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Dit Prospectus informeert over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het ‘Fonds’). Hieronder 
treft u de belangrijkste kenmerken van het Fonds aan. Het in het Prospectus beschreven aanbod tot 
deelname in het Fonds is in het bijzonder gericht op Nederlandse particuliere beleggers. 

Het Fonds maakt het mogelijk om deel te nemen in een vastgoedbeleggingsportefeuille die op een over-
zichtelijke en adequate manier beheerd wordt door een professionele partij. 

Het Fonds is opgericht op 1 juli 2003 en operationeel geworden op 1 oktober 2003. 

Beleggingsbeleid
Als richtlijn voor het opbouwen en beheren van de vastgoedbeleggingsportefeuille, wordt de volgende 
verhouding gehanteerd: 80% Direct Vastgoed en 20% Beursgenoteerde Vastgoedaandelen. Het staat de 
Directie vrij de weging tussen deze beleggingscategorieën aan te passen, waardoor de verhouding tussen 
Direct Vastgoed en Beursgenoteerde Vastgoedaandelen kan afwijken. Op de datum van het Prospectus 
bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit Direct Vastgoed.

Omvang van het Fonds
Het maatschappelijk kapitaal van het Fonds bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--), verdeeld in 
twee prioriteitsaandelen, gehouden door Annexum Invest, en drie series gewone aandelen aangeduid A, B 
en C. Zowel de prioriteitsaandelen als de drie series gewone aandelen hebben een nominale waarde van 
tien euro (EUR 10,--). Serie A bestaat uit 2.000.000 aandelen. Serie B bestaat uit 500.000 aandelen. 
Serie C bestaat uit 499.998 aandelen. De series B en C zijn nog in de statuten opgenomen in verband met 
de inmiddels beëindigde paraplufonds structuur van het Fonds. Tot de beëindiging van de paraplufonds 
structuur van het Fonds op 1 november 2012 waren Aandelen van de series B en C uitgegeven aan de 
Stichting en door de Directie via de Stichting waren daarmee corresponderende Participaties uitgegeven 
aan Beleggers. Sinds de beëindiging van de paraplufonds structuur staan er geen aandelen van de series 
B en C of daarmee corresponderende Participaties meer uit. Er zijn geen plannen om deze series in de toe-
komst nog te gebruiken. Op het moment van verschijnen van dit Prospectus houdt de Stichting 1.054.220 
aandelen A en zijn er door de Directie via de Stichting 1.054.220 Participaties geplaatst bij Beleggers. 

Juridische structuur
Het Fonds is een niet beursgenoteerde beleggingsinstelling in de vorm van een beleggingsmaatschappij 
met veranderlijk kapitaal met een closed-end structuur. Closed-end houdt in dit verband in dat het Fonds 
niet verplicht is Participaties uit te geven en/of in te kopen. Het Fonds is gevestigd te Amsterdam, opgericht 
op 1 juli 2003, en werd operationeel 1 oktober 2003. Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd.

Historische ontwikkelingen
Per 31 december 2014 was er sprake van een negatief eigen vermogen van € 23.766.023. De toenmalige 
hypothecaire financieringen liepen per 1 april 2015 ten einde en hebben per 31 december 2014 een restant 
hoofdsom van € 58.239.189 (exclusief de negatieve marktwaarden van de rente swaps van € 9.492.885). 

De vastgoedportefeuille van het Fonds, die overwegend bestaat uit kantoren, is de afgelopen jaren hard 
geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Dit had een negatief effect op de waarde van het 
vastgoed. Door de hefboomwerking die veroorzaakt wordt door de gedeeltelijke financiering met vreemd 
vermogen werkt deze waardeontwikkeling versterkt door in de ontwikkeling van de Handelskoers. 
Tevens heeft het Fonds te kampen met teruglopende huurinkomsten doordat huurders zijn vertrokken, 
failliet gegaan of minder ruimte nodig hebben omdat hun bedrijf is gekrompen. 

De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de toenmalige hypothecaire financiers van het Fonds - ING 
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Bank en FGH Bank - hadden aangegeven niet bereid te zijn de bestaande financieringen te verlengen. Het 
Fonds had leningen voor een totale waarde van € 58,2 miljoen, gefinancierd door ING Bank (€ 26,6 miljoen) 
en FGH Bank (€ 31,6 miljoen) welke per 1 april 2015 waren opgeëist door beide banken. Op initiatief van de 
Directie hebben er in het najaar 2014 gesprekken plaatsgevonden tussen de beide banken de Directie. De 
ING Bank heeft in oktober 2014 een voorstel gedaan, waarin werd aangegeven dat de bank genoegen zou 
nemen met terugbetaling van een lager bedrag, namelijk € 14 miljoen in plaats van € 26,6 miljoen. Tegen die 
voorwaarde zou ING Bank bereid zijn de rest van de lening af te boeken en de negatieve marktwaarde van 
de renteswap kwijt te schelden (per 31 december 2014 ca. € 1,6 miljoen negatief). 

In december 2014 ontving de Directie eveneens een voorstel van FGH bank. Van de totale lening van 
€ 31,6 miljoen vroeg FGH Bank terugbetaling van € 17 miljoen. Tegen die voorwaarde zou FGH Bank bereid 
zijn de rest van de lening af te boeken en de negatieve marktwaarde van de renteswap kwijt te schelden 
(per 31 december 2014 ca. € 9,5 miljoen negatief). 

Het totaal te herfinancieren bedrag bij ING (€ 14 miljoen) en FGH (€ 17 miljoen) bedroeg hiermee € 31 miljoen. 
De beheerder is in de tweede helft van 2014 een herstructureringsproces gestart met als doel de continuïteit 
van het fonds te waarborgen. Hierbij was de voornaamste doelstelling om te komen tot een herfinanciering. 
Ondersteund door een professionele marktpartij heeft de Directie hiervoor een groot aantal potentiële 
financiers benaderd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de huidige, in paragraaf 5.3 beschreven 
Financiering is afgesloten in juni 2015. De voormalige financiers FGH Bank en ING Bank hebben per juni 
2015 kwijting aan het Fonds verleend voor het niet afgeloste deel van de toenmalige financieringen.

Voor een succesvol vervolg wordt van alle partijen een bijdrage verwacht: de toenmalige banken schreven 
ca. € 27,2 miljoen (47%) op de financieringen af. De Directie financiert grotendeels de eenmalige kosten 
voor herstructurering van het Fonds. Dit betreft onder andere het due diligence onderzoek waar DRC Capital 
om heeft gevraagd. Formeel zouden de advieskosten van dit onderzoek à € 1,5 miljoen voor rekening van 
het Fonds komen, maar vanwege de hoge tijdsdruk heeft de Directie € 0,7 miljoen voorgeschoten en is 
het restant van de kosten meegefinancierd (€ 0,65 miljoen) of uit liquiditeiten van het Fonds betaald (€ 0,15 
miljoen). De Directie neemt, aangezien het Fonds dit niet uit haar liquiditeiten kan betalen, genoegen
met een vergoeding van de schuld van € 0,7 miljoen in Participaties. Het aantal Participaties is afhankelijk 
van de hoogte van de vordering van de Directie en de Handelskoers per Participatie na de Emissie. 

Aan Beleggers wordt een bijdrage van ca. € 2,0 miljoen gevraagd die zal worden aangewend voor 
investeringen in de portefeuille Direct Vastgoed. Deze bijdrage wordt gevraagd door middel van de Emissie. 

De Emissie
Op het moment van verschijnen van dit Prospectus staan er 1.054.220 Participaties uit in het Fonds. 
Zowel de Handelskoers als de Intrinsieke waarde bedraagt per 30 juni 2015 € 12,27 per Participatie. 
De totale Emissie bedraagt naar verwachting 10.542.200 Participaties (de ‘Emissie’), welke worden 
aangeboden tegen een uitgifteprijs van € 0,19 per Participatie. De totale beoogde Emissie heeft daarmee 
een omvang van ca. € 2.003.018,-. Wanneer er sprake is van overinschrijving, dan is de Directie gerechtigd 
het aantal Participaties van de Emissie met 2.615.694 Participaties te vergroten, tot een maximum van 
13.157.894, met een totale uitgifteprijs van € 2.499.999,86.

De Emissie vloeit voort uit de huidige voorwaarden van de externe Financiering van het Fonds. In deze 
voorwaarden is opgenomen dat de door het Fonds te betalen hypotheekrente zal worden verlaagd van 13% 
naar 10% op jaarbasis indien uiterlijk op 18 december 2015 de netto-opbrengst van de Emissie tenminste 
€ 1,5 miljoen bedraagt. De netto-opbrengst van de Emissie zal worden aangewend voor investeringen in de 
bestaande portefeuille Direct Vastgoed. 

Zowel de verwachte Handelskoers als de verwachte Intrinsieke waarde van een Participatie na afronding 
van de Emissie is mede afhankelijk van de uiteindelijke omvang van de Emissie. Bij de beoogde omvang 
van de Emissie van € 2,0 miljoen bedraagt de Handelskoers € 1,01 (Intrinsieke waarde € 1,12) per Participatie. 
Het verschil tussen de Intrinsieke waarde en de Handelskoers wordt verklaard doordat de herfinancierings-
kosten bij de berekening van de Intrinsieke waarde worden geactiveerd en over drie jaar afgeschreven 
conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Bij de Handelskoers worden deze herfinancieringskosten 
ineens ten laste van het resultaat gebracht.

Het aanbod van de Emissie zal in eerste instantie worden gedaan aan bestaande Beleggers in het Fonds. 
Elke Belegger krijgt voor elke Participatie waartoe hij gerechtigd is op de datum van het Prospectus (door 
een vordering op de Stichting die wordt geadministreerd op zijn Beleggingsrekening) een voorkeursrecht 
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voor 10 tot de Emissie behorende Participaties. Een Voorkeursrecht is niet verhandelbaar.

Deelname via Beleggingsrekening
Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het openen van een Beleggingsrekening bij de Stichting. 
Door het openen van de Beleggingsrekening kunnen door de Belegger met instemming van de Directie 
vorderingen luidende in een zodanig deel van het totaal aantal uitstaande gewone Aandelen dat wordt 
verkregen door het totaal aantal uitstaande Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller 
gelijk is aan 1 en de noemer door het totaal aantal door alle Beleggers gehouden Participaties op de Stich-
ting (Participaties) worden verkregen. Elke Participatie betreft een vordering op een evenredig deel van het 
Fondsvermogen.

Als indicatie van de waarde van een Participatie ten behoeve van de handel op de secundaire markt in 
Participaties, wordt de Handelskoers vastgesteld. De meest recente Handelskoers, luidend in euro, wordt 
tenminste eenmaal per kwartaal, door de Directie vastgesteld en gepubliceerd op de Website. Op de datum 
van dit Prospectus wordt de Handelskoers in beginsel de eerste Beursdag van elk kwartaal gepubliceerd op 
de Website (www.annexum.nl). De Handelskoers kan afwijken van de Intrinsieke waarde.

In het verleden vond de handel van Participaties plaats met het Fonds als tegenpartij, dus door inkoop en 
uitgifte van Aandelen. De sterk teruggelopen liquiditeit door de toenmalige en nog steeds voortdurende 
marktomstandigheden heeft het Fonds genoodzaakt om met ingang van 5 augustus 2011 de inkoop en 
uitgifte van Aandelen en Participaties tot nader order op te schorten. Om de inkoop en uitgifte te kunnen 
hervatten is een ingrijpend herstel van de economische situatie en op de kantorenmarkt en in de portefeuille 
van het Fonds noodzakelijk. Omdat dit de komende jaren niet in de lijn der verwachtingen ligt wordt de 
handel in Participaties tussen beleggers onderling gefaciliteerd. Het Fonds is hiertoe genoteerd aan het 
handelsplatform van de Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX). De Handelskoers die tenminste 
eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd heeft als doel te dienen als indicatie voor deze secundaire markt
 in Participaties. De prijsvorming van individuele transacties in Participaties op de secundaire markt vindt 
echter plaats tussen koper en verkoper. De transactiewaarde die wordt gerealiseerd kan dus significant 
afwijken van de Handelskoers. De Directie is gerechtigd de samenwerking met NPEX te verbreken of de 
handel op te schorten, waardoor het risico bestaat dat hierdoor de verhandelbaarheid van de Participaties 
wordt verminderd. De handel op NPEX is door de Directie opgeschort met ingang van 22 april 2015 in 
verband met de recente herfinanciering als nader toegelicht in paragraaf 5.2 en de Emissie. De Directie 
zal de opschorting van de handel op NPEX beëindigen, terstond nadat de Emissie is geëindigd. 

Risico’s
Een deelname in Participaties brengt bepaalde risico’s met zich mee, welke tot gevolg kunnen hebben dat 
Beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd, of zelfs de gehele inleg verloren gaat. 

De voornaamste risico’s zijn:
 •  Verwateringsrisico: het risico dat de relatieve gerechtigdheid tot de winst, de relatieve zeggenschap  
  en de Handelskoers per Participaties sterk afneemt door de Emissie.
 • Financierings- en renterisico: het risico dat waardemutaties en het exploitatieresultaat versterkt   
  worden door de hefboomwerking van vreemd vermogen. Ook hieronder begrepen dat het Fonds in  
  verzuim komt jegens de Financier en laatstgenoemde haar hypotheekrecht uitwint.
 • Marktrisico: het risico op waardedaling van de beleggingsportefeuille.
 • Verhandelbaarheid risico’s: het risico dat een Belegger geen koper vindt voor zijn Participaties, of   
  niet voor een door hem gewenst bedrag,  en daardoor aan zijn belegging gebonden blijft. 
  De verhandelbaarheid kan worden verminderd indien de handel op NPEX wordt beëindigd of 
  opgeschort.
 • Rendementsrisico: Het risico dat het Totaal Rendement in de toekomst nihil of zelfs negatief is.
 • Verhuur- en leegstandrisico: Het risico op negatieve impact op de kasstroom van het Fonds door 
  teruglopende huurinkomsten.
 • Directierisico: Het risico op negatieve gevolgen voor het Totaal Rendement doordat de Directie het  
  beheer van de portefeuille of het Fonds niet, of in verminderde mate uitvoert.
Deze en andere risico’s worden meer uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2.

Directie
Annexum Beheer B.V. treedt op als aanbieder van Participaties en als Directie van het Fonds. De Directie 
is belast met het beheer en de directievoering van het Fonds en is in die hoedanigheid tevens bevoegd om 
het Fonds te vertegenwoordigen. Onder het beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen die 
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nodig zijn om het Fonds te laten functioneren, zoals het administratieve, financiële, technische en commerciële 
beheer van het Fonds. 
Het management van Annexum Beheer B.V. bestaat met ingang van 1 november 2015 uit 
de heer H.W. Boissevain en de heer R.P. van Gool. Deze personen zijn werkzaam op het kantooradres 
van de Directie: Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam.

De Directie oefent eveneens beheeractiviteiten uit ten behoeve van de volgende beleggingsinstellingen: 
Granietveste C.V., Marmerveste C.V., De Geelvinck C.V., Basaltveste C.V., Vastgoed MECC C.V., 
Crystalveste C.V., Smaragdveste C.V., Saffierveste C.V., The Globe Den Haag C.V., Dutchveste Calandria C.V., 
Woningfonds Apeldoorn C.V., Zorgveste De Pelikaan C.V., Zorgveste Deventer C.V., Zorgveste Slingerbosch 
C.V., Zorgveste Koetshuys Erica B.V., Zorgveste De Residentie C.V., Winkelhart Lelystad C.V., Maatschap 
Supermarkt Fonds Nederland, Super Winkel Fonds B.V., Maatschap Oklahoma Oil Company, Gelderland 
Winkelfonds C.V., Beleggingsmaatschappij Grondfonds I B.V., Beleggingsmaatschappij Grondfonds N.V., 
VBI Winkelfonds N.V., Dutch Microfund N.V., Vastgoed Maatschap Akronned V, Supermarkt Beleggings-
fonds B.V. en Stonebridge Residential Fund X LP. De Directie verricht eveneens beheer- en adviesactivitei-
ten voor Robeco Structured Properties I Limited en Vastgoed Solide Maatschappij B.V. De Directie is een 
van de bestuurders van NBZ Management B.V., de beheerder en enig directeur van Nederlandse Beleg-
gingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V., een beurs-genoteerde beleggingsmaatschappij in de scheep-
vaartsector. De Directie is daarnaast de directie van European Hospitality Properties N.V., waarin 
een internationale hotelportefeuille is ondergebracht. Het is aannemelijk dat de Directie in de toekomst 
ook directie- en/of beheeractiviteiten zal gaan uitvoeren voor andere beleggingsinstellingen en/of onroe-
rendgoedmaatschappijen. 

Vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
Aan Annexum Beheer B.V., de Directie van het Fonds, is door de Stichting Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) een vergunning om beleggingsinstellingen te beheren verleend op grond van de Wft. In het kader 
van de vergunning zijn de bestuursleden van Annexum Beheer B.V. op betrouwbaarheid en deskundigheid 
getoetst.   Ingevolge de Wft bestaat geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van prospectus 
dat is goedgekeurd door de AFM, aangezien de Emissie kleiner is dan € 2,5 miljoen. Dit Prospectus kan 
worden aangemerkt als een prospectus zoals omschreven in artikel 4:37l Wft en is als zodanig bedoeld om 
de gegevens te bevatten die ingevolge artikel 115x lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft zijn voorgeschreven.

Overige wet- en regelgeving
De uitgifte van dit Prospectus als zodanig houdt geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het 
doen van een aanbod tot koop van enig effect, aan een persoon in die rechtsgebieden waar dit volgens de 
aldaar geldende wet- en regelgeving aan restricties is onderworpen.

Totaal Rendement
Het Totaal Rendement van het Fonds wordt berekend door de som van het uitgekeerde dividend over een 
bepaalde periode en de waardemutatie van de Handelskoers gedurende deze periode te delen door de 
Handelskoers aan het begin van de betreffende periode. De Handelskoers is een door de Directie gegeven 
indicatie van de waarde van een Participatie ten behoeve van de handel op de secundaire markt van Parti-
cipaties, welke kan afwijken van de Intrinsieke waarde. Omdat met de huidige Financier is afgesproken dat 
de operationele cashflow volledig dient te worden aangewend voor aflossing, wordt gedurende de looptijd 
van deze Financiering (eindigend 18 juni 2018) geen dividenduitkering verwacht. Aflossingen komen, bij 
gelijkblijvende omstandigheden, tot uiting in een stijging van de Handelskoers. Een betrouwbare 
voorspelling van de ontwikkeling van het Totaal Rendement, kan door het grote aantal onzekere factoren 
waarvan deze afhankelijk is (bijvoorbeeld herfinanciering, beleggingstransacties, waardeontwikkeling, etc.) 
niet worden gegeven en is daarom niet opgenomen in dit Prospectus. 

Verantwoordelijkheid en actualiteit Prospectus
Uitsluitend de Directie van het Fonds, Annexum Beheer B.V., is verantwoordelijk voor dit Prospectus. 
De Directie actualiseert het Prospectus indien daartoe aanleiding bestaat. Alsdan treedt de geactualiseerde 
versie in de plaats van de oude versie. Op de Website zal de geldende, meest recente versie beschikbaar 
zijn. Geïnteresseerden in de Emissie wordt aangeraden op de Website te verifiëren of zij beschikken over de 
geldende versie van het Prospectus. Oude versies van het Prospectus liggen voor Beleggers ter inzage ten 
kantore van de Directie gedurende tenminste vijf jaren na het eindigen van de geldigheidsduur en worden 
op aanvraag door de Directie kosteloos toegestuurd.
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Het in het Prospectus beschreven aanbod tot deelname in het Fonds is in het bijzonder gericht op Neder-
landse particuliere beleggers. Om investeringen in vastgoed goed te kunnen beoordelen is het belangrijk 
dat de belegger zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Daarnaast vloeien bepaalde 
risico’s voort uit de structuur van het Fonds alsmede uit de specifieke karakteristieken van de beleggings-
portefeuille. Ook vloeien bepaalde materiële risico’s voort uit de historie en de huidige status van het 
Fonds, waarbij valt te denken aan de historische waardedaling van de vastgoedportefeuille, teruglopende 
huurinkomsten, en de recente herfinanciering, welke ontwikkelingen staan omschreven in paragraaf 5.2. 
Alleen met een goed inzicht in de aspecten die het rendement van de belegging beïnvloeden, kan door de 
belegger een verantwoorde beleggingsbeslissing worden genomen. Beleggers die deelname in het Fonds 
door het verkrijgen van Participaties overwegen wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en fiscaal 
advies in te winnen zodat - gegeven de persoonlijke inkomens- en vermogenspositie van de individuele 
belegger - het risicoprofiel van het Fonds individueel gewogen kan worden in de investeringsbeslissing van 
de belegger.

De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Daarnaast kunnen risico’s elkaar versterken. 
Het risico bestaat dat Beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of dat zelfs de gehele inleg 
verloren gaat. Beleggers dragen niet bij in het verlies van het Fonds meer dan tot het bedrag van hun inleg.

In dit hoofdstuk staan de materiële risico’s beschreven die verbonden zijn aan een investering in het Fonds. 
Tenzij expliciet bij het desbetreffende risico wordt vermeld gelden alle in dit hoofdstuk beschreven risico’s 
zowel voor Beleggers die momenteel Participaties houden als voor personen die momenteel nog geen 
Participaties houden maar wel deel zullen nemen in de Emissie. De beschrijving van de risico’s is opgesteld 
met de huidige kennis aan de hand van de meest recente gegevens en omstandigheden. Bij een belegging 
in het Fonds kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waardoor de werkelijke risico’s wezenlijk 
kunnen afwijken van de hierna beschreven risico’s. Risico’s die niet in dit hoofdstuk worden beschreven 
worden momenteel als niet materieel beschouwd of zijn op dit moment niet bekend.

Verwateringsrisico
Door de Emissie zal het aantal uitstaande Participaties van het Fonds naar verwachting sterk toenemen. 
Dit betekent dat door de Emissie de Handelskoers, de relatieve gerechtigdheid tot de winst per Participatie 
en de relatieve zeggenschap per Participatie vermindert. Deze zogenaamde verwatering is afhankelijk van 
de omvang van de Emissie. Bij een Emissiegrootte van € 2,0 miljoen bedraagt deze verwatering ca. 91%. 
Door de toekenning van de Voorkeursrechten is gewaarborgd dat bestaande Beleggers in staat worden 
gesteld om de verwatering als gevolg van de Emissie te vermijden. Dan zal er echter op de Emissie moe-
ten worden ingetekend voor de volledige omvang van het Voorkeursrecht. Het Voorkeursrecht behelst een 
voorrangsrecht bij de toewijzing van inschrijvingen op de Emissie gedurende de eerste twee weken van de 
Emissie. Het staat een Belegger vrij om geen gebruik te maken van zijn Voorkeursrecht, om hiervan slechts 
gedeeltelijk gebruik te maken of om op meer Participaties in te schrijven dan waarop hij een Voorkeursrecht 
heeft. Het staat een Belegger tevens vrij om indien zijn Voorkeursrecht is vervallen, alsnog in te schijven op 
Participaties, echter dit heeft gevolgen voor de volgorde waarin de toewijzing van zijn inschrijving plaats-
vindt. De volgorde van toewijzing van inschrijvingen staat nader toegelicht in paragraaf 3.3. 

Verdere verwatering kan optreden doordat de Directie haar vorderingen op het Fonds kan omzetten in 
Participaties. Deze vorderingen bestaan uit: 1) door de Directie voorgefinancierde kosten verband houdende 
met de herfinanciering in 2015 € 0,7 miljoen. Dit leidt tot een maximale verwatering in het negatiefste geval 
(emissieomvang van € 2,5 miljoen, gedeeltelijke omzetting directievergoeding gedurende gehele looptijd 
Financiering en omzetting van vordering voor voorgeschoten kosten door de Directie) van 92%.

Ook indien er na de Emissie verdere uitgiften van Participaties zullen plaatsvinden bestaat het verwaterings-
risico. De omvang hiervan is steeds afhankelijk van de grootte van toekomstige emissies, de uitgifteprijs en

2. Risico’s
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of de Belegger ervoor kiest om op de desbetreffende emissie in te tekenen.

Het verwateringsrisico als gevolg van het uitgeven van Participaties die onderdeel uitmaken van de Emis-
sie geldt uitsluitend voor Beleggers die momenteel reeds Participaties houden. Het verwateringsrisico als 
gevolg van latere emissies of door omwisseling van de vordering van de Directie in Participaties geldt zowel 
voor bestaande Beleggers als voor nieuwe toetreders. 

Financierings- en Renterisico 
De beleggingsportefeuille wordt deels met vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor werken waardemutaties 
in de beleggingsportefeuille versterkt door in de waarde van een Participatie. Zolang de rentelasten lager 
zijn dan het Exploitatieresultaat is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom, die inhoudt dat er 
additioneel op de Financiering kan worden afgelost. Hier tegenover staat dat indien de financieringsrente, 
bijvoorbeeld als gevolg van herfinanciering, stijgt of de baten van het vastgoed afnemen deze hefboom-
werking kan verminderen en zelfs kan omslaan.

Het Fonds heeft op de datum van het Prospectus een Financiering aangetrokken via DRC Capital LLP, een 
Londense fondsmanager gespecialiseerd in structurering en advisering op het gebied van vreemd vermo-
gen financieringen in de commerciële vastgoed sector in Europa. Deze partij beheert enige institutionele 
beleggingsfondsen in verschillende risicocategorieën. Een van de door haar beheerde beleggingsfondsen, 
zijnde European Real Estate Debt II S.A.R.L., heeft de feitelijke Financiering per 18 juni 2015 op zich geno-
men. De lening ten opzichte van de vastgoedwaarde per ultimo 2014 bedraagt ca. 72%.

De voornaamste kenmerken van de Financiering zijn:

Financier European Real Estate Debt II S.A.R.L. (beheerd door DRC Capital LLP)
Hoofdsom € 31.650.000
Rentepercentage 13% (10% na vervulling Additional Equity Injection; zie hieronder)
Looptijd van 18 juni 2015 tot 18 juni 2018

Zekerheden

hypotheekrecht op Direct Vastgoed, pandrecht op Prioriteitsaandelen 
Annexum Invest, pandrecht op huurinkomsten, verzekeringspenningen, 
bankrekeningen

Aflossing
Operationele cashflow (na kosten) alsmede verkoopopbrengst van een 
vastgoedobject dient te worden aangewend voor aflossing. 

Vergoedingen Exit fee Financier: 1% over de lening
Bijzondere bepalingen:  

Loan to Value (LTV) 
de lening dient gedurende het eerste jaar maximaal 80% van de waarde 
van de objecten te bedragen, en 75% in volgende jaren

Net Debt Yield (NDY)

De net debt yield dient in het eerste jaar minimaal 8% te bedragen en in 
het tweede en derde jaar respectievelijk 9% en 10%. Net debt yield wordt 
iedere drie maanden berekend door de ontvangen netto huurinkomsten te 
delen door de uitstaande lening.

Additional Equity Injection

De hypotheekrente zal worden teruggebracht van 13% naar 10% indien 
uiterlijk op 18 december 2015 de netto-opbrengst van de Emissie tenminste 
€1,5 miljoen bedraagt. Indien de netto-opbrengsten van de Emissie niet 
uiterlijk op 18 maart 2016 tenminste €1,5 miljoen bedraagt is de Financier  
gerechtigd de onverkochte Participaties te verkrijgen tot het niveau van 
€1,5 miljoen op de voorwaarden als omschreven in dit Prospectus.

Non - Dividend
Gedurende de looptijd van de Financiering mag geen dividend worden 
uitgekeerd.

Met de Financier is overeengekomen om de Direct Vastgoed objecten gelegen in Enschede, Rotterdam 
(Vareseweg), Almere, Utrecht en Amsterdam (Van de Sande Bakhuijzenstraat) te verkopen en dat de ver-
koopopbrengst van deze objecten geheel wordt gebruikt om op de Financiering  af te lossen. Voor dit 
verkooptraject zijn geen concrete tijdslijnen afgesproken. Het risico op doorbreking van de Loan to Value 
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en de Net Debt Yield convenanten neemt in beginsel af bij de verkoop van deze objecten tegen tenminste 
75% van de marktwaarde. De Financier is bovendien gerechtigd om de betaling van groot onderhoud te 
blokkeren zolang niet alle 6 objecten verkocht zijn. De objecten te Enschede en Amsterdam zijn inmiddels 
verkocht. Voor de overige vier trajecten is het verkooptraject gestart in samenwerking met een makelaar. 
Het risico bestaat dat de overige objecten niet of niet tegen tenminste 75% van de taxatiewaarde kunnen 
worden verkocht, waardoor de risico’s op doorbreking van de financiële convenanten niet afneemt. Verder 
bestaat het risico dat de Financier de uitvoering van groot onderhoud blokkeert zolang de objecten niet zijn 
verkocht.

Bij het aflopen van de looptijd van de Financiering op 19 juni 2018 dient deze te worden afgelost. Daarnaast 
bestaat het risico dat de aflossingsplicht al eerder ontstaat als het Fonds gedurende de looptijd in verzuim 
komt, doordat het Fonds handelt in strijd met de financieringsvoorwaarden die eerder onder dit kopje wor-
den beschreven. Van een dergelijke verzuimsituatie gedurende de looptijd is sprake in elk van de volgende 
gevallen:
1) doorbreking van het Loan to Value convenant;
2) doorbreking van het Net Debt Yield convenant.

Door deze afspraken bestaat het risico dat voor afloop van de looptijd een aflossingsplicht op de 
Financiering ontstaat door een omstandigheid waar de Directie slechts beperkte invloed op heeft, zoals 
een waardedaling van het vastgoed of een afname van de netto huurinkomsten. 

De rente op de huidige Financiering bedraagt 13% (vast) per jaar, welke tarief zal worden verlaagd naar 
10% (vast) per jaar indien de netto opbrengst van de Emissie uiterlijk op 18 december 2015 tenminste
€ 1,5 miljoen bedraagt als hierboven beschreven onder Additional Equity Injection. Het risico bestaat dat 
er onvoldoende belangstelling voor de Emissie bedraagt en de renteverlaging niet zal plaatsvinden. 

Indien de netto-opbrengst van de Emissie niet uiterlijk op 18 maart 2016 tenminste €1,5 miljoen bedraagt 
is de Financier gerechtigd de onverkochte Participaties te verkrijgen tot het niveau van €1,5 miljoen op de 
voorwaarden als omschreven in dit Prospectus. Dit betekent dat het risico bestaat dat de Financier op deze 
manier een (doorslaggevende) stem krijgt in de jaarvergadering van het Fonds. De Financier heeft het pand-
recht op de Prioriteitsaandelen. Het risico bestaat dat de Financier, door de uitoefening van dit pandrecht, 
het stemrecht op deze Prioriteitsaandelen verwerft, waardoor zij de bevoegdheden van de Prioriteit ver-
krijgt, zoals omschreven in de statuten van het Fonds. De zeggenschap in de vergadering van Beleggers/
Aandeelhouders/Prioriteitsaandeelhouders, als hierboven omschreven, kan de Financier gebruiken voor de 
behartiging van haar eigen belangen, welke tegengesteld kunnen zijn aan de belangen van de Beleggers.

Met de Financier is overeengekomen dat er diverse bankrekeningen door het Fonds worden aangehouden. 
Er zijn afspraken met de Financier gemaakt over de wijze waarop deze bankrekeningen worden volgestort uit 
de exploitatie-inkomsten van de portefeuille, en de wijze waarop gelden aan deze bankrekeningen mogen 
worden onttrokken. Deze afspraken worden tenminste jaarlijks herzien op voorstel van de Directie, welke 
herziening onderworpen is aan goedkeuring door de Financier. De Financier ziet toe op het betalings-
verkeer en haar medewerking hiervoor is vereist. Door deze afspraken wordt de  Directie beperkt in het 
beheer van de vastgoedportefeuille.   

Op het moment dat het Fonds dient af te lossen op de Financiering bestaat een risico dat geen nieuwe 
financiering kan worden gevonden of slechts tegen voor het Fonds nadeliger voorwaarden waarmee het 
Fonds de Financiering af kan lossen. Nadeliger voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een hoger 
rentetarief of een hogere aflossingsverplichting. De voor aflossing benodigde middelen kunnen, ingeval 
geen andere financiering kan worden gevonden, slechts worden verkregen door een emissie, uit het ope-
rationele resultaat of door vastgoed te verkopen. Indien de Financiering moet worden afgelost is er een 
continuïteitsrisico voor het Fonds, aangezien het Fonds niet zelf beschikt over de voor aflossing vereiste 
middelen en deze dus zal dienen te verkrijgen door herfinanciering. Dit risico kan zich, gezien de looptijd 
van de Financiering en de convenanten, op korte termijn effectueren. Voor Beleggers houdt dit het risico in 
dat, indien het Fonds er niet in slaagt te herfinancieren als de lening opeisbaar is, het Fonds door de uitwin-
ning van haar zekerheden door de Financier wordt beëindigd en zij hun hele inleg (inclusief een deelname in 
de Emissie) kwijtraken. De mate waarin het Fonds in staat zal zijn financieringen aan te trekken zullen, naast 
ontwikkelingen op de financieringsmarkt, tevens afhankelijk zijn van de beoordeling die de bank maakt van 
het risicoprofiel van het Fonds als debiteur. Indien een bank van mening is dat de risico’s groter zijn, zal 
deze bank een hoger rentetarief verlangen voor een te verstrekken lening. Omstandigheden die ertoe 
bijdragen dat de bank het risico van het Fonds als debiteur hoger zal inschatten kunnen bijvoorbeeld zijn: 
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(risico op) leegstand, insolvabele huurder(s), waardedaling vastgoed, lage huuropbrengsten in relatie tot de 
kosten, achterstallig onderhoud van het vastgoed, etc. 

Het risico bestaat dat het Fonds bij herfinanciering er niet in slaagt de financiering bij een traditionele 
hypotheekbank onder te brengen. Er zal dan gezocht moeten worden naar alternatieve financieringsbron-
nen. Over het algemeen zullen de voorwaarden waartegen deze andere financieringsbronnen bereid zijn 
om middelen ter beschikking te stellen ongunstiger zijn dan gebruikelijk voor reguliere banken. 

Indien het Fonds niet kan voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Financiering zal de Directie 
bezien of de partij die de hypothecaire lening heeft verstrekt bereid is afspraken te maken die inhouden dat 
zij de lening niet zal opeisen. Deze afspraken kunnen een uiteenlopend karakter hebben, bijvoorbeeld ver-
lenging van de looptijd of het doen van aflossingen uit het operationeel resultaat van het Fonds (vindt onder 
de huidige Financiering reeds plaats). Het risico bestaat dat deze afspraken niet kunnen worden gemaakt 
en dat de Financier invorderingsmaatregelen jegens het Fonds instelt, waaronder uitwinning van het hypo-
theekrecht gevestigd op het Direct Vastgoed. Dit betekent dat de Financier het vastgoed zal verkopen en 
de verkoopopbrengst zal gebruiken voor aflossing van haar vordering. Ingeval vastgoed door de Financier 
wordt verkocht betekent dit dat het Fonds met betrekking tot het betreffende vastgoed geen huuropbreng-
sten meer zal ontvangen, waardoor het Totaal Rendement lager wordt of zelfs geheel ontbreekt. Ingeval 
vastgoed door de Financier wordt verkocht wordt over het algemeen een verkoopprijs gerealiseerd die lager 
ligt dan de marktwaarde. Indien deze verkoopprijs lager is dan de boekwaarde dan heeft dit een negatieve 
invloed op zowel de Intrinsieke waarde als de Handelskoers. In het ergste geval wordt de waarde van een 
Participatie € 0,-, waarmee een belegger feitelijk zijn gehele inleg kwijt is. De Financier beschikt ook over 
een aantal andere zekerheidsrechten, zoals verpanding van huurinkomsten, bankrekeningen en verzeke-
ringspenningen welke uitgeoefend kunnen worden ter aflossing van de lening. Ook kan de Financier het 
beheersbeding uitoefenen, waarmee zij gerechtigd wordt het beheer van het vastgoed uit te voeren. 

Toekomstige acquisities kunnen gedeeltelijk worden gefinancierd met hypothecaire geldleningen conform 
de voorwaarden van het financieringsbeleid en voor zover toegestaan op basis van externe financierings-
voorwaarden. De voorwaarden van deze toekomstige leningen zijn nog niet bekend. Het risico bestaat dat 
deze toekomstige hypothecaire geldleningen slechts kunnen worden afgesloten tegen ongunstiger voor-
waarden dan de Financiering van de huidige beleggingsportefeuille. Het financieringsbeleid staat omschre-
ven in paragraaf 5.1. 

De Directie kan, indien een (her)financiering wordt afgesloten tegen variabele rentetarieven,  de renterisico’s 
beperken door gebruik te maken van financiële instrumenten, zoals rentederivaten (renteswaps), waarmee 
eventuele rentefluctuaties kunnen worden afgedekt. Rentederivaten kunnen gepaard gaan met risico’s, bij-
voorbeeld doordat de voorwaarden als looptijd en hoofdsom niet gelijk lopen met de Financiering waarvoor 
zij het risico beogen af te dekken. Tevens zijn rentederivaten als financieel instrument onderworpen aan 
verslaggevingsregels die inhouden dat deze moeten worden verantwoord tegen marktwaarde. Hoe verder 
de marktrente zich beweegt van de rente van het derivaat en hoe langer de looptijd, hoe groter de waarde-
mutatie van het derivaat zal zijn. Voor de Belegger heeft dit als gevolg dat de waarde van een Participatie 
door de waardemutaties van rentederivaten, sterk kan fluctueren. Rentederivaten zijn op het moment van 
verschijnen van dit Prospectus niet afgesloten.

De hoogte van de rente beïnvloedt eveneens het rendement dat wordt gerealiseerd op de beleggings-
categorie Contanten, indien hierin wordt belegd.

Marktrisico
Marktrisico is een belangrijke factor in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Marktrisico kan in dit 
verband worden omschreven als het algemene economische klimaat waarin de vastgoedmarkt zich be-
vindt. Het risico bestaat dat het economische klimaat verslechterd. Dit economische klimaat kan tot gevolg 
hebben dat het vastgoed in waarde daalt. De vastgoedportefeuille van het Fonds, die overwegend bestaat 
uit kantoren, is de afgelopen jaren hard geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Dit had een 
negatief effect op de waarde van het vastgoed. Het risico bestaat dat deze trend doorzet. Een waardedaling 
van het vastgoed kan een waardedaling van de Participaties tot gevolg hebben.

Onder het marktrisico wordt tevens begrepen het risico op perioden die zich kenmerken door uitzonderlijke 
marktomstandigheden of grote onrust op de diverse markten. Deze uitzonderlijke marktomstandigheden of 
grote onrust kunnen tot gevolg hebben dat vraag naar het vastgoed, en daarmee de waarde, sterk terug-
loopt. Ook ontwikkelingen die niet direct samenhangen met de vastgoedmarkt kunnen een grote invloed 
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hebben op de waarde van het vastgoed, zoals bijvoorbeeld: de beschikbaarheid van financiering, de stabili-
teit van de eurozone of een toename van ‘het nieuwe werken’.

Het marktrisico kan tot gevolg hebben dat (een deel van) het vastgoed niet, of niet tegen acceptabele voor-
waarden, kan worden verkocht door de marktomstandigheden op dat moment, waardoor de Directie niet 
in staat zal zijn de beleggingsportefeuille adequaat te beheren en uiteindelijk het vermogen van het Fonds 
niet zal kunnen worden vereffend en/of het Fonds niet kan worden beëindigd. Beleggers zullen dan aan hun 
belegging in Participaties blijven gebonden.

Daarnaast bestaat het risico dat (een deel van) het vastgoed slechts kan worden verkocht voor een ver-
koopprijs die (aanmerkelijk) lager ligt dan de koopprijs of boekwaarde van het desbetreffende vastgoed. 
Het risico bestaat voorts dat de verkoopopbrengst voor het Fonds lager uitvalt dan de verkoopprijs, doordat 
afspraken met derden zijn gemaakt over gerechtigdheid tot een deel van de verkoopopbrengst. 

Het economisch klimaat is eveneens van invloed op de vraag en het aanbod van vastgoed en op de ver-
huurmarkt. Het risico bestaat op daling van de markthuurprijs als gevolg van daling van de vraag naar 
kantoor- of bedrijfsruimte of toename van het aanbod. Tevens bestaat het risico dat de winstgevendheid 
van ondernemers in algemene zin zal afnemen, bijvoorbeeld door de algemene economische omstandighe-
den. Bij een dalende winstgevendheid in algemene zin zal de huurprijs die huurders willen of kunnen betalen 
voor hun huisvesting afnemen. Hierdoor kunnen de huurprijzen die gerealiseerd worden door het Fonds, en 
daardoor ook het Exploitatieresultaat, in negatieve zin beïnvloed worden. 

Op de datum van het Prospectus bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit Direct Vastgoed, hoofdzake-
lijk bestaande uit kantoren, gelegen in Nederland, waardoor het marktrisico in zeer beperkte mate gespreid 
wordt.

Verhandelbaarheid risico’s
De looptijd van het Fonds is voor onbepaalde duur. Het Fonds heeft een closed-end karakter. Dat wil 
zeggen dat het Fonds niet verplicht is tot het inkopen van Participaties. In het verleden vond de handel 
van Participaties plaats met het Fonds als tegenpartij, dus door inkoop en uitgifte van Aandelen. De sterk 
teruggelopen liquiditeit door de toenmalige en nog steeds voortdurende marktomstandigheden heeft het 
Fonds genoodzaakt om met ingang van 5 augustus 2011 de inkoop en uitgifte van Aandelen en Participa-
ties op Transactiedagen tot nader order op te schorten. Om deze inkoop en uitgifte te kunnen hervatten is 
een ingrijpend herstel van de economische situatie en op de kantorenmarkt en in de portefeuille van het 
Fonds noodzakelijk. Het risico bestaat dat de verhandelbaarheid van Participaties door inkoop en uitgifte 
niet hervat zal kunnen worden.

Gedurende de looptijd van het Fonds kunnen Beleggers hun Participaties vervreemden als hiervoor een ko-
per kan worden gevonden. Het Fonds is hiertoe genoteerd aan het handelsplatform van de Nederlandsche 
Participatie Exchange (NPEX). Het risico bestaat dat er onvoldoende vraag is naar Participaties, waardoor 
een Belegger zijn Participatie(s) niet, dan wel niet voor een redelijke prijs, kan verkopen. De vraag naar 
Participaties hangt mede samen met de mate waarin de secundaire markt op NPEX functioneert en het 
aantal gebruikers daarvan. De Directie is gerechtigd de samenwerking met NPEX te verbreken, waardoor 
het risico bestaat dat hierdoor de verhandelbaarheid van de Participaties wordt verminderd. Tevens kan de 
Directie de handel op NPEX opschorten. De Directie zal tot opschorting overgaan indien zij beschikt over 
niet algemeen verkrijgbare informatie die naar haar oordeel een zodanige invloed kan hebben op de be-
leggingsbeslissing in Participaties door (potentiele) Beleggers dat deze informatie bij openbaarmaking een 
aanzienlijke invloed zou hebben op de prijsvorming op de secundaire markt. Een voorbeeld van een derge-
lijke omstandigheid is een voorgenomen ingrijpende herstructurering van het Fonds of een voorgenomen 
emissie van Participaties tegen een waarde die aanzienlijk afwijkt van de meest recente Handelskoers. De 
handel op NPEX is door de Directie opgeschort met ingang van 22 april 2015 in verband met de recente 
herfinanciering als nader toegelicht in paragraaf 5.2 en de Emissie. De Directie zal de opschorting van de 
handel op NPEX beëindigen, terstond nadat de Emissie is geëindigd. 

De Directie stelt tenminste eenmaal per kwartaal de Handelskoers van een Participatie vast op basis van de 
Intrinsieke waarde. De Directie is bevoegd de Handelskoers middels een opslag of afslag op de Intrinsie-
ke waarde bij te stellen. De Directie heeft hierbij een zekere vrijheid, waardoor de Intrinsieke waarde en de 
Handelskoers significant uiteen kunnen lopen. De Handelskoers geeft een indicatie van de waarde van een 
Participatie ten behoeve van de handel op de secundaire markt van de Participaties. Het risico bestaat dat 
de Handelskoers door de Directie op een zodanig niveau wordt vastgesteld, en daarmee de prijsvorming op 
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de secundaire markt beïnvloedt, dat een Belegger geen tegenpartij vindt op een door hem gewenst niveau 
of een niveau dat ligt rond de Intrinsieke waarde. Tevens bestaat het risico dat de prijs waartegen een Parti-
cipatie op NPEX verhandeld kan worden significant lager kan zijn dan de Handelskoers.

Rendementsrisico
Het risico bestaat dat het Totaal Rendement in de toekomst nihil of zelfs negatief is. In de voorwaarden van 
de Financiering is opgenomen dat, gedurende de looptijd tot 18 juni 2018, de gehele operationele cashflow 
dient te worden aangewend voor aflossing en er geen dividend aan Beleggers mag worden uitgekeerd. In-
dien de Financiering moet worden afgelost is er een continuïteitsrisico voor het Fonds, aangezien het Fonds 
niet zelf beschikt over de voor aflossing vereiste middelen en deze dus zal dienen te verkrijgen door herfi-
nanciering. Dit risico kan zich, gezien de looptijd van de Financiering en de convenanten, op korte termijn 
effectueren. Voor Beleggers houdt dit het risico in dat, indien het Fonds er niet in slaagt te herfinancieren als 
de lening opeisbaar is, het Fonds door de uitwinning van haar zekerheden door de Financier wordt beëin-
digd en zij hun hele inleg (inclusief een deelname in de Emissie) kwijtraken.

Het rendementsrisico is mede afhankelijk van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbe-
leid. Tevens is het rendement afhankelijk van de wijze waarop de Directie in staat is (de portefeuille van) het 
Fonds te beheren. Met de Financier zijn afspraken gemaakt, welke hiervoor onder het Financierings- en 
renterisico worden beschreven, die de Directie beperken in het beheer van het Fonds. Dit is van invloed op 
het rendementsrisico. Indien de winstuitkeringen, voor zover deze onder externe financieringsvoorwaarden 
mogen worden gedaan, in een bepaalde periode het beleggingsrendement van de betreffende periode 
overstijgen zal zowel de Intrinsieke waarde als de Handelskoers dalen.

De Directie heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 het regime van de Fiscale 
Beleggingsinstelling te verlaten. Als gevolg hiervan wordt het door het Fonds behaalde resultaat met ingang 
van 1 januari 2012 belast tegen het dan geldende  vennootschapsbelastingtarief. Het Fonds beschikt over 
een aanzienlijk bedrag aan fiscale verliezen die kunnen worden verrekend met belastbare winsten uit de 
negen volgende jaren. Er wordt daarom de komende jaren geen belastinglast verwacht op het niveau van 
het Fonds. Het risico bestaat dat over toekomstige winsten vennootschapsbelasting betaald zal moeten 
worden, hetgeen een negatief effect heeft op het rendement dat resteert voor de Belegger.

Verhuur- en leegstandrisico 
De mogelijkheid bestaat dat huurcontracten niet worden verlengd of dat een huurder in staat van faillisse-
ment of anderszins in betalingsonmacht geraakt. In dat geval dient een nieuwe huurder gezocht te worden. 
Hier kan enige tijd mee gepaard gaan. Tevens is het mogelijk dat een nieuwe huurder financiële incentives 
verlangt of aanpassingen in het voorzieningenniveau van een vastgoedobject, waaraan kosten verbonden 
kunnen zijn. Ook staat het niet vast dat het vorige huurniveau gehandhaafd kan blijven. Dit heeft mogelijk 
een negatieve impact op de waarde van het Direct Vastgoed en de kasstroom van het Fonds. De afgelopen 
jaren heeft het Fonds, mede als gevolg van de algehele economische neergang, te maken gehad met terug-
lopende huurinkomsten doordat huurders zijn vertrokken, failliet gegaan of minder ruimte nodig hadden om-
dat hun bedrijf is gekrompen. Het risico bestaat dat deze trend niet kan worden doorbroken, bijvoorbeeld 
met de beoogde investeringen die zullen worden gefinancierd door de netto-opbrengst van de Emissie. De 
huuropbrengsten zijn ten opzichte van 2013 gedaald met ca. € 500.288 ofwel 17,9%. Dit is onder andere 
veroorzaakt door het vertrek van de huurders Impuls te Amsterdam en Bandolera in Rotterdam. Daarnaast 
is de leegstand toegenomen door het vertrek van de GGD uit het object aan de Adriaan van Ostadelaan in 
Utrecht.

Inflatierisico 
De ontwikkeling van de huuropbrengsten is mede afhankelijk van de inflatie. De inflatie zorgt door middel 
van de indexatieclausule in de huurcontracten voor hogere huuropbrengsten. Deze hogere huuropbrengsten 
vormen een compensatie voor hogere kosten. Hiernaast heeft de inflatie ook een mogelijke impact op de 
waarde van het Direct Vastgoed. 

Directierisico
Het Totaal Rendement is mede afhankelijk van het vermogen van de Directie om het Fonds te beheren in 
overeenstemming met de verplichtingen neergelegd in de directieovereenkomst. Het verlies van één of 
meer directeuren en andere sleutelfiguren of het faillissement van de Directie kan negatieve gevolgen heb-
ben voor het vermogen van de Directie om het Fonds te beheren. Indien de Directie niet, of in verminderde 
mate, in staat is het Fonds te beheren bestaat het risico op negatieve gevolgen voor het Totaal Rendement 
doordat het beheer van het Fonds met mindere kwaliteit wordt uitgevoerd.
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Bepaalde omstandigheden hebben tot gevolg dat de Directie minder inkomsten heeft uit het beheer van 
door haar beheerde fondsen. Daardoor neemt het risico op insolventie van de Directie toe. Deze omstan-
digheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de omstandigheid dat: 1) de uitbetaling van de Directievergoe-
ding gedurende de looptijd van de Financiering is gemaximeerd op € 100.000 per jaar, 2) in andere door de 
Directie beheerde fondsen soortgelijke kortingsafspraken worden gemaakt met betrekking tot de beheer-
vergoeding, 3) de grondslag van de beheervergoeding (zoals de vastgoedwaarde of huurinkomsten) in het 
Fonds of andere door de Directie beheerde fondsen afneemt, en daarmee ook de beheervergoeding.

Indien de Beheerder in staat van faillissement zou geraken treedt een curator in de plaats van het huidige 
management van de Directie en eindigt de directieovereenkomst tussen de Directie en het Fonds. Omdat 
de Directie naast beheerder tevens statutair directeur van het Fonds is zal de curator feitelijk belast zijn met 
de directievoering van het Fonds. Er dient in dat geval een nieuwe beheerder en directie van het Fonds te 
worden aangesteld, welke aanstelling onderworpen is aan besluitvorming door de vergadering van aandeel-
houders van het Fonds. De vergadering van prioriteitsaandeelhouders van het Fonds is belast met het doen 
van een voordracht. Deze voordracht is bindend, tenzij de vergadering van aandeelhouders met 
2/3 meerderheid, in een vergadering waar tenminste 2/3 aanwezig is, anders beslist. De prioriteitsaandelen 
worden gehouden door Annexum Invest B.V., de moedermaatschappij van de Directie. Ingeval van gelijk-
tijdig faillissement van Annexum Invest B.V. wordt ook daar een curator benoemd. Dit betekent dat deze 
curator dan belast is met de voordracht van een opvolgend beheerder en directie. Voor Beleggers houdt dit 
het risico in dat het Fonds niet adequaat wordt beheerd tot de opvolgend beheerder is benoemd en tevens 
het risico dat het toekomstig beheer wordt uitgevoerd door een partij die thans nog onbekend is en deze 
partij het beheer uitvoert met minder kwaliteit dan de Directie. Dit kan negatieve gevolgen hebben op het 
Totaal Rendement.

Verder maakt de Directie gebruik van voorzieningen die ter beschikking worden gesteld door  Annexum 
Invest B.V., zoals kantoorruimte, personeel, bepaalde beheeractiviteiten en IT voorzieningen. Indien 
Annexum Invest B.V. deze voorzieningen niet langer ter beschikking stelt of kan stellen bijvoorbeeld door 
haar faillissement, bestaat het risico dat de Directie zelf in deze voorzieningen zal moeten voorzien. Voor 
deze situatie heeft de Directie een plan van aanpak voorhanden, welke tot doel heeft de hiermee gemoeide 
termijn zo kort mogelijk te houden. Dit neemt echter niet weg dat er enige tijd mee gepaard kan gaan 
voordat de Directie zelf heeft voorzien in alle voorzieningen  die voorheen door Annexum Invest B.V. ter 
beschikking werden gesteld. Gedurende deze periode bestaat het risico dat de Directie niet, of in 
verminderde mate, in staat is het Fonds te beheren. Indien de Directie niet, of in verminderde mate, in 
staat is het Fonds te beheren bestaat het risico op negatieve gevolgen voor het Totaal Rendement doordat 
het beheer van het vastgoed met mindere kwaliteit wordt uitgevoerd. 

De Directie heeft bepaalde potentiële belangenconflicten met het Fonds, welke worden beschreven in 
paragraaf 7.1. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde vergoedingen aan de Directie afhankelijk van de grootte van 
de portefeuille, het doen van beleggingstransacties of de hoogte van de Handelskoers. Hierdoor bestaat 
het risico dat de Directie zich bij zijn handelen (mede) laat leiden door een belang dat conflicterend is met 
het belang van het Fonds en/of de Beleggers. De Directie is wettelijk verplicht belangenconflicten zoveel 
mogelijk te vermijden en, als belangenconflicten onvermijdelijk zijn, deze te onderkennen, te beheersen en 
te controleren zodanig dat deze geen schade toebrengen aan de belangen van het Fonds of de 
Beleggers. De Directie is verplicht bij de uitoefening van haar taak te handelen in het belang van de 
Beleggers. De Directie hanteert bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten een normenkader dat in de 
vorm van een gedragscode staat gepubliceerd op haar Website waarop wordt toegezien door haar 
Compliance Officer. Daarnaast ziet de Bewaarder erop toe dat het Fonds handelt in het belang van 
Beleggers en in overeenstemming met haar beleggingsbeleid, als nader omschreven in paragraaf 7.1.

Liquiditeitsrisico
Uitgangspunt van de Directie is het waarborgen van de liquiditeit van het Fonds. Er kunnen zich echter om-
standigheden voordoen, bijvoorbeeld een grote uitstroom van gelden, teruglopende inkomsten of waarde-
vermindering van de liquide beleggingen, die tot gevolg hebben dat de liquiditeit van het Fonds onvoldoen-
de zal zijn om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De Directie heeft wegens teruglopende liquiditeit 
op 5 augustus 2011 moeten besluiten de inkoop en uitgifte van Aandelen en Participaties tot nader order op 
te schorten. 

Concentratie risico
Het beleggingsbeleid van het Fonds legt bepaalde restricties op aan de objecten waarin belegd kan wor-
den, zoals verder beschreven in hoofdstuk 4. Uit deze restricties vloeit een bepaalde concentratie voort, 
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zoals bijvoorbeeld: beleggingen in vastgoed, binnen de eurozone. Bij een concentratie van de beleggingen 
is zowel de waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille als het Totaal Rendement afhankelijk van 
een beperkt aantal factoren. Op de datum van het Prospectus bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit 
Direct Vastgoed, hoofdzakelijk bestaande uit kantoren en bedrijfsruimte, gelegen in Nederland.

Tegenpartij risico
Het risico bestaat dat een partij waarmee het Fonds samenwerkt bij het beheer van de beleggingsportefeuille 
niet (tijdig) aan haar verplichtingen zal voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan risico’s zoals: het debiteu-
renrisico, het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd, het risico 
dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht omdat de betaling door een 
tegenpartij niet of niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt, het risico dat een uitgevende instelling in 
gebreke blijft of het risico dat levering van financiële instrumenten door een tegenpartij niet (tijdig) plaats-
vindt. Tevens kan hierbij gedacht worden aan het verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van 
insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer. Dit kan negatieve gevolgen 
hebben op de waarde van het Direct Vastgoed en/of het Totaal Rendement. Door bij het beheer van de 
beleggingsportefeuille uitsluitend samen te werken met gerenommeerde marktpartijen wordt het tegenpartij 
risico zo gering mogelijk gehouden.

Politiek risico
Een onzekere factor bij (vastgoed)beleggingen is de invloed van de politiek en regelgeving. De (lokale) 
wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld bestemmingsplannen, huurbescherming, fiscale regelgeving en 
financiële (toezichts)wet- en regelgeving hebben invloed op het rendement van (de beleggingen van) het 
Fonds. Het is mogelijk dat wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving het de waarde van het Direct 
Vastgoed en/of het Totaal Rendement negatief beïnvloedt. De Directie is gerechtigd het beleid bij te stellen 
indien een wijziging in wet- en regelgeving hiertoe aanleiding mocht geven. 

Algemeen vastgoedrisico 
Een risico vormt het tenietgaan van het vastgoed door externe factoren, zoals: brand, ontploffing, terroristi-
sche aanslag of natuurgeweld. Bij het tenietgaan van het vastgoed kan deze niet voor de beoogde waarde 
worden verkocht en zal het vastgoed bovendien geen huurinkomsten genereren. Voor het vastgoed is een 
opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking tegen brand en ontploffing. Echter, 
bepaalde risico’s, zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van natuurrampen of terroristische aanslagen, zijn 
niet verzekerd. Indien een dergelijke, niet verzekerde omstandigheid zich voordoet kan het Direct Vastgoed 
(deels) tenietgaan, waardoor de waarde daarvan daalt en/of er in het desbetreffende Direct Vastgoed geen 
of minder huurinkomsten kunnen worden gerealiseerd.

Valutarisico
Omdat alle beleggingen in de eurozone zijn gelegen loopt het Fonds geen valutarisico.
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3.1 Omvang
Op het moment van verschijnen van dit Prospectus staan er 1.054.220 Participaties uit in het Fonds.
Zowel de Handelskoers als de Intrinsieke waarde per 30 juni 2015 bedragen € 12,27 per Participatie. 

De totale Emissie bedraagt naar verwachting 10.542.200 Participaties (de ‘Emissie’), welke worden
aangeboden tegen een uitgifteprijs van € 0,19 per Participatie. De totale beoogde Emissie heeft daarmee 
een omvang van ca. € 2.003.018,-. 

Met de Financier is overeengekomen, teneinde de kans op welslagen van de Emissie zo groot mogelijk 
te maken, dat er bij de beoogde omvang van de Emissie van € 2.003.018,- een verwatering plaatsvindt 
zodanig dat er voor elke Participaties die momenteel uitstaat, er 10 nieuwe Participaties worden uitgegeven, 
waardoor elke Participatie niet langer recht geeft op 1 Aandeel maar op 1/11 Aandeel. De beoogde omvang 
van de Emissie (€ 2.003.018,-) gedeeld  door het aantal beoogde uitstaande Participaties na afloop van de 
Emissie (11.596.419) leidt tot de uitgifteprijs van € 0,19. Voor meer informatie over de verwatering wordt 
verwezen naar paragraaf 3.4.

Zowel de verwachte Handelskoers als de verwachte Intrinsieke waarde van een Participatie na afronding 
van de Emissie is mede afhankelijk van de uiteindelijke omvang van de Emissie. Bij de beoogde omvang 
van de Emissie van € 2,0 miljoen bedraagt de Handelskoers € 1,01 (Intrinsieke waarde € 1,12) per Participatie. 
Het verschil tussen de Intrinsieke waarde en de Handelskoers wordt verklaard doordat de herfinancie-
ringskosten bij de berekening van de Intrinsieke waarde worden geactiveerd en over drie jaar afgeschreven 
conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Bij de Handelskoers worden deze herfinancieringskosten 
ineens ten laste van het resultaat gebracht.

Het uiteindelijk aantal te emitteren Participaties is mede afhankelijk van de belangstelling van beleggers 
voor het Fonds. 
Wanneer er sprake is van overinschrijving, dat wil zeggen dat beleggers zich inschrijven voor een groter 
aantal Participaties dan het voornoemde aantal van de beoogde Emissie, dan is de Beheerder gerechtigd 
het aantal Participaties van de Emissie met 2.615.694 Participaties te vergroten, tot een maximum van 
13.157.894, met een totale uitgifteprijs van € 2.499.999,86.

De Beheerder is te allen tijde, bijvoorbeeld bij onderinschrijving, gerechtigd om de Emissie te verkleinen tot 
een kleiner aantal Participaties of de Emissie te annuleren. Ingeval van annulering worden eventuele reeds 
betaalde deelnamesommen van beleggers geretourneerd. Bij verkleining van de Emissie blijft de uitgifteprijs 
voor dit kleinere aantal uit te geven Participaties door diegenen die daarop hebben ingeschreven verschuldigd. 
Ingeval van annulering van de Emissie of verkleining daarvan tot een zodanig niveau dat de netto-opbreng-
sten kleiner zullen zijn dan € 1,5 miljoen behoeft de Directie daarvoor de medewerking van de Financier, 
omdat de Emissie onderdeel is van de financieringsvoorwaarden.

3.2 Doel
De vastgoedportefeuille van het Fonds, die overwegend bestaat uit kantoren, heeft in de afgelopen jaren 
te kampen gehad met waardedalingen en teruglopende huurinkomsten. De ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat de toenmalige hypothecaire financiers van het Fonds - ING Bank en FGH Bank - hadden 
aangegeven niet bereid te zijn de destijds bestaande financieringen te verlengen. De Directie is in de 
tweede helft van 2014 een herstructureringsproces gestart met als doel de continuïteit van het Fonds te 
waarborgen. Hierbij was de voornaamste doelstelling om te komen tot een herfinanciering. Uiteindelijk 
heeft dit ertoe geleid dat de huidige, in paragraaf 5.3 beschreven Financiering is afgesloten in juni 2015. 
De voormalige financiers FGH Bank en ING Bank hebben per juni 2015 kwijting aan het Fonds verleend 
voor het niet afgeloste deel van de toenmalige financieringen. Deze historische ontwikkelingen worden 
nader toegelicht in paragraaf 5.2.

3. Emissie
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De Emissie komt voort uit de huidige voorwaarden van de externe Financiering van het Fonds, welke nader 
worden beschreven in paragraaf 5.3. In deze voorwaarden is opgenomen dat de door het Fonds te betalen 
hypotheekrente zal worden verlaagd van 13% naar 10% op jaarbasis indien uiterlijk op 18 december 2015 
de netto-opbrengsten van de Emissie tenminste € 1,5 miljoen bedraagt, dat wil zeggen dat dit bedrag 
daadwerkelijk door Beleggers is gestort en op de daarvoor bestemde bankrekening van het Fonds staat. 

De netto-opbrengst van de Emissie zal worden aangewend voor met de Financier afgesproken investe-
ringen in de bestaande portefeuille Direct Vastgoed met als voornaamste doel om de verhuurbaarheid te 
vergroten en/of waarde toe te voegen. 

3.3. Procedure deelname
De Emissie start op de datum van verschijnen van het Prospectus en sluit zodra alle Participaties van de 
Emissie zijn toegewezen, dan wel op een door de Directie te bepalen tijdstip.

Het aanbod van de Emissie zal zowel worden gedaan aan bestaande Beleggers in het Fonds als aan andere 
Nederlandse beleggers. Elke Belegger krijgt voor elke Participatie waartoe hij gerechtigd is op de datum van 
het Prospectus (door een vordering op de Stichting die wordt geadministreerd op zijn Beleggingsrekening) 
een voorkeursrecht voor 10 tot de Emissie behorende Participaties (‘Voorkeursrecht’). Dit Voorkeursrecht 
behelst een voorrangsrecht bij de toewijzing van inschrijvingen op de Emissie, zoals hieronder nader wordt 
toegelicht. Voor zover Participaties luiden in fracties worden deze bij de toekenning van het Voorkeursrecht 
afgerond op één decimaal, waarbij elk 1/10e deel van een Participatie recht geeft op een Voorkeursrecht op 
één Participatie.

Een Voorkeursrecht is niet verhandelbaar. Een Voorkeursrecht vervalt indien daarop niet uiterlijk twee weken 
na de datum van dit Prospectus, dan wel een nader door de Directie vast  te stellen en op de Website te 
publiceren termijn, een beroep op is gedaan. Het staat een Belegger vrij om geen gebruik te maken van zijn 
Voorkeursrecht, om hiervan slechts gedeeltelijk gebruik te maken of om op meer Participaties in te schrijven 
dan waarop hij een Voorkeursrecht heeft. Het staat een Belegger tevens vrij om indien zijn Voorkeursrecht is 
vervallen, alsnog in te schijven op Participaties, echter dit heeft gevolgen voor de volgorde waarin de toewij-
zing van zijn inschrijving plaatsvindt, zoals hieronder nader staat toegelicht. 

Personen die wensen deel te nemen in de Emissie kunnen zulks kenbaar maken door het invullen en 
insturen van een inschrijfformulier dat beschikbaar zal zijn op de Website, al dan niet in elektronische vorm, 
conform de instructies van de Directie. 

De Directie draagt zorg voor de toewijzing van de inschrijvingen. Hierbij zullen inschrijvingen worden 
toegewezen in de volgende volgorde:

 1.  de inschrijvingen op Participaties waarvoor een Voorkeursrecht geldt;
 2. de inschrijvingen op Participaties van bestaande Beleggers op de Prospectusdatum waarvoor   
  geen Voorkeursrecht geldt, bij overinschrijving naar rato van de deelname op de datum van het   
  Prospectus. 
 3. de inschrijvingen van derden op volgorde van ontvangst van de inschrijving.

Indien de netto-opbrengst van de Emissie niet uiterlijk op 18 maart 2016 tenminste €1,5 miljoen bedraagt, 
dat wil zeggen dat dit bedrag daadwerkelijk door Beleggers is gestort en op de daarvoor bestemde bank-
rekening van het Fonds staat, is de Financier gerechtigd de onverkochte Participaties te verkrijgen tot het 
niveau van €1,5 miljoen op de voorwaarden als omschreven in dit Prospectus. Dit recht heeft de Financier 
als voorwaarde gesteld bij de onderhandeling over de totstandkoming van de Financiering. Dit betekent dat 
het risico bestaat dat de Financier op deze manier een (doorslaggevende) stem krijgt in de jaarvergadering 
van het Fonds die zij gebruikt voor de behartiging van haar eigen belangen die kunnen afwijken van die van 
de Beleggers. 
De Directie zal inschrijvingen niet toewijzen voor zover de toewijzing tot gevolg zal hebben dat een 
inschrijver, tezamen met gelieerde partijen, Participaties verkrijgt die meer dan 50% van het eigen vermogen 
van het Fonds op het moment van toewijzing uitmaakt. De in voorgaande zin beschreven beperking geldt 
niet met betrekking tot de Financier. De Directie is daarnaast gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, 
bepaalde inschrijvingen niet in aanmerking te nemen. Een inschrijving is bindend en kan in beginsel niet 
worden ingetrokken. 

De uitgifteprijs dient na de toewijzing conform de instructies van de Directie te worden voldaan op de 
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bankrekening van de Stichting of het Fonds. De Directie is gerechtigd om een reeds geaccepteerde 
inschrijving te annuleren indien de betaling van de uitgifteprijs niet binnen de opgegeven betalingstermijn 
wordt ontvangen. 

Nadat de Emissie is afgerond zullen Beleggers schriftelijk over de resultaten van de Emissie worden 
geïnformeerd. De hoogte van de uitgifteprijs en de Handelskoers zijn vastgesteld door de Directie en zijn 
niet gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant.

3.4 Verwatering
Door de Emissie zal het aantal uitstaande Participaties van het Fonds naar verwachting sterk toenemen. Dit 
betekent dat door de Emissie de Intrinsieke Waarde, de relatieve gerechtigdheid tot de winst per Participatie 
en de relatieve zeggenschap per Participatie vermindert. Deze zogenaamde verwatering is afhankelijk van 
de omvang van de Emissie. Bij een Emissie van € 2,0 miljoen bedraagt deze verwatering ca. 91%. Verdere 
verwatering vindt plaats indien de Directie haar huidige en toekomstige vorderingen op het Fonds, voortvloei-
end uit voorgeschoten kosten met betrekking tot de Emissie en niet uitbetaalde directievergoeding omzet 
in Participaties. Dit leidt tot een maximale verwatering in het negatiefste geval (emissieomvang van € 2,5 
miljoen, gedeeltelijke omzetting directievergoeding gedurende gehele looptijd Financiering en omzetting van 
vordering voor voorgeschoten kosten door de Directie) van 92%.

Tijdens de Emissie worden Participaties uitgegeven. Er worden nog geen hiermee corresponderende 
Aandelen uitgegeven, omdat daarvoor eerst een statutenwijziging nodig is, waarbij de nominale waarde per 
aandeel wordt verminderd, als beschreven in paragraaf 7.1. Dit betekent dat een Participatie na de Emissie 
geen recht geeft op een Aandeel, maar op een deel van een Aandeel. Het gedeelte van een Aandeel waarop 
een Participatie na de Emissie recht geeft hangt af van de hoeveelheid Participaties er uiteindelijk uitgege-
ven zal worden. 
De Directie zal het gedeelte van een Aandeel waarop een Participatie recht geeft direct na de Emissie 
publiceren op de Website en tevens als inlegvel toevoegen aan het prospectus. De Directie heeft besloten 
om een zodanig aantal Aandelen uit te geven dat het aantal uitstaande Aandelen na de uitgifte identiek is 
aan het totaal aantal uitstaande Participaties na afronding van de Emissie en daarmee een Participatie weer 
recht zal geven op 1 Aandeel. Tot het moment dat die 1-op-1 koppeling tussen Participatie en Aandeel is 
hersteld, zal de direct na de Emissie gepubliceerde verhouding gelden.

In onderstaande tabel wordt, ter illustratie van de invloed die de grootte van de Emissie heeft, de verwachte 
Handelkoers en de verwachte Intrinsieke waarde per Participatie bij verschillende Emissiegroottes weerge-
geven op basis van een inschatting van de situatie per medio december 2015. 

  

Daar staat tegenover dat aan de bestaande Beleggers in het Fonds de mogelijkheid wordt geboden om, 
door gebruik te maken van het Voorkeursrecht, verwatering te beperken. 

€ 2,5 miljoen €   0,86 €   0,95

€ 2,0 miljoen €   1,01 €   1,12

€ 1,5 miljoen €   1,25 €   1,40

Grootte Emissie Handelskoers Intrinsieke waarde
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De doelstelling van het Fonds is om particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid te bieden 
om deel te nemen in een vastgoedbeleggingsportefeuille, die op een overzichtelijke en adequate manier 
beheerd wordt.

Middels dit actieve beleggingsbeleid zal worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke dividenduitkering 
voor zover dit past binnen het financieringsbeleid en financieringsvoorwaarden. Daarnaast wordt gestreefd 
naar een waardegroei van de vastgoedbeleggingsportefeuille die tenminste gelijke tred houdt met de 
inflatieontwikkeling.

Beleggingsbeleid
Om de doelstelling te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van het volgende beleggingsbeleid bij het 
opbouwen en beheren van de vastgoedbeleggingsportefeuille, waarbij er binnen de eurozone kan worden 
belegd in de volgende beleggingscategorieën: Direct Vastgoed, Beursgenoteerde Vastgoedaandelen en 
contanten, zoals in deze paragraaf nader omschreven. De kern van het beleggingsbeleid is het spreiden van 
de vastgoedbeleggingsportefeuille, waardoor het risico afneemt, en het zoveel mogelijk waarborgen van de 
liquiditeit van het Fonds. 

Als richtlijn voor de opbouw en het beheer van de portefeuille wordt de volgende verhouding gehanteerd: 
het Direct Vastgoed (zoals in deze paragraaf nader omschreven) maakt circa 80% uit van de vastgoed-
beleggingsportefeuille, de Beursgenoteerde Vastgoedaandelen (zoals in deze paragraaf nader omschreven) 
maken circa 20% uit van de vastgoedbeleggingsportefeuille. Bovendien is de Directie gerechtigd om, indien 
de marktomstandigheden naar haar oordeel daartoe aanleiding geven, een deel van de vastgoedbeleggings-
portefeuille in contanten aan te houden. Op de datum van het Prospectus bestaat de gehele beleggings-
portefeuille uit vastgoedobjecten als hieronder genoemd onder Direct Vastgoed. In de voorwaarden voor 
de Financiering is opgenomen dat voor aan- en verkopen en verhuurtransacties van Direct Vastgoed de 
instemming van de Financier vereist is. Dit belemmert de Directie in het actieve beheer van de beleggings-
portefeuille.

Het staat de Directie vrij de weging van de vastgoedbeleggingsportefeuille aan te passen, waardoor de 
verhouding tussen Beursgenoteerde Vastgoedaandelen en Direct Vastgoed kan afwijken. Hierdoor is het 
mogelijk binnen het actieve vastgoedbeleggingsbeleid in te spelen op de ontwikkelingen in de verschillende 
vastgoedmarkten. Op de datum van het Prospectus bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit Direct 
Vastgoed. De waarde van de fondsactiva kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en 
de keuzes die de Directie daarin maakt.

Direct Vastgoed
Onder Direct Vastgoed wordt verstaan het beleggen in vastgoedobjecten, alsmede het houden van aandelen 
cq. participaties in niet-beursgenoteerde, veelal fiscaal transparante vastgoedbeleggingsinstellingen.

De vastgoedobjecten waarin wordt belegd bestaan zoveel mogelijk uit courante objecten. Zo kan er onder 
meer belegd worden in bijvoorbeeld kantoorgebouwen, winkels, bedrijfsruimten en woningen. De objecten 
zijn allen gelegen in de eurozone. Op het moment van verschijnen van dit Prospectus zijn alle Direct Vast-
goed objecten gelegen in Nederland.

Het Fonds kan ook participeren in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, hetgeen voor de weging van 
de beleggingsportefeuille zal worden aangemerkt als Direct Vastgoed. Zowel aankopen van beleggingen in 
vastgoedobjecten als de aankoop van aandelen cq. participaties in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, 
vinden voor zover mogelijk plaats op basis van een door de Directie verricht uitgebreid due diligence 
onderzoek. Slechts indien het beleid van deze niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen daartoe aanleiding 
geeft, zal de Directie gebruik maken van het aan haar participatie verbonden stemrecht. 

4. Doelstelling en beleggingsbeleid
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Onder Direct Vastgoed valt eveneens de Overige Beleggingen, zijnde een niet-uitputtende categorie van 
vastgoed gerelateerde beleggingen waarbij valt te denken aan onder andere beleggingen in vastrentende 
waarden, waarvan de betaling van rente en aflossing afhankelijk is van de opbrengsten uit een onderliggende 
portefeuille van vastgoed gerelateerde activa.
Beleggingen in vastrentende waarden, waarvan de betaling van rente en aflossing afhankelijk is van de 
opbrengsten uit een onderliggende portefeuille van vastgoed gerelateerde activa, vindt plaats na een 
beoordeling op individuele basis van het risico van de belegging, voor zover mogelijk een uitgebreid due 
diligence onderzoek door de Directie van de onderliggende portefeuille en bestudering van de voorwaarden 
waaronder dergelijke vastrentende waarden worden uitgegeven.

De betaling van rente en aflossing op de vastrentende waarden dient in euro plaats te vinden.

Beursgenoteerde Vastgoedaandelen
De beleggingen in Beursgenoteerde Vastgoedaandelen bestaan voor 100% uit aandelen en participaties in 
beursgenoteerde vastgoedondernemingen (waaronder vastgoedbeleggingsinstellingen). De beursnotering 
dient in euro te zijn aan één van de officiële effectenbeurzen binnen Europa. 

De beleggingen in Beursgenoteerde Vastgoedaandelen worden geselecteerd met behulp van criteria 
als marktkapitalisatie, verhandelbaarheid, spreiding en kwaliteit van de portefeuille en het management, 
structuur en verwacht direct rendement. 

De ontwikkelingen in de ondernemingen waarin het Fonds deelneemt door middel van de Beursgenoteerde 
Vastgoedaandelen worden nauwgezet gevolgd. Het Fonds maakt geen gebruik van de stemrechten 
verbonden aan de Beursgenoteerde Vastgoedaandelen, tenzij het beleid van deze ondernemingen daartoe 
aanleiding zou geven. 

Contanten
Onder contanten wordt verstaan tegoeden in euro’s bij ter goede naam en faam bekende bankinstellingen 
welke kunnen worden aangehouden door middel van bankrekeningen of deposito’s. De beleggingen in 
contanten worden geselecteerd met behulp van criteria als: rentepercentage, looptijd, risico’s en overige 
voorwaarden.

Marktregulering
De Directie is gerechtigd, maar niet verplicht, om in geval van bijzondere omstandigheden op incidentele 
basis, met inachtneming van de marktomstandigheden en na zorgvuldige afweging van de gerechtvaardigde 
belangen van zowel zittende als (deels) toe- en uittredende beleggers gebruik te maken van de mogelijkheid 
om Aandelen of Participaties in te kopen als tijdelijke belegging tegen de dan geldende Handelskoers. 
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5.1 Financieringsbeleid
De beleggingen van het Fonds kunnen met vreemd vermogen worden gefinancierd. Deze wijze van financieren 
heeft, door de hefboomwerking, invloed op het Totaal Rendement en aan de liquiditeit van het Fonds.

De maximale hoogte van financiering met vreemd vermogen op enig moment hangt af van de spreiding van 
de portefeuille over de verschillende beleggingscategorieën. Ook eventuele wijzigingen in de fiscale wet- 
en regelgeving kunnen leiden tot een ander financieringsbeleid. Beleggers zullen van een wijziging van het 
financieringsbeleid op de hoogte worden gesteld.

De financiering van beleggingen in vastgoedobjecten vindt in principe plaats op basis van een eerste 
hypotheek dan wel balansfinanciering. Tevens zal over het algemeen door de financier een pandrecht worden 
bedongen op de cashflow uit de desbetreffende objecten (zoals: huurinkomsten, verzekeringspenningen). 

Op basis van de huidige fiscale regels is het volgende financieringsbeleid vastgesteld. De fiscale behandeling 
van het Fonds wordt nader beschreven in hoofdstuk 9. Gelet op huidige fiscale beperkingen kunnen thans 
hypothecaire financieringen worden aangetrokken tot een maximum van 60% van de fiscale boekwaarde 
van vastgoedobjecten van het Fonds. De financiering van zowel de Beursgenoteerde Vastgoedaandelen als 
participaties in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen geschiedt, indien wordt besloten hierin 
te beleggen, in principe op basis van verpanding van deze effecten. Een dergelijke, meestal kortlopende, 
financiering op onderpand van effecten kan thans worden aangetrokken tot een maximum van 20% van de 
fiscale boekwaarde van de effecten. De financiering van Overige Beleggingen geschiedt in principe op basis 
van verpanding van de schuldbewijzen. Een dergelijke financiering op onderpand van schuldbewijzen kan even-
eens worden aangetrokken tot een maximum van 20% van de fiscale boekwaarde van de schuldbewij-
zen. De Directie heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 het regime van de Fiscale 
Beleggingsinstelling te verlaten. Hierna zullen de hiervoor in deze alinea genoemde maximumgrenzen van 
de financiering ten opzichte van de fiscale boekwaarde geen onderdeel meer uitmaken van het financie-
ringsbeleid. De Directie is onder meer tot deze beslissing gekomen met de volgende overwegingen: 
1) het mogelijk was de FBI status gecontroleerd op te geven door de gevolgen af te stemmen met de be-
lastingdienst, 2) het risico daarmee wordt weggenomen dat de belastingdienst zich op het standpunt stelt 
dat de fiscale waarde van het Direct Vastgoed moet worden afgewaardeerd naar lagere marktwaarde en 
daarmee de FBI status onvrijwillig of ongecontroleerd beëindigd wordt; 3) wegens de omvang van de fiscale 
verliezen naar verwachting in de komende jaren niet tot additionele belastingdruk zal leiden, 4) in de toe-
komst de FBI status opnieuw kan worden aangevraagd, mits het Fonds op dat moment aan de voorwaar-
den daartoe voldoet.

Als gevolg van de beslissing van de directie wordt het door het Fonds behaalde resultaat met ingang van 
1 januari 2012 belast tegen het dan geldende vennootschapsbelastingtarief. Echter, als gevolg van de 
beschikbare verliezen, wordt er de komende jaren geen belastinglast verwacht op het niveau van het Fonds. 

Het Fonds heeft zich tot het verlaten van het regime van Fiscale Beleggingsinstelling gehouden aan de 
daarmee gepaard gaande financieringsvoorwaarden.

Alle verplichtingen die uit de financieringen voortvloeien komen voor rekening en risico van het Fonds. Op 
basis van de financieringsovereenkomst heeft de Financier geen rechten om zich buiten de fondswaarden 
op Beleggers te verhalen.

Daarnaast bestaat te allen tijde de mogelijkheid kortlopende leningen op te nemen om eventuele tijdelijke 
liquiditeitstekorten op te heffen, voor zover toegestaan volgens de geldende financieringsvoorwaarden. 
De Directie kan bovendien, indien een (her)financiering wordt afgesloten tegen variabele rentetarieven,  de 
renterisico’s beperken door gebruik te maken van financiële instrumenten, zoals rentederivaten, waarmee 

5. Financiering
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eventuele rentefluctuaties kunnen worden afgedekt. Teneinde voor het Fonds de rentelasten die samenhangen 
met de financiering, zo laag mogelijk te houden is de Directie bevoegd om de rentestructuur zodanig vorm 
te geven dat optimaal wordt ingespeeld op (verwachte) rentefluctuaties. Dit is onderdeel van de normale 
bedrijfsuitoefening. 

De Directie is op basis van het beleggingsbeleid bevoegd om de financieringsruimtes te sturen en te 
optimaliseren. De keuzes die door de Directie gemaakt worden in het kader van het financieringsbeleid 
kunnen sterke invloed hebben op het Totaal Rendement en op de waarde van de Participaties.

De Directie kan, door middel van het afsluiten van financieringen met verschillende looptijden, de rentekos-
ten en het risicoprofiel van de financieringen beïnvloeden. De risico’s samenhangend met de financiering 
staan omschreven in hoofdstuk 2.

5.2 Historische ontwikkelingen
Per 31 december 2014 was er sprake van een negatief eigen vermogen van € 23.766.023. De toenmalige 
hypothecaire financieringen liepen per 1 april 2015 ten einde en hebben per 31 december 2014 een restant 
hoofdsom van € 58.239.189 (exclusief de negatieve marktwaarden van de rente swaps van € 9.492.885). 

De vastgoedportefeuille van het Fonds, die overwegend bestaat uit kantoren, is de afgelopen jaren hard 
geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Dit had een negatief effect op de waarde van het 
vastgoed. Door de hefboomwerking die veroorzaakt wordt door de gedeeltelijke financiering met vreemd 
vermogen werkt deze waardeontwikkeling versterkt door in de ontwikkeling van zowel de Intrinsieke waarde 
als de Handelskoers. Tevens heeft het Fonds te kampen met teruglopende huurinkomsten doordat huurders 
zijn vertrokken, failliet gegaan of minder ruimte nodig hebben omdat hun bedrijf is gekrompen. 

De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de toenmalige hypothecaire financiers van het Fonds - ING 
Bank en FGH Bank - hadden aangegeven niet bereid te zijn de bestaande financieringen te verlengen. Het 
Fonds had leningen voor een totale waarde van € 58,2 miljoen, gefinancierd door ING Bank (€ 26,6 miljoen) 
en FGH Bank (€ 31,6 miljoen) welke per 1 april 2015 waren opgeëist door beide banken. Op initiatief van de 
Directie hebben er in het najaar 2014 gesprekken plaatsgevonden tussen de beide banken de Directie. 
De ING Bank heeft in oktober 2014 een voorstel gedaan, waarin werd aangegeven dat de bank genoegen 
zou nemen met terugbetaling van een lager bedrag, namelijk € 14 miljoen in plaats van € 26,6 miljoen. 
Tegen die voorwaarde zou ING Bank bereid zijn de rest van de lening af te boeken en de negatieve markt-
waarde van de renteswap kwijt te schelden (per 31 december 2014 ca. € 1,6 miljoen negatief). 

In december 2014 ontving de Directie eveneens een voorstel van FGH bank. Van de totale lening van 
€ 31,6 miljoen vroeg FGH Bank terugbetaling van € 17 miljoen. Tegen die voorwaarde zou FGH Bank bereid 
zijn de rest van de lening af te boeken en de negatieve marktwaarde van de renteswap kwijt te schelden 
(per 31 december 2014 ca. € 9,5 miljoen negatief). 

Het totaal te herfinancieren bedrag bij ING (€ 14 miljoen) en FGH (€ 17 miljoen) bedroeg hiermee € 31 miljoen. 
De beheerder is in de tweede helft van 2014 een herstructureringsproces gestart met als doel de continu-
iteit van het fonds te waarborgen. Hierbij was de voornaamste doelstelling om te komen tot een herfinancie-
ring. Ondersteund door een professionele marktpartij heeft de Directie hiervoor een groot aantal potentiële 
financiers benaderd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de huidige, in de volgende paragraaf beschreven 
Financiering is afgesloten in juni 2015. De voormalige financiers FGH Bank en ING Bank hebben per juni 
2015 kwijting aan het Fonds verleend voor het niet afgeloste deel van de  toenmalige financieringen.

Voor een succesvol vervolg wordt van alle partijen een bijdrage verwacht: de toenmalige banken schreven 
ca. € 27,2 miljoen (47%) op de financieringen af en de Directie financiert grotendeels de eenmalige kosten 
voor herstructurering van het Fonds. Dit betreft onder andere het due diligence onderzoek waar DRC Capital 
om heeft gevraagd. Formeel zouden de advieskosten van dit onderzoek à € 1,5 miljoen voor rekening van 
het Fonds komen, maar vanwege de hoge tijdsdruk heeft de Directie € 0,7 miljoen voorgeschoten en is het 
restant van de kosten meegefinancierd (€ 0,65 miljoen) of uit liquiditeiten betaald (€ 0,15 miljoen). 
De Directie neemt, aangezien het Fonds dit niet uit haar liquiditeiten kan betalen, genoegen met een 
vergoeding van de schuld van € 0,7 miljoen in Participaties. Het aantal Participaties is afhankelijk van de 
hoogte van de vordering van de Directie, de eerste Handelskoers per Participatie na de Emissie en de 
Handelskoers op het moment van omzetting. 
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5.3 Huidige Financiering

Het Fonds heeft een Financiering aangetrokken via DRC Capital LLP, een Londense fondsmanager gespe-
cialiseerd in structurering en advisering op het gebied van vreemd vermogen financieringen in de commerciële 
vastgoed sector in Europa. Deze partij beheert enige institutionele beleggingsfondsen in verschillende 
risicocategorieën. Een van de door haar beheerde beleggingsfondsen, zijnde European Real Estate Debt II 
S.A.R.L., heeft de feitelijke Financiering per 18 juni 2015 op zich genomen. Er is, anders dan in deze para-
graaf beschreven, geen verbondenheid of afhankelijkheid tussen de Directie (en aan haar gelieerde rechts- 
en  natuurlijke personen) en de financier of DRC Capital LLP.

De voornaamste kenmerken van de Financiering zijn:

Financier European Real Estate Debt II S.A.R.L. (beheerd door DRC Capital LLP)
Hoofdsom € 31.650.000
Rentepercentage 13% (10% na vervulling Additional Equity Injection; zie hieronder)
Boeterente De rente wordt met 2,5% per jaar verhoogd indien het Fonds in verzuim is.
Looptijd van 18 juni 2015 tot 18 juni 2018

Zekerheden

hypotheekrecht op Direct Vastgoed, pandrecht op Prioriteitsaandelen 
Annexum Invest, pandrecht op: huurinkomsten, verzekeringspenningen, 
bankrekeningen.

Aflossing
Operationele cashflow (na kosten) alsmede verkoopopbrengst van een 
vastgoedobject dient te worden aangewend voor aflossing. 

Vergoedingen 

Arrangement fee: 1,5% over de lening, verschuldigd bij afsluiten lening;
Prepayment fee: 13% per jaar bedragen die in de eerste 2 jaren van de 
looptijd van de Financiering worden afgelost, te rekenen vanaf de aflosda-
tum tot 18 juni 2017;
Exit fee: 1% over afgeloste bedragen, ongeacht wanneer deze plaatsvin-
den, verschuldigd bij aflossing;
Agent & Security Agent fee: € 3.000 eenmalig en € 16.000 jaarlijks.

Eenmalige kosten

Bij het afsluiten van de Financiering zijn naast de vergoedingen de volgende 
eenmalige kosten gemaakt voor rekening van het Fonds: brokerage fee, 
juridische kosten, adviseurskosten en due diligence kosten voor een totaal-
bedrag van ca. € 1,15 miljoen.

Bijzondere bepalingen:  

Loan to Value (LTV) 

Loan to Value wil zeggen: de uitstaande hoofdsom van de Financiering 
gedeeld door de marktwaarde van de gefinancierde vastgoedobjecten. De 
uitstaande hoofdsom van de Financiering dient gedurende het eerste jaar 
maximaal 80% van de marktwaarde van de gefinancierde vastgoedobjecten 
te bedragen, en 75% in volgende jaren.

Net Debt Yield (NDY)

Net Debt Yield wil zeggen: de ontvangen netto huurinkomsten gedeeld 
door de uitstaande hoofdsom van de Financiering. De ontvangen netto 
huurinkomsten dienen in het eerste jaar minimaal 8% te bedragen van de 
uitstaande hoofdsom van de Financiering en in het tweede en derde jaar 
respectievelijk 9% en 10%.
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Additional Equity Injection

Additional Equity Injection wil zeggen: dat het Fonds additioneel eigen 
vermogen zal dienen aan te trekken, als omschreven in hoofdstuk 3. De hy-
potheekrente zal worden teruggebracht van 13% naar 10% indien uiterlijk 
op 18 december 2015 de netto-opbrengst van de Emissie tenminste €1,5 
miljoen bedraagt. Indien de netto-opbrengsten van de Emissie niet uiterlijk 
op 18 maart 2016 tenminste €1,5 miljoen bedraagt is de Financier  ge-
rechtigd de onverkochte Participaties te verkrijgen tot het niveau van €1,5 
miljoen op de voorwaarden als omschreven in dit Prospectus, waarmee 
zij mogelijk een doorslaggevende stem krijgt in de jaarvergadering van het 
Fonds. De netto-opbrengsten van de Emissie dienen op de genoemde data 
daadwerkelijk door Beleggers te zijn gestort en op de daarvoor bestemde 
bankrekening van het Fonds te staan.

Non - Dividend
Gedurende de looptijd van de Financiering mag geen dividend worden 
uitgekeerd.

Een bijzonder kenmerk van de Financiering is dat, indien het Fonds gedurende de looptijd niet in staat is 
de rente te voldoen, deze mag worden bijgeschreven bij de hoofdsom, mits dit geen strijd oplevert met het 
Loan to Value of het Net Debt Yield convenant. Er wordt eenmaal per kwartaal vastgesteld of het Fonds nog 
aan het Loan to Value en het Net Debt Yield convenant voldoet. Met de bank is overeengekomen dat zij te 
allen tijde gerechtigd is een externe taxateur opdracht te verlenen om de marktwaarde van de gefinancierde 
vastgoedobjecten vast te stellen, ten behoeve van de toetsing of het Fonds voldoet aan het Loan to Value 
convenant. 

Met de Financier is, op basis van een hold-sell analyse van de Directie, overeengekomen om de Direct Vast-
goed objecten gelegen in Enschede, Rotterdam (Vareseweg), Almere, Utrecht en Amsterdam (Van de Sande 
Bakhuijzenstraat) te verkopen en dat de verkoopopbrengst van deze objecten geheel wordt gebruikt om op 
de Financiering  af te lossen. Voor dit verkooptraject zijn geen concrete tijdslijnen afgesproken. Het risico 
op doorbreking van de Loan to Value en de Net Debt Yield convenanten neemt in beginsel af bij de verkoop 
van deze objecten tegen tenminste 75% van de marktwaarde. De Financier is bovendien gerechtigd om de 
betaling van groot onderhoud te blokkeren zolang niet alle 6 objecten verkocht zijn. De objecten te Enschede 
en Amsterdam zijn inmiddels verkocht. Voor de overige vier trajecten is het verkooptraject gestart in samen-
werking met een makelaar. 

Met de Financier is overeengekomen dat er diverse bankrekeningen door het Fonds worden aangehouden. 
Er zijn afspraken met de Financier gemaakt over de wijze waarop deze bankrekeningen worden volgestort 
uit de exploitatie van de portefeuille, en de wijze waarop gelden aan deze bankrekeningen mogen worden 
onttrokken. De Financier ziet toe op dit betalingsverkeer en haar medewerking hiervoor is vereist. In de 
voorwaarden voor de Financiering is opgenomen dat voor aan- en verkopen en verhuurtransacties van 
Direct Vastgoed de instemming van de financier vereist is. Ook zijn afspraken gemaakt dat de toestemming 
van de financier vereist is voor: het aangaan van leningen, veranderingen in de vennootschapsrechtelijke 
structuur, activiteiten die verder gaan dan de huidige beleggingsactiviteiten, het aangaan van contracten die 
verplichtingen creëren van meer dan  €40.000, het uitgeven van Aandelen of het aanbrengen van wijzigingen 
in de uitbesteding van werkzaamheden. Door deze afspraken wordt de  Directie beperkt in het beheer van 
de vastgoedportefeuille.   

Een andere voorwaarde uit de financieringsovereenkomst is dat de Directievergoeding als omschreven 
in paragraaf 10, gedurende de looptijd slechts wordt uitbetaald aan de Directie tot maximaal €25.000 per 
kwartaal. Omdat het Fonds ten tijde van het afsluiten van de financiering over onvoldoende liquiditeiten 
beschikte om de eenmalige kosten hiervoor te dekken heeft de Directie deze voorgefinancierd voor 
ca. € 0,7 miljoen. De Directie is gerechtigd om haar vorderingen op het Fonds die voortvloeien uit onbetaald 
gebleven vergoeding of voorgeschoten kosten om te zetten in Participaties. Dit houdt in dat er extra 
Participaties zullen worden uitgegeven ten gevolge waarvan de deelname van Beleggers verwatert. 
Meer informatie over verwatering staat in paragraaf 3.4. De Handelskoers van een Participatie daalt niet 
als gevolg van de omzetting, omdat voor de omzetting de Handelskoers ten tijde omzetting zal worden 
gehanteerd, met als minimum de eerste Handelskoers na afronding van de Emissie.

Voor een nadere specificatie van de financiering wordt verwezen naar het meest recente (half)jaarbericht, 
welke door middel van verwijzing wordt geacht onderdeel te zijn van dit Prospectus en welke is opgenomen 
op de Website. 
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De beleggingen van het Fonds worden gedaan in overeenstemming met het beleggingsbeleid van de 
Directie, de beperkingen en voorwaarden beschreven in dit Prospectus en de beperkingen en voorwaarden 
neergelegd in de relevante wet- en regelgeving zoals beschreven in dit Prospectus. 

Het Totaal Rendement van het Fonds is het resultaat van deze beleggingen, zoals: huurinkomsten uit Direct 
Vastgoed, rendement Beursgenoteerde Vastgoedaandelen (indien in hierin wordt belegd), rente op tegoeden 
bij bankinstellingen, waardemutaties Direct Vastgoed minus de in paragraaf 10 beschreven kosten.

Het Totaal Rendement van het Fonds wordt berekend door de som van het uitgekeerde dividend over een 
bepaalde periode en de waardemutatie van de Handelskoers gedurende deze periode. De Handelskoers is 
een door de Directie gegeven indicatie van de waarde van een Participatie ten behoeve van de handel op 
de secundaire markt van Participaties, welke kan afwijken van de Intrinsieke waarde.

Historisch rendement
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Fondsvermogen, het uit-
gekeerde dividend, de mutatie van de Handelskoers en het Totaal Rendement. Het totaal activa bestaat uit 
onroerend goed, liquide middelen, en vorderingen. Het onroerend goed is op marktwaarde getaxeerd door 
een externe taxateur (Cushman & Wakefield) per peildatum 1 april 2015. Hierbij heeft de taxateur meerdere 
methoden gebruikt (waaronder een verdiscontering van de kasstromen en kapitalisatie van de huur) om de 
markwaarde te bepalen. De informatie per 30 juni 2015 is niet door een externe onafhankelijke accountant 
gecontroleerd. De Handelskoers is in onderstaande tabel gelijk aan de Intrinsieke waarde.

Kerncijfers 

 

6. Rendement

2015-6 2014 2013 2012 2011 2010

Totaal activa € 45.144.662 € 45.521.966 € 68.617.466 € 74.884.023 € 81.093.317 € 98.229.774

Vreemd 
vermogen

€ 32.299.392 € 69.287.989 € 60.542.840 € 61.347.039 € 62.574.240 € 66.218.372

Eigen 
vermogen

€ 12.845.270 -€ 23.766.023 € 8.074.626 € 13.536.984 € 18.519.077 € 32.011.402

Aantal 
Participaties

€ 1.054.220 € 1.054.220 € 1.054.220 € 1.033.650 € 1.029.250 € 1.010.958

Netto 
resultaat

€ 36.611.293 -€ 31.840.650 -€ 5.415.478 -€ 4.681.584 -€ 11.480.841 € 2.298.407

Handels-
koers

€ 10,74 -€ 22,54 € 7,66 € 13,10 € 17,76 € 31,75

Intrinsieke 
waarde

€ 12,27 -€ 22,54 € 7,66 € 13,10 € 17,76 € 31,75

Dividend € 0,00 € 0,00 € 0,30 € 0,00 € 1,65 € 3,18

Totaal 
Rendement

€ 34,72 -€ 30,20 -€ 5,14 -€ 4,66 -€ 12,34 € 1,67
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Het verschil tussen de Intrinsieke waarde en de Handelskoers per 30 juni 2015 wordt verklaard doordat de 
herfinancieringskosten bij de berekening van de Intrinsieke waarde worden geactiveerd en over drie jaar 
afgeschreven conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Bij de Handelskoers worden deze her-
financieringskosten ineens ten laste van het resultaat gebracht. 

Met de huidige financier is afgesproken dat de operationele cashflow volledig dient te worden aangewend 
voor aflossing. Deze aflossingen komen, bij gelijkblijvende overige omstandigheden, tot uiting in een stijging 
van zowel de Intrinsieke waarde als de Handelskoers. Verder is met de financier overeengekomen dat er 
gedurende de looptijd van deze financiering (eindigend 18 juni 2018) geen dividend mag worden uitgekeerd.
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7.1 Fondsstructuur
Vastgoed Fundament Fonds N.V. is een niet beursgenoteerde beleggingsinstelling in de vorm van een 
naamloze vennootschap en een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een closed-end 
structuur. Closed-end houdt in dit verband in dat het Fonds niet verplicht is Participaties uit te geven en/of 
in te kopen. Het Fonds is statutair gevestigd te Amsterdam, opgericht op 1 juli 2003, en werd operationeel 
1 oktober 2003. Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. Het kantooradres van het Fonds is 
Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam. Het Fonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34192410. De ISIN code van het Fonds is NL0000409746.

In onderstaande fi guur is de structuur van het Fonds weergegeven

Maatschappelijk Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van het Fonds bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--). 
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twee (2) Prioriteitsaandelen en 3 series gewone aandelen, 
aangeduid A, B en C. Zowel de Prioriteitsaandelen als de drie series Aandelen hebben een nominale waarde
van tien euro (EUR 10,--). Serie A bestaat uit 2.000.000 aandelen. Serie B bestaat uit 500.000 aandelen. 
Serie C bestaat uit 499.998 aandelen. Conform de statuten van het Fonds is de Directie gerechtigd om 
zelfstandig te besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een serie dat is begrepen in het maat-
schappelijk kapitaal, waarbij tegelijkertijd het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van 
de serie ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt verlaagd worden met een zodanig 
aantal aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft. 

De twee (2) Prioriteitsaandelen worden gehouden door Annexum Invest. De rechten van de houder van de 
Prioriteitsaandelen zijn (onder verwijzing naar de relevante artikelen uit de statuten van het Fonds):
 •  Goedkeuring directiebesluit aandelenuitgifte & inkoop (art. 6.1 en 8.1);
 •  Bepaling aantal leden directie & voordracht benoeming (art. 13.1 en 13.3, N.B: niet de bevoegdheid  
  tot benoeming zelf, die ligt bij de AVA art. 13.2);
 •  Vaststellen arbeidsvoorwaarden directeuren (art. 14);
 •  Bevoegdheid onderwerping aan haar goedkeuring bepaalde directiebesluiten (art. 15.6). 
  N.B: van deze bevoegdheid is geen gebruik gemaakt;
 •  Benoeming voorzitter AVA (art. 20.1);
 •  Goedkeuring wijze dividenduitkering (art. 26.2);

7. Structuur en fondsomvang

Stichting Beleggersgiro VFF
(Stichting)

Vastgoed Fundament
Fonds NV ( Fonds)

Beleggers

Participaties

Annexum Beheer BV
(Directie)

100% gewone aandelen

BewaartakenDirectie

Annexum Invest BV

100%

SGG Depositary BV
(Bewaarder)

Prioriteitsaandelen
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 •  Voorstel tot: juridische fusie of splitsing, statutenwijziging of ontbinding (art. 27);
 •  Ingeval van vereffening: het voorstellen aan de AVA tot benoeming van een andere vereffenaar dan  
  de directie en de vaststellen van de beloning van de vereffenaar. (art 28.1 en 28.2).
De Prioriteitsaandelen zijn in het kader van de Financiering verpand aan de Financier. 

De gewone aandelen series B en C zijn nog in de statuten opgenomen in verband met de inmiddels 
beëindigde paraplufonds structuur van het Fonds. Op de datum van dit Prospectus zijn slechts gewone 
Aandelen uitgegeven van de serie A.

De Directie heeft besloten om een zodanig aantal Aandelen uit te geven dat het aantal uitstaande Aandelen 
na de uitgifte identiek is aan het totaal aantal uitstaande Participaties na afronding van de Emissie. 
De Directie heeft dit besluit genomen onder de opschortende voorwaarde van een statutenwijziging waar-
mee de nominale waarde per gewoon Aandeel wordt verlaagd van € 10 naar € 0,01. Deze wijziging is nodig 
omdat op grond van artikel 80 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij uitgifte van aandelen daarop het 
nominale bedrag moet worden gestort. Dit voorstel tot wijziging van de statuten zal door de Directie zo snel 
mogelijk na afronding van de Emissie ter besluitvorming aan de vergadering van Aandeelhouders worden 
voorgelegd. De uitgifte van Aandelen wordt vervolgens door de Directie terstond na de statutenwijziging 
geëffectueerd, waarbij het nominaal kapitaal op deze uit te geven aandelen aan de overige reserves zal 
worden onttrokken.  

Stichting
De Stichting houdt de Aandelen op eigen naam doch voor rekening en risico van de Beleggers. 
De Stichting Beleggersgiro VFF is opgericht op 18 juni 2003, statutair gevestigd te Amsterdam met adres 
Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34191833. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door 
N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor.

De Stichting heeft zich verplicht uitvoering te geven aan de Beleggingsrekeningen onder de voorwaarden 
opgenomen in Bijlage 2. De Stichting is niet bevoegd zelfstandig, dat wil zeggen zonder dat dit is geïnitieerd 
door de Directie, Participaties uit te geven.

Vergadering van Aandeelhouders / Beleggers
De vergadering van Aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. 
Voorafgaand aan of gecombineerd met elke vergadering van Aandeelhouders wordt een vergadering van 
Beleggers gehouden. Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in 
administratie gehouden Aandelen worden door de Stichting uitgeoefend in overeenstemming met een daar-
toe strekkend besluit van de vergadering van Beleggers. Iedere Participatie geeft recht op één stem in de 
vergadering van Beleggers. Indien en voor zover in de vergadering van Beleggers geen besluit is genomen 
is de Stichting vrij om haar aandeelhoudersrechten naar eigen inzicht uit te oefenen, met inachtneming van 
het bij de Reglement, de statuten van de Stichting en de wet bepaalde.

Alle kennisgevingen terzake het Fonds, daaronder begrepen: (half)jaarberichten, de uitnodiging voor de 
Vergadering van Beleggers, kennisgeving inzake (voorgenomen) voorwaardenwijzigingen, alsmede alle 
overige schriftelijke communicatie, kunnen, voor zover is toegestaan op grond van wet- en regelgeving, 
worden gedaan per e-mail en eventueel door publicatie op de Website of via MyAnnexum. MyAnnexum is 
een uitsluitend voor Beleggers toegankelijk deel van de Website, waar voor de Beleggers relevante 
documenten of kennisgevingen met betrekking tot het Fonds in elektronische vorm ter beschikking kunnen 
worden gesteld. Voor zover noodzakelijk met het oog op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
zullen kennisgevingen in aanvulling daarop worden gedaan in een advertentie in een landelijk verspreid 
dagblad of aan het aan het Fonds opgegeven adres.

De vergadering van Beleggers zal overigens worden gehouden met inachtneming van de vereisten die de 
statuten van het Fonds stellen aan een vergadering van Aandeelhouders.

Directie en beheerder
Annexum Beheer B.V. treedt op als aanbieder van Participaties en als Directie van het Fonds. De onderlin-
ge verhoudingen tussen het Fonds en de Directie zijn geregeld in de overeenkomst inzake directievoering. 
Op grond van deze overeenkomst is de Directie belast met de directievoering van het Fonds en zal in die 
hoedanigheid tevens bevoegd zijn om het Fonds te vertegenwoordigen. Een afschrift van de Overeenkomst 
inzake Directievoering zal op verzoek aan Beleggers worden toegezonden tegen ten hoogste de kostprijs.



PROSPECTUS VASTGOED FUNDAMENT FONDS

28

De Directie is statutair gevestigd te Amsterdam. De onderlinge verhouding tussen het Fonds en de Directie 
zijn vastgelegd in de Overeenkomst inzake Directievoering. Op grond van deze overeenkomst is de Directie 
belast met het beheer van het Fonds, treedt de Directie op als statutaire directie van het Fonds en is in die 
hoedanigheid tevens bevoegd om het Fonds te vertegenwoordigen.

Onder het beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn om het Fonds te laten 
functioneren, zoals het administratieve, financiële, technische en commerciële beheer van het Fonds. De 
Directie werkt bij het beheren van het Fonds samen met een aantal partners. Een lijst van deze partners is 
opgenomen in bijlage 4. De Directie is gerechtigd de samenwerking met deze en andere partijen waarmee 
wordt samengewerkt te verbreken, uit te breiden, of nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De 
Directie zal uitsluitend werkzaamheden uitbesteden aan partijen van goede naam en faam. Bij het aangaan 
van nieuwe samenwerkingsverbanden zullen de desbetreffende partijen vooraf worden geïdentificeerd. 
Op het moment van verschijnen van dit Prospectus is het technisch property management uitbesteed aan 
Bilfinger Real Estate B.V. De financiële administratie, inclusief het opstellen van het (half)jaarbericht, met 
betrekking tot het Direct Vastgoed en het Fonds is uitbesteed aan Confia B.V. De verhandelbaarheid van 
Participaties wordt gefaciliteerd via Nederlandsche Participatie Exchange B.V., als nader omschreven in 
paragraaf 7.2. Uitbestede werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Directie.

De Directie oefent eveneens beheeractiviteiten uit ten behoeve van de volgende beleggingsinstellingen: 
Granietveste C.V., Marmerveste C.V., De Geelvinck C.V., Basaltveste C.V., Vastgoed MECC C.V., 
Crystalveste C.V., Smaragdveste C.V., Saffierveste C.V., The Globe Den Haag C.V., Dutchveste Calandria 
C.V., Woningfonds Apeldoorn C.V., Zorgveste De Pelikaan C.V., Zorgveste Deventer C.V., Zorgveste 
Slingerbosch C.V., Zorgveste Koetshuys Erica B.V., Zorgveste De Residentie C.V., Winkelhart Lelystad C.V., 
Maatschap Supermarkt Fonds Nederland, Super Winkel Fonds B.V., Maatschap Oklahoma Oil Company, 
Gelderland Winkelfonds C.V., Beleggingsmaatschappij Grondfonds I B.V., Beleggingsmaatschappij Grond-
fonds N.V., VBI Winkelfonds N.V., Dutch Microfund N.V., Vastgoed Maatschap Akronned V, Supermarkt Be-
leggingsfonds B.V. en Stonebridge Residential Fund X LP. De Directie verricht eveneens beheer- en advies-
activiteiten voor Robeco Structured Properties I Limited en Vastgoed Solide Maatschappij B.V. 

De Directie is een van de bestuurders van NBZ Management B.V., de beheerder en enig directeur van 
Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V., een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij 
in de scheepvaartsector. De Directie voert daarnaast de directie van European Hospitality Properties N.V., 
waarin een internationale hotelportefeuille is ondergebracht.

Management
Het management van de Directie bestaat met ingang van 1 november 2015 uit de heer H.W. Boissevain en 
de heer R.P. van Gool. Deze personen zijn werkzaam op het kantooradres van de Directie: Strawinskylaan 
485, 1077 XX Amsterdam.

• De heer drs. H.W. Boissevain (1958) is onder meer als lid van de directie werkzaam geweest bij   
 VastNed Management, Rabo Securities en de Zürich Groep. Sinds 2000 is hij, als oprichter en 
directeur van Annexum, verantwoordelijk voor de structurering en het beheer van diverse fondsstruc-
turen, waaronder: vastgoed-cv’s en maatschappen, verhandelbare structuren, obligatieproducten, het 
beheer van een internationale hotelportefeuille en diverse beheer- en adviesactiviteiten voor Robeco 
Structured Properties I Limited. De totale beleggingsportefeuille bestaat uit o.a. kantoren, winkels, 
woningen, bedrijfsruimten, hotels, en alternatieve beleggingen (o.a. microfinancieringen, oliemaat-
schappij, etc.). De heer Boissevain is algemeen directeur van Annexum (CEO) en brengt met name 
zijn expertise met betrekking tot vastgoed, financial engineering en marketing in. De heer Boissevain 
is voorzitter van Forumvast, een belangenvereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingspro-
ducten. 

• De heer R.P. van Gool RA (1970) is na het atheneum gaan werken bij (een van de rechtsvoorgangers 
van) PWC en heeft daarnaast in deeltijd de NIvRA opleiding gevolgd. In 1999 is hij afgestudeerd als 
Register Accountant aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 was de heer Van Gool als con-
troller werkzaam bij Bakkenist & Emmens waar hij met ingang van 2008 benoemd werd tot directeur, 
met als voornaamste verantwoordelijkheid de structurering en het beheer van de winkelfondsen. Na 
de fusie van Bakkenist & Emmens met Annexum eind 2009 is de heer Van Gool binnen het manage-
ment verantwoordelijk voor het beheer en acquisitie van alle winkelbeleggingen binnen Annexum.
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De Directie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder num-
mer 34147030 en is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. R.W. Clumpkens, notaris te Amsterdam, 
op 22 december 2000.

De leden van het management van de Directie zijn aan te merken als beleidsbepaler zoals bedoeld in de 
Wft. Alle leden van het management zijn door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst in het 
kader van hun benoeming als beleidsbepaler. De personen belast met het bestuur, leiding of toezicht bij 
de Beheerder, te weten de heer H.W. Boissevain en de heer R.P. van Gool, zijn in de afgelopen vijf jaren 
niet betrokken geweest bij fraude misdrijven, faillissementen, surséances, of liquidaties in een bestuurlijke, 
leidinggevende of toezichthoudende functie. Tevens zijn er met betrekking tot deze personen geen nadere 
bijzonderheden over door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten officieel en openbaar geuite beschul-
digingen en/of opgelegde sancties waarvan een dergelijk persoon onderdeel heeft uitgemaakt. Voorts zijn 
deze personen in de laatste vijf jaar niet onbekwaam verklaard door een rechterlijke instantie om te 
handelen als lid van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling 
of in het kader van het beheer of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling. 

Uit de preambule van de Nederlandse Corporate Governance Code volgt dat deze niet van toepassing is 
op niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen. Als gevolg hiervan valt het Fonds buiten de reikwijdte van 
de Code en wordt de Code derhalve niet toegepast. Ongeacht de reikwijdte van de Nederlandse Corporate 
Governance Code, onderschrijft de Directie de grote waarde van een gedegen, transparante bedrijfsvoering, 
met voldoende toezicht, in alle geledingen van de organisatie. Zij heeft daartoe een gedragscode in haar 
organisatie ingevoerd waarin minimaal de onderwerpen zijn opgenomen zoals voorgeschreven door de 
brancheorganisatie Forumvast, waar dhr. Boissevain voorzitter van is. 

De Directie heeft een procedure waarbij de opzet en werking van de administratieve organisatie en interne 
controlemaatregelen (waaronder de controle ten aanzien van cliëntenacceptatie en registratie van overeen-
komsten) wordt beoordeeld, zodat deze minimaal functioneert in overeenstemming met de wettelijke voor-
schriften en regelgeving. De Directie houdt, in overeenstemming met wet- en regelgeving, bijkomend eigen 
vermogen aan ter dekking van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s als gevolg van beroepsnalatigheid. 

De bedrijfsvoering van de Directie kenmerkt zich door een hoge mate van automatisering. De belangrijke 
bedrijfsprocessen worden ondersteund door middel van een workflow- en documentmanagement systeem. 
Hierdoor wordt gewaarborgd dat de processen tijdig en adequaat worden uitgevoerd en gedocumenteerd 
door deskundige medewerkers.

Bovendien heeft de Directie een procedure voor de afhandeling van klachten in haar organisatie ingevoerd 
die waarborgt dat eventuele klachten van Beleggers tijdig en adequaat worden behandeld en geadminis-
treerd. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Directie.

De Directie treedt bij de uitoefening van haar taken uitsluitend op in het belang van de Beleggers. De Directie 
is bevoegd een deel van haar beheertaken uit te besteden aan derden, uitbestedingen ongedaan te maken 
en wijzigingen in uitbestedingen aan te brengen. De Overeenkomst inzake Directievoering is aangegaan 
voor de duur van het Fonds en de duur van de vereffening van het vermogen van het Fonds na haar ontbinding.

(Potentiële) belangenconflicten
Het is aannemelijk dat de Directie in de toekomst ook beheer- en directieactiviteiten zal gaan uitvoeren ten 
behoeve van andere beleggingsinstellingen/ onroerendgoedmaatschappijen. Doordat de Directie meerdere 
beleggingsinstellingen beheert bestaat er een mogelijk belangenconflict doordat de Directie haar beheer-
capaciteit over meerdere beleggingsinstellingen dient te verdelen. Voorts kan de situatie zich voordoen dat 
de Directie een vastgoedobject aangeboden krijgt dat, behalve binnen het beleggingsbeleid van het Fonds, 
ook in aanmerking komt voor verwerving door andere beleggingsinstellingen. De Directie zal dan een keuze 
dienen te maken tussen de conflicterende belangen van deze beleggingsinstellingen. Een dergelijk belan-
genconflict is op het moment van dit Prospectus niet aan de orde. 

De Directie mag transacties of verplichtingen aangaan voor rekening en risico van het Fonds, waarbij de 
Directie direct of indirect een tegenstrijdig belang heeft. De Directie zal in een dergelijk geval het belang van 
Beleggers laten prevaleren boven haar eigen belang. De Directie hanteert bij de uitvoering van haar 
bedrijfsactiviteiten een normenkader dat in de vorm van een gedragscode staat gepubliceerd op haar 
Website waarop wordt toegezien door haar Compliance Officer. Daarnaast ziet de Bewaarder erop toe dat 
het Fonds handelt in het belang van Beleggers en in overeenstemming met haar beleggingsbeleid.
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Aangezien de Directie bij aankoop dan wel verkoop van vastgoedobjecten recht heeft op een vergoeding 
die gerelateerd is aan de koopprijs van het vastgoed heeft de Beheerder een financieel belang bij het 
verrichten van beleggingstransacties in Direct Vastgoed.

De 100% moedermaatschappij van de Directie is Annexum Invest B.V. De Directie maakt gebruik van 
voorzieningen die aan haar ter beschikking worden gesteld door Annexum Invest B.V., zoals kantoorruimte, 
personeel en IT voorzieningen. Hiervoor brengt Annexum Invest aan de Directie een vergoeding in rekening. 
Annexum Invest B.V. en de Beheerder hebben een conflicterend belang over het voorzieningenniveau en de 
hoogte van de daarvoor betaalde vergoeding.

Een ander (potentieel) tegenstrijdig belang dan diegene die in de voorgaande vier alinea’s worden beschreven 
tussen de diverse door de Directie beheerde beleggingsinstellingen en/of de (bestuurders van de) Directie 
zijn op de datum van het Prospectus niet aan de orde. 

Winstbepaling en bestemming
In de statuten van het Fonds is thans de volgende regeling opgenomen over de winstbestemming. Van de 
winst behaald in enig boekjaar zal binnen acht maanden na afloop van het boekjaar tenminste een zodanig 
gedeelte worden uitgekeerd als nodig is om de status van Fiscale Beleggingsinstelling te handhaven. 
De Directie heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 het regime van de Fiscale 
Beleggingsinstelling te verlaten., als toegelicht in paragraaf 9.2. De Directie is voornemens om op de eerst-
volgende vergadering van Aandeelhouders voor te stellen de statuten van het Fonds te wijzigen, zodanig 
dat de winstbestemming conform de vereisten voortvloeiend uit het fiscale regime van Fiscale Beleggings-
instelling uit de statuten wordt verwijderd. 

Van de resterende winst wordt, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan vijf 
procent (5%) van hun nominale bedrag. De Directie bepaalt, met voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit, 
welk gedeelte van de winst, na toepassing van het bovenstaande, wordt gereserveerd. Het gedeelte dat niet 
wordt gereserveerd zal worden uitgekeerd, tenzij de Aandeelhouders met algemene stemmen besluiten dit 
gedeelte van de winst te reserveren. 

Het Fonds streeft ernaar de voor uitdeling beschikbare winst in de vorm van dividend aan de Beleggers uit 
te keren. Het dividend zal, indien de Directie daartoe besluit, per kwartaal worden uitgekeerd in de maanden 
januari, april, juli en oktober. Met de huidige financier is afgesproken dat gedurende de looptijd  van de 
financiering eindigend 18 juni 2018, geen dividend zal worden uitgekeerd. 

Vereffening
Indien en voor zover wordt besloten om het Fonds te ontbinden, zullen de activa van het Fonds worden 
vereffend en zullen de opbrengsten na vereffening worden uitgekeerd aan de belanghebbenden, zoals 
nader omschreven in de statuten van  het Fonds, welke als Bijlage 1 onderdeel uitmaken van dit Prospectus. 
Een afschrift van deze statuten zal op aanvraag kosteloos worden toegezonden. 

Uitkeringen welke krachtens de statuten zullen plaatsvinden aan de houders van Aandelen, zullen 
uiteindelijk aan de Beleggers worden uitbetaald naar rato van de grootte van hun Participatie.

Bewaarder
SGG Depositary B.V. is benoemd als Bewaarder van het Fonds. De Bewaarder is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59062576 en is opgericht in 
Nederland bij notariële akte op 23 oktober 2013. De Bewaarder is een besloten vennootschap onder 
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam. 
De directie van de Bewaarder wordt gevormd door de heren A.G.M. Nagelmaker en H.M. van Dijk. 
Het telefoonnummer van de Bewaarder is: 020-5222555. 

De Bewaarder is indirect een honderd procent dochtermaatschappij van SGG Netherlands N.V. SGG 
Netherlands N.V. beschikt als groepshoofd over een vergunning onder de Wet toezicht trustkantoren. 
De heer A.G.M. Nagelmaker vormt tezamen met de heren A.C.M. Beerepoot, Ch. Van Houtven en 
S. Krancenblum de statutaire directie van SGG Netherlands N.V. SGG Netherlands N.V. staat onder 
toezicht van De Nederlandsche Bank N.V.
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De van de Directie onafhankelijke Bewaarder verricht de taken zoals voorgeschreven door de Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD). De Bewaarder dient er onder meer op toe te zien dat:

 • het Fonds eigenaar is van het Direct Vastgoed (eigendomsverificatie);
 • het Fonds handelt in lijn met haar beleggingsbeleid;
 • de kasstromen van het Fonds verlopen conform het beleggingsbeleid;
 • de tegenprestatie van beleggingstransacties binnen gebruikelijke termijnen aan 
  het Fonds worden voldaan;
 • opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen overeenkomstig het beleggingsbeleid 
  en het uitkeringsbeleid van het Fonds;
 • de intrinsieke waarde wordt berekend overeenkomstig de waarderingsgrondslagen 
  van het Fonds;
 • Beleggers bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen.

De Bewaarder is niet aansprakelijk voor het verlies van financiële instrumenten, mits voldaan is aan de 
vereisten in artikel 21 lid 12 2e alinea AIFMD en artikel 101 lid 1 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 231/2013. De Bewaarder maakt van deze kwijtingsmogelijkheid op dit moment geen gebruik. Als vast-
gesteld mocht worden dat de Bewaarder niet aan die voorwaarden heeft voldaan is hij aansprakelijk voor 
het verlies van de desbetreffende financiële instrumenten als hij niet kan aantonen dat het verlies het gevolg 
is van een externe omstandigheid waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen 
onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om die gevolgen te voorkomen. In geval van niet naar 
behoren nakomen van andere bewaarderstaken als gevolg van opzet of nalatigheid is de Bewaarder 
aansprakelijk jegens het Fonds en de Directie voor als gevolg daarvan door hen geleden schade.

Wet op het financieel toezicht (Wft)
Het Fonds is een beleggingsinstelling in zin van de Wft. Ingevolge de Wft dient de beheerder van een beleg-
gingsinstelling een vergunning te hebben van de AFM. Annexum Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, 
is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft. De Directie en het Fonds 
staan daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. 
Het eigen vermogen van de Beheerder zal steeds ten minste voldoen aan de eisen die daaraan krachtens 
de Wft en hiermee samenhangende regelgeving is vereist. 

De vergunning ligt ter inzage ten kantore van de Directie. Door de Directie wordt op verzoek een afschrift 
van de volgende stukken aan Beleggers verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs: 
 • de vergunning van de beheerder;
 • een opgave inzake onder meer de totale waarde en samenstelling van de beleggingen, het aantal  
   uitstaande Aandelen en de Intrinsieke waarde, als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht  
   financiële ondernemingen Wft. 

Het Fonds heeft interne gedragsregels geïmplementeerd inzake onder meer: het tegengaan van belangen-
verstrengeling, beleggersacceptatie en -bewaking, behandeling van incidenten en de omgang met werkne-
mers in integriteitsgevoelige functies conform het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Het aanbieden van effecten in Nederland is op grond van de Wft in beginsel slechts toegestaan indien 
daarvoor een prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld dat is goedgekeurd door de AFM. Omdat de 
Emissie een omvang heeft die kleiner is dan € 2,5 miljoen geldt op de in voorgaande zin genoemde ver-
plichting een vrijstelling op grond van artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft waardoor deze verplich-
ting niet geldt. Dit Prospectus is derhalve niet goedgekeurd door de AFM.

Voorwaardenwijziging
De Directie is gerechtigd om de voorwaarden die gelden tussen het Fonds en Beleggers te wijzigen. Een 
wijziging van de voorwaarden die gelden tussen het Fonds en de Beleggers, dan wel een voorstel daartoe, 
alsmede een wijziging van het beleggingsbeleid en/of de strategie van het Fonds, wordt bekend gemaakt 
in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere Belegger. De 
Directie houdt een Website in stand waarop een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden alsmede een 
wijziging van het beleggingsbeleid en/of de strategie van het Fonds, bekend wordt gemaakt en wordt toegelicht.

Eventuele wijzigingen van de voorwaarden, waardoor de rechten en zekerheden van de Beleggers worden 
verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, dan wel waardoor het beleggingsbeleid of de beleggings-
strategie van het Fonds wordt gewijzigd, kunnen pas van kracht worden een maand nadat de wijziging 
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conform de bovenstaande procedure bekend is gemaakt. Gedurende deze periode kunnen de Beleggers 
tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Overeenkomsten inzake investeringen van het Fonds 
Geschillen uit hoofde van het in de Overeenkomst inzake Directievoering tussen de Directie enerzijds en het 
Fonds anderzijds worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Geschillen die voortvloeien 
uit het in de statuten van het Fonds bepaalde tussen het Fonds enerzijds en één of meer Beleggers ander-
zijds worden beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op het 
Reglement Beleggingsrekeningen VFF en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de Stichting is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot het Reglement Beleggingsreke-
ningen en bedoelde werkzaamheden worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. 
Op de overeenkomst die is aangegaan met de Bewaarder is eveneens Nederlands recht van toepassing. 
In de overeenkomst met de Bewaarder is bepaald dat de Nederlandse rechter bevoegd is in geval van 
geschillen. Ten behoeve van de door het Fonds te verrichten beleggingen heeft het Fonds onder meer 
overeenkomsten gesloten met Bilfinger Real Estate B.V. met het oog op het uitbesteden van het technische 
property management en met Confia B.V. voor het voeren van de financiële administratie. Voorts is een 
overeenkomst gesloten met Nederlandse Participatie Exchange B.V. in verband met het faciliteren van de 
verhandelbaarheid van de Participaties. Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en 
een expliciet forumkeuzebeding voor de Nederlandse rechter opgenomen. Tenslotte is het Fonds een 
leningsovereenkomst aangegaan met de Financier, welke overeenkomst wordt beheerst door Engels recht 
en geschillen worden voorgelegd aan de Engelse rechter.

Overig
De mogelijkheid om via een Beleggingsrekening te beleggen in het Fonds wordt uitsluitend aangeboden 
door het Fonds zelf. De Stichting is daarom niet vergunningsplichtig onder de Wft.

Binnen een half jaar na afloop van het boekjaar zal de jaarlijkse vergadering van Aandeelhouders plaats-
vinden. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Het Fonds heeft geen 
werknemers in dienst.

7.2 Participaties

Deelname 
Beleggingsrekening

Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het openen van een Beleggingsrekening bij de Stichting. 
De Stichting geeft alleen uitvoering aan een Beleggingsrekening en biedt niet zelf de mogelijkheid van het 
openen van een beleggingsrekening aan, welke mogelijkheid uitsluitend door het Fonds wordt aangeboden. 
De Beleggingsrekening wordt geopend op naam van de Belegger na ontvangst door de Stichting van een 
door de Belegger volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier, welke beschikbaar is 
via de Website. Door het openen van de Beleggingsrekening kunnen door de Belegger met instemming van 
de Directie vorderingen luidende in een zodanig deel van het totaal aantal uitstaande gewone Aandelen dat 
wordt verkregen door het totaal aantal uitstaande Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan 
de teller gelijk is aan 1 en de noemer door het totaal aantal door alle Beleggers gehouden Participaties en 
daarmee op een evenredig deel van het Fondsvermogen op de Stichting (Participaties) worden verkregen. 

Handelskoers
De Directie stelt tenminste eenmaal per kwartaal de Handelskoers van een Participatie vast. Het doel van de 
Handelskoers is om een indicatie van de waarde van een Participatie te geven ten behoeve van de handel 
op de secundaire markt van Participaties. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de Handelskoers geldt 
in beginsel de Intrinsieke waarde. De Directie kan, indien zij van mening is dat de Intrinsieke waarde aan-
passing behoeft, mede na afweging van de gerechtvaardigde belangen van zowel de zittende als de (deels) 
toe- en uittredende Beleggers, deze bijstellen tot de Handelskoers. De Intrinsieke waarde en de Handels-
koers kunnen daardoor significant uiteenlopen. Indien de Directie hiertoe besluit, zal een toelichting op dit 
besluit worden gecommuniceerd via de Website en in het (half)jaarbericht worden vermeld. 
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Verhandelbaarheid via NPEX
Inbreng op NPEX

Alle beleggers in het Fonds ontvangen van NPEX rechtstreeks een login naam en password, waarmee 
ingelogd kan worden op www.npex.nl. Door in te loggen kunnen beleggers hun positie in het Fonds raad-
plegen. Een belegger die zijn positie in het Fonds (deels) wenst te verkopen dient zijn Participaties eerst een 
NPEX rekening te openen en zijn Participaties in te brengen als bedoeld in het Reglement NPEX Beleggers-
giro. Dit is mogelijk op het NPEX platform. Door deze inbreng verklaart de Belegger zich akkoord met het 
Reglement NPEX Beleggersgiro. In dit reglement, dat de Belegger kan raadplegen via www.npex.nl, staan 
de voorwaarden beschreven die op de handel via NPEX van toepassing zijn. Dit reglement maakt geen 
onderdeel uit van de fondsvoorwaarden van het Fonds. Vervolgens kunnen orders in het Fonds worden 
ingelegd.

De Handelskoers kan dienen als indicatie voor de secundaire markt in Participaties. De prijsvorming van 
individuele transacties in Participaties op de secundaire markt vindt echter plaats tussen koper en verkoper. 
De transactiewaarde die wordt gerealiseerd kan dus significant afwijken van de Handelskoers. De Handels-
koers kan eveneens significant afwijken van de Intrinsieke waarde. Een overzicht van de handelshistorie in 
Participaties is te raadplegen op de website van NPEX via de volgende link: 
www.npex.nl/de-beurs/annexum-vastgoedfundament-fondsen.

Verkoop via NPEX
Het NPEX-handelsplatform werkt volgens het veilingprincipe. Een verkoop kan worden ingelegd door een 
aantal Participaties en een minimum verkoopprijs in te leggen. Vervolgens kunnen gedurende de biedtermijn 
andere deelnemers van NPEX bieden op de Participaties. Via de website zijn ook de orders inzichtelijk die 
andere beleggers hebben ingelegd. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van een 
verkoopprijs die tot een transactie kan leiden. Hoe lager de prijs, hoe groter de kans dat een koper geneigd 
zal zijn een bieding op de verkoop in te leggen. Daarnaast kan bij de keuze van een verkooporder gevari-
eerd worden in het aantal aangeboden stukken, aangezien door potentiële kopers slechts op het gehele 
aangeboden pakket kan worden geboden. Aan het eind van de biedtermijn zal NPEX een bericht over de 
afwikkeling versturen. Diegene die aan het eind van de biedtermijn de hoogste prijs heeft geboden, verkrijgt 
dan de Participaties. Het betalingsverkeer wordt afgewikkeld via NPEX.

Aankoop via NPEX
Er kunnen Participaties gekocht worden van andere Beleggers die deze te koop aanbieden. Een veiling-
mechanisme bepaalt de transactieprijs. Via de website zijn de verkopen inzichtelijk die andere Beleggers 
hebben ingelegd. In dit overzicht kan geboden worden op aangeboden stukken naar keuze.

Tarieven NPEX
Op de handel via NPEX zijn de tarieven van NPEX van toepassing. Kort gezegd houdt dit in dat zowel een 
koper als een verkoper 0,5% betaalt over de transactiesom. Voor een meer gedetailleerde beschrijving 
wordt verwezen naar www.npex.nl.

Beëindiging of opschorting handel via NPEX
De Directie is gerechtigd de samenwerking met NPEX te verbreken, waardoor het risico bestaat dat hierdoor 
de verhandelbaarheid van de Participaties wordt verminderd. De Directie kan de handel op NPEX ook 
opschorten. De Directie zal tot opschorting overgaan indien zij beschikt over niet algemeen verkrijgbare in-
formatie die naar haar oordeel een zodanige invloed kan hebben op de beleggingsbeslissing in Participaties 
door (potentiele) Beleggers dat deze informatie bij openbaarmaking een aanzienlijke invloed zou hebben op 
de prijsvorming op de secundaire markt. Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is een voorge-
nomen ingrijpende herstructurering van het Fonds of een voorgenomen emissie van Participaties tegen een 
waarde die aanzienlijk afwijkt van de meest recente Handelskoers. De handel op NPEX is door de Directie 
opgeschort met ingang van 22 april 2015 in verband met de recente herfinanciering als nader toegelicht in 
paragraaf 5.2 en de Emissie. De Directie zal de opschorting van de handel op NPEX beëindigen, terstond 
nadat de Emissie is geëindigd.
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Verhandelbaarheid via inkoop en uitgifte
Belangrijke mededeling inzake opschorting van inkoop en uitgifte

In het verleden vond de handel van Participaties plaats met het Fonds als tegenpartij, dus door inkoop 
en uitgifte van Aandelen op Transactiedagen. De sterk teruggelopen liquiditeit door de toenmalige en nog 
steeds voortdurende marktomstandigheden heeft het Fonds genoodzaakt om met ingang van 5 augustus 
2011 de inkoop en uitgifte van Aandelen en Participaties tot nader order op te schorten. Sindsdien vindt de 
verhandelbaarheid niet meer plaats door middel van inkoop en uitgifte. Om de inkoop en uitgifte te kunnen 
hervatten is een ingrijpend herstel van de economische situatie en op de kantorenmarkt en in de portefeuille van 
het Fonds noodzakelijk. Omdat dit de komende jaren niet in de lijn der verwachtingen ligt wordt de handel 
in Participaties tussen beleggers onderling gefaciliteerd. Het Fonds is hiertoe genoteerd aan het handels-
platform van de Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX) als hiervoor omschreven. De verhandelbaar-
heid zoals onder dit kopje ‘Verhandelbaarheid via inkoop en uitgifte’ beschreven betreft de methodiek zoals 
die werd gehanteerd tot de opschorting van de inkoop en uitgifte van Aandelen. Deze methodiek wordt 
beschreven in de voorgaande versie van het prospectus van het Fonds, gedateerd 18 december 2009 (in-
clusief het inlegvel d.d. 1 januari 2013). De Directie streeft ernaar om deze methodiek te hervatten. Er wordt 
benadrukt dat op het moment van dit Prospectus niet bekend is of en wanneer de Directie in dit streven zal 
slagen. Bovendien zal, gedurende de looptijd van de huidige financiering, deze methodiek slechts met me-
dewerking van de financier kunnen worden hersteld. Tot dat moment vindt de verhandelbaarheid uitsluitend 
plaats als omschreven onder het kopje ‘Verhandelbaarheid via NPEX’.
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Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

De grondslagen voor de jaarrekening van het Fonds zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen va 
Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De rapporteringsvaluta van het Fonds is de euro. 

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden 
verstaan, alsmede rente derivaten. Voor de grondslagen van deze primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Schattingen
Bij de opmaak van de jaarrekening wordt noodzakelijkerwijs een aantal schattingen gehanteerd. Deze 
schattingen hebben met name betrekking op de waardering van de beleggingen en rentederivaten. 
De waardering van de beleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te 
hanteren rendementseis, leegstandontwikkeling, kwaliteit huurders en contractverlengingen en –opzeggingen. 
De waardering van de rentederivaten is voornamelijk afhankelijk van de toekomstige renteontwikkeling.

Direct Vastgoed
De vastgoedobjecten van het fonds worden gewaardeerd op reële waarde. Onder reële waarde wordt in dit 
verband verstaan: de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat, conditie “kosten koper” bij verkoop 
aan ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk van elkaar zijn.

Bij de bepaling van deze waarde wordt onder meer rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en 
contractuele huur, exploitatiekosten, leegstand, de verkoopkosten, de staat van onderhoud en verwachte 
toekomstige ontwikkelingen. De reële waarde van de vastgoedportefeuille wordt jaarlijks vastgesteld door 
middel van  interne- en/of externe taxaties. Bij de keuze van externe taxateurs worden reputatie, onafhan-
kelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type vastgoedobject in aanmerking genomen. De extern 
uitgevoerde taxaties bij het Fonds vinden plaats op basis van huurwaarde-kapitalisatiemethode, onder-
steund door de DCF (Discounted Cash Flow) methode. De intern uitgevoerde taxatie ten behoeve van de 
waardering vinden plaats op basis van de DCF methode. Bij de huurwaarde-kapitalisatiemethode wordt de 
huurwaarde (gecorrigeerd voor exploitatiekosten) afgezet tegen een gemiddeld netto-aanvangsrendement; 
daarna worden eventuele correcties gemaakt (onder andere voor leegstand, onderhoud, markthuur-
verschillen, kosten die een potentiële koper zou moeten betalen) om zo tot de marktwaarde kosten koper te 
komen. Bij de DCF methode vindt de waardering plaats tegen de contante waarde van geprognosticeerde 
kasstromen. Bij de bepaling van deze waarde wordt onder meer rekening gehouden met verschillen tussen 
markthuur en contractuele huur, exploitatiekosten, leegstand, de staat van onderhoud, incentives en ver-
wachte toekomstige ontwikkelingen. Gedurende de looptijd van de huidige financiering zal, overeenkomstig 
de afspraken met de financier, de waardering van het Direct Vastgoed plaatsvinden op basis van externe 
taxaties.

Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord. Voor deze ongerealiseerde 
waardeveranderingen wordt een herwaarderingsreserve aangehouden mits per saldo per object sprake is 
van een cumulatieve positieve herwaardering. De dotatie aan deze reserve vindt plaats vanuit de overige 
reserves of de agioreserves.

Beursgenoteerde Vastgoedaandelen
De beleggingen in Beursgenoteerde Vastgoedaandelen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, 
zijnde de slotkoers van de voorgaande Beursdag op het moment van waardering. De aan – en verkoop-
kosten zijn in de aankopen en verkopen van de beleggingen  begrepen en vormen derhalve onderdeel van 

8. Verslaggeving en rapportage
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de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Ongerealiseerde waardeveranderingen ten 
opzichte van de vorige waardering worden verantwoord in de winst – en verliesrekening. Op de datum van 
het Prospectus bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit Direct Vastgoed.

Vastrentende waarden
De waardering van vastgoedobligaties vindt plaats tegen de reële waarde. (On)- gerealiseerde waarde-
veranderingen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Indien geen marktnotering beschikbaar is 
dan vindt waardering plaats tegen de benaderde marktwaarde op basis van een intern waarderingsmodel. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de rente voor vergelijkbare instrumenten en de specifieke kenmerken 
(zoals debiteurenrisico) van de betreffende belegging. Voor positieve waardeveranderingen inzake niet 
genoteerde vastgoedobligaties wordt een herwaarderingsreserve aangehouden. Op de datum van het 
Prospectus bestaat de gehele beleggingsportefeuille uit Direct Vastgoed.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De verstrekte 
lease incentives worden geactiveerd en afgeschreven over de looptijd van het desbetreffende huurcontract.

Eigen vermogen
De mutaties in de wettelijke en herwaarderingsreserve worden gevormd ten laste of ten gunste van de 
agio- of overige reserves.

Langlopende schulden
Rentedragende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de 
kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden 
de rentedragende leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil
 tussen de kostprijs en de af te lossen schuld in de winst- en verliesrekening over de looptijd van de rente-
dragende lening wordt verantwoord. Rentedragende schulden met een looptijd van meer dan één jaar 
worden verantwoord onder de langlopende schulden. Eventuele aflossingen op rentedragende leningen 
binnen één jaar worden verantwoord onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Derivaten
Het Fonds past kostprijs hedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat het variabele 
renterisico op bepaalde huidige en toekomstige hypothecaire leningen gefixeerd wordt voor een bepaal-
de periode. Hiermee wordt beoogd het Fonds te beschermen tegen stijgende rentelasten. Om kostprijs 
hedge-accounting toe te passen heeft het Fonds de hedge relaties gedocumenteerd, en test het deze 
periodiek op effectiviteit. Het effectieve deel van de renteswaps, die zijn toegewezen voor kostprijs 
hedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde 
gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de 
winst- en verliesrekening verwerkt. Onder de huidige financiering zijn geen renteswaps afgesloten.

Algemene grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn.

Huuropbrengsten 
De huuropbrengsten betreffen de over de verslagperiode aan de huurders in rekening gebrachte huren 
rekening houdend met de afschrijving van lease incentives.

Overige opbrengsten 
Onder de overige opbrengsten wordt zowel het dividend in contanten als de niet in contanten uitgekeerde 
dividenden verantwoord alsmede de rentebaten op de obligatiebeleggingen en ontvangen afkoopsommen 
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bij tussentijdse beëindiging van huurcontracten. 

Exploitatiekosten direct vastgoed 
Onder exploitatiekosten worden de direct met de exploitatie van de vastgoedobjecten samenhangende 
kosten zoals onderhoud, beheerkosten, verzekeringen en onroerende zaakbelastingen opgenomen. Initiële 
directe kosten, niet zijnde verkoopkosten, gemaakt om huurcontracten af te sluiten of te verlengen, worden 
direct ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht op het moment van ingaan van het betreffende 
huurcontract. 

Beheerkosten 
Onder de beheerkosten wordt de Directievergoeding opgenomen. 

Overige kosten 
Onder overige kosten zijn onder andere opgenomen: kosten verbonden aan administratief en financieel 
beheer van beleggingsrekeningen, kosten van de financiële- en beleggingsadministratie, kosten voor 
publiciteit, drukwerk, accountant, juridische, fiscale en overige adviezen, informatieverschaffing en 
toezichtskosten zowel doorlopend als verband houdend met de Emissie. 

Dividendbeleid
Het Fonds zal de voor uitdeling beschikbare winst in de vorm van dividend aan de Beleggers uitkeren. 
Het dividend zal, indien de Directie daartoe besluit, per kwartaal worden uitgekeerd in de maanden januari, 
april, juli en oktober. De betaalbaarstelling, de samenstelling, en de wijze van betaalbaarstelling van het 
dividend zal worden bekend gemaakt op de Website. De Directie streeft naar een zo hoog mogelijke 
dividenduitkering. Gedurende de looptijd van de huidige financiering (tot 18 juni 2018) mag er geen dividend 
worden uitgekeerd. 

Verslaggeving 
Het jaarbericht, waaronder begrepen het jaarverslag en de jaarrekening, van het Fonds zal uiterlijk binnen 
zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar openbaar worden gemaakt. Het boekjaar valt samen met het 
kalenderjaar. De jaarrekening zal door de externe onafhankelijke accountant van het Fonds worden gecon-
troleerd. Daarnaast stelt de Directie jaarlijks in de maand augustus (uiterlijk 31 augustus) een halfjaarbericht 
op dat ook openbaar zal worden gemaakt. Het halfjaarbericht wordt niet gecontroleerd door een 
onafhankelijke, externe accountant. Deze openbaarmakingen geschieden door publicatie op de Website 
c.q. deponering van het jaarbericht bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Overigens is het meest 
recente halfjaarbericht en zijn de jaarberichten over de afgelopen drie boekjaren ook altijd te downloaden 
vanaf de Website en gratis te verkrijgen bij de Directie. Het jaarbericht 2014 wordt geacht door middel van 
verwijzing onderdeel te zijn van dit Prospectus en is als download beschikbaar via de Website.

De relaties tussen het Fonds, de Directie, de Stichting, de Beleggers en de hieruit voortvloeiende rechten en 
verplichtingen zijn neergelegd in diverse documenten. Zij zijn als bijlagen bij dit Prospectus toegevoegd en 
vormen een integraal onderdeel van dit Prospectus. 

De jaarrekening van Annexum Beheer B.V. wordt opgesteld binnen vijf maanden – behoudens verlenging 
van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere 
omstandigheden – en vastgesteld en openbaar gemaakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
(derhalve uiterlijk 30 juni). Het boekjaar van Annexum Beheer B.V. is gelijk aan het kalenderjaar. De statuten, 
de laatste drie openbaar gemaakte jaarrekeningen, jaarverslagen en overige gegevens en de halfjaarcijfers 
van Annexum Beheer B.V. staan vermeld op de Website en liggen ter inzage ten kantore van Annexum Be-
heer B.V., Strawinskylaan 485, 1077 XX te Amsterdam. Eenieder ontvangt tegen ten hoogste de kostprijs de 
gegevens omtrent het Fonds en de Directie welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister 
moeten worden opgenomen en de overeenkomst inzake directievoering. Eenieder ontvangt op verzoek 
kosteloos een afschrift van de statuten of het reglement beleggingsrekeningen VFF, welke als bijlage 1 en 2 
bij dit Prospectus zijn gevoegd.
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Informatie opgenomen door middel van verwijzing

De volgende informatie wordt verondersteld een integraal onderdeel van het Prospectus te zijn: 

 - De statuten van het Fonds ten tijde van publicatie van het Prospectus; 
 - Het jaarbericht over het boekjaar 2014;
 - Het halfjaarbericht 2015

Deze documenten kunnen worden ingezien en kunnen kosteloos worden verkregen ten kantore van de 
vennootschap.

Intrinsieke waarde
De Intrinsieke waarde van het Fonds wordt bepaald als het verschil tussen de activa en schulden van het 
Fonds, berekend volgens de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De aldus bepaalde Intrinsieke 
waarde gedeeld door het aantal Participaties levert de Intrinsieke waarde per Participatie op. 

De Intrinsieke waarde, luidende in euro, wordt bekend gemaakt in het (half)jaarbericht. Het meest recente 
(half)jaarbericht is als download beschikbaar op de Website.

Handelskoers 
De Directie stelt tenminste eenmaal per kwartaal de Handelskoers van een Participatie vast. Het doel van de 
Handelskoers is om een indicatie van de waarde van een Participatie te geven ten behoeve van de handel 
op de secundaire markt van Participaties. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de Handelskoers geldt 
in beginsel de Intrinsieke waarde. De Directie kan, indien zij van mening is dat de Intrinsieke waarde aan-
passing behoeft, mede na afweging van de gerechtvaardigde belangen van zowel de zittende als de (deels) 
toe- en uittredende Beleggers, deze bijstellen tot de Handelskoers. Indien de Directie hiertoe besluit, zal een 
toelichting op dit besluit worden gecommuniceerd via de Website en in het (half)jaarbericht worden vermeld. 
De Handelskoers kan significant afwijken van de Intrinsieke waarde.
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9.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de Nederlandse fiscale consequenties van deelname in het 
Fonds door in Nederland woonachtige natuurlijke personen en in Nederland gevestigde, aan de Nederlandse 
vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen. 

Het Fonds biedt natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid om door middel van Participaties 
deel te nemen in een naamloze vennootschap die wordt aangemerkt als een Beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal.

Dit hoofdstuk is opgesteld met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving en jurisprudentie die van 
kracht zijn op 9 november 2015. In het algemeen geldt dat het belastingregime kan wijzigen gedurende de 
looptijd van het Fonds, al dan niet met terugwerkende kracht. De uiteindelijke fiscale behandeling van de 
Participaties zal mede afhankelijk zijn van specifieke feiten en omstandigheden van de individuele 
Beleggers. Beleggers die overwegen in het Fonds te participeren, wordt dan ook aangeraden tevens de 
eigen belastingadviseur te raadplegen.

9.2 Fiscale aspecten van het Fonds

Vennootschapsbelasting
De directie van het Fonds heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 het regime van 
de Fiscale Beleggingsinstelling te verlaten. Het opgeven van het regime en de fiscale gevolgen daarvan zijn 
afgestemd met de belastingdienst. 

Als gevolg van de beslissing van de directie wordt het door het Fonds behaalde resultaat met ingang van
1 januari 2012 belast tegen het dan geldende vennootschapsbelastingtarief (thans 25% over de winst bo-
ven EUR 200.000 en 20% over de winst tot EUR 200.000). Echter, doordat de marktwaarde van de 
onroerende zaken aanzienlijk in waarde is gedaald, moet het Fonds fiscaal de onroerende zaken op de lage-
re bedrijfswaarde waarderen. Deze afwaardering resulteert in een aanzienlijk bedrag aan fiscale verliezen die 
kunnen worden verrekend met belastbare winsten uit de negen volgende jaren. Als gevolg van de beschik-
bare verliezen, grotendeels als gevolg van de afwaardering, wordt er de komende jaren geen belastinglast 
verwacht op het niveau van het Fonds. Dit zal er gedurende de looptijd van de Financiering overigens 
slechts in resulteren dat meer kan worden afgelost op de Financiering, aangezien de gehele operationele 
cashflow dient te worden aangewend voor aflossing. Zowel de fiscale afwaardering van de onroerende 
zaken met de fiscale verliezen tot gevolg, als de recente herfinanciering van het Fonds zijn met de 
belastingdienst afgestemd.

BTW
het Fonds zal als ondernemer voor de BTW worden aangemerkt voor haar activiteiten die bestaan uit het 
zelf rechtstreeks exploiteren van de onroerende zaken. De aan het Fonds in rekening gebrachte BTW op 
ingekochte goederen en diensten die betrekking hebben op de exploitatie van de onroerende zaken kan 
het Fonds in aftrek brengen voor zover er sprake is van BTW belaste verhuur en overigens aan de wettelijke 
voorwaarden voor aftrek van BTW wordt voldaan. De aan het Fonds in rekening gebrachte BTW op algeme-
ne kosten kan in aftrek worden gebracht naar rato van de verdeling tussen de met BTW belaste en de van 
BTW vrijgestelde activiteiten.

9. Fiscale aspecten
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9.3 Fiscale behandeling van Beleggers

Inkomstenbelasting

Inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)
Bij natuurlijke personen die houder zijn van Participaties in het Fonds en voor wie de deelname in het Fonds 
niet behoort tot het vermogen van een onderneming of tot het “resultaat uit overige werkzaamheden” zullen 
de inkomsten uit de Participatie worden belast als “inkomen uit sparen en beleggen” (Box 3). De belastbare 
grondslag in Box 3 wordt bepaald op basis van een forfaitair rendement, dat 4% van het aan Box 3 
toerekenbare vermogen bedraagt. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30% 
(forfaitaire rendementsheffing). Over het totale vermogen dat in Box 3 valt, wordt derhalve effectief 1,2% 
inkomstenbelasting geheven. De genoten dividenden en gerealiseerde vermogenswinsten uit hoofde van 
de Participaties worden niet afzonderlijk belast.

Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing (1,2%) is verschuldigd, is de waarde in het 
economische verkeer van de bezittingen minus de aan Box 3 toerekenbare schulden aan het begin van het 
kalenderjaar. Schulden komen slechts in mindering op de waarde van de bezittingen voor zover deze meer 
bedragen dan EUR 3.000 (2015). Bij fiscale partners geldt onder voorwaarden een verhoogde drempel van 
EUR 6.000 (2015) per persoon. Van de aldus berekende grondslag wordt EUR 21.330 (2015) per belasting-
plichtige vrijgesteld. Fiscale partners kunnen de vrijstellingen die gelden in Box 3 aan elkaar overdragen.

Inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2)
Vormen de Participaties in het Fonds een “Aanmerkelijk belang”, dan zullen de daaruit genoten dividenden 
en de daarmee gerealiseerde vermogenswinsten worden aangemerkt als inkomen uit Aanmerkelijk belang 
(Box 2) en worden belast tegen het dan geldende tarief (2015: 25%).

Van een aanmerkelijk belang is sprake indien een Belegger, al dan niet tezamen met zijn fiscale partner, 
direct of indirect 5% of meer in het geplaatste kapitaal van het Fonds houdt. Van een aanmerkelijk belang 
is eveneens sprake indien een Belegger, al dan niet tezamen met zijn fiscale partner, geen direct of indirect 
belang van 5% of meer in het geplaatste kapitaal van het Fonds houdt, maar bloed- of aanverwanten in de 
rechte lijn van de Belegger of zijn fiscale partner wel een dergelijk belang houden. Bepaalde stemrechten, 
winstbewijzen en rechten om Participaties te verwerven worden tevens in aanmerking genomen bij het 
bepalen of een Belegger een aanmerkelijk belang in het Fonds heeft.

Door de Emissie zullen de bestaande Participaties verwateren en kan er onder omstandigheden niet langer 
sprake zijn van een aanmerkelijk belang. Op het moment dat er geen sprake meer is van een aanmerkelijk 
belang, wordt de houder geacht het aanmerkelijk belang te hebben vervreemd. In geval van een winst kan 
de houder van het aandelenbelang een verzoek doen tot doorschuiving van de belastingclaim naar het 
daadwerkelijke moment van realisatie. 

Winst uit onderneming/resultaat uit overige werkzaamheden (Box 1)
Indien de Participaties behoren tot het ondernemingsvermogen van de Belegger of tot het vermogen dat 
dienstbaar is aan het behalen van een “resultaat uit overige werkzaamheden”, behoren dividenden en 
gerealiseerde vermogenswinsten uit hoofde van de Participaties tot het inkomen in Box 1. Indien het inko-
men uit de Participaties in het Fonds wordt belast op basis van Box 1, wordt belasting geheven over het 
feitelijk positieve rendement behaald met de Participaties. Het inkomen van Box 1 wordt belast tegen het 
progressieve tarief oplopend tot 52%. Eventuele verliezen uit de Participaties kunnen ten laste van de winst 
in dat kalenderjaar worden gebracht en zo nodig worden verrekend met winsten over de drie voorafgaande 
kalenderjaren en de negen volgende kalenderjaren.

Vennootschapsbelasting
Bij rechtspersonen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen en die niet de status van Fiscale 
Beleggingsinstelling hebben in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, zijn 
genoten dividenden en gerealiseerde vermogenswinsten uit hoofde van de Participaties belast tegen het 
dan geldende tarief (2015: 20% over de eerste EUR 200.000 en 25% over de winst boven EUR 200.000). 
Indien de rechtspersoon voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is in VFF is 
de deelnemingsvrijstelling van toepassing en zijn de genoten dividenden en de gerealiseerde vermogens-
winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
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Als gevolg van de verwatering van de bestaande Beleggers kan er onder omstandigheden niet langer 
sprake zijn van toepassing van de deelnemingsvrijstelling. 

Eventuele vermogensverliezen kunnen ten laste van de winst van dat jaar worden gebracht en zo nodig 
worden verrekend met winsten over het voorafgaande jaar en over de negen volgende jaren, tenzij de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing is. 

Successie- en schenkingsrecht
Ingeval van overlijden van een Belegger, of in geval van schenking is over de waarde in het economische 
verkeer van de Participaties erf- respectievelijk schenkbelasting verschuldigd. De hoogte van het tarief 
(10% - 40%), alsmede een eventuele toepassing van een vrijstelling, is daarbij mede afhankelijk van de 
mate van verwantschap. 

Dividendbelasting
Het Fonds zal in beginsel 15% dividendbelasting inhouden over de uit te keren dividenden. Inkoop van 
Participaties door het Fonds wordt fiscaal behandeld als een aan de dividendbelasting onderworpen winst-
uitkering aan de verkopende Belegger voor zover de koopprijs meer bedraagt dan het gemiddelde gestorte 
kapitaal. Inhouding van dividendbelasting bij inkoop van Participaties kan achterwege blijven indien het 
Fonds ervoor kiest de grondslag voor de heffing van dividendbelasting bij inkoop van Participaties in minde-
ring te brengen op een agioreserve.

Afhankelijk van de fiscale positie van de in Nederland gevestigde Belegger kan de door het Fonds 
afgedragen dividendbelasting worden verrekend met inkomsten- of vennootschapsbelasting of worden 
teruggevraagd bij de Nederlandse fiscale autoriteiten, tenzij er sprake is van dividendstripping.

Overdrachtsbelasting
Het Fonds wordt aangemerkt als een ‘onroerende-zaaklichaam’ voor de overdrachtsbelasting. Dit heeft tot 
gevolg dat er overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van Participaties, tenzij de Belegger 
met inbegrip van de reeds aan hem toebehorende Participaties en ingevolge dezelfde of samenhangende 
overeenkomst, al dan niet tezamen met verbonden partijen of verbonden natuurlijk personen een belang 
van minder dan éénderde (1/3) in VFF verkrijgt of uitbreidt. Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt 
6%, berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onderliggende onroerende zaken die aan 
de verkregen Participaties is toe te rekenen.

Onder omstandigheden kan bij inkoop van Participaties door het Fonds eveneens overdrachtsbelasting door 
het Fonds en/of de resterende Beleggers zijn verschuldigd. Als echter aan de daartoe gestelde voorwaar-
den wordt voldaan, wordt een tegemoetkoming verleend aan het Fonds voor het door haar verschuldigde 
bedrag aan overdrachtsbelasting bij een inkoop van Participaties die voor heruitgifte tijdelijk in portefeuille 
worden gehouden. 

Voorbehoud
Het voorgaande vormt een beknopte beschrijving van de relevante fiscale aspecten bij de huidige stand 
van wetgeving en jurisprudentie en gaat niet in op alle mogelijke consequenties van het beleggen in een 
vastgoedfonds. Deze beschrijving mag niet worden opgevat als een op individuele omstandigheden toege-
sneden advies. Beleggers wordt dan ook aangeraden hun fiscaal adviseur te raadplegen over hun individuele 
belastingpositie.
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In deze paragraaf staan alle kosten en vergoedingen vermeld die verband houden met de oprichting en het 
beheer van het Fonds. Omdat sommige van deze kosten van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen kan niet 
voor alle kosten een betrouwbare indicatie worden opgenomen. Voor een overzicht van de werkelijke kosten 
in het verleden wordt verwezen naar de (half)jaarberichten van het Fonds, welke als download beschikbaar 
zijn op de Website. 

Exploitatiekosten 
Onder Exploitatiekosten worden opgenomen de direct met de exploitatie van vastgoedobjecten van de 
beleggingscategorie Direct Vastgoed samenhangende kosten zoals onder meer: vergoeding property 
management conform de tariefkaart van de Directie, onderhoud, externe beheerkosten zoals technisch 
property management, verzekeringen, onroerende zaak- en overige belastingen. De exploitatiekosten zullen 
tot uitdrukking worden gebracht in het resultaat. Deze kosten bedroegen € 1.759.367 in 2014.

Directievergoeding
Directievergoeding: De Directie ontvangt een vergoeding van één twaalfde procent (ca. 0,083%) per maand 
over de waarde van de activa aan het einde van elke maand. De waarde van de activa wordt bepaald op 
basis van de gecontroleerde jaarcijfers, halfjaarcijfers, kwartaalcijfers, en  maandcijfers van het fonds. Her-
waarderingen van het vastgoed zijn hierbij gebaseerd op externe taxaties. Genoemde vergoeding is door 
het Fonds verschuldigd aan het einde van elke maand. Gedurende de looptijd van de huidige financiering 
bedraagt de maximale uitbetaling van de Directievergoeding € 25.000 per kwartaal. Deze kosten bedroegen 
€ 695.046 in 2014.

Rentelasten
De rentelasten zijn de lasten inzake opgenomen leningen en rentebaten en lasten inzake het rekening-cou-
rant. Deze kosten worden rechtstreeks door het Fonds voldaan dan wel bijgeschreven bij de lening indien 
de rentebetaling wordt opgeschort. Deze kosten bedroegen € 3.306.705 in 2014.

Aankoopkosten Vastgoedobjecten
De volgende kostenposten worden aan het Fonds in rekening gebracht in verband met de aankoop cq. 
verkoop van Direct Vastgoed objecten:

 a)  Aanbrengprovisie Direct Vastgoed: Bij aankoop dan wel verkoop van  vastgoedobjecten brengt de  
   Directie over de gerealiseerde aan- of verkoopprijs een  vergoeding aan het Fonds in rekening van  
   anderhalf procent (1,5%) over de eerste  EUR 5 miljoen en één vijfentwintig honderdste procent   
   (1,25%) over het meerdere. 
 b) Overdrachtsbelasting: Bij aankoop van vastgoedobjecten is een overdrachtsbelasting verschuldigd  
   van zes procent (6%) behoudens voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden voor een van de  
   vrijstellingen van overdrachtsbelasting of vermindering van het bedrag waarover overdrachts-
   belasting is verschuldigd.
 c) Notaris- en adviseurskosten: Bij aankoop van vastgoedobjecten zijn door het Fonds notaris- en   
   adviseurskosten verschuldigd.
 d) Kosten externe adviseurs ten behoeve van het due diligence-onderzoek en de verwerving of 
   vervreemding van de Direct Vastgoed objecten komen voor rekening van het Fonds.
 e) Niet verrekenbare BTW: De BTW kan niet worden verrekend voor het gedeelte van het pand dat   
      wordt gehuurd door een huurder die voor de BTW vrijgestelde prestaties verricht. Deze niet
   verrekenbare BTW komt voor rekening van het Fonds.
Het totaal van deze kosten bedroeg € 0 in 2014 aangezien er geen aankopen Direct Vastgoed hadden 
plaatsgevonden.

10. Kosten en vergoedingen
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Afsluit- en transactiekosten vastgoedaandelen of -obligaties
De eventueel verschuldigde afsluit- en transactiekosten met betrekking tot de beleggingen in vastgoed-
aandelen of vastgoedobligaties komen ten laste van het Fonds doordat deze kosten worden verdisconteerd 
in het settlementbedrag van de beleggingstransactie. Deze kosten zullen worden toegerekend aan de 
beleggingscategorie waarop zij betrekking hebben. Het totaal van deze kosten bedroeg € 0 in 2014 aan-
gezien er geen aankopen vastgoedaandelen- of obligaties hadden plaatsgevonden.

(Her)Ontwikkelingskosten
(Her)Ontwikkelingskosten zijn de kosten die verband houden met de (her)ontwikkeling van vastgoedobjecten 
en worden toegerekend aan de beleggingscategorie Direct Vastgoed. Deze kosten komen ten laste van 
het Fonds. Op de datum van het Prospectus worden geen vastgoedobjecten (her)ontwikkeld. Deze kosten 
bedroegen € 0 in 2014 aangezien er geen (her)ontwikkelingen hadden plaatsgevonden.

Financieringskosten
Financieringskosten zijn de kosten die direct in relatie staan tot de inkoopfaciliteit, de exploitatie en finan-
ciering van vastgoedobjecten en de beleggingen in de Beursgenoteerde Vastgoedaandelen en niet-beurs-
genoteerde vastgoedfondsen (indien hierin wordt belegd) waaronder begrepen de eventueel verschuldigde 
afsluit- en transactiekosten met betrekking tot de financieringen en overige financiële instrumenten. Deze 
kosten worden geactiveerd en afgeschreven over de looptijd van de financiering waar zij betrekking op 
hebben.  Deze kosten bedroegen € 0 in 2014 aangezien er in dit jaar geen herfinanciering heeft plaatsge-
vonden.

Overige kosten 
De Overige kosten bestaan uit de volgende doorlopende kosten:
 a) Kosten Stichting: De kosten van de Stichting bedragen EUR 5.000 per jaar. 
 b) Kosten Depot Bank: De kosten van de door de Directie ingeschakelde depotbank.
 c) Kosten die verbonden zijn aan het administratieve en financiële beheer van de Beleggings-
  rekeningen komen ten laste van het Fonds. 
 d) Kosten voor marketing, publiciteit en drukwerk. 
 e) Kosten voor de accountant en juridische, fiscale en overige adviezen.
 f) Kosten die verbonden zijn met informatieverschaffing, Autoriteit Financiële Marktenen 
  De Nederlandsche Bank die rechtstreeks betrekking hebben op het Fonds, alsmede met de
   voornoemde posten in verband staande onvoorziene kosten.
 g) Kosten die verbonden zijn met de financiële en beleggingsadministratie.
 h) Kosten voor de Bewaarder, welke afhankelijk is van het balanstotaal van het Fonds en van de 
  overige door de Directie beheerde Fondsen en maximaal EUR 37.000 (geïndexeerd) kan bedragen.
Het totaal van deze kosten bedroeg € 177.118 in 2014.

Retourprovisies
De Directie kan bij aan- en verkoop van Beursgenoteerde Vastgoedaandelen retourprovisies ontvangen over 
de aan het Fonds in rekening gebrachte provisie, indien de Directie besluit hierin te beleggen. Van het totaal 
bedrag aan ontvangen retourprovisies zal melding worden gemaakt in de (half)jaarberichten. Het totaal van 
deze kosten bedroeg € 0 in 2014 aangezien er geen aan- en verkopen Beursgenoteerde Vastgoedaandelen 
hadden plaatsgevonden.

Winstdeling
Met de Directie is geen winstdelingsregeling overeengekomen.

BTW
Voor zover de in deze paragraaf genoemde kosten en vergoedingen op grond van de wet zijn onderworpen 
aan de heffing van BTW, zullen genoemde kosten en vergoedingen worden vermeerderd met 21% BTW, 
dan wel het afwijkende toepasselijke tarief. Op het moment van ter perse gaan van dit Prospectus zijn de 
voornaamste kostenposten onderworpen aan de heffing van BTW, met uitzondering van de Directievergoe-
ding en verzekeringspremies. Het recht om de betaalde BTW over kosten te verrekenen is afhankelijk van 
het deel van het Direct Vastgoed dat btw-belast wordt verhuurd aan huurders die overwegend BTW belaste 
prestaties verrichten (het zogenaamde 90% criterium). Betaalde BTW over kosten die rechtstreeks betrek-
king hebben op een bepaald Direct Vastgoed object kunnen niet worden verrekend voor zover het object 
wordt gehuurd (in beginsel op basis van vierkante meters) door huurders die niet overwegend BTW belaste 
prestaties verrichten. 
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Kostenvergoedingen
Indien er een wijziging optreedt in de bestaande heffing van belastingen en/ of rechten en/ of kosten van 
derden met betrekking tot: de uitgifte van Aandelen, de aankoop, verkoop en beheer van vastgoed, het 
beheer van het Fonds dan wel overige uitbestede werkzaamheden kunnen de genoemde kosten gewijzigd 
worden.

Totale kosten
De totale kosten van het Fonds bedroegen in 2014 € 5.938.236. Voor een nadere uitsplitsing en toelichting 
wordt verwezen naar het jaarbericht 2014.
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Dit Prospectus is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van uitsluitend Annexum Beheer B.V. 
Voor zover aan ondergetekende redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zijn de in dit Prospectus opgenomen 
gegevens in overeenstemming met de werkelijkheid. Geen gegevens zijn weggelaten waarvan melding de 
strekking van dit Prospectus zou wijzigen. Zowel Annexum Beheer B.V., de Bewaarder als Vastgoed 
Fundament Fonds N.V. voldoen aan de bij of krachtens Wft gestelde regels. Het Prospectus voldoet aan
de regels welke gelden bij of krachtens de Wft.

Ten tijde van het uitbrengen van dit Prospectus zijn er geen leningen door het Fonds aan de Directie
verstrekt. Noch zijn er door het Fonds aan of ten behoeve van de Directie garanties afgegeven.

Annexum Beheer B.V.

Amsterdam, 9 november 2015

11. Verklaring van de Directie
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De hieronder beschreven begrippen en definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke bete-
kenis, met dienovereenkomstige aanpassing van de omschrijving, in enkelvoud en meervoud 
worden gebruikt.

Aandelen Gewone aandelen in het kapitaal van het Fonds verdeeld in drie series 
aangeduid A, B en C met een nominale waarde van EUR 10,--.

  
Aandeelhouders Houders van Aandelen in het Fonds.
  
Aankoopkosten
Vastgoedobjecten

De som van de notaris- en adviseurskosten, aanbrengprovisie Direct 
Vastgoed, overdrachtsbelasting, kosten van het due diligence-onder-
zoek, niet verrekenbare BTW en de afsluitprovisie op leningen welke zijn 
aangegaan ter verwerving van het vastgoedobject. 

  

AFM De Stichting Autoriteit Financiële Markten, gevestigd aan Vijzelgracht 50, 
Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam.

  
Annexum Beheer Annexum Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid opgericht d.d. 22 december 2000, statutair gevestigd te 
Amsterdam met adres Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam, met 
beleidsbepalers de heren H.W. Boissevain en R.P. van Gool, uiteindelijk 
aandeelhouder de heer H.W. Boissevain en ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
34147030. 

  
Annexum Invest Annexum Invest B.V., een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid opgericht d.d. 26 november 1945, statutair gevestigd te 
Amsterdam met adres Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam, met 
beleidsbepaler en uiteindelijk aandeelhouder de heer H.W. Boissevain 
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 33271596. 

  
Belegger Een belegger die indirect, via een Beleggingsrekening bij de Stichting, 

heeft belegd in Participaties. 
  
Beleggingsrekening Een rekening bij de Stichting door middel waarvan een Belegger kan 

beleggen in Participaties onder de voorwaarden die zijn opgenomen in 
het Reglement.

  
Belegd Vermogen De som van alle activa die tot het vermogen van het Fonds behoren.

12. Verklarende begrippen en definities
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Beursdagen De dagen waarop Euronext Amsterdam N.V. of enige andere beurs 

waaraan effecten die onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille 
van het Fonds zijn genoteerd, is geopend.

  
Beursgenoteerde
Vastgoedaandelen

Aandelen in vastgoedondernemingen welke voor 100 procent (100%) 
aan een Europese effectenbeurs zijn genoteerd.

  
Bewaarder Een van de Directie onafhankelijke bewaarder die de taken heeft zoals 

voorgeschreven door de Alternative Investment Managers Directive. 
SGG Depositary B.V., een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam 
en met adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam dan wel haar 
rechtsopvolger.

  
Contanten Tegoeden in euro’s bij ter goede naam en faam bekende bankinstellin-

gen welke kunnen worden aangehouden door middel van bankrekenin-
gen of deposito’s. 

  
Closed-End Een closed-end fonds is een fonds waarbij geen verplichting bestaat tot 

inkoop van Participaties.
  
Direct Vastgoed Zowel niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen, vastgoedobjecten, als 

Overige Beleggingen. 
  
Directie Annexum Beheer als directeur en beheerder van het Fonds.
  
Distributiekanalen Distributiekanalen zijn ondernemingen die hun cliënten aanbrengen bij 

aanbieders van financiële producten.
  
Dividendrendement Het dividendrendement van het Fonds wordt berekend door het uitge-

keerde dividend aan de Beleggers over een bepaalde periode te delen 
door de Handelskoers per Participatie aan het begin van de periode.

  
Eurolanden De Eurolanden zijn de landen waarin de Euro als wettig betaalmiddel 

wordt beschouwd.
  
Exploitatieresultaat De som van inkomsten uit beleggingen in Direct Vastgoed en Beurs-

genoteerde Vastgoedaandelen voor het Fonds minus de som van de 
exploitatiekosten van beleggingen in Direct Vastgoed, de beheervergoe-
ding en de rentelasten van het Fonds uitgedrukt in een percentage.

Financier De verstrekker van de Financiering, te weten: European Real Estate 
Debt II S.A.R.L. (beheerd door DRC Capital LLP)
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Financiering De hypothecaire financiering van het Fonds op de datum van het 
Prospectus, aangetrokken via DRC Capital, met een oorspronkelijke 
hoofdsom van € 31,65 miljoen.

Fiscale Beleggingsinstelling Een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting.

  
Fonds Vastgoed Fundament Fonds N.V. een beleggingsmaatschappij met 

veranderlijk kapitaal, opgericht d.d. 1 juli 2003, statutair gevestigd te 
Amsterdam met adres Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 34192410. 

  
Fondsvermogen De waarde van het Fonds die wordt bepaald als het verschil tussen de 

activa en schulden van het Fonds.

Handelskoers Een door de Directie gegeven indicatie van de waarde van een Partici-
patie ten behoeve van de handel op de secundaire markt van Participa-
ties, vastgesteld en gepubliceerd als omschreven in hoofdstuk 8. 

  
Intrinsieke waarde De waarde van het Fonds die wordt bepaald als het verschil tussen de 

activa en schulden van het Fonds, berekend volgens de waarderings-
grondslagen zoals uiteengezet in de jaarrekening van het Fonds.

  
Marktregulering De Directie is gerechtigd, maar niet verplicht, om in geval van bijzon-

dere omstandigheden op incidentele basis, met inachtneming van de 
marktomstandigheden en na zorgvuldige afweging van de gerechtvaar-
digde belangen van zowel zittende als (deels) toe- en uittredende beleg-
gers gebruik te maken van de mogelijkheid om Aandelen of Participaties 
in te kopen als tijdelijke belegging tegen de dan geldende Handelskoers.

  
MyAnnexum Een uitsluitend voor Beleggers toegankelijk deel van de Website, waar 

voor Beleggers relevante documenten of kennisgevingen met betrekking 
tot het Fonds in elektronische vorm ter beschikking worden gesteld.

  
NPEX Nederlandse Participatie Exchange B.V., een online handelsplatform 

voor de Participaties, een zogenaamde secundaire markt.
  
Overeenkomst inzake
 Directievoering

De overeenkomst tussen de Directie en het Fonds waarin wordt over-
eengekomen dat Annexum Beheer voor het Fonds zal optreden als 
Directie.

  
Overige Beleggingen Een niet uitputtende categorie van vastgoed gerelateerde financiële 

instrumenten, waarvan het rendement direct of indirect is gebaseerd op 
vastgoed.

  



PROSPECTUS VASTGOED FUNDAMENT FONDS

49

Participatie een vordering die met instemming van de Directie kan worden verkregen 
op de Stichting op een zodanig deel van het totaal aantal uitstaande 
gewone Aandelen dat wordt verkregen door het totaal aantal uitstaande 
Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is 
aan 1 en de noemer door het totaal aantal door alle Beleggers gehouden 
Participaties en daarmee op een evenredig deel van het Fondsvermo-
gen.

  
Prioriteitsaandelen Prioriteitsaandelen met een nominale waarde van EUR 10,-- in het kapi-

taal van het Fonds.
  
Prioriteit De vergadering van houders van Prioriteitsaandelen.
  
Prospectus Dit prospectus inclusief bijlagen en de documenten die onderdeel uitma-

ken van het prospectus door middel van verwijzing.
  
Reglement Het reglement van de Stichting waarin de voorwaarden zijn opgenomen 

die van toepassing zijn op een Beleggingsrekening.
  
Stichting Stichting Beleggersgiro VFF, statutair gevestigd te Amsterdam met adres 

Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam. Inschrijving Kamer van Koop-
handel voor Amsterdam, nummer 34191833.

  
Totaal Rendement Het Totaal Rendement van het Fonds wordt berekend door de som van 

het uitgekeerde dividend over een bepaalde periode en de waardemuta-
tie van de Handelskoers gedurende deze periode. 

  
Transactiedagen De dagen waarop op grond van een besluit van de Directie dat is ge-

publiceerd op de Website, transacties in Aandelen met het Fonds als 
wederpartij mogelijk zijn.

  
Voorkeursrecht Elke Belegger krijgt voor elke Participatie waartoe hij gerechtigd is op de 

datum van het Prospectus (door een vordering op de Stichting die wordt 
geadministreerd op zijn Beleggingsrekening) een voorkeursrecht voor 10 
tot de Emissie behorende Participaties

  
Website De website van de Directie: www.annexum.nl, inclusief MyAnnexum.  



De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 5 juni 2015 verleden voor een waarnemer van mr. 
P.A.E. Kerckhoffs, notaris met plaats van vestiging Amsterdam.

Artikel 1. Definities.
1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdruk-

kelijk anders blijkt:
Aandeelhoudersregister:   het in artikel 10, lid 1, omschreven register;
Accountant:   de registeraccountant die de opdracht heeft de door de   

 Directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeen-        
  komstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wet-
  boek;
Algemene Vergadering:   de algemene vergadering van aandeelhouders;
Directie:     de directie van de vennootschap;
Prioriteit:   de vergadering van houders van prioriteitsaandelen;
Raad van commissarissen:   de raad van commissarissen van de vennootschap;
Subfonds:   een serie gewone aandelen in het kapitaal van de ven-  
  nootschap gevolgd door de letter van de betreffende serie.

1.2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het meervoud, met 
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud de betekenis 
als in lid 1 is omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is 

 omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde 
 beschrijving, in het meervoud de betekenis als in lid 1 is omschreven.

Artikel 2. Naam. Zetel.
2.1. De vennootschap draagt de naam: Vastgoed Fundament Fonds N.V.
2.2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
2.3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogensbe-
standdelen met toepassing van het beginsel van risicospreiding teneinde de aandeelhouders in de 
opbrengst van de beleggingen te doen delen.

Artikel 4. Kapitaal.
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (EUR 

30.000.000,--). Het is verdeeld in twee (2) prioriteitsaandelen en drie (3) series gewone aandelen, 
aangeduid A, B en C. De aandelen uit de series A, B en C en de prioriteitsaandelen hebben elk 
een nominale waarde van tien euro (EUR 10,--). Serie A bestaat uit twee miljoen (2.000.000) ge-
wone aandelen, Serie B bestaat uit vijfhonderdduizend (500.000) gewone aandelen en Serie C 
uit vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig (499.998) gewone aan-
delen;

4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de prioriteitsaandelen van P1 af, 
de gewone aandelen van serie A van A1 af, de gewone aandelen van serie B van B1 af en de 
gewone aandelen van serie C van C1 af. Elke serie gewone aandelen vormt een aparte soort 
aandelen.

4.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
4.4. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de 
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aandelen van elke serie of soort respectievelijk de houders van aandelen van elke serie of soort 
begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Indien en zolang geen prioriteitsaandelen zijn geplaatst of op alle geplaatste prioriteitsaandelen 
geen stem kan worden uitgebracht, oefent de Algemene Vergadering de aan de Prioriteit bij deze 
statuten toegekende bevoegdheden uit, met dien verstande dat alsdan een door de statuten 
voorgeschreven voorstel of voordracht van de Prioriteit aan de Algemene Vergadering of een 
door de statuten voorgeschreven goedkeuring door de Prioriteit van een besluit van de Algeme-
ne Vergadering, niet is vereist.

4.5. De gestorte bedragen op de aandelen van een Subfonds zullen tot het bedrag van de nominale 
waarde van de desbetreffende aandelen per Subfonds worden geboekt op een aandelenreke-
ning die per Subfonds door de vennootschap wordt aangehouden en met hetzelfde cijfer wordt 
aangeduid als het desbetreffende Subfonds. De bedragen die op de aandelen van een Subfonds 
worden gestort boven de nominale waarde van de desbetreffende aandelen zullen per Subfonds 
worden geboekt op een agiorekening die per Subfonds door de vennootschap wordt aangehou-
den. De aandelenrekening, de agiorekening en de reserverekening, als bedoeld in artikel 5 van 
een bepaald Subfonds worden afzonderlijk geadministreerd en de bedragen op deze rekeningen 
worden tezamen per Subfonds belegd ten behoeve van de houders van aandelen van het des-
betreffende Subfonds.

4.6. De Directie kan besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een Subfonds dat is begre-
pen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen dat aan een Subfonds 
kan worden toegevoegd gelijk is aan het aantal aandelen begrepen in het maatschappelijk kapi-
taal dat ten tijde van voormeld besluit nog niet is uitgegeven.

4.7. Bij een besluit als bedoeld in lid 6 tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaald Sub-
fonds dat in het maatschappelijk kapitaal is begrepen zal tegelijkertijd het in het maatschappelijk 
kapitaal begrepen aantal aandelen van het Subfonds ten laste waarvan de hiervoor bedoelde 
verhoging plaatsvindt verlaagd worden met een zodanig aantal aandelen dat het totale maat-
schappelijk kapitaal gelijk blijft.

4.8. Bij een besluit als bedoeld in lid 6 bepaalt de Directie op welke aantallen aandelen vande in het 
maatschappelijk kapitaal begrepen Subfondsen het aantal als bedoeld in lid 7 in mindering wordt 
gebracht. Door het besluit als bedoeld in lid 6 komt het totale aantal als bedoeld in lid 7 in min-
dering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Subfondsen 
als is bepaald in hetzelfde besluit.

4.9. Een besluit als bedoeld in lid 6 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde 
van onverwijlde nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in lid 6 
bedoelde besluit vermeldt:
a. het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van het 

desbetreffende Subfonds wordt verhoogd; en
b. de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van 

de desbetreffende Subfondsen worden verlaagd.

Artikel 5. Bij een Subfonds behorende reserverekeningen.
5.1. Voor elk van de Subfondsen houdt de vennootschap reserverekeningen aangeduid met het cijfer 

van het Subfonds waarop deze betrekking hebben.
5.2. De aan de hiervoor in lid 1 bedoelde reserverekeningen toegevoegde bedragen worden uitslui-

tend belegd ten behoeve van de houders van aandelen van het Subfonds waartoe deze behoren.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen.
6.1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Directie onder 

goedkeuring van de Prioriteit. Het bepaalde in artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek is niet van toepas-
sing. Het besluit tot uitgifte houdt tevens in de koers (die behoudens het bepaalde in artikel 2:80 
lid 2 Burgerlijk Wetboek niet beneden pari mag zijn) en de verdere voorwaarden.

6.2. De Directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders 
bevoegd tot rechtshandelingen:
- in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennoot-

schap worden gelegd;
- rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop deelneming in de vennoot-

schap voor het publiek wordt opengesteld, en
- betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

6.3. Bij uitgifte van aandelen hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht zoals bedoeld in artikel 
2:96a Burgerlijk Wetboek.
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6.4. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.5. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 

2:86 Burgerlijk Wetboek.
6.6. De Directie is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering 

rechtshandelingen aan te gaan als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
6.7.	 De	vennootschap	is	niet	bevoegd	haar	medewerking	te	verlenen	aan	de	uitgifte	van	certificaten	

van aandelen.

Artikel 7. Storting.
7.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
7.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Artikel 8. Inkoop en vervreemding van eigen aandelen.
8.1.	 De	Directie	is	bevoegd	onder	goedkeuring	van	de	Prioriteit	eigen	aandelen	of	certificaten	daar-

van, ook anders dan om niet, onder bijzondere titel voor de vennootschap te verwerven. 
De hiervoor bedoelde verkrijging is niet toegestaan, voor zover het geplaatste kapitaal van de 
vennootschap,	verminderd	met	het	nominaal	bedrag	van	de	aandelen	of	certificaten	daarvan	die	
zij zelf houdt, dientengevolge minder mocht gaan belopen dan een tiende deel van het maat-
schappelijk kapitaal.

8.2. Ten aanzien van vervreemding van ingekochte eigen aandelen geldt het hiervoor in artikel 6 ten 
aanzien van uitgifte van aandelen bepaalde.
De koers bij deze vervreemding mag beneden pari zijn.

8.3. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontle-
nen.

Artikel 9. Kapitaalvermindering.
9.1. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Directie en met inachtneming van het be-

paalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal 
door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging 
te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

9.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt. 
 Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle prioriteitsaandelen, mits met terugbetaling van 

hun nominale bedrag.
9.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op 

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

9.4. Gedeeltelijke terugbetaling van het nominale bedrag van de aandelen kan slechts naar evenre-
digheid hetzij op alle aandelen hetzij uitsluitend op de gewone aandelen geschieden. Van het 
vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeel-
houders.

9.5. Voor de geldigheid van een besluit tot intrekking met terugbetaling van alle prioriteitsaandelen is 
vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van de Prioriteit.

9.6. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt 
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het be-
sluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

9.7. De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore 
van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

9.8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen 
eigen aandelen intrekt.

Artikel 10. Aandeelhoudersregister.
10.1. De Directie houdt een Aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle houders 

van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de soort van de aandelen, de datum 
waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.

10.2. Het Aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.
10.3. De Directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder kosteloos een niet verhandelbaar 

uittreksel uit het Aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
10.4. Iedere houder van aandelen op naam is verplicht aan de Directie zijn adres op te geven.
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Artikel 11. Oproepingen en mededelingen.
11.1. Alle oproepingen van of mededelingen aan aandeelhouders geschieden bij brief, verzonden aan 

de adressen vermeld in het Aandeelhoudersregister.
11.2. Mededelingen aan de Directie of –indien en zolang deze is ingesteld- aan de Raad van com-

missarissen geschieden bij brief, verzonden aan het kantoor van de vennootschap of aan de 
adressen van alle directeuren.

Artikel 12. Wijze van levering van aandelen. Blokkeringsregeling.
12.1. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in ar-

tikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
12.2. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de 

vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden 
met inachtneming van de leden 3 tot en met 8 van dit artikel.

12.3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen behoeft daartoe de goedkeuring van 
de Directie.

12.4. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of 
wordt geacht te zijn verleend.

12.5. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de Directie niet gelijktijdig met de weigering 
van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn 
al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te 
kopen, tegen de prijs vastgesteld op de wijze als omschreven in lid 6; de vennootschap zelf kan 
slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de Directie niet binnen zes weken 
na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

12.6. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de in lid 5 
 bedoelde prijs vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van 
 de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de Directie en de verzoeker in 
 onderling overleg.
12.7. Indien de Directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige 

geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de kamer van 
koophandel en fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar hoofdvestiging heeft.

12.8. De prijs van de aandelen dient door de onafhankelijke deskundige binnen drie maanden na diens 
aanwijzing te worden vastgesteld. Na de prijsvaststelling is de verzoeker gedurende een maand 
vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Artikel 12A. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.
12A.1. Bij de vestiging van een pandrecht op een prioriteitsaandeel of bij de vestiging of levering van 

een vruchtgebruik op een prioriteitsaandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vrucht-
gebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald. 
Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker die 
wel stemrecht heeft, heeft de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking 
van	een	vennootschap	uitgegeven	certificaten	van	aandelen.	De	rechten	die	de	wet	toekent	
aan	houders	van	met	medewerking	van	een	vennootschap	uitgegeven	certificaten	van	aandelen	
kunnen ook worden toegekend aan de pandhouder of vruchtgebruiker die geen stemrecht 
heeft, maar alleen indien de Directie dat heeft goedgekeurd en met inachtneming van hetgeen 
ter zake in de wet is bepaald.

12A.2. Bij de vestiging van een pandrecht op een gewoon aandeel uit de series A, B of C of bij de 
vestiging of levering van een vruchtgebruik op een gewoon aandeel uit de series A, B of C kan 
het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend.

Artikel 13. Directie. Toezicht op de Directie.
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een Directie, onder toezicht van een Raad van commis-

sarissen indien en zolang deze is ingesteld. De Prioriteit bepaalt het aantal leden van de Directie 
en het aantal commissarissen. Het aantal commissarissen bedraagt ten hoogste vijf. Een rechts-
persoon kan wel tot lid van de Directie maar niet tot commissaris worden benoemd.

13.2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene 
Vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De Raad van commissarissen is te allen 
tijde bevoegd een directeur te schorsen.

13.3. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, zal de Prioriteit een bindende 

53



voordracht opmaken. De Directie zal de Prioriteit uitnodigen om binnen zestig dagen een voor-
dracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten 
minste twee personen. De Algemene Vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het 
bindend karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van ten 
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De voordracht wordt in de oproeping tot de Algemene 
Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen. Is een voordracht 
niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een 
voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering in de benoeming vrij.

13.4. Indien zich een vacature in de Raad van commissarissen voordoet, geldt de Raad van commis-
sarissen	als	 volledig	 samengesteld;	 evenwel	wordt	 zo	 spoedig	mogelijk	 een	definitieve	 voor-
ziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, 
heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

13.5. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris dient te worden voldaan aan de vereisten 
als bedoeld in artikel 2:142 Burgerlijk Wetboek.

13.6. Indien de Algemene Vergadering een directeur dan wel een commissaris heeft geschorst, kan 
deze schorsing te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.

13.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de Directie zijn de overblijvende 
 directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet 

of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de Algemene 
 Vergadering daartoe heeft aangewezen of zal aanwijzen of –indien en zolang deze is ingesteld- 

de Raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; die persoon of de Raad van com-
missarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen. Ingeval van 
ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon of de Raad van commissarissen zo 
spoedig	mogelijk	de	nodige	maatregelen	teneinde	een	definitieve	voorziening	te	doen	treffen.

Artikel 14.
14.1. De Prioriteit stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
14.2. De Prioriteit kan aan een of meer commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden 

hun vergoed.

Artikel 15. Besluitvorming van de Directie.
15.1. De Directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangele-

genheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet 
bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Een wijziging van het reglement behoeft 
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van commissarissen indien en zolang deze is ingesteld.

15.2. De Directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Algemene Vergadering.

15.3. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van 
langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle 
directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

15.4. De Directie zal zich gedragen naar de door de Algemene Vergadering gegeven aanwijzingen 
betreffende	de	algemene	lijnen	van	het	te	volgen	financiële,	economische	en	sociale	beleid	en	
van	het	personeelsbeleid,	mits	deze	aanwijzingen	zich	verstaan	met	het	karakter	van	fiscale	be-
leggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

15.5. De Directie behoeft de goedkeuring van –indien en zolang deze is ingesteld- de Raad van com-
missarissen voor in een daartoe strekkend besluit van de Raad van commissarissen omschreven 
besluiten.

15.6. De Directie behoeft de goedkeuring van de Prioriteit voor in een daartoe strekkend besluit van 
de Prioriteit omschreven besluiten.

Artikel 16. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.
16.1. De Directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan één direc-

teur in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 
handelende directeuren.

16.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei 
procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap, met inachtneming van het in 
het eerste lid bepaalde, terzake worden vertegenwoordigd, met inachtneming van het in lid 1 
bepaalde, hetzij door de overige directeuren hetzij –indien en zolang deze is ingesteld- door een 
door de Raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de Algemene Verga-
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dering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zoda-
nige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een 
directeur op een andere wijze dan in de voorlaatste zin omschreven een belang heeft, dat strijdig 
is met dat van de vennootschap, is hij, evenals de Directie casu quo de overige directeuren, met 
inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordi-
gen.

16.3. De Directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie 
of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de Directie 
aan personen als in de vorige zin bedoeld, als ook aan andere personen mits in dienst van de 
vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.

Artikel 17. Raad van commissarissen.
17.1. De Directie kan besluiten tot het instellen van de Raad van commissarissen. Het besluit tot 
 instelling van de Raad van commissarissen treedt in werking met ingang van de dag van 
 nederlegging van een zodanig besluit ten kantore van het handelsregister. Indien en zolang op 

grond van het in dit lid bepaalde de Raad van commissarissen is ingesteld, zijn op de Raad 
van commissarissen en zijn leden dit artikel en de artikelen 13, 14, 15 en 18 van toepassing, 
onverminderd het overigens in deze statuten omtrent de Raad van commissarissen en zijn leden 
bepaalde.

17.2. De Directie kan, mits met goedkeuring van de Prioriteit, de Raad van commissarissen en de 
vergadering van houders van gewone aandelen, besluiten tot het opheffen van de op grond van 
het vorige lid ingestelde Raad van commissarissen. Het in de tweede volzin van het vorige lid 
bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

17.3. Het toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennoot-
schap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de Raad van commis-
sarissen. De commissarissen staan de Directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak 
richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming. De Directie verschaft de Raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening 
van zijn taak noodzakelijke gegevens.

17.4. De Algemene Vergadering zal uit het midden van de Raad van commissarissen een president- 
commissaris benoemen. De Raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn mid-
den, een secretaris. Bovendien kan de Raad van commissarissen uit zijn midden een of meer 
gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer 
regelmatig contact met de Directie; van hun bevindingen brengen zij aan de Raad van commis-
sarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn 
verenigbaar.

17.5. De Raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, 
waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.

17.6. De Raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen heb-
ben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van 
alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die 
plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 18.
18.1. De Raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit 

bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen.

18.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de Raad van commissarissen geen besluiten nemen, wan-
neer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.

18.3. De Raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of 
door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten 
geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk 
besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de Raad van commissarissen, dat door de 
secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een derge-
lijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

18.4. Over toelating van andere dan leden van de Raad van commissarissen tot de vergadering beslist 
de voorzitter van de vergadering, waarbij met name te denken is aan houders van aandelen in 
de vennootschap. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de verga-
deringen van de Raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde 
inlichtingen te verstrekken.
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18.5. De Raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de 
Raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Artikel 19. Algemene Vergaderingen.
19.1.	 De	jaarlijkse	Algemene	Vergadering	wordt	binnen	zes	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	
 gehouden.
19.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de Directie omtrent de zaken van de 
vennootschap en het gevoerde bestuur;

b. de vaststelling van de jaarrekening;
c. de bepaling van de winstbestemming;
d. décharge van de directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en, indien en 

zolang de Raad van commissarissen is ingesteld, van de leden van de Raad van commissa-
rissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar. Voorts wordt in deze vergadering be-
handeld, hetgeen met inachtneming van artikel 19, lid 6, verder op de agenda is geplaatst.

19.3. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden onverminderd het in de wet bepaalde gehou-
den zo dikwijls de Directie het wenselijk acht. Bovendien zal een buitengewone Algemene Ver-
gadering worden bijeengeroepen, zodra de Raad van commissarissen, dit onder mededeling van 
de te behandelen onderwerpen aan de Directie verzoekt. Indien na een verzoek daartoe van de 
Raad van commissarissen de Directie niet een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroept 
zodanig, dat zij binnen twee maanden na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is de 
Raad van commissarissen zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daarom-
trent in de wet en in deze statuten bepaalde.

19.4. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar sta-
tutaire zetel heeft of te Utrecht, ‘s-Gravenhage of Rotterdam. In een elders gehouden Algemene 
Vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd.

19.5. Aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet 
toekent	aan	houders	van	met	medewerking	van	een	vennootschap	uitgegeven	certificaten	van	
aandelen in haar kapitaal zoals bedoeld in artikel 12A.1, worden tot de Algemene Vergadering 
opgeroepen door een directeur; tot zodanige oproeping zijn tevens de Directie en, indien en 
zolang de Raad van commissarissen is ingesteld, de Raad van commissarissen als zodanig 
bevoegd. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de dag van de verga-
dering.

19.6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten kantore 
van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld, ter 
inzage voor aandeelhouders - die daarvan alsdan kosteloos afschrift kunnen verkrijgen - wordt 
nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt gedaan. Omtrent onderwerpen, ten 
aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit lid bepaalde en waarvan de behandeling 
niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde 
termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

19.7. Iedere aandeelhouder, alsmede iedere pandhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft die 
de	wet	toekent	aan	houders	van	met	medewerking	van	een	vennootschap	uitgegeven	certifi-
caten van aandelen zoals bedoeld in artikel 12A.1, is bevoegd de Algemene Vergadering bij te 
wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht op de aandelen toekomt, 
het stemrecht uit te oefenen.

19.8. Iedere aandeelhouder, alsmede iedere pandhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft die 
de	wet	toekent	aan	houders	van	met	medewerking	van	een	vennootschap	uitgegeven	certifica-
ten van aandelen zoals bedoeld in artikel 12A.1, kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 20. Leiding van de vergadering. Notulen.
20.1. De Prioriteit benoemt de voorzitter van de Algemene Vergadering. De voorzitter wijst de secreta-

ris aan.
20.2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, tenzij daarvan een notarieel pro-

ces-verbaal wordt opgemaakt. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door 
de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter 
en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

20.3. De voorzitter van de vergadering is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van 
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een notarieel proces-verbaal op kosten van de vennootschap.
20.4. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhou-

ders, hun vertegenwoordigers en directeuren tot de Algemene Vergadering toe te laten.

Artikel 21. Stemrecht.
21.1. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
21.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
21.3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze 

statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
21.4. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Indien 

echter de stemmen staken omtrent personen die op een voordracht zijn geplaatst, wordt degene 
van hen die als eerste op die voordracht voorkomt geacht de meeste stemmen op zich te heb-
ben verenigd.

21.5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
21.6. Aandeelhouders, alsmede stemgerechtigde pandhouders of vruchtgebruikers, kunnen alle be-

sluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen mits de directeuren en 
–indien en zolang de Raad van commissarissen is ingesteld- de commissarissen in de gelegen-
heid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Een zodanig besluit is slechts geldig 
indien alle stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede stemgerechtigde pandhouders of vrucht-
gebruikers, schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gun-
ste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. Degenen die buiten vergadering 
een besluit hebben genomen, stellen de Directie en –indien en zolang deze is ingesteld- de Raad 
van commissarissen onverwijld van het aldus genomen besluit in kennis.

Artikel 22. Vergaderingen van houders van aandelen behorende tot een bepaalde soort respec-
tievelijk van houders van gewone aandelen van een bepaald Subfonds.
Vergaderingen van houders van aandelen behorende tot een bepaalde soort respectievelijk vergaderin-
gen van houders van gewone aandelen van een bepaald Subfonds worden bijeengeroepen indien zulks 
door de wet, de statuten, de Directie of de Raad van commissarissen wordt verlangd. Op een dergelijke 
vergadering is het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Boekjaar. Jaarrekening.
23.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
23.2.	 Jaarlijks	binnen	vier	maanden	na	afloop	van	elk	boekjaar	maakt	de	Directie	een	 jaarrekening	

op en legt hij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De 
jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de Accountant, van het jaarverslag en de in 
artikel 2:392, lid 1, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige 
gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is. De jaar-
rekening wordt ondertekend door alle directeuren en –indien en zolang de Raad van commissa-
rissen is ingesteld- alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, 
dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

23.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde 
overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun 
behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de 
oproeping zal worden medegedeeld. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en 
daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

23.4. Indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de 
Accountant kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, be-
doeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ont-
breekt.

Artikel 24. Accountant.
24.1. De Algemene Vergadering verleent aan de Accountant de opdracht de door de Directie opge-

maakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burger-
lijk Wetboek. Gaat de Algemene Vergadering niet over tot het verlenen van de in de vorige zin 
bedoelde opdracht, dan is –indien en zolang deze is ingesteld- de Raad van commissarissen 
bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de Directie. De 
aan de Accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene 
Vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de Directie verleende 
opdracht kan bovendien door de Raad van commissarissen worden ingetrokken. De Accountant 
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brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van commissarissen en de Directie en 
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

24.2. Zowel de Directie als de Raad van commissarissen kan aan de Accountant of aan een andere 
accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Artikel 25. Winst en verlies.
25.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarre-

kening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
25.2. Van de winst behaald in enig boekjaar zal binnen acht maanden na afsluiting van het boekjaar 

een zodanig gedeelte aan de houders van gewone aandelen van een bepaald Subfonds worden 
uitgekeerd	als	nodig	is	om	de	status	van	fiscale	beleggingsinstelling	in	de	zin	van	artikel	28	van	
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te handhaven.

25.3. Uit de vastgestelde jaarrekening blijkt het bedrag dat aan inkomsten is behaald met het ver-
mogen dat wordt toegerekend aan elk Subfonds, zulks na aftrek van de kosten en belastin-
gen terzake van de op de desbetreffende aandelenrekening en agiorekening gestorte bedragen 
alsmede na aftrek van de overige op het Subfonds betrekking hebbende kosten (daaronder 
met name begrepen de beheerkosten), alsmede het ten laste van het desbetreffende Subfonds 
komende aandeel in de algemene kosten en lasten van de vennootschap. De Algemene Verga-
dering bepaalt op voorstel van de Directie per Subfonds welk gedeelte van het in de vorige zin 
bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende Subfonds aangehouden 
reserverekening. Na de in de vorige zin bedoelde toevoeging wordt, voor zover mogelijk, op de 
prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan vijf procent (5%) van het nominale bedrag 
van deze aandelen. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering van winst geschieden.
Ingeval het hiervoor bedoelde saldo van inkomsten en kosten negatief is, wordt dit bedrag bij 
voorrang afgeboekt van de reserverekening van het desbetreffende Subfonds.
Een reserverekening kan zowel een positief als een negatief saldo hebben.

25.4. De Directie bepaalt met voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit welk gedeelte van de na 
toepassing van lid 3 overblijvende winst wordt gereserveerd.

25.5. Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het bepaalde in de leden 3 en 4 zal 
worden uitgekeerd tenzij de aandeelhouders met algemene stemmen besluiten de winst te re-
serveren.

25.6. De in lid 3 bedoelde algemene kosten en lasten van de vennootschap worden aan elk van de 
Subfondsen toegerekend naar rato van de hoogte van het eigen vermogen van de Subfondsen.

25.7. Tot het vermogen van een Subfonds zijn uitsluitend gerechtigd de houders van aandelen in het 
desbetreffende Subfonds en wel naar rato van ieders bezit aan aandelen van het desbetreffende 
Subfonds.

25.8. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal 
houdt niet mee.

25.9. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering 
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag 
van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden 
aangehouden. Indien en voor zover in enig jaar door de vennootschap wettelijke reserves moeten 
worden	gevormd	of	verhoogd	die	niet	betrekking	hebben	op	een	specifiek	Subfonds,	zullen	deze	
wettelijke reserves worden gevormd dan wel verhoogd door het benodigde bedrag naar rato van 
de hoogte van het eigen vermogen van de Subfondsen ten laste te brengen van de reservereke-
ningen van de Subfondsen waarvan aandelen zijn geplaatst.
Indien en voor zover een wettelijke reserve vrijvalt, zullen de vrij komende bedragen naar rato 
van de hoogte van het eigen vermogen van de Subfondsen worden toegevoegd aan de reserve-
rekeningen van de Subfondsen ten laste waarvan de wettelijke reserve is gevormd of verhoogd. 
Alle uitkeringen met betrekking tot een bepaald Subfonds vinden plaats naar rato van het aantal 
geplaatste aandelen in een bepaald Subfonds.

25.10 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd 
voor zover de wet dat toestaat.

25.11	 Uitkeringen	ten	laste	van	een	agiorekening	en/of	een	reserverekening	en	een	volledige	opheffing	
van een agiorekening en/of een reserverekening kunnen, mits met inachtneming van het bepaal-
de in lid 9, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering, doch 
uitsluitend op voorstel van zowel de Directie als de vergadering van houders van aandelen van 
het desbetreffende Subfonds.
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Artikel 26. Uitkeringen.
26.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering daartoe op 

voorstel van de Directie een andere datum bepaalt.
26.2. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Directie, onder goedkeuring van de Prioriteit, 

besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere door de Directie, onder goedkeu-
ring van de Prioriteit, te bepalen vorm dan in contanten kunnen plaatsvinden. Hetgeen aan een 
aandeelhouder van de in de vorige zin bedoelde uitkering toekomt wordt hem in contanten of 
in de vorm van aandelen, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen, een en 
ander, zo de Directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld.

26.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 9 kan de Directie besluiten tot gehele of gedeeltelijke 
uitkering van reserves.

26.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 9 kan de Directie een interimdividend uitkeren.

Artikel 27. Bijzondere besluiten.
De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen op voorstel van de Prioriteit:

a. een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing;
b. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; en
c. het besluit tot ontbinding van de vennootschap.

Artikel 28. Vereffening.
28.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, 

geschiedt de vereffening door de Directie onder toezicht van de Raad van commissarissen, 
indien en zolang deze is ingesteld en voor zover de Algemene Vergadering op voorstel van de 
Prioriteit niet anders besluit.

28.2. De Prioriteit stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de 
vereffening belast zijn, vast.

28.3. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
28.4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overge-

bleven, wordt, zo mogelijk, allereerst aan de houders van de prioriteitsaandelen het nominale be-
drag van hun prioriteitsaandelen uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert wordt als volgt uitgekeerd 
aan de houders van gewone aandelen:
a. de houders van gewone aandelen ontvangen zo mogelijk de som van de saldi van de aan-

delenrekening, de agiorekening en de reserverekening van het Subfonds waarvan zij aan-
delen houden, zulks na aftrek van het ten laste van de desbetreffende reserverekening ko-
mende aandeel in de kosten, daaronder begrepen de in artikel 25 lid 6 bedoelde kosten en 
de liquidatiekosten en lasten van de vennootschap, welke worden omgeslagen op de wijze 
als in artikel 25 lid 6 is bepaald;

b. een eventueel negatief saldo van een reserverekening van een Subfonds dat niet wordt 
 gecompenseerd door de saldi van de aandelenrekening en de agiorekening van dat Subfonds 

komt ten laste van de reserverekeningen van de andere Subfondsen naar rato van de som 
van het vermogen van elk Subfonds per de dag van ontbinding van de vennootschap;

c. een eventueel restant wordt uitgekeerd aan alle houders van gewone aandelen;
d. alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan houders van gewone aandelen en aan 

houders van aandelen van een bepaald Subfonds worden gedaan, geschieden, ingeval 
er meerdere houders zijn van de desbetreffende aandelen, in verhouding van het aantal 
gehouden gewone aandelen respectievelijk het aantal gehouden aandelen van het desbe-
treffende Subfonds.

28.5. Na de vereffening blijven gedurende zeven jaren de boeken en bescheiden van de vennootschap 
berusten onder degene, die daartoe door de raad van commissarissen is aangewezen.
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Artikel 1. Beleggingsrekening. Definities
1.1 Het Fonds stelt Beleggers in de gelegenheid giraal te beleggen in Aandelen van het Fonds, 

door middel van het openen van een Beleggingsrekening, zulks onder de in dit reglement 
vermelde voorwaarden. 

1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Aandelen: gewone aandelen van de serie A, de serie B of de serie C in het kapitaal van het 
Fonds; 

Annexum Beleggingsrekeningen: het geheel van Beleggingsrekeningen;

Belegger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Stichting door middel van een 
Beleggingsrekening wenst te beleggen of heeft belegd in een of meerdere  Aandelen door middel 
van het houden van Participaties;

Beleggingsrekening: de in lid 1 bedoelde beleggingsrekening die de totale vordering van de 
Belegger jegens de Stichting weergeeft;

Directie: Annexum Beheer B.V. als directeur van het Fonds;

Fonds: Vastgoed Fundament Fonds N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapi-
taal, opgericht d.d. 1 juli 2003, statutair gevestigd te Amsterdam met adres Strawinskylaan 
485, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan-
del te Amsterdam onder nummer 34192410. 

Fondsvermogen: De waarde van het Fonds die wordt bepaald als het verschil tussen de activa 
en schulden van het Fonds.

Handelskoers: De Directie stelt op Transactiedagen doch tenminste eenmaal per kwartaal de 
Handelskoers van een Participatie vast. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de Handels-
koers geldt in beginsel de Intrinsieke waarde. De Handelskoers per Participatie wordt berekend 
door de Intrinsieke waarde te delen door het totaal aantal door de Directie via de Stichting 
uitgegeven Participaties. Beleggers kunnen op Transactiedagen toe- en uittreden op basis van 
de Handelskoers. 
De Directie kan, indien zij van mening is dat de Intrinsieke waarde aanpassing behoeft, mede 
na afweging van de gerechtvaardigde belangen van zowel de zittende als de (deels) toe- en uit-
tredende Beleggers, deze bijstellen tot de Handelskoers. Indien de Directie daartoe besluit, zal 
een toelichting op dit besluit worden gecommuniceerd via de Website en in het (half)jaarverslag 
worden vermeld Daarnaast is de Directie, afhankelijk van de marktomstandigheden bevoegd 
de Handelskoers middels een opslag of afslag op de Intrinsieke waarde bij te stellen. Indien op 
enig moment achteraf blijkt dat de Intrinsieke waarde of de Handelskoers onjuist is berekend, 
zal de Belegger wiens opdracht als bedoeld in artikel 6 of 7 van dit reglement is verwerkt tegen 
deze onjuiste Handelskoers worden gecompenseerd door de Directie uit het vermogen van het 
Fonds, indien deze afwijking groter is dan 1%;

Intrinsieke waarde: De waarde van het Fonds die wordt bepaald als het verschil tussen de 
activa en schulden van het Fonds, berekend volgens de waarderingsgrondslagen zoals uiteen-
gezet in het prospectus van het Fonds.

PROSPECTUS VASTGOED FUNDAMENT FONDS

Bijlage 2. 
Reglement Beleggingsrekeningen
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Participatie: een door de Directie via de Stichting toegekend vorderingsrecht op de Stichting, 
recht gevende op  een zodanig aantal Aandelen dat wordt verkregen door het totaal aantal 
uitstaande Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan 1 en de 
noemer door het totaal aantal door alle Beleggers gehouden Participaties en daarmee op een 
evenredig deel van het Fondsvermogen.

Stichting: Stichting Beleggersgiro VFF, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met 
adres: Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam;

Tegenrekening: een geldrekening al dan niet op naam van de Belegger bij een in een lidstaat 
van de Europese Unie of een staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 
2:11	Wet	op	het	financieel	toezicht;

Transactiedag: De dagen waarop op grond van een besluit van de Directie dat is gepubliceerd 
op de Website, transacties in Participaties mogelijk zijn.;

 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat hiervoor in dit lid is omschreven in het 
meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het enkel-
voud de betekenis die hiervoor in dit lid is omschreven. 

1.3 De Stichting heeft zich verplicht uitvoering te geven aan de Annexum Beleggingsrekeningen 
onder de voorwaarden die in dit reglement zijn vermeld.

Artikel 2. Openen van een Beleggingsrekening.

2.1 Een Beleggingsrekening wordt geopend op naam van de Belegger na ontvangst door de 
Stichting van een door de Belegger volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraag-
formulier	en	nadat	het	beleggersprofiel	van	de	Belegger(s)	volledig	ingevuld	en	ondertekend	
is	ontvangen	en	het	beleggersprofiel	naar	het	inzicht	van	de	Stichting	aansluit	op	het	karakter	
van	het	Fonds	en	alle	Beleggers	zijn	geïdentificeerd	conform	artikel	3	van	dit	reglement.	De	
Belegger dient voor de betalingen in verband met de Beleggingsrekening een Tegenrekening 
aan te houden. De Beleggingsrekening kan tevens op naam worden gesteld van twee of 
meerdere Beleggers (“En/of Beleggingsrekening”) met inachtneming van het bepaalde in lid 3 

van dit artikel.

2.2 Op een En/of Beleggingsrekening zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. De houders van een En/of Beleggingsrekening en hun rechtsopvolgers zijn hoofdelijk 

schuldeiser van al hetgeen zij ter zake van de desbetreffende Beleggingsrekening van 
de Stichting te vorderen hebben of krijgen.

b.  De houders van een En/of Beleggingsrekening en hun rechtsopvolgers zijn ten aanzien 
van de Beleggingsrekening hoofdelijk schuldenaar van al hetgeen de Stichting uit wel-
ke hoofde ook volgens haar administratie ter zake van de En/of Beleggingsrekening te 
vorderen heeft of krijgt.

c.  De houders van een En/of Beleggingsrekening zijn ten aanzien van de En/of Beleggings-
rekening zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd alle handelingen te verrichten, 
met dien verstande dat in geval van opzegging, wijziging van de adressering, wijziging 
van de Tegenrekening of in de tenaamstelling van de En/of Beleggingsrekening altijd de 
medewerking van alle houders van de En/of Beleggingsrekening vereist zal zijn.

d.  De Stichting kan ter bescherming van haar eigen rechtspositie bij beschikking over de 
En/of Beleggingsrekening de medewerking van alle daartoe gerechtigden verlangen.

e.  De Stichting is bevoegd om vorderingen op één van de houders van de En/of Beleg-
gingsrekening te verrekenen met het saldo op de En/of Beleggingsrekening, terwijl zij 
tevens bevoegd is een vordering ter zake van de En/of Beleggingsrekening te verre-
kenen met alle vorderingen van de Stichting jegens elk van de houders van de En/of 
Beleggingsrekening.
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f.  Na het overlijden van één van de houders van de En/of Beleggingsrekening hebben 
de overblijvende houders van de En/of Beleggingsrekening met uitsluiting van de erf-
genamen van de overleden houder van de En/of Beleggingsrekening de bevoegdheid 
rechten voortvloeiend uit de En/of Beleggingsrekening uit te oefenen.

g.  De houders van de En/of Beleggingsrekening doen afstand van de rechten die zij kunnen 
ontlenen aan de bepalingen in artikel 6:9 Burgerlijk Wetboek. Dit houdt onder meer 
in dat een afstand door de Stichting om niet van een vorderingsrecht jegens één der 
houders van de En/of Beleggingsrekening de andere houders van de En/of Beleg-
gingsrekening niet bevrijdt van hun verplichtingen als hoofdelijk schuldenaar jegens de 
Stichting.

2.3 De Belegger kan, mits schriftelijk, een of meer personen, alleen of gezamenlijk volmacht  
verlenen hem tegenover de Stichting te vertegenwoordigen met betrekking tot de Beleggings-
rekening. Volmachten dienen op een daartoe door de Stichting beschikbaar gesteld formulier 
dan wel door haar goedgekeurd(e) formulier(en) te geschieden. Mededeling aan de Stichting 
van een wijziging in de beschikkingsbevoegdheid van de Belegger zelf of van de persoon of 
personen die de Belegger vertegenwoordigt of vertegenwoordigen dient schriftelijk aan de 
Stichting te geschieden. Intrekking van een volmacht dient eveneens schriftelijk te geschieden.

2.4 Tegenover de Belegger strekt de door de Stichting gevoerde administratie ter zake van   
 vorderingen uit hoofde van de Beleggingsrekening tot volledig bewijs, behoudens door de  
 Belegger geleverd tegenbewijs.
  
2.5 De Belegger zal van alle mutaties in zijn Beleggingsrekening en van ontvangen dividenden  
 en daarover verschuldigde belasting een rekeningafschrift of een soortgelijke opgave 
 ontvangen. Alle rekeningafschriften en andere opgaven met betrekking tot de Beleggingsre- 
 kening zullen worden verzonden naar het door de Belegger opgegeven verzendadres.

2.6 De Belegger dient na te gaan of door hem ontvangen rekeningafschriften en andere opgaven  
 juist en volledig zijn. Tenzij de Belegger de juistheid en volledigheid van rekeningafschriften of  
 andere opgaven binnen dertig (30) dagen na toezending schriftelijk betwist, gelden deze als  
 juist en volledig.

Artikel 3. Identificatie

3.1 Beleggers	zijnde	natuurlijke	personen	zijn	geïdentificeerd	indien	de	Stichting	een	kopie	van	
een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of een geldige identiteitskaart afgegeven door een 
lidstaat van de Europese Unie van de rekeninghouder(s) en, indien van toepassing, van zijn 
/ haar wettelijk vertegenwoordiger heeft ontvangen, welke is voorzien van een handtekening 
van	de	Directie	of	indien	van	toepassing	van	een	financieel	adviseur	die	de	identificatie	heeft	
verricht. Verder dient de eerste storting afkomstig te zijn van een bankrekening ten name van 
de Belegger bij een bank met zetel in en lidstaat van de Europese Unie of in een door de Mi-
nister van Financiën aangewezen staat die beschikt over een vergunning om in die lidstaat of 
staat haar bedrijf te mogen uitoefenen. 

3.2 Beleggers	zijnde	rechtspersonen	zijn	geïdentificeerd	indien	de	Stichting	een	kopie	van	een	
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ontvangen, alsmede 
een kopie van een geldig paspoort, een geldig Nederlands rijbewijs of een geldige Europese 
identiteitskaart, van de natuurlijke personen die deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegen-
woordigen. De kopie van het legitimatiebewijs dient te zijn getekend door de Directie of, 
indien	van	toepassing,	van	een	financieel	adviseur	die	de	identificatie	heeft	verricht.	Verder	
dient de eerste storting afkomstig te zijn van een bankrekening ten name van de Belegger bij 
een bank met zetel in en lidstaat van de Europese Unie of in een door de Minister van 

 Financiën aangewezen staat die beschikt over een vergunning om in die lidstaat of staat haar 

bedrijf te mogen uitoefenen.

Artikel 4. Stichting.

4.1 Door het openen van de Beleggingsrekening kunnen door de Belegger met instemming van 
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de Directie op de Stichting vorderingen luidende in een zodanig aantal Aandelen dat wordt 
verkregen door het totaal aantal uitstaande Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk 
waarvan de teller gelijk is aan 1 en de noemer door het totaal aantal door alle Beleggers ge-
houden Participaties en daarmee op een evenredig deel van het Fondsvermogen worden ver-
kregen. De Stichting geeft alleen uitvoering aan de Beleggingsrekening en biedt niet zelf de 
mogelijkheid van het openen van een beleggingsrekening aan, welke mogelijkheid uitsluitend 
door het Fonds wordt aangeboden.

4.2 Het totaal van de in lid 1 bedoelde vorderingen  wordt door de Stichting ten behoeve van de 
Belegger geadministreerd in de vorm van aantal Participaties op de Beleggingsrekening in ten 
hoogste vier (4) decimalen nauwkeurig. waarvan het aantal wordt bepaald door de Handels-
koers van de Participatie, op de Transactiedag waarop de vordering wordt afgelost of indien 
de dag waarop de vordering wordt afgelost geen Transactiedag is, op de eerste Transactie-
dag die volgt na de dag waarop de vordering is opgeëist.

4.3 De Stichting zal de Aandelen op eigen naam, doch ten behoeve en voor rekening van de 
 Beleggers ten titel van beheer verkrijgen en administreren. Alle voor- en nadelen die voort-

vloeien uit of verband houden met de ten titel van beheer verkregen Aandelen komen voor 
rekening van de Beleggers pro rata het aantal Participaties dat zij houden. 

4.4 De Stichting is niet verplicht de Aandelen per Belegger te individualiseren.

Artikel 5. Opdrachten.

5.1 Opdrachten (waaronder begrepen verzoeken) ten aanzien van de Beleggingsrekening worden 
door de Belegger schriftelijk aan de Stichting gegeven op een door de Stichting vast te stel-
len adres. Opdrachten aan het Fonds die betrekking hebben op de Beleggingsrekening zullen 
geacht worden te zijn gegeven aan de Stichting. De Stichting draagt zorg voor uitvoering van 
die opdrachten met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.

5.2 Een opdracht geldt als ontvangen indien de ontvangst van de opdracht door de Stichting op 
de desbetreffende Transactiedag heeft plaatsgevonden voor een door de Stichting vast te 

stellen tijdstip, welk tijdstip anders kan zijn, afhankelijk van het gebruikte communicatiemiddel. 

5.3 Bij gebreke van een duidelijke of correcte opdracht zal de Stichting overleggen met de Be-
legger teneinde de inhoud van de door de Belegger gegeven opdracht vast te stellen. Eerst 
nadat de Belegger een duidelijke of correcte schriftelijke opdracht heeft gegeven op de daar-
toe aangewezen formulieren zal de Stichting deze uitvoeren. De Stichting noch het Vastgoed 
Fundament Fonds N.V. is aansprakelijk met betrekking tot het niet of onjuist ontvangen van 
opdrachten indien hierdoor een opdracht niet of met vertraging wordt uitgevoerd.

5.4 Uitvoering aan de opdracht wordt met inachtneming van de in het prospectus van het Fonds 
opgenomen bepalingen daaromtrent gegeven op de eerste Transactiedag die volgt na de dag 
waarop de opdracht is ontvangen voor het door de Stichting vast te stellen tijdstip.

Artikel 6. Verwerving van Participaties
6.1 Opdrachten tot verwerving van Participaties en het bepalen van het aantal Participaties ge-

schieden tegen de alsdan geldende Handelskoers  in euro of de tegenwaarde daarvan in een 
andere valuta welke door de Directie wordt vastgesteld.

6.2 Opdrachten tot verwerving van Participaties luiden in het bedrag waarvoor verwerving is 
gewenst (ten minste 50 euro). De Stichting zal een opdracht tot verwerving van Participaties 
alleen uitvoeren nadat de Belegger de verschuldigde tegenprestatie op door de Stichting 
voorgeschreven wijze aan de Stichting heeft voldaan.

6.3 Opdrachten tot verwerving van Participaties kunnen tevens worden gegeven door middel van 
overboeking van het voor verwerving bestemde bedrag (ten minste 50 euro) naar de Stichting 
op een door de Stichting aan te wijzen rekeningnummer, onder vermelding van het nummer 
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van de Beleggingsrekening. Voor het bedrag dat de Stichting ten behoeve van een verwer-
ving van Participaties heeft ontvangen verkrijgt de Belegger, na verwerking van de opdracht, 
een vordering luidende in een evenredig deel van het Fondsvermogen als bedoeld in artikel 
4, lid 1 waarvan het aantal wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2. Er 
wordt geen rente vergoed voor de periode tussen het tijdstip dat de Stichting het bedrag ont-
vangt en het tijdstip dat het geld daadwerkelijk wordt belegd.

6.4 Indien de Belegger gebruik maakt van een automatische incasso opdracht, wordt het aange-
geven bedrag maandelijks van de aangegeven Tegenrekening afgeschreven op of omstreeks 
de 26e dag van de betreffende maand. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd 
zullen de gemaakte kosten en de eventuele negatieve koersverschillen ten aanzien van de 
aangekochte Participaties voor rekening van de Belegger zijn. Indien een automatische incas-
so meer dan eenmaal in een jaar wordt gestorneerd behoudt de Directie zich het recht voor 
om de incasso opdracht niet meer uit te (doen) voeren.

6.5  Verwerving van Participaties geschiedt met inachtneming van de in het prospectus van Vast-
goed Fundament Fonds N.V. opgenomen bepalingen daaromtrent.

6.6  De Stichting is niet bevoegd zelfstandig, dat wil zeggen zonder dat dit is geïnitieerd door de 
Directie, Participaties uit te geven.

Artikel 7. Verkoop van Participaties.

7.1 Opdrachten tot verkoop van Participaties ten laste van de Beleggingsrekening luiden in het 
bedrag waarvoor en onder vermelding van de Participaties waarvan verkoop is gewenst of in 
aantal Participaties. De Belegger zal er steeds voor zorgdragen dat hij voor de uitvoering van 
opdrachten tot verkoop van Participaties over voldoende saldo op zijn Beleggingsrekening 
beschikt, bij gebreke waarvan de Stichting bevoegd is de opdracht niet of slechts tot het be-
schikbare saldo uit te voeren.

7.2 Opdrachten tot verkoop geschieden tegen de alsdan geldende Handelskoers in euro welke 
door de Directie wordt vastgesteld. De verkoopopbrengst wordt vervolgens door de Stichting 
overgemaakt naar de Tegenrekening.

7.3 De verkoop van Participaties aan het Fonds geschiedt met inachtneming van de in het pros-
pectus van het Fonds opgenomen bepalingen daaromtrent.

Artikel 8. Uitlevering van Aandelen.
De Belegger heeft geen recht op uitlevering van de Aandelen.

Artikel 9. Uitkering op Aandelen/Participaties.

9.1 Uitkeringen op Aandelen in contanten zullen na ontvangst door de Stichting, verminderd met 
eventueel verschuldigde dividendbelasting, ten behoeve van de Belegger worden aangewend 
voor de verwerving van nieuwe Participaties. Het bepaalde in artikel 6 is op een dergelijke 
verwerving van toepassing.

9.2 Uitkeringen in Aandelen zullen door de Stichting ten behoeve van de Beleggers worden ge-
houden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3. 

9.3 Indien de belegger geen herbelegging wenst van uitkeringen in contanten dient hij de Stich-
ting hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De keuze voor uitkeringen in contanten is slechts 
mogelijk indien de Belegger dit wenst ten aanzien van alle door hem gehouden Participaties. 
Vanaf het moment dat de Stichting van de keuze van de Belegger in kennis is gesteld zullen 
uitkeringen in contanten op de Tegenrekening worden geboekt.
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Artikel 10. Stemrecht.
10.1 In een aandeelhoudersvergadering van het Fonds, dient de Stichting te handelen in over-

eenstemming met een daartoe strekkend, met het oog op die aandeelhoudersvergadering te 
nemen besluit van de vergadering van Beleggers. Indien en voor zover geen besluit door de 
vergadering van Beleggers is genomen, is de Stichting vrij in de wijze van uitoefening van de 
aandeelhoudersrechten in de desbetreffende aandeelhoudersvergadering.

10.2 Gedurende de periode die aanvangt op de dag van de oproeping tot de vergadering van Be-
leggers als bedoeld in het vorige lid en eindigt onmiddellijk na de dag van de desbetreffende 
vergadering van Beleggers, indien van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt, kunnen geen 
verkoop- of uitleveringopdrachten worden uitgevoerd met betrekking tot de Participaties waar-
voor de Belegger stemrecht wenst uit te oefenen.

10.3 Een vergadering van houders van Beleggers wordt gehouden krachtens een besluit van het be-
stuur van de Stichting, alsmede zo dikwijls als een aandeelhoudersvergadering van het Fonds 
plaats heeft. 

10.4 Iedere Belegger is gerechtigd om voor elk door hem gehouden Participatie één stem uit te 
brengen.

Artikel 11. Inschakeling van derden. Privacy.
11.1 De Stichting kan bij de uitvoering van het bepaalde in dit reglement en daaraan gerelateerde 

werkzaamheden gebruik maken van de diensten van een of meer derden. Afhankelijk van de 
Aandelen die het betreft, kan de Stichting gebruik maken van de diensten van andere derden.

11.2 De door de Belegger via het Aanvraagformulier verstrekte gegevens en overige gegevens 
die noodzakelijk zijn in verband met de Beleggingsrekening en daarmee verband houden-
de rechten en plichten worden opgenomen in een gegevensbestand waarvoor de Stichting 
verantwoordelijk is. De gegevens van Beleggers worden door de Stichting en enkele groeps-
maatschappijen (het Fonds en Annexum Beheer B.V.) verwerkt ten behoeve van het adminis-
treren en uitvoeren van de Beleggingsrekening en de daarmee verbandhoudende rechten en 
plichten. 

11.3 Indien de Belegger deelneemt in het Fonds via een tussenpersoon, en deze tussenpersoon 
wenst inzage in de in het vorige lid bedoelde gegevens om haar cliënten optimaal te kunnen 
adviseren, is het Fonds gerechtigd aan deze tussenpersoon inzage te geven in de gegevens 
die in verband met het voorgaande noodzakelijk zijn.

11.4 De Belegger kan bezwaar maken tegen de in 11.3 genoemde inzage, waarna de Stichting niet 
langer inzage aan de tussenpersoon zal verlenen. De Belegger heeft tevens recht op inzage in 
zijn gegevens en om correctie of wijziging van deze gegevens te verzoeken. De Belegger kan 
zich hiertoe wenden tot: Vastgoed Fundament Fonds N.V., Postbus 79032, 1070 NB  Amster-
dam of telefoonnummers 0800 - fundament of 020 - 5720 101.

Artikel 12. Omslagregeling.

12.1 Indien door een oorzaak welke niet aan de Stichting kan worden toegerekend de door de 
Stichting gehouden Aandelen te eniger tijd ontoereikend zijn ten opzichte van of niet over-
eenstemmen met het totaal van de saldi van de Beleggingsrekeningen voorzover deze in 
aandelen luiden, zal het tekort worden omgeslagen over de Beleggers die ten aanzien van de 
Aandelen rechten kunnen doen gelden jegens de Stichting aan het einde van de Transactie-
dag voorafgaand aan de dag waarop het verschil wordt vastgesteld en wel in verhouding tot 
de omvang van de desbetreffende vorderingsrechten van die Beleggers.

12.2 De Stichting is in een dergelijk geval tot niet meer verplicht dan te trachten de oorzaak van 
het verschil voor zover mogelijk weg te nemen. Met name is de Stichting niet verplicht Aan-
delen	te	verwerven	ter	opheffing	van	het	verschil.	De	kosten	gemaakt	met	het	doel	de	oor-
zaak van het verschil weg te nemen kunnen op dezelfde voet als in het vorige lid voor het 
tekort bepaald is worden omgeslagen. De in het vorige lid vermelde omslag van het tekort zal 
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geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden naarmate het tekort ten gevolge van door 

de Stichting genomen maatregelen afneemt.

12.3 Zodra ontdekt wordt dat er een tekort is ontstaan of kan ontstaan kan de uitvoering van op-
drachten tot verkoop van Aandelen worden opgeschort, totdat vastgesteld is dat een tekort 
ontstaat of omslag van het tekort heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval zal met de 
meeste spoed worden gehandeld en zal indien er sprake is van een omslag daarover terstond 
aan de betrokken Beleggers mededeling worden gedaan.

Artikel 13. Opzegging.

13.1 De Beleggingsrekening kan zowel door de Belegger als door de Stichting schriftelijk worden 
opgezegd. Indien de Belegger de Beleggingsrekening opzegt, worden de Participaties inge-
trokken en de Intrinsieke waarde aan de Beleggers pro rata het aantal gehouden Participaties 
uitgekeerd. 

13.2 Indien de Stichting de Beleggingsrekening opzegt, zal de Belegger desgevraagd de reden 
van die opzegging worden medegedeeld. In dit geval zullen voor verkoop geen kosten in 

 rekening worden gebracht.

Artikel 14. Beëindiging taken.
14.1 De Stichting kan haar taken in het kader van dit reglement beëindigen. Alvorens tot beëindi-

ging over te gaan zal de Stichting het Fonds hiervan op de hoogte stellen, waarna de Beleg-
gers een schriftelijke kennisgeving ontvangen.

14.2 De Stichting kan bij beëindiging de Aandelen overdragen aan een derde, welke in overleg 
tussen de Stichting en het Fonds wordt aangewezen.

14.3 De Stichting blijft in functie totdat de overdracht aan de aangewezen derde is geëffectueerd 
en/of alle Aandelen zijn verkocht en de vorderingen van de Beleggers op de Stichting door 
de Stichting zijn voldaan. Voor een verkoop als hier bedoeld worden geen kosten in rekening 
gebracht.

Artikel 15. Wijziging reglement. Restbevoegdheid

15.1 De Stichting kan in overleg met het Fonds de bepalingen van dit reglement wijzigen

15.2 Wijziging van de bepalingen van dit reglement waardoor rechten of zekerheden van de 
 Beleggers worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, worden eerst van kracht 

een maand nadat deze wijziging aan de Beleggers is bekend gemaakt

15.3 De Beleggers worden onverwijld schriftelijk van wijzigingen in kennis gesteld. Ingeval van een 
wijziging als bedoeld in lid 2 kan de Belegger gedurende een periode van een maand nadat 
de Belegger van bedoelde wijziging in kennis is gesteld, de Beleggingsrekening opzeggen, 
zonder dat hiervoor naast de op grond van dit reglement verschuldigde kosten van verkoop, 
kosten in rekening zullen worden gebracht en overigens overeenkomstig de bepalingen van 
dit reglement.

15.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting, na overleg met het Fonds.

Artikel 16. Diversen.

16.1 Iedere creditering op een Beleggingsrekening geschiedt onder het voorbehoud dat, indien de 
Stichting de tegenwaarde daarvoor nog moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar be-
zit komt. Bij gebreke daarvan is de Stichting bevoegd de creditering ongedaan te maken.

16.2 De Belegger dient de Stichting zijn adres mede te delen. Adreswijzigingen dient de Belegger 
schriftelijk mede te delen.

16.3 Wanneer de Belegger aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij 
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verplicht, ongeacht inschrijving in de openbare registers, een wijziging of intrekking van die 
bevoegdheid schriftelijk aan de Stichting mede te delen, bij gebreke waarvan die wijziging of 
intrekking niet aan de Stichting kan worden tegengeworpen.

16.4 De Stichting zal alle bedragen die zij onder zich heeft aanwenden conform het in dit Reglement 
bepaalde en in overeenstemming met de instructies van de Directie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen.
Op dit reglement en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van de Stichting is uitsluitend Neder-
lands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit reglement en bedoelde werkzaamheden 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Artikel 18. Overgangsbepaling.
De vorderingsrechten die thans luiden in een aantal Aandelen zullen worden uitgedrukt in vorderings-
rechten die luiden in een aantal Participaties.
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Assurance-rapport (ex artikel 115x lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft)

Aan: de beheerder van Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus van Vastgoed Fundament 
Fonds N.V. uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 9 november 2015 van 
Vastgoed Fundament Fonds N.V. te Amsterdam ten minste de ingevolge artikel 115x lid 1 van het Besluit 
Gedragstoezicht	financiële	ondernemingen	Wft	voorgeschreven	gegevens	bevat.	Deze	assurance-opdracht	
is met betrekking tot artikel 115x lid 1 met uitzondering van lid 1c gericht op het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus 
opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast.
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
• de beheerder van de entiteit is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus dat ten minste de 

ingevolge	de	Wet	op	het	financieel	toezicht	voorgeschreven	gegevens	bevat;
• het is onze verantwoordelijkheid een mededeling te verstrekken zoals bedoeld in artikel 115x lid 1e van 

het	Besluit	Gedragstoezicht	financiële	ondernemingen	Wft.

Werkzaamheden
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
3000	‘Assurance-opdrachten	anders	dan	opdrachten	tot	controle	of	beoordeling	van	historische	financiële	
informatie’. Dienovereenkomstig hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk 
geachte werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven.

Wij	hebben	getoetst	of	het	prospectus	de	ingevolge	artikel	115x	lid	1	van	het	Besluit	Gedragstoezicht	fi-
nanciële ondernemingen Wft voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat 
deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 115x lid 1c van het Besluit Gedrags-
toezicht	financiële	ondernemingen	Wft.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel bevat het prospectus ten minste de ingevolge artikel 115x lid 1 met uitzondering van lid 
1c	van	het	Besluit	Gedragstoezicht	financiële	ondernemingen	Wft	voorgeschreven	gegevens.

Met	betrekking	tot	115x	lid	1c	van	het	Besluit	Gedragstoezicht	financiële	ondernemingen	Wft	melden	wij	
dat het prospectus voor zover ons bekend de informatie bevat zoals vereist.

Amsterdam, 9 november 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Rooks RA

PROSPECTUS VASTGOED FUNDAMENT FONDS
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Assurance-rapport
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