Details beleggingspropositie
•

Palmer Capital Nederland N.V. is initiatiefnemer.

•

Palmer Capital Londen I wordt gestructureerd
als een fonds voor gewone rekening
naar Nederlands recht.

•

Het fonds verstrekt een winstdelende
lening ter hoogte van maximaal 50% van de
participatiewaarde van het beleggingsobject
aan de juridische eigenaar.

•

De herontwikkelingskosten worden volledig
gefinancierd met een banklening.

•

Na verkoop van alle appartementen wordt de
winstdelende lening terugbetaald en maximaal
50% van de netto gerealiseerde verkoopwinst
aan de participanten uitgekeerd.

•

Het verwachte rendement bedraagt 14%
(in Britse ponden) over de gehele looptijd.

•

Geplande looptijd: 18 maanden.

•

Maximaal benodigd eigen vermogen: € 9.000.000,
verdeeld over participaties van € 25.000 per stuk
te vermeerderen met 2,5% emissiekosten.

•

Minimum inleg van € 100.000 (vier participaties).

Palmer Capital Nederland N.V.
Bezoekadres

Postadres

Telefoon : 0570 - 665860

Parkweg 4

Postbus 211

E-mail

7411 SH Deventer

7400 AE Deventer

Website : www.palmercapital.nl/londen

: londen@palmercapital.eu

Vo o r a a n k o n d i g i n g P a l m e r C a p i t a l L o n d e n I

De beleggingspropositie
•

Sfeerimpressie
Palmer Capital Londen I is een uitgelezen
mogelijkheid om te beleggen in de dynamische en
bloeiende Londense woningmarkt.

•

Historisch en monumentaal beleggingsobject aan
Buckingham Street in het prestigieuze stadsdeel City of
Westminster in het hart van Londen.

•

Het grootste deel van het beleggingsobject bestaat uit
leegstaande kantoorruimte die wordt herontwikkeld tot
11 kwalitatief zeer hoogwaardige koopappartementen.

•

De koopappartementen worden luxueus ingericht door de befaamde Britse
interieurontwerper Linley.

•

Alle relevante bouwvergunningen zijn verstrekt en de werkzaamheden zijn begonnen met
een geplande oplevering in het 2e kwartaal van 2014.

•

Prijsopdrijvend effect in met name de populaire stadsdelen door aanhoudend sterke vraag
van veelal (zeer) vermogende particulieren uit de gehele wereld in combinatie
met een beperkt aanbod.

Waarom Palmer Capital
•

Palmer Capital Nederland N.V. beheert ruim € 225 miljoen aan vermogen voor meer dan 1.000
particuliere beleggers.

•

Palmer Capital is een particuliere onderneming die in 1992 is opgericht met vestigingen in onder
meer Londen, München, Deventer, Moskou, Praag en Hongkong.

•

Specialist op het gebied van beleggen in en financieren van onroerend goed,
waar door adequaat management waarde toegevoegd kan worden.

•

Palmer Capital Investors staat in Engeland onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA).

•

Het totaal beheerd vermogen van Palmer Capital bedraagt meer dan € 1,6 miljard.

•

Palmer Capital Development Fund II (B) L.P., de huidige economische eigenaar van het beleggingsobject, is volledig geplaatst bij grote institutionele beleggers als CBRE Global Investors, Schroders en
de Duchy of Lancaster, die vermogen beheert namens Koningin Elizabeth II.

“Palmer Capital Londen I biedt participanten een unieke mogelijkheid om samen te beleggen met een

•
•

Guy Barker
Directeur Palmer Capital Nederland N.V.

Robuuste groeicijfers in de Londense markt voor koopwoningen met een gemiddelde toename in
2012 van +8,4% in Londen en +11,6% in City of Westminster. (Land registry for England and Wales).

aantal gerenommeerde institutionele partijen”.

Gemiddelde groeiverwachting voor het hogere segment tussen 2013 en 2017: +28,2% (+5,1% per
jaar, gemiddelde volgens CBRE, Jones Lang Lasalle, Knight Frank en Savills).

Ontwerp en inrichting
•

Locatie

Linley Interior Design staat garant voor de luxueuze en
kwalitatief zeer hoogwaardige inrichting van de nieuw te

•

Strand en de Victoria Embankment
Gardens langs de Theems.
•

zich om de hoek aan de Strand en

David Linley is een zoon van wijlen Prinses Margaret,

ook iconische kantoorgebouwen als

de zus van Koningin Elizabeth II, en daarmee een en de

het Adelphi Building en Shell-Mex

enige volle neef van de Britse koningin. Hij is 15 in de

House liggen in de buurt.

lijn van troonopvolging.

•

•

Westminster Abbey

Wereldberoemde bouwwerken als

Buckingham Palace, Westminster Abbey en de Houses of Parliament bevinden zich minder dan 1,5
kilometer ten zuidwesten van het object.

hoogwaardige interieurontwerpen en woondecoraties.

•

Buckingham Street bevindt zich binnen de zogeheten Adelphi Conservation Area.

Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor jachten, pri-

•

De Conservation Area status wordt in Groot-Brittannië verleend aan gebieden die van specifiek
architectonisch of historisch belang zijn.

en Baltschug Kempinski in Moskou.

•

De Adelphi Conservation Area heeft deze status sinds maart 1981.

Linley ontwierp ook het interieur van de 2011 Bentley Continental

•

Binnen deze gebieden gelden strikte planningsrestricties waarmee rekening dient te worden

Linley heeft showrooms in Pimlico, Burlington Arcade, Mayfair en

gehouden in het geval van (her)ontwikkelingen.
•

Harrods.
•

Houses of Parliament

en te fabriceren en is thans ook gespecialiseerd in zeer luxueuze en kwalitatief bijzonder

Flying Spur Linley Limited.
•

Buckingham Palace

De firma Linley werd opgericht met het doeleinde om meubels van de hoogste kwaliteit te ontwerpen

véjets en luxe hotel suites voor bijvoorbeeld Claridge’s in Londen
•

Het fameuze Savoy Hotel bevindt

(burggraaf) Linley.

e

•

Buckingham Street ligt tussen de

Het bedrijf is opgericht in 1985 door David Linley, voluit
David Albert Charles Armstrong-Jones, Viscount

•

•

ontwikkelen appartementen.

David Linley is naast president van de Raad van Toezicht van de firma Linley Interior Design ook
president van de Raad van Toezicht van het prestigieuze veilinghuis Christie’s UK.

Volgens een recent onderzoek van de London School of Economics and Political Science (LSE)
wordt het wonen in Conservation Areas door de bewoners zeer gewaardeerd.

•

Het feit dat woningen in Conservation Areas hoger geprijsd zijn en een sterkere waardegroei laten
zien, zelfs na correctie voor deelmarkt en andere prijsbepalende factoren, getuigt hiervan.

Buckingham
Street

The Adelphi

Shell-Mex House

Savoy Hotel

Historie

Bewoners

•

•

•

De Adelphi Conservation Area is al meer dan

status kreeg was het in trek bij de bewoners,

aan archeologische bodemschatten.

getuige de lange lijst van historische personen die

De naam Adelphi stamt van de 18e eeuwse
ontwikkeling van terraswoningen in het gebied

in Buckingham Street hebben gewoond.
•

door de gebroeders Adams. Adelphi komt van
het Griekse woord adelphoi of gebroeders.
•

•

Buckingham Street is gebouwd door Nicolas
Barbon, Londen’s eerste bouwspeculant.

•

Samuel Pepys, beroemd geworden om zijn dag-

Het oudste nog bestaande gebouw in het

boeken met ooggetuigenverslagen van belangrijke

gebied is de York Watergate uit 1626, de

gebeurtenissen zoals de pestepidemie in Londen

voormalige toegang tot het niet meer

in 1665 en de grote brand van Londen in 1666

bestaande York House via de Theems,

woonde op nummer 12 en later op nummer 14.

toen de voornaamste verkeersader.
•

Al eeuwen voor het gebied de Conservation Area

duizend jaar bewoond en dientengevolge rijk

•

Charles Dickens, één van de belangrijkste en

Tegenwoordig bevindt de genoemde

populairste Engelse schrijvers, vond hier inspiratie

Watergate zich aan het eind van Buckingham

voor zijn beroemde, deels autobiografische, roman

Street in de Victoria Embankment Gardens.

David Copperfield.

Het gebied wordt gekenmerkt door een schaakbordpatroon waarin twee ontwikkelingsfasen nog

•

De verlichtingsfilosofen David Hume en Jean-Jacques Rousseau woonden op nummer 10. Ook de

duidelijk herkenbaar zijn: een oudere fase met ontwikkelingen uit 1670 op de plek van het voormalige

post-impressionistische schilder Henri Rousseau verbleef geruime tijd op dit adres net als Thomas

York House (waaronder Buckingham Street) en de tweede fase, die iets meer naar het oosten ligt,

Russell Crampton, de uitvinder van de Crampton locomotief en vroege voorstander van de

behelst de reeds genoemde ontwikkelingen van de gebroeders Adams.

Kanaaltunnel.
•

De Engelse roman- en toneelschrijver Henry Fielding, beroemd om zijn schelmenroman
Tom Jones, woonde op nummer 15.

•

Het gerucht gaat dat ook Tsaar Peter de Grote enige tijd op nummer 15 verbleef.

•

De Engelse dichter en denker Samuel Taylor Coleridge woonde op nummer 21.

•

Napoleon Bonaparte logeerde enige tijd in Buckingham Street in 1791.

•

Op de plek waar nu nummer 19 staat waren oorspronkelijk twee huizen die in 1794 zijn afgebrand.
In één van deze twee huizen woonde James Douglas, de Tweede Hertog van Queensberry, die een
belangrijke rol speelde in het tot stand brengen van de unie tussen de koninkrijken Engeland en
Schotland in 1707.

Wat Buckingham Street zo bijzonder maakt is het aantal beroemdheden dat hier ooit gewoond heeft.
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