
FINANCIËLE BIJSLUITER 
 
Homburg MediArena  
 
Over de financiële bijsluiter 
Deze financiële bijsluiter is een document dat door de beheerder, Homburg Capital B.V., van het besloten fonds 
voor gemene rekening Homburg MediArena (hierna ook: het “Fonds”) volgens een vaste, bij wet voorgeschreven, 
opzet is opgesteld. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van rechten van deelneming in het Fonds 
("Participaties") en om u in staat te stellen dit product te beoordelen en te vergelijken met andere financiële 
producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft 
geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over het Fonds vindt u 
in het prospectus van het Fonds (hierna: het “Prospectus”), dat kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van 
Homburg Capital B.V., Prinsestraat 3, 7513 AM Enschede en via www.homburg.nl. De financiële bijsluiter wordt 
actueel gehouden. 
 
A. Korte weergave van de beleggingsinstelling 
 
• Het Fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening. Het 
Fonds is een contractuele regeling tussen Homburg Capital B.V. in haar hoedanigheid als beheerder (de 
"Beheerder"), Stichting Homburg MediArena, een stichting naar Nederlands recht opgericht met als enig doel op 
te treden als bewaarder van het Fonds (de "Bewaarder"), en elk van de beleggers die deelnemen in het Fonds 
(de "Deelnemers"). Het Fonds is geen rechtspersoon onder de Nederlandse wet, maar een contractuele regeling 
waarvan de inhoud bepaald wordt door de voorwaarden van beheer en bewaring (de "Fondsvoorwaarden"). 
 
• De Fondsvoorwaarden voorzien onder meer in de volgende onderwerpen: (i) naam en duur van het Fonds, (ii) 
aard; (iii) beleggingsdoelstelling; (iv) beheer en administratie; (v) aansprakelijkheid jegens derden en vrijwaring; 
(vi) eigendom en bewaring; (vii) deelnemers; (viii) Participaties; (ix) uitgifte van Participaties; (x) inkoop van 
Participaties; (xi) overdracht en bezwaring van Participaties; (xii) waardering: (xiii) kennisgevingen; (xiv) 
verslaglegging; (xv) uitkeringen; (xvi) vergoedingen en kosten, (xvii) ontslag en vervanging van de Beheerder of 
de Bewaarder, (xviii) vergadering van deelnemers, (xix) wijziging van de voorwaarden, (xx) beëindiging en 
liquidatie, (xxi) toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. 
 
Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Fondsvoorwaarden in Bijlage 1 van het Prospectus. 
 
• Het Fonds staat ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht 
(hierna "Wft") dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. 
 
• De beheerder van het Fonds is Homburg Capital B.V. De Beheerder is een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Soest, met adres: Beckeringhstraat 36, 3762 EX Soest, 
Nederland en kantoorhoudend aan de Prinsestraat 3, 7513 AM Enschede, Nederland. Homburg Capital B.V. is 
voor onbepaalde tijd opgericht op 4 juni 1999 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 08082007. Homburg Capital B.V. maakt 
deel uit van de Homburg groep, een groep internationale, vastgoedgeoriënteerde ondernemingen. Haar 
kantorennetwerk bevindt zich in Canada, de Verenigde Staten en Europa. Homburg Capital B.V. staat onder 
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt op grond van artikel 2:65 Wft over een vergunning voor 
het beheren van beleggingsinstellingen. 
 
• De Bewaarder van het Fonds is Stichting Homburg MediArena. De Bewaarder is een stichting, statutair 
gevestigd te Soest, met adres: Beckeringhstraat 36, 3762 EX Soest, Nederland. De stichting is opgericht op 7 
oktober 2010 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland, 
onder KVK nummer: 51004518. De Bewaarder zal ervoor zorgen dat (i) met betrekking tot de fondspassiva 
(waaronder contracten die in naam van de Bewaarder worden aangegaan) uitdrukkelijk wordt bepaald dat de 
Bewaarder handelt in zijn hoedanigheid van bewaarder van het Fonds en (ii) de tegenpartij(en) zich uitsluitend 
kunnen verhalen op de fondsactiva. De Bewaarder zal in het kader van de bewaarfunctie voor het Fonds 
uitsluitend handelen in het belang van de Deelnemers. 
 
• Een Deelnemer is verplicht tot het voldoen van het inschrijvingsbedrag van de Participaties waarvoor de 
betreffende Deelnemer zich onherroepelijk heeft ingeschreven. 
 
• De externe accountant van het Fonds is Deloitte Accountants B.V. 
 
• Het Fonds is tot stand gekomen op 8 oktober 2010. De looptijd van het Fonds bedraagt vijf (5) jaar, behoudens 
verlenging door de Beheerder na voorafgaande goedkeuring van de Bewaarder, met twee (2) opeenvolgende 
periodes van één (1) jaar in overeenstemming met de Fondsvoorwaarden, met dien verstande dat de Beheerder 
de duur van het Fonds geheel naar eigen goeddunken voor een langere periode kan verlengen, indien de 
Beheerder dit in het belang van de Deelnemers acht. 



B. Beleggingsgegevens 
 
Doelstelling 
Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van rendement door middel van het rechtstreeks of middellijk 
verkrijgen, (actief) beheren en vervreemden van het voortdurende recht van erfpacht op het perceel grond, 
plaatselijk bekend als MediArena 9 en 10, 1115 SP Duivendrecht (volgens kadastrale berichten plaatselijk bekend 
MediArena 2, 1115 SP Duivendrecht), kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie B nummer 4179 en 
sectie B nummer 4180, welk recht mede omvat de rechten van de erfpachter op dat perceel grond gestichte 
gebouw ‘MediArena’ (het "Object"). 
 
Beleggingsbeleid 
Beleggers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen in het Fonds. Het Fonds heeft als beleggingsbeleid 
het investeren in het Object. Het Object betreft een op 1 juni 2010 opgeleverd studiocomplex met kantoor- en 
opslagruimte van 12.498 vierkante meter. 
 
Het Object is verhuurd aan Endemol Nederland Holding B.V., een multimediabedrijf. Endemol gebruikt het 
gebouw als vestiging van het nieuwe hoofdkantoor en studio’s. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur 
van tien (10) jaar ingaande op 1 juni 2010 en lopende tot en met 30 juni 2020. De aanvangshuur is vastgesteld op 
EUR 1.164.492,60 per jaar. De huurder zal de huur telkens één maand vooruit betalen. De huurprijs is 
geïndexeerd. 
 
Investering: Het totale investeringsbedrag van het Fonds bedraagt EUR 13.890.019 (inclusief kosten). Het 
benodigde eigen vermogen van EUR 7.900.000 zal door de Deelnemers worden verschaft. Het restant van EUR 
5.990.019 wordt aangetrokken door een bankfinanciering met hypothecaire zekerheid. 
 
Geprognosticeerd rendement: Het geprognosticeerde totaal rendement vóór belastingen over het ingelegde eigen 
vermogen bedraagt 10,31% enkelvoudig op jaarbasis. Het geprognosticeerde totaal rendement per jaar is 
opgebouwd uit: (i) een verwacht exploitatierendement van 8,09% (direct beleggersrendement), en (ii) een 
verwacht verkoopresultaat van het Object van 2,23% (indirect beleggersrendement). “De waarde van uw 
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.”  
 
De zogenaamde Internal Rate of Return (IRR), oftewel de interne rentevoet, is het rendement waarbij de 
oorspronkelijke investering gelijk is aan de contante waarde van de inkomsten en uitgaven. De IRR is een 
uitdrukking voor het rendement dat de Deelnemer maakt op zijn investering waarbij rekening wordt gehouden met 
het tijdstip waarop uitgaven en inkomsten plaatsvinden. Het Fonds streeft een IRR na van 9,87%. 
 
Om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij een goed resultaat te bewerkstelligen deelt de Beheerder mee in het 
exploitatie- en verkoopresultaat. Dit is echter alleen het geval indien elke Deelnemer na verkoop van het Object 
ten minste de initiële inleg voor de Participaties in het Fonds (de "Participaties") en een gemiddeld jaarlijks 
Internal Rate of Return rendement van 10% op de Participaties heeft ontvangen. In dat geval zal het meerdere 
voor 70% toekomen aan de Deelnemers en voor 30% aan de Beheerder. 
 
Risico’s 
De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van 
ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging 
in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw 
inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. 
 
Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt 
 Bij een gehele looptijd (1 jaar); 
 

 
 
Wat kan er gebeuren in het ergste geval?  
Bij een gehele looptijd (1 jaar) kunt u uw inleg kwijtraken. 
 



De onderstaande risico’s dienen, naast de overige informatie in het Prospectus, in overweging genomen te 
worden bij het beoordelen van een belegging in Homburg MediArena. Deze risico’s kunnen in meer of mindere 
mate invloed hebben op de waarde en het resultaat. In het slechtste scenario zouden (gecombineerde) risico’s 
zelfs kunnen leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van de initiële inleg van de Deelnemer. De belegging is 
in het bijzonder gericht op de Nederlandse particuliere belegger met een zekere vermogensbuffer.  
  
De toekomstgerichte risico’s en prognoses zijn door het Fonds met de huidige kennis opgesteld aan de hand van 
de meest recente gegevens en omstandigheden en hebben betrekking op gebeurtenissen die afhankelijk zijn van 
omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Bij de verhuur van vastgoed en in de 
vastgoedmarkt in het algemeen kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waardoor de werkelijke 
risico’s wezenlijk kunnen afwijken van de hierna beschreven risico's. 
 Rendementsrisico. Het risico bestaat dat het verwachte rendement op de belegging zich niet heeft 

gerealiseerd op het moment dat het Object wordt verkocht. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van 
een veelheid van factoren waarvan de belangrijkste hierna zijn beschreven. 

 Kredietcrisis. Het economisch klimaat is een van de belangrijkste risicofactoren voor een belegging in 
vastgoed. Het is niet te voorspellen hoe de economie zich zal ontwikkelen en wat de invloed hiervan in de 
toekomst zal zijn en welke gevolgen dit kan hebben op de belegging in het Fonds. 

 Marktrisico. Aan beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s betreffen in het algemeen de 
waardeschommelingen van vastgoed. Waardeschommelingen kunnen optreden als gevolg van veranderende 
vraag- en aanbodverhoudingen op de vastgoedmarkt. Ook kunnen veranderingen in de algemene 
economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van rente en inflatie of de beschikbaarheid van 
bancaire financieringen, een effect hebben op de waarde van vastgoed (zie hierna onder “Renterisico” en 
“Inflatierisico”). Een waardedaling van het vastgoed, en meer specifiek een waardedaling van het Object, heeft 
een negatief effect op het rendement van de Participaties en kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies 
van de investering in de Participaties. 

 Spreidingsrisico. Het Fonds belegt uitsluitend in vastgoed. Dit leidt ertoe dat het Fonds met name gevoelig is 
voor ontwikkelingen in de vastgoedsector. Het Fonds belegt daarbij in een enkel object en kent geen spreiding 
over verschillende objecten. Het Fonds is hierdoor afhankelijk van de opbrengsten die uit het Object worden 
gerealiseerd. Daarnaast kent het Object één huurder die de huurinkomsten voldoet (zie verder onder 
“Verhuurrisico en alternatief gebruiksrisico”).  

 Milieurisico. Het betreft een nieuwbouw object dat op een door de gemeente Amsterdam uitgegeven stuk 
grond is gesitueerd. Mocht blijken dat er toch sprake is van enige vorm van milieuverontreiniging, dan kan dit 
een negatief effect hebben op de waarde van de belegging. Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen 
milieueisen worden aangescherpt. Verwezenlijking van milieurisico’s kan tot extra kosten en/of (sterke) 
waardedaling van het vastgoed leiden en daarmee een negatief effect hebben op het rendement. 

 Onderhoudsrisico. Het Object is recent opgeleverd. Dit betekent dat gedurende de looptijd van het Fonds er 
geen bijzondere onderhoudskosten zijn geprognosticeerd. In de exploitatiebegroting is rekening gehouden 
met 6% jaarlijkse exploitatiekosten. Indien onverhoopt bijzonder onderhoud nodig mocht blijken te zijn en deze 
kosten niet onder een bouwgarantieregeling kunnen worden verhaald, zal dit een negatief effect hebben op 
het rendement. 

 Financieringsrisico. Het Object is door het Fonds voor 46% met een hypothecaire lening gefinancierd. Het 
financieringsrisico wordt gelopen door het Fonds. Indien de financieringsvoorwaarden onverhoopt niet worden 
nagekomen, kan de lening vervroegd worden opgeëist en kan het hypotheekrecht door de bank worden 
uitgewonnen. Als de hypothecaire lening vervroegd opeisbaar wordt, heeft dit direct gevolgen voor het Fonds. 
Hierdoor kunnen er onvoldoende middelen resteren om de investering van de Deelnemers geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen. De hypothecaire lening heeft een looptijd van vijf jaar. De beoogde looptijd van 
het Fonds is eveneens vijf jaar. Het is de intentie om het Object aan het einde van de looptijd te verkopen. De 
looptijd van het Fonds kan verlengd worden, mede afhankelijk van de marktomstandigheden. Indien de 
looptijd wordt verlengd, is er een herfinancieringrisico voor het Fonds. 

 Renterisico. De aankoop van het Object is voor een belangrijk deel met vreemd vermogen gefinancierd met 
een looptijd van vijf jaar en een rentevaste periode van vijf jaar. Deze financiering geeft een hefboom voor het 
rendement, maar impliceert ook een risico dat betalingsverplichtingen van het Fonds niet kunnen worden 
nagekomen. Daarnaast kan de renteontwikkeling van invloed zijn op de waardeontwikkeling van het Object en 
daarmee op de verkoopopbrengst. Een stijgende rente kan het rendement van het Fonds negatief 
beïnvloeden. Indien een verkoop van het Object tegen het einde van de beoogde looptijd van vijf jaar niet kan 
worden gerealiseerd, zal een verlaging of verhoging van het rentetarief van de (her)financiering ook een 
belangrijke invloed hebben op het te behalen rendement. 

 Looptijd- en exitrisico. Het is mogelijk dat er aan het eind van de beoogde looptijd geen koper is voor het 
Object. Dit kan een negatief effect hebben op het rendement. Tevens is het mogelijk dat er een lagere 
verkoopopbrengst gerealiseerd wordt dan begroot, waardoor het rendement op de investering lager zal 
uitvallen.  

 Verhuurrisico en alternatief gebruiksrisico. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door 
Endemol kan de huurovereenkomst worden ontbonden. Het risico bestaat dat er geen nieuwe huurder 
gevonden kan worden voor het Object voor gebruik als studiocomplex. Dit kan leiden tot leegstand hetgeen 
een negatief effect zal hebben op het rendement. Indien er geen huurkandidaat voor het studiocomplex kan 
worden gevonden, zal de Beheerder onderzoeken of het rendabel is om het Object voor de resterende looptijd 
te herinrichten voor een ander gebruik, zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimte. De omvang van de benodigde 



investeringen is afhankelijk van het alternatieve gebruik. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met 
het huidige bestemmingsplan en de erfpachtovereenkomst en zullen eventueel goedkeuringen of vrijstellingen 
benodigd zijn, hetgeen kan  leiden tot een vertraging in de ingebruikname van het Object. Dit alles zal een 
negatief effect hebben op het rendement. Indien het Object of een deel ervan opnieuw wordt verhuurd tegen 
een lagere huurprijs, zal dit eveneens een negatief effect hebben op het rendement.  

 Kostenrisico. In de rendementsberekeningen zijn bepaalde aannames gemaakt ten aanzien van de 
(exploitatie)kosten. Indien de werkelijke kosten hoger uitvallen wordt het rendement hierdoor negatief 
beïnvloed. 

 Verzekeringsrisico. Voor het Object is een opstalverzekering afgesloten om gebruikelijke risico’s, zoals brand- 
en waterschade, af te dekken. Bij dergelijke schade zal het eigen risico onvoorziene kosten voor het Fonds 
meebrengen. Dit zal het rendement negatief beïnvloeden. Schade door uitzonderlijke gebeurtenissen zoals 
natuurrampen, oorlogen, terreur etc. is niet verzekerd en komt voor rekening en risico van het Fonds. Dit kan 
leiden tot dusdanige extra kosten dat de investering van de Deelnemers geheel of gedeeltelijk niet kan worden 
terugbetaald. 

 Lock-up risico. Homburg Capital onderhoudt geen (onderhandse) markt in de Participaties. Participaties 
kunnen niet worden overgedragen anders dan aan het Fonds. Indien een Deelnemer heeft aangegeven dat hij 
zijn Participaties geheel of gedeeltelijk wil laten inkopen door het Fonds, zal deze inkoop uitsluitend kunnen 
plaatsvinden overeenkomstig artikel 10 van de Fondsvoorwaarden en uitsluitend na toestemming van de 
Beheerder. De beperkte verhandelbaarheid van Participaties kan tot gevolg hebben dat Deelnemers 
gebonden zijn hun Participaties tot aan verkoop van het Object aan te houden. 

 Overdrachtsbelastingrisico. De investeringsstructuur is op een zodanige wijze opgezet dat de aankoop zonder 
heffing van overdrachtsbelasting plaatsvindt en dat bij de te realiseren verkoop na het einde van de looptijd 
van het Fonds een verkoop zonder heffing van overdrachtsbelasting (momenteel 6%) tot de mogelijkheden 
behoort. In de berekeningen van het rendement is verondersteld dat de uiteindelijke koper bij een verkoop 
zonder heffing van overdrachtsbelasting bereid is een 3% hogere koopprijs te betalen. Mocht bij verkoop toch 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, dan heeft dit een negatief effect van 1,07% per jaar op het te 
verwachten totaal rendement.  

 Inflatierisico. De inkomsten voor het Fonds zijn vanwege inflatie gekoppeld aan de consumentenprijsindex. In 
het exploitatierendement is uitgegaan van een te verwachten inflatiepercentage van 2% per jaar. Een lagere 
inflatie heeft tot gevolg dat de huurinkomsten en de kosten lager zullen uitvallen en dit kan het 
geprognosticeerde rendement negatief beïnvloeden. De hoogte van de prijsinflatie heeft gevolgen voor de 
mate van waardevastheid van de belegging in het Fonds. Het risico bestaat dat in een bepaald jaar de inflatie 
hoger is dan het rendement van de belegging. Daarnaast heeft de hoogte van de inflatie invloed op de waarde 
van de uitkering aan het einde van de looptijd en daarmee op het te behalen rendement. 

 Bewaringsrisico. Vermogensbestanddelen van het Fonds kunnen verloren gaan ten gevolge van insolventie, 
onachtzaamheid of frauduleus gedrag van de Bewaarder. 

 Terugbetalingsrisico. Op basis van artikel 15.3 van de Fondsvoorwaarden zijn de Deelnemers verplicht eerder 
ontvangen uitkeringen deels of geheel terug te betalen aan het Fonds op verzoek van de Beheerder, indien 
deze bedragen nodig zijn om aan vrijwaringverplichtingen of andere verplichtingen ingevolge de 
Fondsvoorwaarden te voldoen. 

 Wet- en regelgevingsrisico. Het Fonds is onderworpen aan juridische en fiscale wetgeving. Het risico bestaat 
dat gedurende de looptijd van het Fonds wijzigingen optreden in de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze 
wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op het rendement.  
 

In het hoofdstuk “Risicofactoren” van het Prospectus worden alle relevante risico’s uitvoerig beschreven. Voordat 
u besluit tot deelname in Homburg MediArena wordt u nadrukkelijk geadviseerd dit hoofdstuk van het Prospectus 
in samenhang met het gehele Prospectus aandachtig door te lezen. 
 
Staafdiagram 
Omdat het Fonds korter dan één (1) jaar bestaat, is in de financiële bijsluiter geen staafdiagram met 
gerealiseerde beleggingsresultaten opgenomen. 
 
C. Bedrijfsinformatie 
 
Belastingregime 
Naar huidig Nederlands fiscaal recht wordt het Fonds als een besloten fonds voor gemene rekening beschouwd. 
Als zodanig is het Fonds ‘fiscaal transparant’ en dus geen belastingplichtig lichaam in de zin van artikel 2 van de 
Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat alle opbrengsten en resultaten rechtstreeks worden 
toegerekend aan de Deelnemers. Als gevolg van de fiscale transparantie worden de activa en passiva van het 
Fonds naar rato van omvang en duur van de deelname geacht rechtstreeks tot het vermogen van de Deelnemers 
te behoren. Fiscale transparantie houdt tevens in dat het Fonds geen dividendbelasting hoeft in te houden op 
eventuele uitkeringen aan de Deelnemers. 
 
Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst of de lidstaat van 
ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke 
fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. 
 



Kosten 
Hieronder wordt een opstelling gegeven van alle kosten verbandhoudende met de onderhavige emissie, alsmede 
de jaarlijkse terugkerende kosten. 
 
De volgende kosten komen ten laste van de Deelnemers: 
 
 Emissiekosten: De totale kapitaalinleg zal worden vermeerderd met 3% emissiekosten. Deze emissiekosten 

worden door Homburg Capital bij de initiële kapitaalinleg aan de Deelnemers in rekening gebracht en komen 
aldus niet ten laste van het Fonds. Deze gelden worden met name aangewend voor de plaatsing van het 
Fonds. 

 Inschrijvingskosten: Inkoop en uitgifte van Participaties na de sluiting van de inschrijvingsperiode geschiedt 
tegen de netto vermogenswaarde van de Participaties per de transactiedatum, waarover 1% vergoeding 
verschuldigd is. 
 

De volgende kosten en vergoedingen komen ten laste van het Fonds: 
 
 Structureringskosten: Homburg Capital zal als structureringskosten 3,3% over de netto aankoopprijs van het 

Object in rekening brengen aan het Fonds. Deze kosten komen ten laste van het Fonds. Deze kosten 
bevatten onder andere het opstellen van het Prospectus en de kosten van de controle van het Prospectus 
door de accountant en de STV. De oprichtingskosten van de Bewaarder ad EUR 112.500 en van Stichting 
Deelneming MediArena ad EUR 60.000 maken deel uit van de structureringskosten. Deze kosten komen bij 
verkoop weer ten goede aan de Deelnemers in het Fonds. Deze kosten worden in een keer ten laste van de 
emissie opbrengst gebracht. Als gevolg hiervan zullen de totale netto opbrengsten bij een emissie van EUR 
7.900.000, EUR 7.465.537 bedragen, oftewel 94,5% van het geïnvesteerde eigen vermogen. 

 Notaris/overige adviseurs kosten: Dit zijn de kosten vergoed aan externe adviseurs, notarissen en fiscalisten 
in verband met de structurering van het Fonds. Deze kosten zijn begroot op EUR 65.491. Eventuele 
overschrijdingen van dit budget komen ten laste Homburg Capital. Deze kosten worden in een keer ten laste 
van de emissie opbrengst gebracht. Mogelijke adviseurs kosten gedurende de looptijd van het Fonds zijn 
niet voorzien. Indien dergelijke kosten zich toch voordoen dan zullen deze kosten ten laste van het Fonds 
worden gebracht. 

 Beheervergoeding: Homburg Capital zal als beheerder van het Fonds een beheervergoeding in rekening 
brengen. Deze beheervergoeding wordt per kwartaal in rekening gebracht en bedraagt 2% van de 
huurinkomsten minus de door het Fonds te betalen canon aan de gemeente Amsterdam. Deze kosten 
komen ten laste van het Fonds. De kosten voor het opstellen van de financiële verslaggeving, de 
accountantscontrole, toezichtkosten en de kosten van de jaarlijkse taxatie komen ten laste van de 
Beheerder. 

 Bewaarvergoeding: Stichting Homburg MediArena zal als bewaarder van het Fonds een bewaarvergoeding 
in rekening brengen. Deze bewaarvergoeding bedraagt EUR 5.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd 
en per kwartaal in rekening gebracht. Deze kosten komen ten laste van het Fonds. 

 Winstdeling Beheerder: De Beheerder is gerechtigd tot een resultaatafhankelijke vergoeding bij verkoop van 
het Object. Dit zal echter uitsluitend gebeuren indien de Deelnemers ten minste de initiële inleg van de 
Participaties en een gemiddeld jaarlijks IRR rendement van 10% hebben ontvangen. In dat geval deelt de 
Beheerder voor 30% mee over het meerdere. Deze kosten komen ten laste van het Fonds bij verkoop van 
het Object. 

 Bankkosten: Voor het afsluiten van de hypothecaire lening zal de bank bankkosten in rekening brengen. 
Deze kosten bedragen 0,5% van het bedrag dat door de bank wordt verstrekt. De bankkosten worden 
geactiveerd als onderdeel van de verschuldigde hypotheek en zullen gedurende de looptijd van het Fonds 
ten laste van de winst- en verliesrekening van het Fonds worden gebracht. 

 Aan- en verkoopkosten: Homburg Real Estate Services ontvangt van Homburg MediArena. voor de 
bemiddeling bij de aankoop en bij verkoop van het Object een vergoeding van 2% over de aan- en 
verkoopprijs. De eventueel door Homburg Real Estate Services gemaakte due diligence kosten, 
taxatiekosten, transportkosten, makelaarskosten en andere (bemiddelings)kosten zijn voor haar eigen 
rekening. Deze kosten zullen als onderdeel van de verkrijgingsprijs worden geactiveerd in de eerste 
waardering van het Object. 

 
De volgende kosten en vergoedingen komen ten laste van de canon die Homburg MediArena B.V. betaalt aan het 
Fonds waardoor deze posten indirect ten laste komen van het Fonds: 
 
 Asset management vergoeding: Homburg Real Estate Services draagt zorg voor het asset management van 

het Object. Homburg Real Estate Services ontvangt van Homburg MediArena B.V. een asset management 
vergoeding van 0,2% per jaar van de waarde van het Object.  

 Property management vergoeding: Homburg Real Estate Services draagt zorg voor het property 
management van het Object. Homburg Real Estate Services ontvangt van Homburg MediArena B.V. een 
property management vergoeding van 2% van de huuropbrengst minus de door het Fonds te betalen canon 
aan de gemeente Amsterdam.  



 Exploitatiekosten: De exploitatiekosten van onroerend goed zijn de periodiek terugkerende kosten die 
voortvloeien uit de volgende activiteiten: 

- het in eigendom hebben van het recht van ondererfpacht van het Object; 
- het gebruiksklaar in stand houden van het Object; en 
- het gedeeltelijk of geheel gebruik van het Object. 

Deze kosten worden geraamd op 6% van de huurinkomsten van het Object minus de te betalen canon aan 
de gemeente Amsterdam.  

 Omzetbelasting: Alle vermelde kosten en vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 

  
Omdat de beleggingsinstelling korter dan één (1) jaar bestaat, is in deze financiële bijsluiter geen omloopfactor 
opgenomen. 
 
D. Commerciële informatie 
 
Mogelijkheid om uit te stappen 
Participaties kunnen niet worden overgedragen anders dan aan het Fonds. Indien een Deelnemer heeft 
aangegeven dat hij zijn Participaties geheel of gedeeltelijk wil laten inkopen door het Fonds, zal deze inkoop 
uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig de Fondsvoorwaarden en uitsluitend na toestemming van de 
Beheerder. De Beheerder is niet verplicht tot inkoop over te gaan noch is de Deelnemer gerechtigd de 
overeenkomst met het Fonds tussentijds op te zeggen. 
 
Participaties worden (uitsluitend) ingekocht voor zover de Beheerder verwacht dat Participaties kunnen worden 
uitgegeven en tegen betaling door het Fonds van het inkoopbedrag. Het inkoopbedrag is gelijk aan de netto 
vermogenswaarde van de Participatie zoals vastgesteld per transactiedatum, zoals vastgesteld door de 
Beheerder, na aftrek van een vergoeding gelijk aan 1% per Participatie en de eventueel verschuldigde 
overdrachtsbelasting, vermenigvuldigd met het aantal ingekochte Participaties. Aanvragen voor de inkoop van 
Participaties moeten aan de Beheerder worden gestuurd met behulp van het daarvoor bestemde inkoopformulier. 
Deze inkoopkosten komen ten goede aan de Beheerder. 
 
De aanvraag tot inkoop kan om welke reden dan ook, en ook zonder opgave van reden, geheel of gedeeltelijk 
worden geweigerd. Aanvragen worden in ieder geval geweigerd indien: 
(i) de aanvraag de fiscale status van het Fonds zou aantasten; 
(ii) de aanvraag naar de mening van de Beheerder de ordelijke liquidatie van de Fondsactiva na ontbinding 

van het Fonds zou verstoren of verhinderen; 
(iii) de belangen van de Deelnemers nadelig door de inkoop (kunnen) worden beïnvloed; 
(iiii) de aanvraag anderszins in strijd met de Fondsvoorwaarden is gedaan. 
 
Indien een aanvraag is geweigerd, zal het inkoopformulier worden beschouwd als zonder (verdere) kracht en 
werking. Participaties worden ingekocht door middel van registratie in het register. 
 
Binnen tien (10) werkdagen na de inkoop van de Participaties zal de Bewaarder het inkoopbedrag (na aftrek van 
de inkoopkosten en de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting) op de rekening van de Deelnemer, zoals 
vermeld op het inkoopformulier, overmaken. 
 
De Beheerder stelt op elke waarderingsdatum de netto vermogenswaarde van het Fonds en de netto 
vermogenswaarde per Participatie vast overeenkomstig de waarderingsgrondslagen en -methoden. De netto 
vermogenswaarde wordt in Euro's uitgedrukt. 
 
De netto vermogenswaarde per Participatie zal op elk moment gelijk zijn aan de netto vermogenswaarde van het 
Fonds gedeeld door het aantal Participaties dat op dat moment uitstaat. 
 
De Beheerder is bevoegd om vaste data voor het inkopen en verkopen van Participaties vast te stellen. 
Vooralsnog heeft de Beheerder ervoor gekozen half jaarlijks op 30 juni en 31 december de inkoop en verkoop 
van Participaties te faciliteren. 
 
Dividendbeleid 
De Beheerder is voornemens, na verkregen goedkeuring van de Bewaarder, binnen 30 werkdagen na afloop van 
elk kwartaal (en voor de eerste keer binnen 30 werkdagen na afloop van na 31 december 2010), de netto-
opbrengst namens de Bewaarder uit te keren aan de Deelnemers. 
 
Uitkeringen geschieden aan de Deelnemers naar rato van het aantal Participaties dat door ieder van hen blijkens 
het Register wordt gehouden, met dien verstande dat Deelnemers die gedurende het desbetreffende kwartaal 
Participaties hebben verkregen dan wel Participaties hebben laten inkopen in overeenstemming met de 
Fondsvoorwaarden aanspraak maken op een uitkering over de periode gedurende welke zij de desbetreffende 
Participaties gedurende het kwartaal hielden. 
 



De Beheerder zal de Deelnemers schriftelijk informeren over de betaalbaarstelling van uitkeringen aan 
Deelnemers, de samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarstelling en zal deze informatie 
tevens algemeen beschikbaar stellen op de website van de Beheerder. 
 
E. Aanvullende informatie 
Verdere details over het Fonds vindt u in het Prospectus van Homburg MediArena. De Beheerder raadt u aan ook 
hiervan kennis te nemen. 
 
Informatieverstrekking 
Exemplaren van het Prospectus zijn te raadplegen op www.homburg.nl en zijn, evenals de jaarrekening van het 
Fonds, op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. 
 
Hoe handelt u bij vragen of klachten? 
Bij vragen of klachten kunt u zich wenden tot de Beheerder van het Fonds: 
 
Homburg Capital B.V. 
Prinsestraat 3 
7513 AM Enschede 
Telefoon 0800– 6667778 
Fax 053-4346829 
info@homburg.nl 
 
Wie houdt toezicht op de financiële bijsluiter van het Fonds? 
De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de financiële bijsluiter.  
 
Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: 0900-5400540 of kijken op de 
website www.afm.nl. 
 
 
Deze financiële bijsluiter is geactualiseerd op: 20 oktober 2010 
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