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10.1 Structuur

Onderstaand overzicht geeft een schematische weergave van de
bij de Obligatielening betrokken partijen:

Emittent

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. (de “Emittent”) zal Obliga-
ties uitgeven aan het publiek in Nederland teneinde de aankoop
en exploitatie van in Duitsland gelegen onroerend goed gelegen
aan de Worringerstrasse 111 te Düsseldorf en de Wildauerplatz 3
en 5 te Hückelhoven (de “Objecten”) te financieren. De Emittent 
is op 17 januari 2008 opgericht. De Emittent is statutair gevestigd
in Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van koophandel voor
Centraal Gelderland onder registratienummer 09189574. De Emit-
tent heeft onder andere ten doel het beleggen van vermogen in
registergoederen in het algemeen en onroerende zaken en op 
onroerende zaken gevestigde rechten in het bijzonder, het kopen,
verkopen, vervreemden, exploiteren, beheren en administreren van
registergoederen in het algemeen en op onroerende zaken geves-

tigde rechten in het bijzonder, alsook het aangaan en verstrekken
van met het voorgaande verbandhoudende geldleningen en zeker-
heden. De statuten van de Emittent zijn opgenomen als Bijlage 3
bij dit Prospectus.

RijnVast B.V.

De aandelen in het kapitaal van de Emittent zijn volledig in
handen van RijnVast B.V. RijnVast B.V. vormt tevens het be-
stuur van de Emittent. RijnVast B.V. is op 21 augustus 2007
opgericht. RijnVast B.V. heeft haar statutaire zetel in Arnhem
en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland onder registratienummer 09167606. De directie
van RijnVast B.V. wordt gevormd door de heer E.A. Wagelaar
en de heer J.H. Beekman.

RijnVast B.V. is aangesloten bij de Stichting Transparantie Vast-
goedfondsen (“STV”). Het bestuur van RijnVast B.V. dient de 
gedragscode van de STV te volgen en dit Prospectus op te stellen
conform de door de STV gedefinieerde standaarden. In hoofd-
stuk 15 van dit Prospectus wordt verder ingegaan op de STV.

Stichting

Tot slot speelt Stichting Obligatiehouders RijnVast (de “Stichting”)
in het kader van de Obligatielening een belangrijke rol voor de
Obligatiehouders. De Stichting is op 9 december 2009 opgericht.
Zij heeft haar statutaire zetel in Arnhem en is geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder registratie-
nummer 09167606. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd
door mr. J.C. Bloemers, voorzitter, en mr. E.P.J. Wasch, secretaris.
De statuten van de Stichting zijn als Bijlage 4 opgenomen bij dit
Prospectus.

Mr. Anno (J.C.) Bloemers was na zijn doctoraal examen Nederlands
Recht, specialisatie notarieel recht (Rijksuniversiteit Groningen 1970),
werkzaam in het notariaat, vanaf 1974 in Arnhem en vanaf 1980 als
notaris (Verhoeff en Bloemers Notarissen te Arnhem). Hij heeft ruime
ervaring met commercieel vastgoed. Sinds januari 2005 is hij gede-
fungeerd en thans parttime werkzaam als adviseur voor enkele grote
vastgoedinvesteerders en –ontwikkelaars.
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