen.	De	rechten	die	

een	certificaathouder	jegens	de	stichting	heeft	ter	zake	van	een	dividenduitkering	uit	
hoofde	van	het	bezit	aan	certificaten	of	een	andere	uitkering	verjaren	na	vijf	 jaar	na-
dat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het dividend of die          
andere uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.

3.  Bij uitkering van bonusaandelen en stockdividend zal de stichting deze aandelen ten 
titel	van	beheer	behouden	en	aan	de	certificaathouders	met	die	aandelen	correspon-
derende	certificaten	toekennen.	Op	die	certificaten	 is	het	 in	deze	administratievoor-
waarden en in de statuten van de stichting bepaalde toepasselijk.

4.  Voorkeursrechten, die de stichting op grond van de statuten van de vennootschap 
mochten	toekomen,	zullen	door	de	stichting	ten	behoeve	van	de	certificaathouders	
kunnen worden uitgeoefend.

5. Terstond nadat een kennisgeving als bedoeld in artikel 4 of 10 van de statuten van 
de	vennootschap	het	bestuur	heeft	bereikt,	zal	het	bestuur	schriftelijk	aan	alle	certifi-
caathouders meedelen dat aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn aange-
boden respectievelijk dat een voorkeursrecht geldt ten aanzien van uit te geven aan-
delen. Daarbij vermeldt het bestuur tevens binnen welke termijn het bestuur aan de 
vennootschap moet meedelen voor hoeveel van de betreffende aandelen de stichting 
wil	reflecteren.	In	die	mededeling	verzoekt	het	bestuur	tevens	iedere	certificaathouder	
tijdig aan het bestuur opgave te doen van het aantal aandelen, waarop hij wenst dat 
de	stichting	te	zijnen	behoeve	reflecteert.

6.		 De	stichting	reflecteert	op	alle	aandelen	of,	 indien	dat	minder	 is,	op	een	aantal	van	
de	aandelen,	dat	gelijk	is	aan	het	totaal	aantal	aandelen	waarvoor	certificaathouders	
overeenkomstig het hiervoor in lid 5 bepaalde aan het bestuur van de stichting op-
dracht hebben verstrekt.

7.  Het bestuur van de stichting bepaalt aan de hand van het daaromtrent in de statuten 
van de vennootschap en het in het Prospectus bepaalde hoeveel van de aan de 
stichting	 toegewezen	aandelen	aan	de	certificaathouders,	ware	zij	aandeelhouders,	
zouden zijn toegewezen en aan wie en doet van het resultaat mededeling aan alle cer-
tificaathouders.	Voor	de	vaststelling	van	hetgeen	iedere	reflectant	toekomt	zal	de	taak	
die in de statuten van de vennootschap mocht zijn opgedragen aan de directie, zoals 
een loting, worden vervuld door het bestuur van de stichting. Bij de in het slot van 
de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling wordt tevens opgegeven het bedrag, 
dat	door	ieder	van	de	certificaathouders	voor	het	te	zijnen	behoeve	door	de	stichting	
verkrijgen van aandelen bij de stichting moeten worden gestort en binnen welke ter-
mijn	dat	dient	te	geschieden.	Is	een	certificaathouder	met	(tijdige)	storting	in	gebreke,	
dan	stelt	de	stichting	alle	andere	certificaathouders	die	hebben	gereflecteerd	 in	de	
gelegenheid binnen drie dagen na de dagtekening van de kennisgeving het tekort aan 
te zuiveren. Ieder van degenen die tot zodanige (nadere) storting is overgegaan zal tot 
ten hoogste het bedrag dat door hem (nader) is gestort in de door het bestuur te bep-
alen mate participeren in de aandelen waarop de storting betrekking had. Het bestuur 
houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met het resultaat van een eventueel in eerste 
instantie gedane vaststelling van ieders gerechtigdheid overeenkomstig de beide 
eerste zinnen van dit lid 7. Het daar bepaalde vindt overeenkomstige toepassing. Ge-
schiedt geen aanzuivering, zoals hiervoor bedoeld, dan is het bestuur gerechtigd het 
ten	behoeve	van	de	certificaathouders	uitoefenen	van	voorkeursrechten	op	aandelen	
in het kapitaal van de vennootschap te staken, dit onder terugstorting van de bedra-
gen,	die	door	de	certificaathouders	die	hebben	gereflecteerd,	zijn	gestort.	Vaststellin-
gen	door	het	bestuur	overeenkomstig	dit	lid	7	van	hetgeen	iedere	reflectant	toekomt	
binden	alle	certificaathouders.

8. De stichting verkrijgt de haar toegewezen aandelen ten titel van beheer en zal aan 
de	desbetreffende	certificaathouders	met	de	verkregen	aandelen	corresponderende	
certificaten	toekennen.

9. Het hiervoor bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van door de 
vennootschap op die aandelen toegekend claimrechten ter zake van door de ven-
nootschap	gehouden	certificaten	van	aandelen,	die	door	de	vennootschap	worden	
vervreemd.

10. De stichting is bevoegd de hiervoor bedoelde gelden bij een of meer te goeder naam 
en faam bekende bankinstellingen ter uitbetaling te geven, dit voor rekening en risico 
van de belanghebbende. 

Artikel 4. Bevoegdheden stichting
1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting omtrent gehele of gedeeltelijke 

decertificering	is	bepaald,	kan	de	stichting	de	door	haar	geadministreerde	aandelen	
niet vervreemden, noch verpanden of anderszins bezwaren.

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 4 van de statuten van de stichting, 
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is de stichting bevoegd, al de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen in 
het kapitaal van de vennootschap aan derden te vervreemden, mits de opbrengst die 
de	stichting	alsdan	ontvangt	onverwijld	wordt	uitgekeerd	aan	de	certificaathouders,	in	
welk	geval	de	tegen	de	geadministreerde	aandelen	toegekende	certificaten	zijn	vervallen.

Artikel 5. Decertificering
Onverminderd	hetgeen	in	de	statuten	van	de	stichting	omtrent	decertificering	en	liquidatie	
van	de	stichting	is	bepaald,	zijn	certificaathouders	niet	gerechtigd	decertificering	te	verlangen	
van	de	aandelen,	waarvoor	aan	hen	certificaten	zijn	toegekend.

Artikel 6. Wijziging administratievoorwaarden
De bepalingen van deze administratievoorwaarden kunnen door het bestuur van de stichting 
worden gewijzigd op dezelfde wijze, als in artikel 7 lid 4 van de statuten van de stichting 
wordt bepaald ten aanzien van wijziging van de statuten van de stichting. Een wijziging 
van deze administratievoorwaarden wordt van kracht en werkt ten aanzien van zowel 
de	stichting	als	alle	certificaathouders,	doordat	zij	bij	notariële	akte,	te	verlijden	door	de	
stichting, wordt geconstateerd. Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en van 
deze administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld schriftelijke mededeling aan 
de	certificaathouders,	gericht	aan	de	in	artikel	1	lid	3	bedoelde	adressen.	
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Een naamloze vennootschap welke opteert 
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