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Het beursgenoteerde Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft als doelstelling 
het beleggen in commercieel onroerend goed in Midden Europa. De nadruk ligt thans op de landen Tsjechië en 
Slowakije. Het Property Fund wil uitbreiden naar o.a. Polen. Het Property Fund is tevens voornemens om in de 
nabije toekomst een stabiel dividendrendement te gaan uitkeren aan de aandeelhouders. Het Property Fund  heeft 
16 objecten in haar portfolio met een totale getaxeerde waarde ultimo 2013 van circa EUR 57,06 miljoen. Het 
afgelopen jaar heeft het Property Fund een herfinancieringstraject doorlopen. Ter afronding van dit traject is een 
converteerbare obligatie met een maximale omvang van EUR 2,49 miljoen geïntroduceerd. In dit document treft u 
meer informatie aan over deze converteerbare obligatie en het Property Fund aan.  

Omvang emissie EUR 2,49 miljoen 
Minimale deelname EUR 10.000 
Rente   6%, betaling achteraf per halfjaar 
Looptijd  Maximaal 5 jaar 
Datum uitgifte  1 december 2014 
Omwisseling in  Beursgenoteerde aandelen van het 

Property Fund 
Omwisseling Dagelijks vanaf 1 december 2015 
Conversie prijs 30% boven de gemiddelde aandelen prijs 

van  40 handelsdagen met een maximale 
conversie prijs van EUR 10,-.  

Beurskoers EUR 7,81 (1 oktober 2014) 
Intrinsieke waarde EUR 19,98 (1 oktober 2014) 
 

Na uitgifte van de converteerbare obligatie heeft het Property 
Fund  41,9% vreemd vermogen bij banken geleend. De 
converteerbare obligatie bedraagt 4,8% van het fondsvermogen. 
Het eigen vermogen bedraagt ruim 53%.  
 
U loopt als belegger een risico dat de converteerbare obligatie 
niet terug betaald kan worden. De converteerbare obligatie geeft 
u de mogelijkheid om deze  te converteren in aandelen van het 
Property Fund. Het Property Fund noteert op de beurs tegen een 
hoge discount (60%) ten opzichte van de intrinsieke waarde.  Eén 
investeerder heeft zich inmiddels voor EUR 1 miljoen 
gecommitteerd aan deze converteerbare obligatie.  

 

53,3% 

4,8% 

18,9% 
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Opbouw fondsvermogen 

Eigen vermogen Conv. obligatie

Sberbank (Tsjechie) Tatra Banka (Slowakije)

Rekenvoorbeeld 
U heeft 1 converteerbare obligatie van EUR 
10.000.  De gemiddelde beurskoers over  de 40 
dagen handelsdagen voor 1 december 2014 
bedraagt EUR 7,50. De conversiekoers 
(7,50*30%) komt hiermee uit op EUR 9,75. 
Vanaf 1 december 2015 tot 1 december 2019 
kunt u deze obligatie converteren in 1025 
aandelen van het Property Fund. Ook bij een 
beurskoers van bijvoorbeeld EUR 11 verkrijgt u 
de aandelen tegen EUR 9,75. Daarnaast 
ontvangt u jaarlijks 6% rente zolang u de 
obligatie niet converteert. 
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Kenmerken vastgoedportfolio en vastgoedmarkt                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven                                               

 

                              

De vastgoedportefeuille van het fonds kan als volgt worden 
gekarakteriseerd: 
 De 16 objecten bevinden zich in de hoofdsteden en 

voornaamste regionale steden van Tsjechië en Slowakije 
 De objecten zijn gericht op lokale huurders en de vraag naar 

kantoorruimte in de objecten is ook primair afkomstig uit 
dit segment 

 Over het algemeen is in de regionale steden het merendeel 
van de vraag afkomstig van lokale huurders 

 De huurders- en beleggingsmarkten voor secundaire en 
tertiaire gebouwen zijn het sterkst in de regionale steden. 

 

 

 Interessante vastgoedportfolio met 16 kantorenobjecten in Tsjechië en Slowakije 
 Gemanaged door een internationale vastgoedmanager met veel ervaring in deze regio 
 Huidige loan to value is 47,0% (Q2 2014), na afronding van de herfinanciering zal deze circa 42% bedragen 
 De rente op de bancaire financieringen bedraagt circa 3% 
 Herfinancieringsplan verloopt succesvol 
 Goede verstandhouding met beleggers, huurders en banken 
 Aandelen plaatsing van maximaal 100.000 aandelen afgerond in september 2014;  
 De verwachting is dat eind 2014 de herfinanciering van het Property Fund is afgerond en de weg vrij is om 

een jaarlijks dividend uit te keren aan de aandeelhouders van het fonds. 
 De Tsjechische en Slowaakse vastgoedmarkten zijn aantrekkelijk gewaardeerd 
 Aandelen van het Property Fund zijn dagelijks verhandelbaar op Euronext Amsterdam. 

 
 

Disclaimer 
De beheerder van ‘Palmer Capital Emerging Europe Property 
Fund N.V.’ (Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.) is op grond van 
de “Wet op het financieel toezicht” (Wft), in het bezit van een 
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het 
Palmer Capital Emerging Europe Property Fund staat onder 
toezicht van de AFM. 
 
Deze  converteerbare obligatie staat niet onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten. Het Palmer Capital Emerging 
Europe Property Fund zelf staat wel onder toezicht van de AFM.  
 
Naast de flyer zijn er ook voorwaarden, termsheet en informatie 
memorandum beschikbaar voor dit product. Inschrijving is 
mogelijk met een inschrijfformulier. Meer informatie over het 
Property Fund is te vinden op de website www.palmercapital.nl.  

 

Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier 
welk u kunt downloaden via  onze website of 
aan kunt vragen. Voor dit product is een 
termsheet,  voorwaarden en een 
informatiememorandum opgesteld welke u even 
eens  kunt downloaden van onze website. 
 
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met: 
 
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. 
Tel: 0570 - 66 58 60 
www.palmercapital.nl 
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