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ANNEXUM

LEESWIJZER
In zowel deze samenvatting als in de rest van het
Prospectus worden diverse namen en termen
gebruikt, welke met een hoofdletter zijn geschre-
ven. Onder hoofdstuk ‘Definities’ worden deze
namen en termen nader toegelicht. 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een
inleiding op het Prospectus en kan daar niet los van
worden gezien. Iedere beslissing om te beleggen in
Certificaten van het Fonds moet gebaseerd zijn op
bestudering van het gehele Prospectus. VBI
Winkelfonds NV kan uitsluitend aansprakelijk wor-
den gesteld voor de inhoud van deze samenvatting
indien deze samenvatting in samenhang met de
andere onderdelen van het Prospectus misleidend,
onjuist of inconsistent is.

BELEG IN WINKELS VOOR DE DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN
U belegt via de VBI structuur in een portefeuille
winkels waaronder veel supermarkten, met huurders
als Jumbo, Aldi, Super de Boer, Kruidvat, Etos, Lidl
en Rewe. Winkels waar de consument haar dagelijk-
se boodschappen doet. De ervaring leert dat dit type
winkels goed en stabiel rendeert en relatief ongevoe-
lig is voor het economisch tij. 
De Vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit
circa 60 winkels met een totale huuropbrengst van
afgerond € 4,2 miljoen per jaar. De winkels liggen
gespreid door Nederland en Duitsland. De porte-
feuille beslaat voor circa 80% landelijk bekende
huurders. Daarnaast is er een grote diversiteit aan
plaatselijke en regionale huurders. Tezamen geeft dit
een goede risicospreiding. 

De looptijden van de huurcontracten van het
Nederlandse vastgoed zijn divers waardoor er ook op
dit punt een goede spreiding is. Doordat de huren
relatief laag zijn is het leegstandsrisico beperkt en
zijn er wellicht mogelijkheden voor huurverhoging.
Verder zijn er diverse winkelpanden waar mogelijk-
heden zijn voor uitbreiding. Bij een uitbreiding
wordt veelal een langere huurtermijn overeengeko-
men. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Jumbo in
Uden die wordt uitgebreid en waarbij een nieuw
huurcontract zal worden afgesloten voor 10 jaar. Het
Duitse deel van de winkelportefeuille betreft nieuw
vastgoed met zeer langlopende huurcontracten. De
huurcontracten van de gehele Vastgoedportefeuille
lopen gemiddeld nog ruim 7 jaar. 

1. Samenvatting
De diversiteit aan huurders, huurtermijnen, leeftijd 
van het onroerend goed, locaties en de relatief lage
huurprijzen maakt de portefeuille aantrekkelijk en
interessant om in te beleggen, maar ook om te behe-
ren. Het vastgoedbeheer is een professie die wij met
onze partners al jarenlang beoefenen en bestaat uit
het technisch, administratief en commercieel beheer.
Actief beheer is essentieel voor een goed exploitatie-
resultaat waaruit uw rendement wordt betaald.

Voor een uitgebreide beschrijving van de
Vastgoedportefeuille verwijzen wij u naar de website
www.annexum.nl en het aldaar geplaatste ‘fotoboek’.

BELEGGEN MET DE VBI-STRUCTUUR
U kunt deelnemen via de unieke fiscale structuur
van een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI). Er
wordt hierdoor geen dividendbelasting ingehouden
op de uitkeringen zodat u uw rendement direct volle-
dig ontvangt. Daarmee is deze belegging ook bijzon-
der geschikt voor personen die buiten Nederland
woonachtig zijn. Voor de VBI status is wel een tus-
senstap vereist; een VBI mag geen vastgoed in eigen-
dom hebben maar moet beleggen in effecten.
Zodoende wordt het geld van de beleggers via de
VBI ‘geleend’ aan de vennootschappen die het vast-
goed in eigendom hebben door middel van Effecten
zoals obligaties met bijvoorbeeld een vaste rente en
een Winstpremie. 

De aandelen van deze ‘Vastgoedvennootschappen’
worden gehouden door de Gelieerde partij Annexum
Deelnemingen B.V. en haar partners. Bijkomend
voordeel is dat u preferent bent aan de aandeelhou-
ders en ook verzekerd bent van hun langdurige
betrokkenheid. Slechts de FGH Bank heeft meer
rechten vanwege de hypothecaire inschrijving. De
naam van de VBI is het VBI Winkelfonds NV. Dit is
de vennootschap waarvan u certificaathouder wordt.
De namen van de Vastgoedvennootschappen die het
vastgoed in eigendom hebben zijn ND Winkels II
BV en ND Winkels III BV.

RENDEMENT
Het Fonds verwacht een positief beleggingsresultaat
te behalen. De bouwstenen van de uitkeringen zijn:

• Verwachte vaste uitkering: jaarlijkse uitkering van
een vooraf vastgesteld vast cumulatief preferent 
dividendrendement;

• Verwachte variabele uitkering: Winstpremie op de
inleg op de Certificaten op basis van het CPI-
prijsindexcijfer bij inkoop van Certificaten op 
initiatief van het Fonds. 
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Aangezien het eerste verslagjaar eindigt op 31
december 2009, zijn nog geen historische rendemen-
ten bekend.

Verwachte vaste uitkering

Van de beschikbare kasstromen uit beleggingsop-
brengsten wordt op elke Deeluitgifte Certificaten
jaarlijks een vooraf vastgesteld vast cumulatief prefe-
rent dividendrendement uitgekeerd. De Directie van
het Fonds kan besluiten tot een hogere uitkeringsfre-
quentie, indien de beschikbare kasstromen dat toela-
ten. Indien in enig jaar het dividend rendement
lager is geweest dan het vooraf vastgestelde vaste
dividendrendement, dan dient het Fonds het verschil
in toekomstige jaren in te lopen, voor zover liquide
middelen dit toelaten. De houders van de Gewone
aandelen zijn gerechtigd tot de resterende winst na
uitkering van het cumulatief preferent dividendren-
dement.

Verwachte variabele uitkering

Na een periode van 7 tot maximaal 10 jaar van een
Deeluitgifte besluit de Directie tot de inkoop van de
tot die Deeluitgifte behorende Certificaten, waarbij
het inkoopvoorstel ter verkrijging van advies wordt
voorgelegd aan de Raad van Advies. De bij een
Deeluitgifte Certificaten behorende Certificaten wor-
den door het Fonds ingekocht op basis van de
Inkoopprijs inclusief een Winstpremie op basis van
het CPI-prijsindexcijfer voor de periode van emissie
tot en met de datum van inkoop van de Certificaten,
één en ander conform de Specifieke voorwaarden
van de Deeluitgifte waartoe de Certificaten behoren.
De mate van indexatie van een Deeluitgifte is afhan-
kelijk van de bij die Deeluitgifte behorende
Specifieke voorwaarden. Door de uitkering van een
Winstpremie is uw inleg geheel of gedeeltelijk
bestendig tegen de inflatie. 

De Initiatiefnemers van het Fonds storten als hou-
ders van Gewone aandelen samen ongeveer 12% van
het eigen vermogen in het Fonds. Deze storting is
ter meerdere zekerheid van de Winstpremie van de
inleg door Certificaathouders, het aanhouden van
liquide middelen ten behoeve van eventuele inkoop
van Certificaten en het tonen van betrokkenheid bij
het Fonds. De houders van Gewone aandelen zijn
achtergesteld ten opzichte van de Certificaathouders.
Door de gekozen fiscale structuur van een
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (‘VBI’), is het
Fonds vrijgesteld van vennootschapsbelasting en het
inhouden van dividendbelasting op uitkeringen aan
Certificaathouders. De Belastingdienst heeft op 25

augustus 2008 de status van een Vrijgestelde
Beleggingsinstelling schriftelijk bevestigd aan het
Fonds.

De certificaten

De omvang van het eigen vermogen van het Fonds
zal naar verwachting voorlopig circa € 10 miljoen
bedragen, te realiseren in meerdere Deeluitgiftes.
Hiervan zal circa € 8,8 miljoen worden geplaatst in
meerdere Deeluitgiftes in de vorm van Cumulatief
preferente aandelen bij Stichting
Administratiekantoor VBI Winkelfonds. Deze laatste
geeft hiervoor Certificaten van Cumulatief preferente
aandelen uit. Deelname met Certificaten van
Cumulatief preferente aandelen geschiedt tegen een
koers van 103% inclusief 3% emissiekosten. 
Een belangrijk praktisch voordeel van het houden
van Certificaten is dat de overdracht hiervan bij
onderhandse akte kan geschieden in plaats van nota-
rieel. Hierdoor zijn de kosten voor een overdracht
aanzienlijk lager dan indien men rechtstreeks als
Aandeelhouder belegt in het Fonds en wordt tevens
de verhandelbaarheid vergroot. Het open-end karak-
ter van het Fonds geeft beleggers de mogelijkheid
onder voorwaarden de gehouden Certificaten voor
inkoop aan te bieden aan het Fonds. 
Van Deeluitgifte A zijn 343 Certificaten geplaatst.
Van Deeluitgifte B zijn 608 Certificaten geplaatst. De
gewone aandeelhouders hebben € 645.000 gestort.
Daarmee is € 5,4 miljoen van de totale beoogde fond-
somvang van € 10 miljoen geplaatst. De opbrengst
van de eerste plaatsingen is aangewend ter aankoop
van Effecten (obligaties) welke zijn uitgegeven door
de Vastgoedvennootschappen.

VBI Winkelfonds NV

VBI Winkelfonds NV is opgericht op 5 september
2008. De vennootschap werd aanvankelijk bestuurd
door Bakkenist & Emmens Management BV. De
vennootschap wordt per 25 november 2009 bestuurd
door Annexum Beheer BV (de Directie). Met de sta-
tutenwijziging van 16 januari 2009 is de naam van
het Fonds gewijzigd van VBI Inflatiewinst Fonds NV
naar VBI Winkelfonds NV. Annexum Beheer BV is
een 100% dochtermaatschappij van Annexum Invest
BV, 100% dochtermaatschappij van Annexum Groep
B.V. Alle gewone aandelen Annexum Groep BV wor-
den gehouden door Stichting Administratiekantoor
Annexum Groep. 
Voorgenoemde vennootschappen houden kantoor te
Amsterdam aan de Strawinskylaan 485 en zijn 
statutair gevestigd te Amsterdam.
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De heer H.W. Boissevain en de heer S.J. Hoenderop
vormen de statutaire directie van Annexum Beheer
BV, Annexum Invest BV en Annexum Groep B.V.
Daarnaast is de heer R.P. van Gool als medebeleids-
bepaler in de Directie aan te merken.

Annexum Invest BV heeft per 10 november 2009 de
gewone aandelen VBI Winkelfonds overgenomen
van Bakkenist & Emmens NV.

RISICO’S
Deelname aan VBI Winkelfonds NV gaat gepaard
met risico’s. Hoewel dit Prospectus met de grootst
mogelijke zorg is samengesteld, kunnen rendement
en uitkeringen aan Certificaathouders zowel positief
als negatief afwijken van de verwachtingen. De waar-
de van uw Certificaten kan zowel stijgen als dalen.
Mogelijk krijgt u als Certificaathouder minder terug
dan u aanvankelijk heeft ingelegd. U kunt echter
nooit meer dan uw inleg verliezen. VBI Winkelfonds
NV heeft de verantwoordelijkheid voor de samenstel-
ling van dit Prospectus. Zij kan echter geen verant-
woordelijkheid aanvaarden en aansprakelijkheid
accepteren voor de verwachting van het rendement
dat is gepresenteerd. Hieronder zijn de risico’s
genoemd die met de deelname aan het Fonds
gepaard gaan:
• Prestatie- en rendementsrisico;
• Markt- en prijsrisico;
• Renterisico;
• Risico van in gebreke blijven;
• Inflatierisico;
• Inkooprisico;
• Liquidatierisico;
• Risico van beperkte spreiding;
• Risico van tussentijdse beëindiging;
• Risico van beperkte verhandelbaarheid;
• Risico van afwikkeling betalingssysteem;
• Risico van uitgifte van extra Certificaten;
• Risico van erosie;
• Politiek risico;
• Wet- en regelgevingrisico;
• Fiscaal risico;
• Onvoorziene en overige risico’s.

Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opge-
steld met informatie over het product, de kosten en
de risico’s. Lees hem voordat u het product koopt. De
Financiële Bijsluiter is verkrijgbaar ten kantore van
VBI Winkelfonds NV, alsmede op de website
www.annexum.nl. 

KERNPUNTEN
De kernpunten van het Fonds zijn:
• Beleggen via de VBI structuur in een goed gesprei

de winkelportefeuille met huurders als Jumbo, 
Aldi, Super de Boer, Kruidvat, Etos, Lidl en Rewe;

• Certificaten met zowel een vaste periodieke uitker-
ing (cumulatief preferent dividend) als ook een 
variabele uitkering (Winstpremie). Per Deeluitgifte 
wordt de specifieke rendementsstructuur 
vastgelegd (zie bijlagen) 

• Uw belegging is in bepaalde mate inflatiebestendig
door gehele of gedeeltelijke indexatie van de inleg 
(Winstpremie), afhankelijk van de Specifieke voor
waarden bij elke Deeluitgifte;

• De voorlopig verwachte omvang van het Fonds 
(haar eigen vermogen) bedraagt circa € 10 miljoen, 
te realiseren in meerdere Deeluitgiftes;

• De beleggingshorizon voor de Certificaathouders 
bedraagt 7 tot maximaal 10 jaar; 

• Geen heffing van vennootschapsbelasting en geen 
inhouding van dividendbelasting door gekozen 
fiscale structuur van een VBI; 

• Deelname met Certificaten van Cumulatief prefe-
rente aandelen tegen een koers van 103% inclusief 
3% emissiekosten; 

• Certificaten kunnen eenvoudig en tegen lage 
transactiekosten onderhands worden verhandeld.

Amsterdam, 25 november 2009 
VBI Winkelfonds NV
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alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de
beperkingen op eventuele waarborgen van derden.

Markt- en prijsrisico

Effecten in Vastgoedvennootschappen zijn onderhe-
vig aan markt- en prijsrisico’s. De Intrinsieke waarde
Certificaat en/of Uitstapprijs van een Certificaat kan
dalen als gevolg van een stijging van de marktrente,
door verslechteringen in de (vastgoed)markt of door
specifieke risico’s met betrekking tot de onderliggen-
de Vastgoedvennootschappen, zoals risico van leeg-
stand, frauderisico, financieringsrisico (wegvallen
van zekerheden) of risico van waardedaling.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de marktrente stijgt.
Een stijgende marktrente kan van grote invloed zijn
op de beschikbare kasstromen van
Vastgoedvennootschappen voor betalingen aan het
Fonds. Een stijgende marktrente kan ook een nega-
tieve invloed hebben op de waarde van de Effecten
van Vastgoedvennootschappen en daarmee op de
eventuele verkoopopbrengst van die Effecten. Een
stijging van de rente van 10-jarige Nederlandse
staatsobligaties kan een daling tot gevolg hebben van
de Uitstapprijs van een Certificaat. 

Daarnaast kunnen rentelasten zwaar wegen in de
kostenstructuur van het Fonds, indien er sprake is
van aangetrokken externe financieringen. Een stij-
gende marktrente kan daarom gevolgen hebben voor
de financiële positie van het Fonds en haar mogelijk-
heden om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico van in gebreke blijven

Het Fonds loopt het risico dat een uitgevende instel-
ling of tegenpartij in gebreke blijft, waardoor het
Fonds niet aan haar verplichtingen jegens schuldeisers
of Certificaathouders kan voldoen.

Inflatierisico

Het Fonds beoogt het inflatierisico voor
Certificaathouders geheel of gedeeltelijk weg te
nemen door te beleggen in inflatiebestendige
Effecten. Het risico is aanwezig dat de opbrengsten
van het Fonds uit haar beleggingen in Effecten
onvoldoende zijn om een volledige of gedeeltelijke
Winstpremie op de inleg op een Certificaat op basis
van het CPI-prijsindexcijfer toe te passen (zie ook
‘prestatie- en rendementrisico’).

2. Risicofactoren
ALGEMEEN
Via de VBI-structuur belegt u in een portefeuille met
winkels: de Vastgoedportefeuille. De risico’s hangen
met name samen met de risico’s van de exploitatie
van deze Vastgoedportefeuille, maar ook met de
beleggings- en financieringsstructuur. 

De Certificaten geven een evenredig recht op een
deel van de inkomsten van het Fonds, welke voort-
vloeien uit de opbrengsten uit Effecten die zijn uitge-
geven door de Vastgoedvennootschappen. De
Certificaathouders lopen onder andere het risico dat
de opbrengsten uit die Effecten lager zijn dan
geprognosticeerd of dat de Uitstapprijs bij tussen-
tijds uittreden lager is dan de inleg op het Certificaat
of Intrinsieke waarde Certificaat. Er zijn echter meer
risico’s te identificeren die invloed kunnen hebben
op de financiële positie van VBI Winkelfonds NV en
haar mogelijkheden om uitkeringen aan de
Certificaathouders te voldoen. In het meest ongunsti-
ge geval kan het door de Certificaathouders inge-
brachte vermogen geheel of gedeeltelijk tenietgaan.

RISICO’S
Hieronder zijn de risico’s genoemd, in volgorde van
significantie, die met een belegging in VBI Winkel-
fonds NV gepaard gaan en die van invloed kunnen
zijn op de waarde van de door het Fonds gehouden
Effecten en de Intrinsieke waarde Certificaat,
Uitstapprijs en/of Inkoopprijs van een Certificaat.

Prestatie- en rendementsrisico

Het Fonds loopt het risico dat de opbrengsten uit
Effecten lager zijn dan geprognosticeerd, bijvoor-
beeld als gevolg van specifieke risico’s met betrek-
king tot de onderliggende
Vastgoedvennootschappen. Ook kan er sprake zijn
van het niet nakomen van uitkeringsverplichtingen
door beheerders en/of bewaarders van
Vastgoedvennootschappen als gevolg van een ver-
slechtering in de financiële situatie, fraude of nalatig-
heid. De Intrinsieke waarde Certificaat kan als gevolg
hiervan dalen tot onder de inleg op het Certificaat.
Daarnaast is het risico aanwezig dat de beleggings-
opbrengsten negatief worden beïnvloed op grond
van gemaakte keuzes binnen het beleggingsbeleid,
alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de
beperkingen op eventuele waarborgen van derden. 

Daarnaast is het risico aanwezig dat de beleggings-
opbrengsten negatief worden beïnvloed op grond
van gemaakte keuzes binnen het beleggingsbeleid, 
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Inkooprisico

Het VBI Winkelfonds NV is een beleggingsmaat-
schappij met een open-end karakter, hetgeen
inhoudt dat onder bepaalde voorwaarden Certificaten
door het Fonds worden ingekocht (zie ook risico van
beperkte verhandelbaarheid). Het Fonds dient te
beschikken over voldoende waarborgen om aan de
inkoopverplichting van Certificaten te kunnen vol-
doen. Het Fonds kan echter worden geconfronteerd
met een groter dan verwacht aantal tussentijdse
inkopen, waardoor een deel van de beleggingen in
Effecten mogelijk vroegtijdig moet worden geliqui-
deerd (zie ook liquidatierisico). De inkoopverplich-
ting van het Fonds kan onder voorwaarden (tijdelijk)
worden opgeschort, bijvoorbeeld als de belangen van
de meerderheid van Certificaathouders onevenredig
worden geschaad, de continuïteit van het Fonds in
gevaar komt of door wettelijke beperkingen. 

Bij tussentijdse aanbieding tot inkoop van Certificaten
aan het Fonds wordt een Uitstapprijs bepaald van de
Certificaten. Het risico is aanwezig dat de Uitstapprijs
lager is dan de op dat moment geldende Intrinsieke
waarde Certificaat en/of inleg op het Certificaat.

Liquidatierisico

Bij een groter dan verwacht aantal tussentijdse inko-
pen van Certificaten door het Fonds moet een deel
van de beleggingen in Effecten mogelijk vroegtijdig
worden geliquideerd. Het risico is aanwezig dat een
vroegtijdige liquidatie van beleggingen in Effecten
een lagere opbrengst tot gevolg heeft. 

Risico van beperkte spreiding

VBI Winkelfonds NV belegt, voortvloeiend uit het
gekozen beleggingsbeleid, in Effecten van reeds
bestaande en/of toekomstige Vastgoedvennoot-
schappen die voornamelijk beleggen in geografisch
verspreide winkelcentra, solitaire supermarktpanden
en solitaire winkels. Het beleggingsbeleid is erop
gericht de risico’s te spreiden. Het Fonds kan echter
onderhevig zijn aan risico’s die een direct of indirect
gevolg zijn van beleggen in een bepaalde geografische
regio en beleggen in bepaalde deelmarkten (winkel-
vastgoed). 

Risico van tussentijdse beëindiging

Zoals beschreven in dit Prospectus kan na het 7e
jaar van een Deeluitgifte de Directie van het Fonds
besluiten tot gedeeltelijke of volledige inkoop van
Certificaten, waarbij indexatie, conform de bij de
Deeluitgifte behorende Specifieke voorwaarden, zal
plaatsvinden over de periode van emissie tot aan

inkoop door het Fonds van de Certificaten. 

De Certificaathouder loopt daarmee het risico dat de
totale beleggingsopbrengst in absolute bedragen
lager is dan verwacht, hetgeen echter niet noodzake-
lijkerwijs betekent dat het totale beleggingsrendement
in procenten van de oorspronkelijke inleg lager is
dan verwacht.

Risico van beperkte verhandelbaarheid

De Certificaten kunnen onderhands of door bemid-
deling van Annexum Beheer BV worden verhandeld.
Bovendien kunnen de Certificaten worden ingekocht
door het Fonds. Inkoop door het Fonds vindt in begin-
sel jaarlijks plaats op 1 maart (voor het eerst op 
1 maart 2010) tegen de Uitstapprijs van een Certificaat
per 31 december van het voorafgaande jaar. 

De Certificaten zijn niet verhandelbaar via een gere-
glementeerde markt. Hierdoor is de groep van
potentiële kopers beperkt. Dit geeft een beperking in
de mate van verhandelbaarheid van de Certificaten.
Hierdoor is de kans aanwezig dat de Certificaat-
houders niet op het door hen gewenste moment en
voor de door hen gewenste prijs kunnen verhandelen.

Risico van afwikkeling betalingssysteem

Het risico is aanwezig dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht,
omdat de betaling of levering van financiële instru-
menten door een tegenpartij niet of niet op tijd of
zoals verwacht plaatsvindt.

Risico van uitgifte van extra certificaten

Binnen de gedefinieerde kaders van het beleggings-
beleid kan de Directie besluiten extra Deeluitgiften
Certificaten te plaatsen. De bestaande beleggers
lopen daarmee het risico dat hun individuele relatie-
ve belang ten opzichte van het totaal aantal uitgege-
ven Certificaten verwatert, overigens zonder effect op
het cumulatief preferent dividendrendement en/of
Winstpremie. 

Risico van erosie

De belegger loopt het potentiële risico dat het vermo-
gen van het Fonds vermindert als gevolg van intrek-
kingen van rechten van deelneming en winstuitke-
ringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement.

Politiek risico

Het risico dat een belegger in dit kader loopt, is het
risico dat de Nederlandse overheid of een ander land 
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uit de Europese Unie gedurende de looptijd van de
belegging de belastingwetgeving of de wetgeving van
de toezichthoudende instanties heeft veranderd. De
overheid kan zowel op landelijk als lokaal niveau
andere wetten, regelingen, belastingpercentages of
beleidswijzingen e.d. doorvoeren, die de waarde van
de Effecten beïnvloeden. 

Daarnaast kunnen er zich (inter)nationale spannin-
gen voordoen met het risico dat vernielingen worden
toegebracht, veroorzaakt door bijvoorbeeld aanslagen
en protesten, die invloed hebben op de waarde van
de Effecten.

Wet- en regelgevingrisico

Dit Prospectus is gebaseerd op de (fiscale) wet- en
regelgeving en jurisprudentie per de datum waarop
dit Prospectus is gedateerd en is onder voorbehoud
van wijzigingen die, al dan niet met terugwerkende
kracht, kunnen worden ingevoerd. Wijzigingen in
wet- en regelgeving kunnen effect hebben op het
rendement.

Fiscaal risico

VBI Winkelfonds NV heeft de VBI-status
(Vrijgestelde Beleggingsinstelling) verkregen, het

geen inhoudt dat het Fonds subjectief is vrijgesteld
van vennootschapsbelasting en dividendbelasting.
Voor het verkrijgen en behouden van de VBI-status
moet aan een aantal voorwaarden blijvend worden
voldaan. Indien in enig jaar niet aan de voorwaarden
voor de VBI-status is voldaan vervalt deze status met
terugwerkende kracht tot het begin van dat jaar.

Verlies van de VBI-status als gevolg van wijzigingen
in weten regelgeving en de fiscale gevolgen daarvan,
komen voor rekening van de Certificaathouders.
Daarnaast lopen Certificaathouders het risico dat
onvoorziene ingehouden bronbelastingen op betaal-
de uitkeringen aan het Fonds niet kunnen worden
verrekend, waardoor het rendement lager is dan
geprognosticeerd.

Onvoorziene en overige risico’s

Afgezien van hiervoor beschreven risico’s, kunnen
zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waar-
door VBI Winkelfonds NV niet in staat is aan haar
verplichtingen te voldoen.
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VOORBEHOUDEN
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de woor-
den en uitdrukkingen, die in dit Prospectus met een
hoofdletter zijn beschreven, de betekenis zoals daar-
aan gegeven in hoofdstuk 11 (‘Definities’) van dit
Prospectus. 

Dit Prospectus is opgesteld naar Nederlands recht.
De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus,
alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van
Certificaten, kan in bepaalde rechtsgebieden onder-
worpen zijn aan (juridische) beperkingen. VBI
Winkelfonds NV verzoekt een ieder die in het bezit
komt van dit Prospectus kennis te nemen van en
zich te houden aan dergelijke beperkingen. VBI
Winkelfonds NV aanvaardt geen enkele (juridische)
aansprakelijkheid, voor welke schending dan ook
van enige zodanige beperking door wie dan ook,
ongeacht of het een potentiële koper van Certificaten
in het kapitaal van VBI Winkelfonds NV (‘het
Fonds’) betreft of niet. Een ieder die buiten
Nederland in het bezit komt van dit Prospectus dient
zich te vergewissen van en te houden aan deze juri-
dische beperkingen. Bij de opzet van VBI
Winkelfonds NV is de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid betracht. 

Toekomstige beleggers wordt er nadrukkelijk op
gewezen dat aan een belegging in VBI Winkelfonds
NV financiële risico’s zijn verbonden. Hen wordt
geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en
kennis te nemen van de volledige inhoud van dit
Prospectus. Tevens worden potentiële deelnemers
geadviseerd om, mede in verband met hun specifie-
ke omstandigheden, hun eigen financiële en fiscale
adviseurs te raadplegen. 

Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in
van enig effect, of een uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot koop van enig effect anders dan de
aangeboden effecten, noch een aanbod van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een aan-
bod tot koop van enig effect aan een persoon in
enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende
regelgeving niet is geoorloofd. De verstrekking en
verspreiding van dit Prospectus ná de datum van
publicatie ervan, houdt onder geen enkele omstan-
digheid in dat de daarin opgenomen informatie op
een latere datum nog juist en volledig is. 

Op alle in dit Prospectus genoemde (verwachte) ren-
dementen is de volgende kwalificatie van toepassing:
‘De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In

3. Belangrijke informatie
het verleden behaalde rendementen bieden geen
garantie voor de toekomst.’ 

VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijk voor de inhoud van dit Prospectus
is VBI Winkelfonds NV en zij kan uitsluitend aan-
sprakelijk worden gesteld, indien de samenvatting
gelezen in samenhang met de andere delen van het
Prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is. Dit
Prospectus is uitsluitend opgesteld in de
Nederlandse taal. Indien een vordering met betrek-
king tot de informatie in dit Prospectus bij een rech-
terlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de
eiser, afhankelijk van de nationale wetgeving van de
lidstaat, de kosten voor een eventueel benodigde ver-
taling van het Prospectus. Na het treffen van alle
redelijke maatregelen om zulks te garanderen en
voor zover aan VBI Winkelfonds NV bekend, zijn de
gegevens in het Prospectus in overeenstemming met
de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten,
waarvan de vermelding de strekking van het
Prospectus zou wijzigen. Alle verslagen, correspon-
dentie en andere documenten, historische financiële
informatie voor zover van toepassing, alsmede taxa-
tierapporten en verklaringen waarnaar wordt verwe-
zen in het Prospectus kunnen op afspraak op het
kantoor van VBI Winkelfonds NV te Amsterdam aan
de Strawinskylaan 485 worden ingezien. 

Voor klachten die rechtstreeks betrekking hebben op
VBI Winkelfonds NV, kunt u zich schriftelijk wen-
den tot de Directie van het Fonds.
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AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN
De AFM heeft op 25 januari 2006 aan Annexum
Beheer BV een doorlopende beheervergunning in de
zin van artikel 2:65 Wft verstrekt en deze staat daar-
mee onder continu toezicht van de AFM. VBI
Winkelfonds NV is per 21 augustus 2008 aangemeld
bij de AFM. 

ONDERDELEN VAN DIT PROSPECTUS
Onderstaande documenten, welke zijn opgenomen
in de Bijlagen, maken integraal onderdeel uit van dit
Prospectus: 
• Specifieke voorwaarden van elke Deeluitgifte;
• Statuten VBI Winkelfonds NV;
• Statuten Stichting Administratiekantoor VBI 

Winkelfonds NV;
• Administratievoorwaarden;
• Directieovereenkomst;
• Statuten van de Beheerder;
• Registratiedocument van de Beheerder.

Documenten behorende tot toekomstige Deeluitgiften
alsmede in de toekomst beschikbare documenten,
zoals (half)jaarberichten, maken bij publicatie integraal
onderdeel uit van het Prospectus. De lijst met door
Annexum Beheer BV beheerde beleggingsinstellingen
maakt onderdeel uit van dit Prospectus en kan worden
geraadpleegd via www.annexum.nl.

GEGEVENS BETREFFENDE VOORWAARDEN
EN WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

De voorwaarden

Dit Prospectus, inclusief bijlagen (waaronder begre-
pen de Statuten en de Administratievoorwaarden), 
vormen de Voorwaarden van het Fonds.
Certificaathouders dienen zich hiervan op de hoogte
te stellen. De Voorwaarden kunnen bij besluit van de 

Directie, na goedkeuring van de Aandeelhouders
indien wettelijk dan wel statutair noodzakelijk, 
worden gewijzigd conform het hierna bepaalde.

Voorstel tot wijziging

De Directie maakt een voorstel tot wijziging van de
Voorwaarden bekend in een advertentie in een lan-
delijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres
van iedere Certificaathouder alsmede op de website
www.annexum.nl. De Directie zal het voorstel tot wij-
ziging van de Voorwaarden toelichten op haar websi-
te. Gelijktijdig met de bekendmaking van het voor-
stel tot wijziging stelt de Directie de Autoriteit
Financiële Markten hiervan in kennis.

Wijziging van de voorwaarden

De Directie maakt de wijziging van de Voorwaarden
bekend in een advertentie in een landelijk verspreid
Nederlands dagblad of aan het adres van iedere
Certificaathouder alsmede op de website
www.annexum.nl. De Directie zal de wijziging van
de Voorwaarden toelichten op haar website.
Gelijktijdig met de bekendmaking van de wijziging
stelt de Directie de Autoriteit Financiële Markten
hiervan in kennis.

Driemaandstermijn

Indien door de wijziging van de Voorwaarden de
rechten of zekerheden van de Certificaathouders
worden verminderd, of lasten aan de
Certificaathouders worden opgelegd, of het beleg-
gingsbeleid van het Fonds wordt gewijzigd, wordt de
wijziging tegenover de Certificaathouders niet inge-
roepen voordat drie maanden zijn verstreken na de
bekendmaking. Binnen deze periode van drie maan-
den kunnen Certificaathouders onder de gebruikelij-
ke voorwaarden uittreden.
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ALGEMENE GEGEVENS FONDS
Naam VBI Winkelfonds NV
Adres Strawinskylaan 485 

(World Trade Center, G-Toren ), 
1077 XX, AMSTERDAM

Telefoon (020) 57 20 101
Fax (020) 57 20 102
Email info@annexum.nl
Website www.annexum.nl
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Oprichting VBI Winkelfonds NV is opgericht

per 5 september 2008.
Handelsregister VBI Winkelfonds NV is 

ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer
30245333.

Bankrekening Bankrekeningnummer 
24.31.37.281 t.n.v. VBI 
Winkelfonds NV bij Fortis Bank.

4.  Algemene gegevens
ALGEMENE GEGEVENS 
ADMINISTRATIEKANTOOR
Naam Stichting Administratiekantoor 

VBI Winkelfonds
Adres Strawinskylaan 485 

(World Trade Center, G-Toren ), 
1077 XX, AMSTERDAM

Telefoon (020) 57 20 101
Fax (020) 57 20 102
Email info@annexum.nl 
Website www.annexum.nl
Rechtsvorm Stichting
Oprichting Stichting Administratiekantoor 

VBI Winkelfonds is opgericht per
1 september 2008.

Handelsregister Stichting Administratiekantoor 
VBI Winkelfonds is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 30245489.

Certificaathouders A, B en C
(Beleggers)

Wieringerwaard 
Invest VII BV

Stichting Administratie-
kantoor VBI Winkelfonds

Annexum Invest BV

Annexum Beheer BVRaad van
Advies

VBI Winkelfonds NV Directie

Obligaties

Cumulatief prefente aandelen

Deeluitgifte A, B en C (100%) Gewone aandelen (50%)Gewone aandelen (50%)

100%

Vastgoed-
vennootschappen

100%
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Alle beleidsbepalers zijn getoetst door de Autoriteit
Financiële Markten op betrouwbaarheid en deskun-
digheid. Van bovengenoemde bestuurders zijn geen
relevante nevenfuncties te melden. Annexum Beheer
BV is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor-
houdend op de Strawinskylaan 485, 1077 XX te
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 34147030.
Op 25 januari 2006 is door de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) aan de Directie van het Fonds,
Annexum Beheer BV, een vergunning verleend om
beleggingsinstellingen op de markt te brengen en te
beheren. Een afschrift van de vergunning ligt ter
inzage bij Annexum Beheer BV en wordt aldaar op
verzoek van de Certificaathouders van VBI
Winkelfonds NV kosteloos verstrekt.
Annexum Beheer BV treedt op grond van haar Wft
vergunning tevens als beheerder/directie op van
Granietveste CV, Marmerveste CV, De Geelvinck CV,
Basaltveste CV, Vastgoed Fundament Fonds NV, 
De Planeet CV, Vastgoed MECC CV, Crystalveste CV,
Smaragdveste CV, Saffierveste CV, The Globe Den
Haag CV, Dutch Microfund NV, Maatschap
Landgoed ’t Loo, Maatschap Damsigt, Maatschap
Supermarktfonds IV, Maatschap Supermarktfonds V,
Maatschap Supermarktfonds VI, Gelderland
Winkelfonds CV, Vastgoed Cultuur Fonds,
Beleggingsmaatschappij Grondfonds I BV en Super
Winkel Fonds BV. Annexum Beheer verricht even-
eens beheer- en adviesactiviteiten voor Robeco
Structured Properties I Limited. Annexum Beheer
voert daarnaast de directie over European Hospitality
Properties N.V., waarin een internationale hotelpor-
tefeuille is ondergebracht. Het is aannemelijk dat de
Beheerder in de toekomst ook beheers- en directie-
activiteiten zal gaan uitvoeren ten behoeve van andere
beleggingsinstellingen/ onroerendgoedmaatschappijen. 

Ten kantore van Annexum Beheer BV zijn naast het
Prospectus van VBI Winkelfonds NV ook de prospec-
tussen van de overige fondsen aanwezig, waarvan zij
als beheerder/directie optreedt. Het registratiedocu-
ment van Annexum Beheer BV zoals bedoeld in 
artikel 4:48 van de Wft is opgenomen in bijlage G.
Voor eventuele klachten over de directievoering die-
nen Certificaathouders zich schriftelijk te wenden tot
de Directie onder vermelding van naam, adres en
woonplaats. De Directie  heeft een klachtenprocedure
ingevoerd in haar organisatie die waarborgt dat een
klacht adequaat en tijdig wordt behandeld.

5. Gegevens over de
beleidsbepalers

INITIATIEFNEMERS
VBI Winkelfonds NV is een initiatief van Annexum
Invest BV in samenwerking met Wieringerwaard
Invest VII BV. De initiatiefnemers beleggen mee met
een minimum belang van 12% in het eigen vermogen
van VBI Winkelfonds NV en zijn tevens aandeelhouder
(al dan niet via Gelieerde partijen) in de Vastgoed-
vennootschappen. Mede hierdoor bent u verzekerd
van hun langdurige betrokkenheid. Transacties tussen
Gelieerde partijen vinden plaats tegen marktconforme
voorwaarden.

DIRECTIE
Annexum Beheer BV

BESTUURDERS
De heer drs. H.W. Boissevain MRICS;
De heer drs. S.J. Hoenderop.
Daarnaast is de heer R.P. van Gool als beleidsbepaler
in de Directie aan te merken.

DESKUNDIGHEID EN 
BETROUWBAARHEID
De vennootschap werd aanvankelijk bestuurd door
Bakkenist & Emmens Management BV. De vennoot-
schap wordt na de directiewisseling van 25 novem-
ber 2009 bestuurd door Annexum Beheer BV (de
Directie). 

Met de statutenwijziging van 16 januari 2009 is de
naam van het Fonds gewijzigd van VBI Inflatiewinst
Fonds NV naar VBI Winkelfonds NV. Annexum
Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van
Annexum Invest B.V., 100% dochtermaatschappij
van Annexum Groep B.V. Alle gewone aandelen
Annexum Groep B.V. worden gehouden door
Stichting Administratiekantoor Annexum Groep. 
Voorgenoemde vennootschappen houden kantoor te
Amsterdam aan de Strawinskylaan 485 en zijn statu-
tair gevestigd te Amsterdam.

De Directie van VBI Winkelfonds NV wordt gevoerd
door Annexum Beheer BV, Annexum Beheer BV is
een 100% dochtermaatschappij van Annexum Invest
BV, 100% dochtermaatschappij van Annexum Groep
B.V. De directie van voorgenoemde vennootschappen
wordt op haar beurt gevormd door de heren.
H.W. Boissevain en de heer S.J. Hoenderop.
Daarnaast is de heer R.P. van Gool als beleidsbepaler
in de Directie aan te merken.
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Fonds

Granietveste CV

Marmerveste CV

De Geelvinck CV

Basaltveste CV

Casino Vastgoed Amsterdam CV

Vastgoed Fundament Fonds NV

• Aandeel A

• Aandeel B

• Aandeel C

De Planeet CV

Vastgoed MECC CV

Crystalveste CV

Smaragdveste CV

Saffierveste CV

European Hospitality Properties NV

The Globe Den Haag CV

Dutch Microfund

Oprichting

2001

2001

2001

2002

2003

2003

2004

2005

2005

2006

2006

2006

2007

2008

Exploitatie-
resultaat*

9,7%

6,7%

6,4%

8,9%

28,8%

5,7%

22,9%

21%

7,5%

7,7%

6,4%

5,2%

8%

8%

8,7%

8,7%

Type Belegging

Kantoren

Kantoren

Winkels / Kantoren

Kantoren

leisure (casino)**

Winkels / Kantoren

Winkels / Kantoren

Leisure / Kantoren

Winkels / Leisure 

Winkels

Kantoren

Hotels

Kantoor /Winkels /Leisure

Micro Financieringen

* Gem. enkelvoudig exploitatieresultaat vanaf oprichting tot en met 30 juni 2009 per jaar   

** Verkocht in juni 2007

Track record ANNEXUM

Totaalrendementen beëindigde winkelfondsen

FONDS LOOPTIJD PROSPECTUS REALISATIE
IN JAREN

Fortis Investments Supermarktfonds 

Maatschap Supermarktfonds II

Maatschap Supermarktfonds III

Het Vastgoed Winkelfonds BV

Supermarktfonds VII BV

Directe rendementen nog lopende winkelfondsen (waardeveranderingen vastgoed niet inbegrepen)

FONDS PROSPECTUS REALISATIE

Super Winkel Fonds BV

Nederlands-Duits Winkelfonds BV, obligatielening

German Retail Fund I BV, obligatielening tranche III

German Retail Fund I BV, obligatielening tranche II

German Retail Fund I BV, obligatielening tranche I

Gelderland Winkelfonds CV 

Maatschap Supermarktfonds VI 

Maatschap Supermarktfonds V 

Maatschap Supermarktfonds IV

10,3%

10,6%

12,2%

11,2%

10,5%

5,8%

6,5%

7,2%

7,2%

7,6%

6,6%

7,6%

6,8%

6,8%

7

7

7

4

3

25,5%

20,5%

20,8%

16,8%

13,8%

6,0%

6,5%

7,2%

7,2%

7,6%

8,6%

8,6%

8,3%

10,4%

Track record winkelfondsen Bakkenist & Emmens
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Er bestaan geen potentiële belangenconflicten tussen
VBI Winkelfonds NV en de eigen belangen van
Wieringerwaard Invest VII BV en haar bestuurders
of aandeelhouders. Ultimo 2008 beheerde
Wieringerwaard Invest VII BV een beleggingsporte-
feuille met 255 winkelunits, 149.000 m2 en met een
waarde van ongeveer € 252 miljoen.

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies van het Fonds bestaat uit de
heren F.H.J. van Kessel en B.J. Klein Entink. 

De heer F.H.J. van Kessel heeft namens
Wieringerwaard Invest VII BV zitting in de raad en
is tevens commissaris van deze vennootschap. Als
zelfstandig bouwkundig adviseur heeft hij ruim 30
jaar ervaring in de advisering bij aankoop en ontwik-
keling van (grootschalige) bouwprojecten. 

De heer drs. B.J. Klein Entink RA heeft namens
Annexum zitting in de raad en heeft ruime ervaring
opgedaan als accountant bij achtereenvolgens Arthur
Andersen en Deloitte Accountants BV met als speci-
alisme de structurering en jaarrekeningcontrole van
vastgoedbeleggingsfondsen. Vanaf 2008 is hij zelf-
standig werkzaam als consultant en financieel inte-
rim manager en is tevens mede-eigenaar van een
aantal modewinkels. 

De Raad van Advies zal nog worden uitgebreid met
één persoon, te kiezen vanuit de groep van toegetre-
den Certificaathouders. Uit de groep van toegetreden
Certificaathouders kunnen kandidaten zich voordra-
gen, waarna tijdens de eerste vergadering van
Certificaathouders bij meerderheid van stemmen
een kandidaat wordt gekozen.

ANNEXUM INVEST BV
Sinds haar oprichting in 2000 is Annexum Invest BV
initiatiefnemer geweest van viertien vastgoedfond-
sen, waarvan er inmiddels één is afgerond. Via haar
dochteronderneming Annexum Beheer BV heeft
Annexum Invest BV inmiddels ruim € 1,1 miljard
onder beheer. Annexum Invest BV heeft circa veertig
werknemers in dienst. Met Annexum Invest BV en
andere betrokken partijen zijn geen ‘nauwe banden’
of ‘Gelieerde partijen’ te noemen anders dan hierbo-
ven beschreven. Annexum Invest BV is statutair
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te
Strawinskylaan 485, 1077 XX te Amsterdam en inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel onder dos-
siernummer 33271596. De directie wordt gevormd
door de heren H.W. Boissevain en S.J. Hoenderop.
Het bestuur is getoetst door de Autoriteit Financiële
Markten op betrouwbaarheid en deskundigheid. Een
overzicht van gerealiseerde rendementen van winkel-
fondsen is hierboven opgenomen. 

Annexum Invest BV heeft per 10 november 2009 de
gewone aandelen VBI Winkelfonds NV overgeno-
men van Bakkenist & Emmens NV.

VBI Winkelfonds NV is een zelfstandige onderne-
ming en is geen andere verplichtingen aangegaan
dan in dit Prospectus staat beschreven. Er bestaan
geen potentiële belangenconflicten tussen VBI
Winkelfonds NV en de eigen belangen en/of plich-
ten van gelieerde vastgoedbeleggingsfondsen,
Wieringerwaard Invest VII BV, Annexum Beheer BV
en Annexum Invest BV en haar bestuurders of aan-
deelhouders. Indien er zich transacties voordoen met
Gelieerde partijen zullen deze onder marktconforme
voorwaarden geschieden.

WIERINGERWAARD INVEST VII BV
Wieringerwaard Invest VII BV is een sterke regiona-
le speler in het oosten van het land die zich gespecia-
liseerd heeft in de aan- en verkoop, het beleggen in
en het beheer van retailvastgoed en grondposities in
Nederland, Duitsland en Tsjechië. Voornoemde ven-
nootschap is opgericht op 22 oktober 1996.
Wieringerwaard Invest VII BV is statutair gevestigd
en kantoorhoudend te Druten, Kerkeland 9B en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 33285255. De directie wordt
gevormd door de heren A.J. Giesbers en P.F.M.L.
Hautvast middels eigen besloten vennootschappen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de websi-
te www.wieringerwaardinvest.nl. 

Simon Hoenderop en Huib Boissevain 

vormen de directie van Annexum 
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STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VBI WINKELFONDS
Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds is
statutair gevestigd en kantoorhoudend te
Amsterdam, Strawinskylaan 485  en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
30245489. Het bestuur van Stichting
Administratiekantoor VBI Winkelfonds wordt
gevormd door Vijverberg Trust BV, onderdeel van
Fortis Intertrust (Netherlands) BV. Het bestuur van
Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds valt
daarmee onder het bereik van de Wet toezicht trust-
kantoren. De beleidsbepalers bij Vijverberg Trust BV
zijn getoetst door de Autoriteit Financiële Markten
op betrouwbaarheid en deskundigheid. Vijverberg
Trust BV is gevestigd en kantoorhoudend te
Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 en ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel onder dossier-
nummer 33247484. 

OVERIGE BETROKKEN PARTIJEN
De Directie is te allen tijde gerechtigd de samenwer-
king met onderstaande partijen te verbreken en/of
met nieuwe partijen samenwerkingsverbanden aan
te gaan.

Accountant Fonds 

Deloitte Accountants BV
De heer drs. J. Holland RA (aangesloten bij Nivra)
Orlyplein 10
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam

Juridisch adviseur 

AKD Prinsen van Wijmen NV
Orlyplein 10
1043 DP AMSTERDAM

Notaris 

AKD Prinsen van Wijmen NV
Orlyplein 10
1043 DP AMSTERDAM

Fiscalist

RechtStaete Vastgoedadvocaten & Belastingadviseurs
Oranje Nassaulaan 14
1075 AN AMSTERDAM

Bankier

Fortis Bank Utrecht
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ALGEMEEN
VBI Winkelfonds NV wil het haar Certificaathouders
mogelijk maken op een fiscaal vriendelijke manier te
beleggen in ‘winkels waar de consument haar dage-
lijkse boodschappen doet’. Het Fonds is opgericht
met de status van een Vrijgestelde
Beleggingsinstelling (‘VBI’), waarmee het Fonds is
vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dividend-
belasting. Voorwaarde hiervoor is dat VBI
Winkelfonds NV niet direct vastgoed op de balans
heeft, maar via een tussenstap belegt door middel
van Effecten (bijvoorbeeld obligaties) die zijn uitge-
geven door de vennootschappen die de winkels in
eigendom hebben, de Vastgoedvennootschappen (tot
nu toe ND Winkels II BV en ND Winkels III BV). 

Voor een uitgebreide beschrijving van de
Vastgoedportefeuille van ND Winkels II BV en ND
Winkels III BV verwijzen wij u de website
www.annexum.nl en het aldaar geplaatste ‘fotoboek’.
Graag verwijzen wij naar de paragraaf ‘Selectie beleg-
gingen’ verderop in dit hoofdstuk waarin de selectie-
criteria worden beschreven. 

Voor de Certificaathouders geldt een beleggingshori-
zon van 7 tot maximaal 10 jaar. Dan besluit de
Directie tot het in gang zetten van het inkopen van
de bij die Deeluitgifte uitgegeven Certificaten. Het
Fonds zelf heeft een oneindige beleggingshorizon.

Het Fonds heeft de mogelijkheid externe financierin-
gen aan te trekken. Tot dusver zijn nog geen externe
financieringen aangetrokken. De condities en voor-
waarden met betrekking tot de eventuele externe
financieringen zijn nog niet bekend. De maximale
omvang van de beleggingen die met geleend geld
kunnen worden aangekocht, is in beginsel niet aan
een maximum verbonden. 

De Directie en/of Beheerder verklaart dat het Fonds
kan beleggen in aan de Beheerder of beleggings-
maatschappij Gelieerde partijen en dat het Fonds
direct of indirect kan beleggen in beleggingsinstellin-
gen, waaronder aan de Beheerder gelieerde beleg-
gingsinstellingen. In voorkomende gevallen worden
voorwaarden bekend gemaakt, waaronder verkoop of
inkoop van, alsmede terugbetaling op de rechten van
deelneming in de andere beleggingsinstelling plaats-
vindt. 

Indien het Fonds twintig procent of meer van het
beheerde vermogen direct of indirect belegt in een
andere beleggingsinstelling, dan worden het pros-
pectus, de laatst vastgestelde jaarrekening van de
beleggingsinstelling en voor zover van toepassing de
afspraken tussen de beleggingsinstelling en de ande-
re beleggingsinstelling over de verdeling van kosten
en aan wie het voordeel ten goede komt, opgenomen
op de website van de Beheerder. 

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is het behalen van een
aantrekkelijk rendement in combinatie met een rela-
tief laag risico als direct gevolg van de spreiding van
haar Kapitaal over meerdere Vastgoedvennoot-
schappen. Daarnaast beoogt het Fonds aan haar deel-
nemers, naast het vooraf vastgestelde vast cumulatief
preferent dividendrendement, een Winstpremie uit
te keren, zodat de inleg van deelnemers in het Fonds
inflatiebestendig kan worden genoemd.

Selectie beleggingen

De Vastgoedvennootschappen beleggen in beginsel
in verhuurde en geografisch verspreide
Vastgoedportefeuilles, bestaande uit voornamelijk
winkelcentra, solitaire supermarktpanden en solitai-
re winkels gespreid over meerdere landen binnen de
Euro-Zone. Het beleggen in kantoorobjecten wordt
vanwege het daaraan verbonden risicoprofiel verme-
den. De selectie van Vastgoedvennootschappen zal
geschieden op basis van onder andere verwachte sta-
biliteit, omvang en het streven naar inflatiebestendi-
ge kasstromen. 

Ter vermijding en/of beperking van niet-verrekenba-
re bronbelastingen in het Fonds door de gekozen fis-
cale structuur, zal hoofdzakelijk worden belegd in
schuldtitels van Vastgoedvennootschappen, zoals
obligatieleningen. In risicodragend vermogen van
Vastgoedvennootschappen, zoals aandelen, wordt
alleen belegd indien marktsituaties daartoe aanlei-
ding geven. 

Beleggingen in beursgenoteerde Effecten van
Vastgoedvennootschappen past binnen het beleg-
gingsbeleid. Vooralsnog zijn echter geen posities in
beursgenoteerde Effecten gepland. Voor beleggingen
in beursgenoteerde Effecten geldt dat zij binnen
gereglementeerde markten in de Euro-Zone dienen
plaats te hebben. 

6. Beleggingsbeleid 
VBI Winkelfonds
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Voorstellen van de Directie van het Fonds tot het
doen van investeringen, desinvesteringen of herbe-
leggingen zullen moeten passen binnen de in dit
Prospectus beschreven beleggingsdoelstelling.
Dergelijke voorstellen worden ter verkrijging van
advies voorgelegd aan de Raad van Advies, waarbij
de gevolgen van de voorgestelde transactie voor de
risicospreiding binnen het Fonds worden uiteenge-
zet. Een voorstel omvat onder andere de begrote
opbrengsten, beheerkosten en fiscale consequenties
van de betreffende belegging en een uitwerking van
de gevolgen voor de totale begrote opbrengsten en
beheerkosten van het Fonds voor een periode van
minimaal 3 jaar. Indien en voor zover van toepas-
sing, dienen renterisico’s, condities en voorwaarden
van aan te trekken externe financieringen ten behoe-
ve van de beleggingen in Effecten in bovengenoemd
voorstel te worden opgenomen. De Raad van Advies
dient voorstellen met betrekking tot beleggingen in
gelieerde beleggingsinstellingen of gelieerde
Vastgoedvennootschappen voor gezien te tekenen. 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
Raad van Advies. Mede gezien het open-end karakter
van het Fonds, behoudt de Directie van het Fonds
zich uitdrukkelijk het recht voor een deel van de
beschikbare middelen in liquide vorm aan te hou-
den, waaronder (termijn)deposito’s. Ook marktom-
standigheden kunnen de Directie aanleiding geven
tot het aanhouden van liquide middelen.

RESTRICTIES BELEGGINGEN

Om de doelstelling van het Fonds te kunnen verwe-
zenlijken zal de opbrengst van elke Deeluitgifte
Certificaten door het Fonds worden belegd in
Effecten uitgegeven door Vastgoedvennootschappen.
Effecten dienen te voldoen aan het bepaalde in arti-
kel 1:1 van de Wft. Onder dit begrip valt onder ande-
re verhandelbare obligaties, aandelen of soortgelijke
waardepapieren, al dan niet beursgenoteerd. De
opbrengsten uit beleggingen worden in beginsel uit-
gekeerd en niet herbelegd, tenzij herbelegging in het
belang is van het Fonds. De Raad van Advies dient in
te stemmen met een eventuele herbelegging. 

In verband met eisen uit hoofde van de VBI-status
van het Fonds, kan niet rechtstreeks worden belegd
in Nederlands vastgoed. Door de status van VBI zijn
geen formele voorwaarden of restricties met betrek-
king tot financiering met vreemd vermogen van toe-
passing. 

De VBI-status van het Fonds brengt met zich mee
dat ingehouden bronbelastingen (waaronder divi-
dendbelasting) op ontvangen uitkeringen door het
Fonds niet kunnen worden verrekend. Bij de selectie
van beleggingen in Effecten wordt hiermee rekening
gehouden. 
De beleggingsrestricties kunnen in beginsel niet
worden gewijzigd, tenzij wijziging in het belang is
van het Fonds. De Raad van Advies dient in te stem-
men met een eventuele wijziging van beleggingsres-
tricties.

OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

De opbrengsten van het Fonds kunnen als volgt wor-
den samengevat:

1. Periodieke opbrengsten uit Effecten, zoals bij
voorbeeld rentecoupons of dividendopbrengsten;
2. Indexatie opbrengsten uit Effecten, zoals waarde
stijgingen van Effecten of eenmalige uitkeringen 
bij aflossing aan het Fonds (aflossing boven pari);
3. Eenmalige vergoedingen, zoals structurerings
vergoedingen, afsluitprovisies en/of marketingver
goedingen etc. 

Bij de selectie van beleggingen zal met betrekking tot
de periodieke opbrengsten worden gestreefd naar
opbrengsten die naar verwachting minimaal 1%
hoger liggen dan het vooraf vastgestelde vast cumu-
latief preferent dividendrendement behorende bij
een Deeluitgifte Certificaten. Hierdoor is het Fonds
in staat de jaarlijkse fondskosten blijvend te voldoen.
De voorwaarden en condities met betrekking tot
indexatie opbrengsten uit Effecten zullen minimaal
gelijkwaardig zijn aan de Specifieke voorwaarden
omtrent de Winstpremie op de inleg behorende bij
een Deeluitgifte. Voor een overzicht van kosten en
vergoedingen wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

ACTIVITEITEN

Operationele activiteiten

De activiteiten van het Fonds bestaan uit het uitvoe-
ren van het beleggingsbeleid door het beheren van
haar effectenportefeuille en het ter financiering hier-
van aantrekken van Kapitaal of externe financiering,
alsmede het periodiek uitkeren van het cumulatief
preferent dividendrendement en het inkopen van
Certificaten. Dit in overeenstemming met haar
beleggingsdoelstellingen en met inachtneming van
het beginsel van risicospreiding.



19

ANNEXUM

Financieringsactiviteiten

De beleggingen van het Fonds worden met Kapitaal
en eventueel met vreemd vermogen gefinancierd. Bij
het aantrekken van externe financiering dient de
Directie zowel de rentelasten als de renterisico’s zo
veel mogelijk te beperken. De financier verkrijgt
mogelijkerwijs een pandrecht op de beleggingen van
het Fonds of een deel hiervan. Het gevolg hiervan is
dat de financier de mogelijkheid heeft om de door
haar gefinancierde Effecten in het openbaar te verko-
pen indien het Fonds haar verplichtingen jegens de
Financier niet nakomt.

Directievoering & Beheer

De Directie van het Fonds wordt gevoerd door
Annexum Beheer BV. De Directieovereenkomst,
waarin de taken en bevoegdheden van de Directie
nader zijn omschreven, is verderop in dit Prospectus
onder bijlage G opgenomen. Hierin is ondermeer
bepaald dat de Directie haar taken in haar hoedanig-
heid van directeur naar beste vermogen en in over-
eenstemming met alle daaraan te stellen wettelijke
eisen zal uitvoeren en zich daarbij zal laten leiden
door de belangen van de Aandeelhouders en
Certificaathouders van VBI Winkelfonds NV. 

De Directie zal, voor zover in de Directieovereen-
komst en in de Statuten niet anders is bepaald,
bevoegd zijn om namens VBI Winkelfonds NV voor
haar rekening en risico al datgene te doen en al die
handelingen te verrichten, die nuttig, nodig of wen-
selijk zijn voor de uitvoering van haar taken. Het
staat de Directie vrij de uitvoering van de taken die
op grond van de Directieovereenkomst aan haar zijn
opgedragen aan een ander uit te besteden.

Samengevat draagt de Directie zorg voor de operatio-
nele en financieringsactiviteiten van het Fonds, waar-
onder het toezien op en het meewerken aan de reali-

satie van de doelstellingen van het Fonds, het voeren
van de administratie, het zorgdragen voor de verslag-
legging richting de beleggers en de toezichthouden-
de autoriteiten en het zorgdragen voor de financie-
ring door het aantrekken van Kapitaal en eventueel
externe financiering.

Raad van Advies

Bij oprichting van het Fonds is een Raad van Advies
ingesteld. De Raad van Advies heeft als taak de
Directie van het Fonds adviezen te geven met betrek-
king tot voorstellen tot (des)investering of herbeleg-
ging in Vastgoedvennootschappen. De Raad van
Advies heeft behoudens deze taak geen wettelijke of
statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Indien de Raad van Advies niet tot een eensluidend
advies kan komen, dan onthoudt zij zich van advies
aan de Directie. 

De Raad van Advies zal bestaan uit drie personen.
Namens de Initiatiefnemers Annexum Invest BV en
Wieringerwaard Invest VII BV hebben respectieve-
lijk de heren F.H.J. van Kessel en B.J. Klein Entink
zitting genomen in deze Raad. Tijdens de eerste ver-
gadering van Certificaathouders zal uit het midden
van de Certificaathouders een derde persoon worden
aangewezen. Zie voor meer informatie over de Raad
van Advies hoofdstuk ‘Beleidsbepalers’.

Deeluitgifte certificaten

Deeluitgiften van Certificaten zullen worden ver-
zorgd door VBI Winkelfonds NV. Voor de plaatsing
kan zij Annexum Beheer BV inschakelen. Annexum
Beheer BV heeft een vergunning als bedoeld in arti-
kel 2:65  Wft en is daarmee bevoegd emissies te ver-
zorgen. Annexum Beheer BV schrijft haar cliënten-
bestand aan, verwerkt de inschrijvingen en ziet toe
op de kapitaalstortingen. Voor toekomstige
Deeluitgiftes van Certificaten wordt de Uitgifteprijs
vastgesteld door de Directie, inclusief 3% emissie-
kosten. Deze opslag komt ten gunste van Annexum
Beheer BV als vergoeding voor de bovengenoemde
werkzaamheden. Zie verder hoofdstuk 9 ‘Certificaten
en de daaraan verbonden rechten’ onder
‘Overdracht, inkoop en uitgifte van Certificaten’. 

Van Deeluitgifte A zijn 343 Certificaten geplaatst.
Van Deeluitgifte B zijn 608 Certificaten geplaatst. De
specifieke voorwaarden van Deeluitgifte A en B zijn
opgenomen in de bijlagen. De gewone aandeelhou-
ders hebben € 645.000 gestort. Daarmee is € 5,4 mil-
joen van de totale beoogde fondsomvang van € 10
miljoen geplaatst. 
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De kosten van beleggingen en algemene fondskos-
ten zijn hieronder toegelicht. In lijn met de eisen
vanuit de Wft, wordt een overzicht gegeven van de
verwachte totale kosten, inclusief de Total Expense
Ratio (‘TER’). Alle in dit hoofdstuk opgenomen 
kosten en vergoedingen worden aan het Fonds in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

KOSTEN VAN BELEGGINGEN

Vergoedingen voor directievoering en beheer

Het Fonds wordt bestuurd door Annexum Beheer
BV. Zij brengt ter vergoeding van haar werkzaamhe-
den een directievergoeding in rekening van 2,5 pro-
mille per kwartaal exclusief omzetbelasting over de
balanswaarde van de Effecten inclusief liquide 
middelen met een minimum van € 50.000 per jaar 
(€ 59.500 per jaar inclusief 19% omzetbelasting). 
De balanswaarde van de Effecten wordt bepaald met
inachtneming van de in hoofdstuk 11 van dit
Prospectus beschreven waarderingsgrondslagen,
zoals deze in de jaarrekening van het Fonds worden
toegepast. De directievergoeding wordt elk kwartaal
voldaan en hiertoe wordt de balanswaarde per de 
eerste dag van elk kwartaal bepaald.

Rente externe financiering

Beleggingen kunnen (deels) worden gefinancierd
met externe financieringen. Het financieringsbeleid
is erop gericht zowel de rentelasten als de renterisico’s
zo veel mogelijk te beperken. Hierbij kunnen exter-
ne financieringen worden afgesloten met verschil-
lende rentevast perioden. Thans is nog niet voorzien
in het aantrekken van externe financieringen.
Derhalve zijn condities, voorwaarden en rentelasten
nog niet bekend.

Selectie- en transactiekosten

De selectie- en aankoopkosten van nieuw te verwer-
ven Effecten in Vastgoedvennootschappen komen
ten laste van de verkrijgingsprijs. Verkoopkosten
komen ten laste van de vervreemdingsprijs van
Effecten. Naar verwachting zullen de selectie- en
aankoopkosten maximaal 2% bedragen van de 
nominale omvang van de transactie. De verkoopkosten
bedragen maximaal 1% van de omvang van de trans-
actie.

7. Kosten en vergoedingen
ALGEMENE FONDSKOSTEN
Vergoedingen voor directievoering en beheer
Onder de algemene en overige kosten worden de vol-
gende kosten begrepen: accountantskosten, kosten
toezichthoudende instanties, vergoeding Raad van
Advies en overige kosten. In de algemene en overige
kosten wordt rekening gehouden met de ontwikkeling
van het prijspeil.

Accountantskosten
De accountantskosten zijn bij aanvang van het Fonds
geschat op circa € 5.500 per jaar inclusief 19%
omzetbelasting.

Kosten toezichthoudende instanties
De kosten voor toezichthoudende instanties, zoals de
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche
Bank zijn geschat op circa € 7.500 per jaar.

Vergoeding Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies ontvangen voor
hun werkzaamheden een vergoeding van € 1.500 
per jaar. Totaal komt de vergoeding daarmee uit op 
€ 4.500 per jaar.

Overige kosten
Onder de overige kosten vallen verder kosten voor
vergaderingen, porti en drukwerk, Kamer van
Koophandel, bestuursaansprakelijkheidsverzekerin-
gen en fiscaal en juridisch advies. Verder is een post
voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Totaal
bedraagt de post overige kosten naar verwachting
€ 6.000 per jaar inclusief 19% omzetbelasting.

Andere kosten

Oprichtingskosten
De kosten van oprichting van het Fonds en de struc-
turering en plaatsing van de diverse Deeluitgiften,
onder andere structurerings-, adviseurs- en marke-
tingkosten, worden doorbelast aan het Fonds op
basis van facturen dan wel op basis van onderbouw-
de kostencalculaties. De kosten zullen maximaal 4%
(inclusief omzetbelasting) bedragen van de voorlopig
verwachte omvang van het Fonds ad. circa € 10 mil-
joen, te realiseren in meerdere Deeluitgiftes. 

Kosten bij toe- en uittreding (emissiekosten)
Toekomstige uitgifte van Certificaten vindt plaats
tegen ten minste de alsdan geldende Intrinsieke
waarde Certificaat vermeerderd met 3% emissiekos-
ten. Het Fonds kan ook Certificaten inkopen tegen
de alsdan geldende Uitstapprijs van een Certificaat,
inclusief een afslag van 3% van de inleg op een
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De kosten worden gerelateerd aan de gemiddelde
omvang van het Kapitaal van het Fonds. De TER 
wordt jaarlijks vermeld in de jaarrekening. Op basis
van de tabel met totale kosten bedraagt de TER over
een looptijd van 10 jaar, 1,85%.

Totale kosten

Totaal eenmalige kosten

Oprichtingskosten

Selectie- en aankoopkosten

Totaal jaarlijkse kosten (10 jaar)

gem. per jaar totaal

Directievergoeding

Accountantskosten

Kosten Toezicht

Vergoeding Raad van Advies

Overige kosten

Rente externe financiering

Totaal eenmalige en jaarlijkse kosten

Total Expense Ratio

400.000

200.000

600.000 

1.190.000

60.916

83.068

49.841

66.454

-

1.450.279

2.050.279

1,85%

€

€

€

€

€

€

119.000

6.092 

8.307

4.984 

6.645

-

¤¤ ¤¤  

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Certificaat wegens te maken kosten met een mini-
mum van € 100 (exclusief omzetbelasting). Deze ver-
goeding wordt door de toe- danwel uittreder gedra-
gen. Voor de bepaling van de Intrinsieke waarde
Certificaat, Uitstapprijs of Inkoopprijs van een
Certificaat wordt verwezen naar hoofdstuk 9,
‘Certificaten en de daaraan verbonden rechten’.

TOTALE KOSTEN & TOTAL EXPENSE RATIO
(‘TER’)
In de tabel is een overzicht opgenomen van kosten
die aan het Fonds in rekening zullen worden
gebracht bij een beleggingshorizon van 10 jaar en
een fondsomvang van € 10 miljoen. 

De Total Expense Ratio (‘TER’) heeft tot doel het kos-
ten niveau op eenvoudige en vergelijkbare wijze
inzichtelijk te maken. Onder de totale kosten worden
begrepen de algemene bedrijfslasten, bestaande uit
de directievergoeding en de algemene, overige kos-
ten en oprichtingskosten. De transactiekosten, acqui-
sitievergoeding en de rente kosten worden buiten
beschouwing gelaten, evenals de emissiekosten. 
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De Cumulatief preferente aandelen zijn gecertifi-
ceerd door deze ten titel van beheer te plaatsen bij
Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds
(het Administratiekantoor) dat voor elk door haar in
eigendom verkregen Aandeel één Certificaat toekent.
Voor de precieze voorwaarden van de certificering
wordt verwezen naar de Administratievoorwaarden.
De Certificaten zijn/worden geplaatst bij particuliere
en institutionele beleggers. Daarnaast zullen
Wieringerwaard Invest VII BV en Annexum Invest
BV op 50/50 basis in het Fonds deelnemen met
Gewone aandelen. 

De Certificaten geven recht op een jaarlijks dividen-
drendement van een vastgesteld percentage op de
inleg en gehele of gedeeltelijke indexatie van de inleg
op basis van het CPI-prijsindexcijfer (de
Winstpremie).

Het verwachte totale eigen vermogen van het Fonds
bedraagt voorlopig naar verwachting maximaal € 10
miljoen, te realiseren door plaatsing van Gewone
aandelen (circa 12%) en Certificaten (circa 88%) in
meerdere Deeluitgiftes. De nominale waarde per
Gewoon aandeel of Certificaat bedraagt € 50. Het
bedrag aan te storten agio op Gewone aandelen
bedraagt € 450. Het op Cumulatief preferente aande-
len te storten agio is afhankelijk van de inleg per
Certificaat en is opgenomen als onderdeel van de
Specifieke voorwaarden behorende tot een
Deeluitgifte. Door te werken met een lager te storten
agio voor Gewone aandelen ten opzichte van
Cumulatief preferente aandelen, wordt gerealiseerd
dat Gewone aandeelhouders ongeveer 58% van het
totale nominale aandelenkapitaal en het daaraan
gekoppelde stemrecht in de vennootschap in bezit
hebben.

Bij elke Deeluitgifte Certificaten worden Gewone
aandelen bijgeplaatst en volgestort door
Wieringerwaard Invest VII BV en Annexum Invest
BV op 50/50 basis, zodat de verhouding gestorte
bedragen op Gewone aandelen/Cumulatief preferen-
te aandelen in het eigen vermogen na elke
Deeluitgifte uitkomt op circa 12/88. 

8. Certificaten en de daaraan 
verbonden rechten

OVERDRACHT, INKOOP EN UITGIFTE VAN
CERTIFICATEN

Overdracht
Een belangrijk praktisch voordeel van het houden
van Certificaten in plaats van aandelen is dat de over-
dracht van de Certificaten bij onderhandse akte kan
geschieden. Hierdoor zijn de kosten voor een over-
dracht aanzienlijk lager dan indien men rechtstreeks
als Aandeelhouder belegt. Hierdoor wordt de verhan-
delbaarheid vergroot. Voor een beoogde overdracht
van de Certificaten dient contact te worden opgeno-
men met de Directie van het Fonds. De Directie dient
toestemming te verlenen voor een overdracht. Tevens
zal de Directie het Administratiekantoor verzoeken
zorg te dragen voor aantekening in het certificatenre-
gister. De kosten voor overdracht van de Certificaten
van aandelen bestaan uit de begeleidings- en admini-
stratiekosten die de Directie in rekening brengt. Deze
kosten bedragen € 100 (exclusief omzetbelasting) per
transactie. Voor de Certificaten zal geen notering
worden aangevraagd op een gereglementeerde markt. 

Annexum Beheer BV kan bemiddelen bij de verkoop
van een Certificaat en zal op ‘best effort’-basis een
interne markt in stand houden. Verzoeken tot aan- of
verkoop worden opgenomen in respectievelijk het
vraag- en aanbodboek. Annexum Beheer BV zal zich
inspannen om de in het vraag- en aanbodboek opge-
nomen verzoeken nader tot elkaar te brengen. 

De Certificaathouder kan een verzoek tot bemidde-
ling bij Annexum Beheer BV indienen. Hiervoor
worden bij koper en verkoper aanvullende bemidde-
lings- of advieskosten in rekening gebracht ten bedra-
ge van 3% van de transactieprijs. De transactieprijs
van de Certificaten wordt in overleg met verkoper en
koper bepaald.

Inkoop van Certificaten
Inkoop op initiatief van de Certificaathouder 
(uitstappen)
Het Fonds heeft een zogenaamd ‘open-end’ karakter,
hetgeen inhoudt dat het Fonds op verzoek van de
Certificaathouders eigen Certificaten zal inkopen.
Inkoop vindt jaarlijks plaats op 1 maart (voor het
eerst op 1 maart 2010) tegen de Uitstapprijs van een
Certificaat per 31 december van het voorafgaande jaar
(de Peildatum). Een verzoek tot inkoop dient uiterlijk 
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Ten behoeve van de inkoop van Certificaten wordt de
Uitstapprijs per Certificaat jaarlijks vastgesteld naar
de stand van 31 december van het desbetreffende
jaar. Deze waarde wordt gepubliceerd op de website
www.annexum.nl.

De Directie verklaart dat in het Fonds in beginsel
voldoende waarborgen aanwezig zijn om ten tijde
van het inkoopmoment voldoende liquiditeiten
beschikbaar te hebben conform art. 109 Besluit 
prudentiële regels Wft, zoals vereist in artikel 3:63
Wft, met inachtneming van het hierna bepaalde met
betrekking tot opschorting. 

De Directie is bevoegd om de inkoop van Certificaten
geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten indien
zij van mening is dat door de inkoop: 

• de continuïteit van het Fonds in gevaar zou 
kunnen komen;

• de belangen van de meerderheid van de 
Certificaathouders onevenredig geschaad zouden 
worden;

• de wettelijke en statutaire beperkingen die gesteld
worden aan de inkoop van Certificaten worden 
overschreden.

Een situatie van opschorting kan zich voordoen
indien onverwachts een groot percentage Certificaten
aan het Fonds ter inkoop wordt aangeboden. 
De Directie zal de Certificaathouders in die situatie 
tijdig mededelen wanneer de inkoop geheel of
gedeeltelijk weer kan plaatsvinden.

Staffeltabel

Rentestijging NL

staatslening 10 jaar

< 0,25%

0,25%- < 0,50%

0,50% - < 0,75%

0,75% - < 1,00%

1,00% - < 1,25%

1,25% - < 1,50%

1,50% - > 1,50%

Renteafslag

0,00%

1,75%

3,50%

5,25%

7,00%

8,75%

10,50%

twee maanden voor de Uitstapdatum schriftelijk aan
de Directie te worden gemeld onder opgaaf van het
aantal in te kopen Certificaten. De Uitstapprijs van
een Certificaat, behorende tot een Deeluitgifte
Certificaten, wordt bepaald door: 

• de inleg op het Certificaat;
• vermeerderd met, indien en voor zover van 

toepassing, niet uitgekeerde cumulatief preferent 
dividend op het Certificaat, tezamen gemaximeerd
tot de Intrinsieke waarde Certificaat;

• verminderd met een renteafslag van de inleg, 
indien de rente op 10-jarige Nederlandse staats
obligaties per Peildatum hoger is dan op de 
emissiedatum van het betreffende Certificaat. 
De renteafslag wordt in rekening gebracht ter 
compensatie van de hogere kosten van herfinan-
ciering voor het Fonds en wordt berekend aan de 
hand van de volgende staffeltabel: 

• verminderd met een afslag van 3% van de inleg 
op het Certificaat wegens te maken kosten met 
een minimum van € 100 (exclusief omzetbelasting). 

In geval van inkopen van Certificaten door het Fonds
op initiatief van Certificaathouders, wordt geen
Winstpremie toegekend. 

De bepaling van de Uitstapprijs kan worden toege-
licht aan de hand van onderstaande voorbeeldbereke-
ning, waarbij wordt uitgegaan dat de uitkering van
het cumulatief preferent dividend heeft plaats-
gevonden en de rente op NL-staatslening 10 jaar 
met 0,50% (50 basispunten) is gestegen:

Voorbeeldberekening 
Uitstapprijs per 1 maart

Inleg op Certificaat

Niet uitgekeerde

cumulatief preferent dividend

Renteafslag indien rente

NL-staatslening 10 jaar met

0,50% is gestegen

Afslag 3% wegens te maken

kosten inclusief 19% BTW

Uitstapprijs

5.000

-

- 175

- 179

4.646

€

€

€

€

€
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Inkoop op initiatief van het Fonds
Na een periode van 7 tot maximaal 10 jaar van een
Deeluitgifte besluit de Directie middels een directie-
besluit tot het in gang zetten van het inkopen van 
de tot die Deeluitgifte behorende Certificaten. 
Een voorstel hiertoe wordt ter verkrijging van advies
voorgelegd aan de Raad van Advies, waarbij het
voorstel ingaat op aspecten als verwacht tijdspad van
inkoop en verwachte Inkoopprijs. De Inkoopprijs van
een Certificaat wordt daarbij bepaald als de som van:

• de inleg op het Certificaat, vermeerderd met, 
indien en voor zover van toepassing, niet 
uitgekeerde cumulatief preferent dividend op het
Certificaat, tezamen gemaximeerd tot de 
Intrinsieke waarde Certificaat;

• Winstpremie voor de periode van emissie tot en 
met de datum van inkoop door het Fonds, een en
ander conform de Specifieke voorwaarden van de
Deeluitgifte waartoe het Certificaat behoort. 

De bepaling van de Inkoopprijs kan worden toege-
licht aan de hand van onderstaande voorbeeldbere-
kening toegespitst op Deeluitgifte C, waarbij wordt
uitgegaan dat de uitkering van 7,25% cumulatief
preferent dividend heeft plaatsgevonden en de
gemiddelde jaarlijkse inflatie 2,5% was over een
periode van 10 jaar:

Foutieve Uitstapprijs, Inkoopprijs of Intrinsieke
waarde Certificaat
Indien achteraf wordt vastgesteld dat een foutieve
bepaling van de Uitstapprijs, Inkoopprijs of
Intrinsieke waarde Certificaat heeft plaatsgevonden,
waardoor Certificaathouders tegen een onjuiste prijs
zijn uitgestapt, zal het Fonds de betreffende
Certificaathouders compenseren voor zover benade-
ling heeft plaatsgevonden en de correctie meer dan
0,25% bedraagt. Alle betrokken Certificaathouders
ontvangen hiertoe een overzicht. De Directie zal
hiervan terstond melding maken op der website
www.annexum.nl. 
De nieuw te bepalen Uitstapprijs, Inkoopprijs of
Intrinsieke waarde Certificaat zal worden gecontro-

leerd door een door de Directie aan te wijzen externe
deskundige. Het verslag van deze externe deskundi-
ge ligt voor de Certificaathouders ter inzage ten kan-
tore van de Directie.

Uitgifte
Deeluitgifte van Certificaten vindt plaats tegen hun
inleg vermeerderd met een opslag van 3% voor
emissiekosten. Voor de uitgifte van extra Certificaten
binnen een Deeluitgifte is toestemming van de alge-
mene vergadering van aandeelhouders vereist en
kan enkel plaatsvinden binnen de inschrijfperiode
van de betreffende Deeluitgifte. Er is geen voor-
keursrecht van toepassing bij een Deeluitgifte of
extra Certificaten binnen een Deeluitgifte. Houders
van Certificaten hebben een pro rata parte recht op
bezittingen van en uitkeringen uit het Fonds. Er is
geen sprake van senioriteit tussen Deeluitgiften van
Certificaten. Certificaten worden slechts toegekend
wanneer de nettoprijs binnen de vastgestelde termij-
nen in het vermogen van het Fonds is gestort.

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Jaarlijks vindt de aandeelhoudersvergadering van
VBI Winkelfonds NV plaats (de Vergadering). In de
Vergadering komen onder meer de volgende zaken
aan de orde:

• het verslag van de Directie over de gang van 
zaken van het laatst verstreken boekjaar;

• de balans van het Fonds, alsmede de winst- en 
verliesrekening met toelichting over dat boekjaar; 

• décharge aan de Directie;
• presentatie van de begroting voor het volgende 

boekjaar;
• onderwerpen, waarover als gevolg van de Statuten

van het Fonds een besluit van de Vergadering 
vereist is. 

Conform de verdeling van de nominale waarde van
alle Gewone aandelen en gecertificeerde Cumulatief
preferente aandelen in het Fonds (circa 58/42), bezit-
ten de houders van Gewone aandelen een meerder-
heid van stemmen in de Vergadering. Conform de
Statuten van het Fonds is voor belangwekkende
zaken, zoals wijzigingen van Statuten en het benoemen
of ontslaan van de Directie, een meerderheid van 2/3
van alle aandelen benodigd in de Vergadering. 

De Certificaathouders kunnen het stemrecht van de
aan hun Certificaten verbonden aandelen opvragen
en de Vergadering bijwonen. Hiertoe worden zij ten
minste veertien dagen voor de aanvang van de
Vergadering door de Directie/Administratiekantoor
schriftelijk uitgenodigd. Tevens wordt de uitnodiging
geplaatst op de website van de Beheerder,
www.annexum.nl. 

Voorbeeldberekening Uitstapprijs 
per 1 maart

Inleg op Certificaat

Niet uitgekeerde 7,25%

cumulatief preferent dividend

Inflatiepremie o.b.v. CPI

prijsindex cijfer (2,5% per jaar)

Inkoopprijs

5.000

-

700

5.700

€

€

€

€
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VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS
Het Administratiekantoor houdt alle Cumulatief pre-
ferente aandelen in het Fonds en oefent het daaraan
gekoppelde stemrecht uit. Conform de
Administratievoorwaarden bezitten
Certificaathouders stemrecht in de vergadering van
Certificaathouders naar rato van het door een ieder
gehouden belang. Voor de precieze voorwaarden ver-
wijzen wij naar de Statuten van het Fonds en de
Administratievoorwaarden. 
Vergaderingen van Certificaathouders worden
gehouden indien ingevolge de statuten van het
Administratiekantoor of Administratievoorwaarden
door de vergadering van Certificaathouders een
besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls
het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het
bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van
een zodanig aantal Certificaathouders als één tiende
gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van
de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, ver-
plicht een vergadering van Certificaathouders bijeen
te roepen. De bijeenroeping van een vergadering van
Certificaathouders geschiedt schriftelijk onder
opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een
termijn van ten minste tien dagen. Elk Certificaat
geeft recht op het uitbrengen van een stem.

De Certificaathouders zijn altijd bevoegd de
Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voe-
ren. Het stemrecht en alle overige zeggenschaps-
rechten die zijn verbonden aan de in administratie
gehouden aandelen worden door het
Administratiekantoor naar eigen inzicht uitgeoefend.
Het Administratiekantoor zal aan iedere
Certificaathouder, die binnen een door het bestuur te
bepalen termijn schriftelijk aan het
Administratiekantoor zijn voornemen kenbaar heeft
gemaakt om een Vergadering van het Fonds bij te
wonen, volmacht verlenen om ter vergadering het
stemrecht uit te oefenen op de aandelen, waarvan de
Certificaathouder de Certificaten houdt. Het bestuur
van het Administratiekantoor kan nadere voorschrif-
ten stellen aan het verlenen van volmacht.
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BEËINDIGING VAN EEN
TRANCHE/DEELUITGIFTE
Een besluit tot beëindiging van een Tranche of
Deeluitgifte wordt genomen krachtens besluit van
de Directie, waarbij wordt belast met de inkoop van
de tot die Deeluitgifte behorende Certificaten. 

De Directie gaat over tot de verkoop of herfinancie-
ring van een deel van de beleggingen van het Fonds
en zal vervolgens overgaan tot inkoop van de uit-
staande Certificaten behorende tot de Deeluitgifte.
Bij het inkopen van Certificaten worden, een en
ander conform de Specifieke voorwaarden behoren-
de tot de Deeluitgifte, achtereenvolgens uitgekeerd: 

• niet uitgekeerd cumulatief preferent dividend op 
een Certificaat (indien en voor zover van toepassing);

• de inleg op een Certificaat;
• Winstpremie voor de periode van emissie tot en 

met de datum van inkoop door het Fonds, een en
ander conform de Specifieke voorwaarden van de
Deeluitgifte waartoe het Certificaat behoort. 

Vervolgens kan de Directie overgaan tot inkoop van
Gewone aandelen, waarbij de oorspronkelijke ver-
houding van gestorte bedragen op Gewone aandelen
(12%) en Cumulatief preferente aandelen (88%) in
het Kapitaal van het Fonds in acht wordt genomen.

BEËINDIGING VAN HET FONDS
Een besluit tot beëindiging van het Fonds wordt
genomen krachtens besluit van de Vergadering waar-
bij de Directie wordt belast met de vereffening van
de zaken van het Fonds. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de Statuten voor 
zover mogelijk van kracht. Op de vereffening zijn de
bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. 
De Directie vereffent alle bezittingen en schulden
van het Fonds en zal vervolgens overgaan tot inkoop
van alle nog uitstaande Certificaten (zie paragraaf
‘Beëindiging van een Tranche/Deeluitgifte’). 
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Hetgeen na voldoening van de schulden van het
Fonds en het inkopen van de Certificaten is overge-
bleven, komt toe aan de houders van de Gewone
aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van ieders aandelen.

DEELNEMEN
U kunt deelnemen aan een Deeluitgifte in VBI
Winkelfonds NV door de inschrijving op Certificaten
van Cumulatief preferente aandelen. Na inschrijving
ontvangt u bericht over toe- of afwijzing. Toewijzing
zal plaatsvinden op basis van volgorde van binnen-
komst van de inschrijfformulieren. Inschrijvingen
die binnenkomen nadat de emissie is voltekend, zul-
len worden afgewezen. Een toewijzingsbericht zal
vergezeld gaan met de vermelding van de stortings-
datum en betalingsinstructies. Na storting ontvan-
gen de Certificaathouders een deelnamebevestiging.
De stortingsdatum zal tijdig (minimaal één week van 

te voren) schriftelijk worden medegedeeld aan de
Certificaathouders. De Directie behoudt zich het
recht voor een emissie en/of plaatsing uit te stellen
of volledig te annuleren (bijvoorbeeld wanneer een
emissie niet is voltekend) of inschrijvingen zonder
opgaaf van reden te weigeren. Eventueel reeds ont-
vangen stortingen zullen zonder inhouding van kosten
worden gestorneerd op het bankrekeningnummer
waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. 
Uitkeringen uit het Fonds worden bijgeschreven op
het bankrekeningnummer, zoals opgegeven bij
inschrijving. Verzoeken tot wijziging van een bank-
rekeningnummer dienen tijdig en schriftelijk te wor-
den ingediend bij de Beheerder van het Fonds.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Bij inschrijvingen op Certificaten in VBI
Winkelfonds NV worden persoonsgegevens ver-
strekt, zoals naam, adres, woonplaats en geboorteda-
tum. Deze gegevens zullen worden verwerkt en
gebruikt in het kader van de investering door de
Certificaathouders in VBI Winkelfonds NV en voor
marketingdoeleinden ten behoeve van producten van
de initiatiefnemer Annexum Invest BV en/of aan
deze gelieerde entiteiten. Indien u bezwaar heeft
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden, kunt u daartegen te allen tijde
schriftelijk bezwaar aantekenen bij Annexum Invest
BV. Hierdoor wordt u niet langer geïnformeerd over
nieuwe beleggingsinitiatieven. 



28

ANNEXUM

PROSPECTUS EN FINANCIËLE BIJSLUITER
Dit Prospectus ligt ter inzage bij VBI Winkelfonds
NV en wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Het
Prospectus kan ook worden geraadpleegd op en
gedownload via de website van de Initiatiefnemer
van het Fonds: www.annexum.nl. Voor dit product is
tevens een financiële bijsluiter opgesteld met infor-
matie over het product, de kosten en de risico’s.
Vraag er om en lees hem voordat u het product
koopt.

JAARVERSLAG EN HALFJAARVERSLAG
Winstbepaling en -bestemming
De Certificaten geven recht op een jaarlijks dividen-
drendement van een vooraf vastgesteld percentage
van de inleg en Winstpremie op de inleg op basis
van het CPI-prijsindexcijfer bij inkoop van de
Certificaten door en op initiatief van het Fonds. 

Het resultaat wordt bepaald in overeenstemming
met de waarderingsgrondslagen van het Fonds, zoals
in dit hoofdstuk opgenomen. Uitkering van winst
geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit
blijkt dat zij geoorloofd is. Bovendien is het mogelijk
ingevolge een besluit van de Directie interim-divi-
dend uit te keren over het lopende boekjaar. VBI
Winkelfonds NV zal binnen 8 maanden na afloop
van het boekjaar de voor uitdeling beschikbare winst
aan de Aandeelhouders uitkeren. Betaalbaarstelling
van de uitkering alsmede samenstelling worden aan
het adres van iedere deelnemer bekend gemaakt.
Het eerste boekjaar van het Fonds eindigt per 31
december 2009. 

Met ingang van 25 augustus 2008 voldoet het Fonds
aan de vereisten voor de status van VBI, waardoor zij
is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en divi-
dendbelasting. 

De statutaire winstbestemmingsregeling, zoals opge-
nomen in artikel 24 van de Statuten van het Fonds,
waarbij voor aandelenreeks C een percentage is vast-
gesteld op 7,25%, luidt als volgt:

Winst
Artikel 24
24.1 Voor elke soort en reeks van aandelen kunnen 

aparte winstreserves, dividendreserves en agio
reserves worden aangehouden die dezelfde aan
duiding hebben als de soort en reeks van aandelen. 

9. Verslaglegging en 
informatieverstrekking

24.2 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, 
wordt eerst zo veel mogelijk op elk preferent 
aandeel uitgekeerd een preferent dividend 
waarvan het bedrag gelijk is aan het percentage 
dat voorafgaand aan de uitgifte van een nieuwe 
reeks door de directie zal worden vastgesteld 
voor die betreffende reeks, berekend over de 
inleg op het betreffende preferente aandeel, 
met dien verstande dat het percentage voor de 
cumulatief preferente aandelen reeks A is vast
gesteld op zes vijfentwintig/honderdste procent
(6,25%). Het vast te stellen percentage kan per 
reeks verschillen. Preferente aandelen die niet 
reeds bij aanvang van een boekjaar waren 
geplaatst, delen slechts in de winst over dat 
boekjaar naar gelang van het gedeelte van het 
boekjaar dat zij zijn geplaatst. Indien in een 
boekjaar geen winst is gemaakt of de winst de 
uitkeringen aan de preferente aandelen niet 
geheel toelaat, wordt het tekort uitgekeerd ten 
laste van de winst over volgende boekjaren. De 
directie zal het vastgestelde percentage voor uit
gifte van een nieuwe reeks aandelen openbaar 
maken door nederlegging ten kantore van het 
handelsregister. 

24.3 De winst die overblijft na toepassing van artikel
24.2, staat ter beschikking van de algemene 
vergadering, met dien verstande dat op de 
preferente aandelen geen verdere uitkering zal 
geschieden. Indien de algemene vergadering 
niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het 
besluit tot vaststelling van de jaarrekening een 
besluit neemt tot bestemming van de winst die 
overblijft na toepassing van artikel 24.2, zal die 
winst worden gereserveerd.

24.4 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen 
doen voor zover het eigen vermogen groter is 
dan het gestorte en opgevraagde deel van het 
kapitaal vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden
en indien het een tussentijdse uitkering betreft,
aan dit vereiste is voldaan blijkens een 
tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in
artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 
De vennootschap legt de vermogensopstelling 
ten kantore van het handelsregister neer 
binnen acht (8) dagen na de dag waarop het 
besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. 

24.5 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling
van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 
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geoorloofd is. 
24.6 De directie kan besluiten tot uitkering van 

interim dividend met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 24.4.

24.7 De algemene vergadering kan op voorstel van 
de vergadering van gewone aandeelhouders en 
met inachtneming van het dienaangaande in 
artikel 24.4 bepaalde, besluiten tot uitkeringen 
op gewone aandelen ten laste van een reserve 
die niet krachtens de wet moet worden aange
houden.

24.8 De vordering van de aandeelhouder tot 
uitkering op aandelen vervalt door een tijds-
verloop van vijf (5) jaren.

24.9 Bij de berekening van het bedrag van enige 
uitkering op aandelen, tellen de aandelen in 
haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet 
mee.

Verslaglegging
Als Certificaathouder wordt u tweemaal per jaar door
de Directie van het Fonds geïnformeerd, onder meer
via toezending van de jaarrekening van het Fonds,
die wordt gecontroleerd door Deloitte Accountants
BV en wordt opgesteld in overeenstemming met BW
2 titel 9 en de Wft. Elk jaar zal binnen vier maanden
na afloop van het boekjaar het jaarrapport door de
Directie zijn opgesteld waarna het jaarrapport aan de
Certificaathouders wordt toegestuurd. Het jaarrap-
port zal vervolgens in de Vergadering worden vastge-
steld. Ten tweede stelt de Directie jaarlijks in de
maand augustus een halfjaarbericht op. Dit bericht
zal binnen 9 weken na afloop van de eerste helft van
het boekjaar aan de Certificaathouders worden toege-

stuurd. De boekjaren zijn gelijk aan de kalenderja-
ren. De jaarrekening, het halfjaarbericht en, voor
zover beschikbaar, de jaarrekeningen van
Vastgoedvennootschappen waarin het Fonds belegt
door middel van Effecten, worden ter inzage
beschikbaar gesteld ten kantore van de Directie.

Waarderingsgrondslagen
De door het Fonds toegepaste waarderingsgrondsla-
gen in de verslaglegging, waaronder de jaarrekening,
zijn in overeenstemming met het jaarrekeningen-
recht (Titel 9 BW2) en de Wft. De beleggingen in
Effecten van het Fonds worden in beginsel gewaar-
deerd op reële waarde, met inachtneming van de
voor de desbetreffende beleggingen gangbare maat-
staven. De met de aankoop van Effecten betaalde
aankoopkosten vormen onderdeel van de oorspron-
kelijke verkrijgingsprijs. 

Overige activa en passiva worden gewaardeerd op
nominale waarde al dan niet verminderd met nood-
zakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Waardeveranderingen van beleggingen, al dan niet
gerealiseerd, worden rechtstreeks verantwoord in de
winst- en verliesrekening. Voor ongerealiseerde posi-
tieve waardeveranderingen wordt een herwaarde-
ringsreserve aangehouden onder het eigen vermo-
gen van het Fonds. 

Het resultaat van een verslagjaar wordt bepaald als
het verschil tussen de beleggingsopbrengsten, waar-
onder rente- en dividendinkomsten, gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeveranderingen en de aan dat
verslagjaar toe te rekenen kosten.
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Intrinsieke waarde Fonds

De intrinsieke waarde van het Fonds wordt bepaald
als het verschil tussen de activa en het vreemd ver-
mogen op basis van de waarderingsgrondslagen
zoals toegepast in de jaarrekening van het Fonds. 

De Intrinsieke waarde van het Fonds en van de uit-
gegeven Tranches worden opgenomen in de toelich-
ting op de jaarrekening.

Verkrijgbaarheid gegevens beheerder en 
beleggingsinstelling

Alle informatie, welke ingevolge enig wettelijk voor-
schrift in het handelsregister moet worden opgeno-
men van het Fonds en de Beheerder zijn tegen kost-
prijs aan te vragen ten kantore van de Beheerder. 

Zoals toegelicht in dit hoofdstuk, zal de Directie u
halfjaarlijks informeren en financiële verantwoor-
ding afleggen. De oproeping tot de Vergadering
geschiedt door de Directie door middel van een
oproepingsadvertentie in een landelijk verspreid
Nederlands dagblad of oproepingsbrieven gericht
aan de adressen van de aandeelhouders. De oproe-
pingsadvertentie of oproepingsbrieven vermelden de
te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt
niet later dan op de veertiende dag voor die van de
Vergadering. De oproeping voor de Vergadering
wordt ook gepubliceerd via www.annexum.nl. 
De Beheerder legt op zijn kantoor een afschrift van
zijn vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft koste-

loos ter inzage voor de Certificaathouders en ver-
strekt tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd
(elektronisch) een afschrift van deze vergunning aan
de Certificaathouders. De Beheerder zal de betaal-
baarstelling van uitkeringen aan de
Certificaathouders, de samenstelling van de uitkerin-
gen alsmede de wijze van betaalbaarstelling bekend-
maken in een landelijk verspreid Nederlands dag-
blad of aan het adres van iedere Certificaathouder,
alsmede publiceren via www.annexum.nl. 

De Beheerder zal binnen zeven werkdagen na afloop
van elke maand een overzicht opstellen, waarin ten
minste de volgende gegevens zijn opgenomen: 

• de totale waarde van de beleggingen van het Fonds;
• een overzicht van de samenstelling van de 

beleggingen;
• het aantal uitstaande Certificaten per Tranche.

Dit overzicht zal desgevraagd worden verstrekt aan
Certificaathouders tegen ten hoogste de kostprijs.

Jaarlijks wordt, na vaststelling van de jaarrekening
van het Fonds door de Vergadering, een actueel over-
zicht van het Fonds gepubliceerd op www.annexum.nl,
met onder meer rendementscijfers, de laatste stand
van zaken met betrekking tot de beleggingen en de
Intrinsieke waarde van het Fonds en de Tranches. 

De laatstelijk vastgestelde jaarrekening van de
Beheerder wordt gepubliceerd via www.annexum.nl.
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gehouden met bovengenoemde voorwaarden. 

Een subjectieve vrijstelling van zowel vennootschaps-
belasting als ook dividendbelasting heeft tot gevolg
dat geheven bronheffingen, zoals ingehouden dividend-
belastingen op betaalde uitkeringen aan het Fonds,
niet voor verrekening door het Fonds in aanmerking
kunnen komen. Het Fonds kan geen beroep doen op
belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten. 

De Belastingdienst heeft op 25 augustus 2008 de 
status van een Vrijgestelde Beleggingsinstelling
schriftelijk bevestigd aan het Fonds.

FISCALE ASPECTEN VOOR DE
CERTIFICAATHOUDER

Inkomstenbelasting
In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 vindt de
belastingheffing van natuurlijke personen plaats
door middel van een boxenstelsel. Box I bevat het
inkomen uit werk en woning, belast tegen het pro-
gressieve tarief (in 2009 maximaal 52%). Box II bevat
het inkomen uit aanmerkelijk belang en in Box III
wordt belasting geheven over het inkomen uit spa-
ren en beleggen.

Box I
Indien de Certificaten behoren tot het onderne-
mingsvermogen van in Nederland woonachtige
ondernemers is zowel het dividend als de vervreem-
dingswinst op Certificaten onderdeel van de belast-
bare winst. Voor de jaarwinstbepaling dient de waar-
de van de Certificaten te worden gesteld op de waar-
de in het economisch verkeer.

Box II
Er is sprake van een aanmerkelijk belang (artikel 4.6
– 4.11 Wet op de inkomstenbelasting 2001) indien –
kort gezegd – een natuurlijk persoon, al dan niet
tezamen met zijn partner (of één van hun bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn), direct of indirect ten
minste 5% van het geplaatste kapitaal (of van het
geplaatste kapitaal van een soort aandelen) in de ven-
nootschap bezit. Certificaten van aandelen worden,
mits deze certificaten kunnen worden vereenzelvigd
met de aandelen, voor toepassing van de aanmerke-
lijk belang regeling aangemerkt als aandelen. Voor
deze aandeelhouders vindt heffing plaats in box II.
Uitgekeerde dividenden en gerealiseerde vervreem-
dings winsten op aandelen worden belast tegen het
aanmerkelijk belang tarief (25% voor 2009). 

10. Fiscale aspecten
ALGEMEEN
Deze paragraaf is opgesteld met inachtneming van
de stand 25 november 2009 en beschrijft in algeme-
ne termen de Nederlandse fiscale gevolgen van deel-
name in VBI Winkelfonds NV voor in Nederland
woonachtige/gevestigde participanten. Potentiële
participanten dienen, mede in verband met hun spe-
cifieke omstandigheden, hun (persoonlijke) fiscale
adviseur(s) te raadplegen. Veranderingen in inzich-
ten van de Belastingdienst of in wettelijke regelingen
zijn voor rekening en risico van de
Certificaathouders.

FISCALE ASPECTEN VAN DE VBI
Voor beleggingsinstellingen die aan bepaalde voor-
waarden voldoen is per 1 augustus 2007 een nieuw
fiscaal regime geïntroduceerd: de vrijgestelde beleg-
gingsinstelling (‘VBI’). Dit nieuwe fiscale regime
heeft tot gevolg dat een VBI subjectief is vrijgesteld
van zowel vennootschapsbelasting als ook dividend-
belasting. Dit houdt in dat het Fonds niet wordt
gezien als een belastingplichtige. In tegenstelling tot
een fiscale beleggingsinstelling (‘FBI’) kent de VBI
geen specifieke aandeelhoudersvereisten, financie-
ringsvereisten en uitdelingsverplichtingen. 

Om in aanmerking te komen voor de VBI-status dient
wel aan een aantal eisen te worden voldaan, alvorens
de Belastingdienst middels beschikking het verzoek
tot VBI-status zal inwilligen. De belangrijkste voor-
waarden zijn achtereenvolgens: 

• de beleggingsinstelling dient als rechtsvorm een 
naamloze vennootschap (‘NV’) of ‘fonds voor 
gemene rekening’ te zijn;

• de entiteit of lichaam dient een beleggings-
instelling te zijn in de zin van de Wft;

• het bijeengebrachte vermogen dient te worden 
aangewend ter collectieve belegging;

• de beleggingsinstelling dient uitsluitend risico-
spreidend te beleggen in kwalificerende financiële
instrumenten, zoals gedefinieerd in art. 1:1 Wft;

• beleggingen die tot gevolg hebben dat er direct in 
Nederlands onroerend wordt belegd zijn niet toe
gestaan (inclusief beleggingen in fiscaal transpa-
rante beleggingsfondsen);

• de participaties van de beleggingsinstelling 
dienen op verzoek van deelnemers door de 
beleggingsinstelling te worden ingekocht ten laste
van het Kapitaal (‘open-end’ beleggingsinstelling). 

De opzet en structuur van VBI Winkelfonds NV vol-
doet aan bovengenoemde voorwaarden en waar
nodig is in de statuten van het Fonds rekening
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Aangezien een VBI geen uitdelingsverplichting kent
van het jaarlijks behaalde fiscale resultaat, dienen
aanmerkelijk belanghouders jaarlijks, naast de daad-
werkelijke genoten regulier inkomen en vervreem-
dingswinsten, een forfaitair rendement van 4% over
de waarde in het economische verkeer per begin van
het jaar verminderd met de daadwerkelijk genoten
reguliere inkomsten (doch niet verder dan tot nihil)
als inkomen aan te geven in box II. Dit voordeel
wordt dan vervolgens belast met 25%. Het forfaitaire
rendement verhoogt wel de verkrijgingsprijs van de
Certificaten, zodat bij vervreemding van de
Certificaten de belastingheffing lager uitvalt.

Box III

Voor natuurlijke personen, voor wie de Certificaten
niet tot Box I of Box II behoren, worden de
Certificaten belast in box III. Ten aanzien van box III
is de zogeheten forfaitaire rendementsheffing inge-
voerd. De forfaitaire rendementsheffing houdt in,
dat het inkomen uit sparen en beleggen forfaitair
gesteld wordt op 4% van het gemiddelde van de ren-
dementsgrondslag aan het begin en aan het eind van
het jaar, voor zover dit gemiddelde in totaal meer
bedraagt dan het heffingsvrije vermogen (over 2009
bedraagt het heffingsvrije vermogen € 20.661). Op
gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en
zijn of haar partner kan het heffingsvrije vermogen
van de partner overgedragen worden aan de belas-
tingplichtige. Daarnaast kan het heffingsvrije vermo-
gen worden verhoogd met een toeslag per minderja-
rig kind (voor 2009 bedraagt deze toeslag € 2.762 per
minderjarig kind) en een ouderentoeslag indien de
belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt
en indien de gemiddelde rendementsgrondslag niet
meer bedraagt dan € 273.391. De rendementsgrond-
slag wordt bepaald door de waarde van de bezittin-
gen te verminderen met de waarde van de schulden
die niet reeds bij de bepaling van het inkomen uit
werk en woning (box I) dan wel inkomsten uit aan-
merkelijk belang (box II) in aanmerking zijn geno-
men. Het genoemde forfaitair inkomen uit sparen
en beleggen zal worden belast tegen een tarief van
30%. Effectief wordt over de aldus bepaalde rende-
mentsgrondslag derhalve in beginsel jaarlijks 1,2%
inkomstenbelasting geheven. 

Voor de rendementsgrondslag dient de waarde van
de Certificaten te worden gesteld op de waarde in het
economisch verkeer. Jaarlijks ontvangt u een fiscale
invulinstructie ten behoeve van uw aangifte inkom-
stenbelasting waarop de waarde van uw certificaat
per 1 januari en per 31 december van het afgelopen

jaar staat weergegeven.

Vennootschapsbelasting

Indien de Certificaten behoren tot het vermogen van
een in Nederland gevestigd lichaam dat belasting-
plichtig is voor de vennootschapsbelasting, is onder
meer het ontvangen dividend alsmede de vervreem-
dingswinst onderdeel van de belastbare winst. Voor
de jaarwinstbepaling dient de waarde van de
Certificaten te worden gesteld op de waarde in het
economisch verkeer. Voor deelnemende vennoot-
schapsbelastingplichtige lichamen zal een fiscale
invulinstructie worden opgesteld.

Successie- en schenkingsrecht

In geval van overlijden van een Certificaathouder
(natuurlijk persoon) of schenking door de
Certificaathouder (natuurlijk persoon) van zijn
Certificaat/Certificaten, wordt de participatie in de
heffing van Nederlandse successie of schenkings-
recht betrokken tegen de waarde in het economisch
verkeer.

Dividendbelasting

VBI Winkelfonds NV voldoet aan de vereisten van
een subjectief vrijgestelde beleggingsinstelling en is
daarmee vrijgesteld van dividendbelasting. Het
Fonds behoeft derhalve geen dividendbelasting in te
houden op uitkeringen aan de Certificaathouders.

Omzetbelasting

VBI Winkelfonds NV verricht prestaties die zijn vrij-
gesteld van omzetbelasting. Als gevolg hiervan kan
het Fonds de aan haar in rekening gebrachte omzet-
belasting op bijvoorbeeld kosten en vergoedingen,
niet verrekenen. Op de uitgiftedatum van dit
Prospectus bedraagt het voor het Fonds toepasselijke
tarief voor de omzetbelasting 19%.

Overdrachtsbelasting

VBI Winkelfonds NV zal naar verwachting niet kwa-
lificeren als Onroerendgoedvennootschap voor de
overdrachtsbelasting. Het risico (mocht VBI
Winkelfonds NV op enig moment toch kwalificeren
als onroerend goed vennootschap voor de over-
drachtsbelasting) op overdrachtsbelastingheffing is
geheel uitgesloten indien een Certificaathouder teza-
men met verbonden (rechts)personen ten alle tijden
een belang van minder dan 1/3 heeft in VBI
Winkelfonds NV. Een inkoop van 1/3 of meer van de
Certificaten zal alleen dan plaatsvinden, wanneer
afdoende zekerheid is verkregen dat een dergelijke
inkoop niet tot overdrachtsbelastingconsequenties leidt.
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behorende Specifieke voorwaarden, waaronder een
vooraf vastgesteld vast dividendpercentage en, onder
voorwaarden, een Winstpremie.
Deeluitgifte Cumulatief preferente aandelen
De uitgifte van een Tranche van Cumulatief prefe-
rente aandelen met bijbehorende Specifieke voor-
waarden, waaronder een vooraf vastgesteld vast divi-
dendpercentage en, onder voorwaarden, een
Winstpremie.
Directie
De statutaire directie van het Fonds, zijnde
Annexum Beheer BV.
Directieovereenkomst
De overeenkomst tussen VBI Winkelfonds NV en
Annexum Beheer BV, waarin de voorwaarden van
directievoering door Annexum Beheer BV zijn vast-
gelegd.
Effect
Verhandelbaar waardepapier uitgegeven door
Vastgoedvennootschappen, conform het begrip effect
zoals gedefinieerd in art. 1:1 Wft, waarin het Fonds
de haar toevertrouwde middelen belegt (aandelen
en/of obligaties). Hiertoe behoort ook waardepapier,
genoteerd aan gereglementeerde markten binnen de 
Euro-Zone.
Euro-Zone
Landen die deel uitmaken van de Europese Unie.
Fonds
VBI Winkelfonds NV, een naamloze vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd
en kantoorhoudend te Amsterdam, Strawinskylaan 485.
Gelieerde partij
Een partij, die direct dan wel indirect verbonden is
met de Initiatiefnemers dan wel een van hen.
Gewoon aandeel
Gewoon aandeel in het kapitaal van het Fonds, dat
qua rendement is achtergesteld bij een Cumulatief
preferent aandeel.
Initiatiefnemers
Annexum Invest BV en Wieringerwaard Invest VII BV.
Inkoopprijs
De prijs van een Certificaat bij inkoop door en op
initiatief van het Fonds, welke wordt bepaald als de
som van: 
- de inleg op het Certificaat vermeerderd met, indien

en voor zover van toepassing, niet uitgekeerde 
cumulatief preferente dividend op het Certificaat, 
tezamen gemaximeerd tot de Intrinsieke waarde 
Certificaat;

- Winstpremie voor de periode van emissie tot en 
met de datum van inkoop door het Fonds, een en 
ander conform de Specifieke voorwaarden van de 
Deeluitgifte waartoe het Certificaat behoort.

11. Definities
In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben
dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa,
tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel volgt.

Aandeelhouder
Houder van Aandelen VBI Winkelfonds NV.
Aandelen
Gewone aandelen en/of Cumulatief preferente aan-
delen in het Kapitaal van het Fonds.
Administratiekantoor
Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds.
Administratievoorwaarden
De voorwaarden waaronder het
Administratiekantoor de Cumulatief preferente aan-
delen in het Kapitaal van VBI Winkelfonds beheert.
AFM
De Autoriteit Financiële Markten.
Beheerder
De Beheerder van het Fonds, te weten Annexum
Beheer BV.
Certificaat
Een Certificaat verbonden aan een Cumulatief prefe-
rent aandeel in VBI Winkelfonds NV, met bijbeho-
rende Specifieke voorwaarden, zoals een vooraf vast-
gesteld vast cumulatief preferent dividendrendement
en, onder voorwaarden, een Winstpremie.
Certificaathouder
Houder van één of meer Certificaten.
CPI-prijsindexcijfer
Het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde maandprijsindexcijfer volgens de con-
sumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens
(2006=100). Voor de berekening van de Winstpremie
op een datum, wordt de inleg op een Certificaat ver-
menigvuldigd met het maandprijsindexcijfer van vier
maanden vóór die datum en gedeeld door het
maandprijsindexcijfer van vier maanden vóór de
emissiedatum van het betreffende Certificaat.
Cumulatief preferente aandelen
Aandeel dat recht geeft op een vooraf vastgesteld vast
dividendpercentage per jaar ten opzichte van de
inleg op het betreffende Aandeel. Als er minder of
geen dividend wordt uitgekeerd, dan behoudt de
houder van dit Aandeel het recht op de niet uitge-
keerde dividenden over de voorgaande jaren. De
Specifieke voorwaarden, waaronder het dividendper-
centage, worden vooraf vastgesteld voor elke Tranche
afzonderlijk.
Deeluitgifte
Deeluitgifte Cumulatief preferente aandelen en/of 
Deeluitgifte Certificaten.
Deeluitgifte Certificaten
De uitgifte van een Tranche van Certificaten met bij-
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De prijs van een Certificaat bij tussentijdse
aanbieding tot inkoop aan het Fonds door een
Certificaathouder, welke op de Peildatum wordt
bepaald als: 

• de inleg op het Certificaat vermeerderd met, 
indien en voor zover van toepassing, niet 
uitgekeerde cumulatief preferente dividend op het
Certificaat, tezamen gemaximeerd tot de 
Intrinsieke waarde Certificaat;

• verminderd met een renteafslag. De wijze van 
toepasselijkheid en bepaling van deze renteafslag 
is opgenomen in hoofdstuk 9 van het Prospectus; 

• verminderd met een afslag van 3% van de inleg 
op het Certificaat wegens te maken kosten met 
een minimum van € 100 (exclusief omzetbelasting).

Vastgoedportefeuille
De vastgoedobjecten gehouden door Vastgoedvennoot-
schappen, waarin het Fonds belegt door middel van
Effecten.
Vastgoedvennootschap
Vennootschap, waaronder ook begrepen een
Gelieerde partij, die belegt in onroerende zaken 
binnen de Euro-Zone, dan wel een vennootschap die
alle aandelen in een dergelijke vennootschap houdt.
VBI
Vrijgestelde Beleggingsinstelling.
Vergadering
De algemene vergadering van Aandeelhouders van
VBI Winkelfonds NV.
Voorwaarden
Dit Prospectus, inclusief bijlagen (waaronder begre-
pen de Statuten en de Administratievoorwaarden).
Vrijgestelde Beleggingsinstelling
Beleggingsinstellingen die niet onderhevig zijn aan
de heffing van vennootschapsbelasting en/of 
dividendbelasting. Voor meer informatie wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 11.
Winstpremie
Een variabele uitkering op een Certificaat, waarvan
de hoogte afhankelijk is van de inleg op een
Certificaat en het verloop van het CPI-prijsindexcij-
fer, een en ander conform de Specifieke voorwaar-
den van de Deeluitgifte waartoe een Certificaat
behoort.
Wft
Wet op het financieel toezicht alsmede de hieronder
uitgevaardigde regelgeving.

Intrinsieke waarde Certificaat
De waarde van een Certificaat, vastgesteld door de
Intrinsieke waarde Tranche te delen door het aantal
van tijd tot tijd uitstaande Certificaten in de desbe-
treffende Tranche.
Intrinsieke waarde Certificaten
De waarde van de Certificaten (alle Tranches tezamen),
zoals blijkend uit de jaarrekening van het Administratie-
kantoor. De Intrinsieke waarde Certificaten wordt
opgenomen in de toelichting op de jaarrekening van
het Fonds.
Intrinsieke waarde Tranche
De waarde van een Tranche, zoals blijkend uit de
jaarrekening van het Administratiekantoor, waarbij
rekening is gehouden met de Specifieke voorwaar-
den behorende bij de desbetreffende Tranche.
Kapitaal
Het eigen vermogen van VBI Winkelfonds NV in de
vorm van Gewone aandelen en Cumulatief preferen-
te aandelen.
Peildatum
De datum 31 december van het jaar voorafgaand aan
de Uitstapdatum.
Prospectus
Het onderhavige document inclusief bijlagen.
Raad van Advies
Adviesorgaan die de Directie van het Fonds adviseert
omtrent voornemens tot (des)investeringen en her-
beleggingen.
Specifieke voorwaarden
De bij een Deeluitgifte Certificaten behorende
Specifieke voorwaarden als aanvulling op de
Voorwaarden.
Statuten
De Statuten van VBI Winkelfonds NV, zoals deze
van kracht zijn op de datum van uitgifte van het
Prospectus.
Total Expense Ratio (‘TER’)
Het niveau van de algemene bedrijfslasten, bestaande
uit de vergoedingen voor directievoering en beheer
en de algemene en overige kosten, gerelateerd aan
de gemiddelde omvang van het Kapitaal van het Fonds.
Tranche
Certificaten, die worden gekenmerkt door het van
toepassing zijn van dezelfde Specifieke voorwaarden,
waaronder een vooraf vastgesteld vast dividendper-
centage en, onder voorwaarden, een Winstpremie.

Uitgifteprijs
De prijs waartegen Certificaten worden uitgegeven,
welke ten minste overeenkomt met de alsdan 
geldende inleg, vermeerderd met 3% emissiekosten.
Uitstapdatum
De datum waarop Certificaten door het Fonds kunnen
worden ingekocht op initiatief van een Certificaat-
houder, zijnde 1 maart van het desbetreffende jaar.
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VERKLARING VAN DE DIRECTIE EN
BEHEERDER
De Beheerder en het Fonds voldoen aan de bij of
krachtens de Wft gestelde regels en het Prospectus
voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde
regels. De Beheerder en de Directie verklaren dat,
voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen
zijn, de gegevens in dit Prospectus in overeenstem-
ming zijn met de werkelijkheid en dat geen gege-
vens zijn weggelaten, waarvan de vermelding de
strekking van dit Prospectus in enig wezenlijk
opzicht zou kunnen wijzigen. 
Amsterdam, 25 november 2009, Annexum Beheer BV

ASSURANCE-RAPPORT 
(EX ARTIKEL 4:49 LID 2 C WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT) 

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de
inhoud van het prospectus VBI Winkelfonds N.V.
uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of
het prospectus d.d. 25 november 2009 van VBI
Winkelfonds N.V. te Amsterdam ten minste de inge-
volge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op
het financieel toezicht voorgeschreven gegevens
bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot
artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e gericht op het ver-
krijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk in het prospectus is ver-
meld, is op de in het prospectus opgenomen gege-
vens geen accountantscontrole toegepast. 
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

• Het bestuur 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 4:49 lid 2 c 
van de Wet op het financieel toezicht. 

WERKZAAMHEDEN 
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder Standaard 3000
“Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot
controle of beoordeling van historische financiële
informatie”. Op basis daarvan hebben wij de door
ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk
geachte werkzaamheden verricht om een conclusie
te kunnen formuleren. 
Wij hebben getoetst of het prospectus de ingevolge
artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het
financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. 
De wet vereist niet van de accountant dat deze additi-

12. Verklaringen
onele werkzaamheden verricht met betrekking tot
artikel 4:49 lid 2 a.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie. 

CONCLUSIE
Op grond van onze werkzaamheden en het gestelde
in de paragraaf “Opdracht en verantwoordelijkheden”
komen wij tot de conclusie dat het prospectus ten
minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e
van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven
gegevens bevat. Met betrekking tot 4:49 lid 2 a van
de Wet op het financieel toezicht melden wij dat het
prospectus voor zover ons bekend de informatie
bevat zoals vereist.

Amsterdam, 25 november 2009
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. J. Holland RA

VERKLARING AKD PRINSEN VAN WIJMEN NV
Aan de Directie en Beheerder van VBI Winkelfonds
NV te Amsterdam.

Amsterdam, 25 november 2009

Inzake Verklaring Prospectus VBI Winkelfonds NV 
Onze ref. BP/bs/217439

Op uw verzoek zijn wij als juridisch adviseur betrok-
ken geweest bij de totstandkoming van het prospec-
tus inzake VBI Winkelfonds NV. Hierbij verklaren
wij dat, uitgaande van de stand van respectievelijk de
wet- en regelgeving, de jurisprudentie, de officiële
circulaires en beleidsnota’s van de toezichthouders
en de doctrine op dagtekening dezes, naar onze
mening de inhoud van het prospectus in overeen-
stemming is met het Nederlandse recht. 

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op
Nederlands recht en kan uitdrukkelijk niet worden
gezien als een ‘legal opinion’. Zij is uitdrukkelijk
gericht aan Annexum Beheer BV. Derden kunnen
hieraan geen rechten ontlenen. Deze brief heeft geen
betrekking op financiële en/of fiscale aangelegenhe-
den vermeld in het prospectus. Ten aanzien van de
feitelijke informatie vermeld in het prospectus wordt
er vanuit gegaan dat deze juist en volledig is.

Hoogachtend,
Namens AKD Prinsen Van Wijmen NV
mr. B. Post



Deze bijlage beschrijft de Specifieke voorwaarden met

betrekking tot Deeluitgifte A, alsmede de rechten en ver-

plichtingen van Certificaathouders. De tekst in deze bij-

lage geldt als aanvulling op het Prospectus VBI Winkel-

fonds NV. In geval van tegen strijdigheden tussen de

tekst in deze bijlage en de inhoud van het Prospectus VBI

Winkelfonds NV, prevaleert het Prospectus.

Uitgevende instelling 
VBI Winkelfonds NV 

Omvang en omschrijving uitgifte 
Eerste deeluitgifte (Deeluitgifte A) betreft de plaatsing

van maximaal € 3.000.000 in de vorm van 6,25% 

Cumulatief preferente aandelen bij Stichting Administra-

tiekantoor VBI Winkelfonds. Deze laatste geeft hiervoor

Certificaten uit. 

Beleggingshorizon
Circa 10 jaar, met in gang zetten van inkoop van 

Certificaten na 7 tot maximaal 10 jaar door middel van

een directiebesluit. 

Inleg op een Certificaat 
Elk Certificaat heeft een inleg van € 5.000. Hiervoor

wordt door Stichting Administratiekantoor VBI Winkel-

fonds een 6,25% Cumulatief preferent aandeel verkregen

van het Fonds met een nominale waarde ad € 50 en een

gestort agio van € 4.950. 

Valuta
De Certificaten luiden in Euro. 

Minimale deelname
Deelname kan geschieden met minimaal twee Certifica-

ten ad. € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. 

Minimale deelnamebedrag 
Het minimale deelnamebedrag voor twee Certificaten

inclusief 3% emissiekosten bedraagt € 10.300. 

Verwachte vaste uitkering 
Jaarlijkse vaste uitkering van 6,25% cumulatief preferent

dividend. 

Verwachte variabele uitkering 
Volledige Inflatiepremie op de inleg op de Certificaten op

basis van CPI prijsindexcijfer bij inkoop van Certificaten

door en op initiatief van het Fonds. 

Inflatiepremie ten behoeve van bepaling
Inkoopprijs 
100% van CPI prijsindexcijfer. 

Bijschrijving vaste en variabele uitkeringen
De vaste en variabele uitkeringen worden bijgeschreven

op het bankrekeningnummer, zoals opgegeven bij

inschrijving. Verzoeken tot wijziging van een bank-

rekeningnummer dienen tijdig en schriftelijk te worden

ingediend bij de Beheerder van het Fonds.

Onderhandse overdracht en inkoop van
Certificaten 
Houders van Certificaten kunnen de Certificaten onder-

hands overdragen of tot tussentijdse inkoop aanbieden

aan het Fonds, met inachtneming van de voorwaarden

hieromtrent, zoals opgenomen in het prospectus VBI

Winkelfonds NV. Aan onderhandse overdrachten en 

tussentijdse inkopen door het Fonds zijn kosten verbon-

den die aan de Certificaathouder in rekening worden

gebracht. 

Rechten en economisch eigendom 
Houders van Certificaten hebben een pro rata parte recht

op bezittingen van en uitkeringen uit het Fonds. Er is

geen sprake van senioriteit tussen Deeluitgiften van 

Certificaten. 

Stemrecht in VBI Winkelfonds NV 
Conform de verdeling van de nominale waarde van alle

geplaatste Gewone aandelen en gecertificeerde cumula-

tief preferente aandelen in het Fonds (circa 58/42), 

bezitten de houders van Gewone aandelen een meerder-

heid van stemmen in de Vergadering. Conform de 

Statuten van het Fonds is voor belangwekkende zaken,

zoals wijzigingen van Statuten en het benoemen of ont-

slaan van de Directie, een meerderheid van 2/3 van alle

aandelen benodigd in de Vergadering. Het stemrecht

namens de Certificaathouders is ondergebracht bij het

Administratiekantoor. 

Stemrecht in Administratiekantoor
Conform de Administratievoorwaarden bezitten Certifi-

caat houders stemrecht in de vergadering van Certificaat-

houders naar rato van het door een ieder gehouden

belang. 

Additionele voorwaarden 
VBI Winkelfonds NV is gerechtigd, met inachtneming van

de regels omtrent wijzigingen van voorwaarden zoals

opgenomen in het Prospectus, additionele voorwaarden

van toepassing te verklaren en deze toe te voegen aan het

Prospectus VBI Winkelfonds NV. 

A. Specifieke voorwaarden Deeluitgifte A 

15
36

BIJLAGE A



37

ANNEXUM
Rente NL Staatslening 10 jaar 
Per de datum van publicatie van deze Specifieke voor-

waarden bedraagt de rente op NL Staatslening 10 jaar

4,25%. Ten behoeve van de berekening van de Uitstap-

prijs wordt de rente NL Staatslening 10 jaar definitief

vastgesteld op de emissie datum van Deeluitgifte A. 

Geprognosticeerd gemiddeld totaal-
rendement 
Gemiddeld 9,4% per jaar bij een verwachte gemiddelde

jaarlijkse inflatie van 2,75%, exclusief 3% emissiekosten. 

Inschrijfperiode
10 september 2008 tot en met 31 oktober 2008. 

Uitstel, annulering en weigering
De Directie behoudt zich het recht voor de Deeluitgifte

uit te stellen of volledig te annuleren (bijvoorbeeld wan-

neer een Deeluitgifte niet is voltekend) of inschrijvingen

zonder opgaaf van reden te weigeren. Eventueel reeds

ontvangen stortingen zullen zonder inhouding van kos-

ten worden gestorneerd op het bankrekeningnummer

waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. 

Deelnemen 
Na inschrijving wordt een bericht over toe  of afwijzing

verzonden. Toewijzing zal plaatsvinden op basis van 

volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.

Inschrijvingen die binnenkomen nadat de Deeluitgifte is

voltekend, zullen worden afgewezen. Een toewijzings-

bericht zal vergezeld gaan met de vermelding van de stor-

tingsdatum en betalingsinstruc ties. Na storting ontvan-

gen de Certificaathouders een deelnamebevestiging.

Hiermede wordt ook het resultaat van de aanbieding 

kenbaar gemaakt, d.w.z. of alle Certificaten zijn geplaatst. 

De stortingsdatum zal tijdig (minimaal één week van 

te voren) schriftelijk worden medegedeeld aan de 

Certificaathouders. 

Overige voorwaarden 
Geen  



Deze bijlage beschrijft de Specifieke voorwaarden met

betrekking tot Deeluitgifte B, alsmede de rechten en ver-

plichtingen van Certificaathouders. De tekst in deze bij-

lage geldt als aanvulling op het Prospectus VBI Winkel-

fonds NV. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst

in deze bijlage en de inhoud van het Prospectus VBI

Winkelfonds NV, prevaleert het Prospectus.

Uitgevende instelling
VBI Winkelfonds NV 

Omvang en omschrijving uitgifte 
Tweede deeluitgifte (Deeluitgifte B) betreft de plaatsing

van maximaal € 2.750.000 in de vorm van 7,25% Cumu-

latief preferente aandelen bij Stichting Administratiekan-

toor VBI Winkelfonds. Deze laatste geeft hiervoor Certifi-

caten uit. 

Beleggingshorizon
Circa 10 jaar, met in gang zetten van inkoop van Certifica-

ten na 7 tot maximaal 10 jaar door middel van een direc-

tiebesluit. 

Inleg op een Certificaat 
Elk Certificaat heeft een inleg van € 5.000. Hiervoor

wordt door Stichting Administratiekantoor VBI Winkel-

fonds een 7,25% Cumulatief preferent aandeel verkregen

van het Fonds met een nominale waarde ad € 50 en een

gestort agio van € 4.950. 

Valuta
De Certificaten luiden in Euro. 

Minimale deelname
Deelname kan geschieden met minimaal twee Certifica-

ten ad. € 5.000 exclusief 3% emissiekosten. 

Minimale deelnamebedrag
Het minimale deelnamebedrag voor twee Certificaten

inclusief 3% emissiekosten bedraagt € 10.300. 

Verwachte vaste uitkering
Jaarlijkse vaste uitkering van 7,25% cumulatief preferent

dividend. 

Verwachte variabele uitkering
Inflatiepremie op de inleg op de Certificaten op basis van

CPIprijsindexcijfer bij inkoop van Certificaten door en op

initiatief van het Fonds. 

Inflatiepremie ten behoeve van bepaling
Inkoopprijs
50% van CPIprijsindexcijfer. 

Bijschrijving vaste en variabele uitkeringen
De vaste en variabele uitkeringen worden bijgeschreven

op het bankrekeningnummer, zoals opgegeven bij

inschrijving. Verzoeken tot wijziging van een bankreke-

ningnummer dienen tijdig en schriftelijk te worden inge-

diend bij de Beheerder van het Fonds. 

Onderhandse overdracht en inkoop van
Certificaten
Houders van Certificaten kunnen de Certificaten onder-

hands overdragen of tot tussentijdse inkoop aanbieden

aan het Fonds, met inachtneming van de voorwaarden

hieromtrent, zoals opgenomen in het prospectus VBI

Winkelfonds NV. Aan onderhandse overdrachten en tus-

sentijdse inkopen door het Fonds zijn kosten verbonden

die aan de Certificaathouder in rekening worden

gebracht. 

Rechten en economisch eigendom 
Houders van Certificaten hebben een pro rata parte recht

op bezittingen van en uitkeringen uit het Fonds. Er is

geen sprake van senioriteit tussen Deeluitgiften van Certi-

ficaten. 

Stemrecht in VBI Winkelfonds NV 
Conform de verdeling van de nominale waarde van alle

geplaatste Gewone aandelen en gecertificeerde cumula-

tief preferente aandelen in het Fonds (circa 58/42), bezit-

ten de houders van Gewone aandelen een meerderheid

van stemmen in de Vergadering. Conform de Statuten

van het Fonds is voor belangwekkende zaken, zoals wijzi-

gingen van Statuten en het benoemen of ontslaan van de

Directie, een meerderheid van 2/3 van alle aandelen

benodigd in de Vergadering. Het stemrecht namens de

Certificaathouders is ondergebracht bij het Administratie-

kantoor. 

Stemrecht in Administratiekantoor
Conform de Administratievoorwaarden bezitten Certifi-

caathouders stemrecht in de vergadering van Certificaat-

houders naar rato van het door een ieder gehouden

belang. 

Additionele voorwaarden 
VBI Winkelfonds NV is gerechtigd, met inachtneming van

de regels omtrent wijzigingen van voorwaarden zoals

opgenomen in het Prospectus, additionele voorwaarden

van toepassing te verklaren en deze toe te voegen aan het

Prospectus VBI Winkelfonds NV. 

Rente NL Staatslening 10 jaar 
Per de datum van publicatie van deze Specifieke voor-

B. Specifieke voorwaarden Deeluitgifte B 
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waarden bedraagt de rente op NL Staatslening 10 jaar

4,1%. Ten behoeve van de berekening van de Uitstapprijs

wordt de rente NL Staatslening 10 jaar definitief vast-

gesteld op de emissiedatum van Deeluitgifte B. 

Geprognosticeerd gemiddeld totaal-
rendement 
Gemiddeld 8,7% per jaar bij een verwachte gemiddelde

jaarlijkse inflatie van 2,5%, exclusief 3% emissiekosten. 

Inschrijfperiode
30 januari 2009 tot en met 30 april 2009. 

Uitstel, annulering en weigering 
De Directie behoudt zich het recht voor de Deeluitgifte

uit te stellen of volledig te annuleren (bijvoorbeeld wan-

neer een Deeluitgifte niet is voltekend) of inschrijvingen

zonder opgaaf van reden te weigeren. Eventueel reeds

ontvangen stortingen zullen zonder inhouding van kos-

ten worden gestorneerd op het bankrekeningnummer

waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. 

Deelnemen 
Na inschrijving wordt een bericht over toe of afwijzing

verzonden. Toewijzing zal plaatsvinden op basis van 

volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.

Inschrijvingen die binnenkomen nadat  de Deeluitgifte is

voltekend, zullen worden afgewezen. Een toewijzings-

bericht zal vergezeld gaan met de vermelding van de 

stortingsdatum en betalingsinstructies. Na storting 

ontvangen de Certificaathouders een deelname-

bevestiging. De stortingsdatum zal tijdig (minimaal één

week van te voren) schriftelijk worden medegedeeld aan

de Certificaathouders. 

Overige voorwaarden 
Geen 
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Deze bijlage beschrijft de Specifieke voorwaarden met

betrekking tot Deeluitgifte C, alsmede de rechten en ver-

plichtingen van Certificaathouders. De tekst in deze 

bijlage geldt als aanvulling op het Prospectus VBI Winkel-

fonds NV. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst

in deze bijlage en de inhoud van het Prospectus VBI

Winkelfonds NV, prevaleert het Prospectus.

Uitgevende instelling
VBI Winkelfonds NV

Omvang en omschrijving uitgifte
Derde deeluitgifte (Deeluitgifte C) betreft de plaatsing

van maximaal € 4.000.000 in de vorm van 7,25% 

Cumulatief preferente aandelen bij Stichting Administra-

tiekantoor VBI Winkelfonds. Deze laatste geeft hiervoor

Certificaten uit.

Beleggingshorizon
Circa 10 jaar, met in gang zetten van inkoop van Certifica-

ten na 7 tot maximaal 10 jaar door middel van een direc-

tiebesluit.

Inleg op een Certificaat
Elk Certificaat heeft een inleg van € 5.000. Hiervoor

wordt door Stichting Administratiekantoor VBI Winkel-

fonds een 7,25% Cumulatief preferent aandeel verkregen

van het Fonds met een nominale waarde ad € 50 en een

gestort agio van € 4.950.

Valuta
De Certificaten luiden in Euro.

Minimale deelname
Deelname kan geschieden met minimaal één Certificaat

ad. € 5.000 exclusief 3% emissiekosten.

Minimale deelnamebedrag
Het minimale deelnamebedrag voor één Certificaat 

inclusief 3% emissiekosten bedraagt € 5.150.

Verwachte vaste uitkering
Jaarlijkse vaste uitkering van 7,25% cumulatief preferent

dividend.

Verwachte variabele uitkering
Winstpremie op de inleg op de Certificaten op basis van

CPI-prijsindexcijfer bij inkoop van Certificaten door en op

initiatief van het Fonds.

Winstpremie ten behoeve van bepaling
Inkoopprijs
50% van CPI-prijsindexcijfer.

Bijschrijving vaste en variabele uitkeringen
De vaste en variabele uitkeringen worden bijgeschreven

op het bankrekeningnummer, zoals opgegeven bij

inschrijving. Verzoeken tot wijziging van een bank-

rekeningnummer dienen tijdig en schriftelijk te worden 

ngediend bij de Beheerder van het Fonds. 

Onderhandse overdracht en inkoop van
Certificaten
Houders van Certificaten kunnen de Certificaten onder-

hands overdragen of tot tussentijdse inkoop aanbieden

aan het Fonds, met inachtneming van de voorwaarden

hieromtrent, zoals opgenomen in het prospectus VBI

Winkelfonds NV. Aan onderhandse overdrachten en tus-

sentijdse inkopen door het Fonds zijn kosten verbonden

die aan de Certificaathouder in rekening worden

gebracht. 

Rechten en economisch eigendom
Houders van Certificaten hebben een pro rata parte recht

op bezittingen van en uitkeringen uit het Fonds. Er is

geen sprake van senioriteit tussen Deeluitgiften van Certi-

ficaten. 

Stemrecht in VBI Winkelfonds NV
Conform de verdeling van de nominale waarde van alle

geplaatste Gewone aandelen en gecertificeerde cumula-

tief preferente aandelen in het Fonds (circa 58/42), bezit-

ten de houders van Gewone aandelen een meerderheid

van stemmen in de Vergadering. Conform de Statuten

van het Fonds is voor belangwekkende zaken, zoals wijzi-

gingen van Statuten en het benoemen of ontslaan van de

Directie, een meerderheid van 2/3 van alle aandelen

benodigd in de Vergadering. Het stemrecht namens de

Certificaathouders is ondergebracht bij het Administratie-

kantoor. 

Stemrecht in Administratiekantoor
Conform de Administratievoorwaarden bezitten Certifi-

caathouders stemrecht in de vergadering van Certificaat-

houders naar rato van het door een ieder gehouden

belang.

Additionele voorwaarden
VBI Winkelfonds NV is gerechtigd, met inachtneming van

de regels omtrent wijzigingen van voorwaarden zoals

opgenomen in het Prospectus, additionele voorwaarden

van toepassing te verklaren en deze toe te voegen aan het

Prospectus VBI Winkelfonds NV. 

Rente NL Staatslening 10 jaar
Per 19 mei 2009 bedraagt de rente op NL Staatslening 10

jaar 3,8%. Ten behoeve van de berekening van de Uitstap-
40
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prijs wordt de rente NL Staatslening 10 jaar definitief

vastgesteld op de emissie-datum van Deeluitgifte C.

Geprognosticeerd gemiddeld totaal-
rendement
Gemiddeld 8,7% per jaar bij een verwachte gemiddelde

jaarlijkse inflatie van 2,5%, exclusief 3% emissiekosten. 

Inschrijfperiode
11 juni 2009 tot en met 31 maart 2010.

Uitstel, annulering en weigering
De Directie behoudt zich het recht voor de Deeluitgifte

uit te stellen of volledig te annuleren (bijvoorbeeld wan-

neer een Deeluitgifte niet is voltekend) of inschrijvingen

zonder opgaaf van reden te weigeren. Eventueel reeds

ontvangen stortingen zullen zonder inhouding van kos-

ten worden gestorneerd op het bankrekeningnummer

waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. 

Deelnemen
Na inschrijving wordt een bericht over toe- of afwijzing

verzonden. Toewijzing zal plaatsvinden op basis van volg-

orde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.

Inschrijvingen die binnenkomen nadat de Deeluitgifte is

voltekend, zullen worden afgewezen. Een toewijzingsbe-

richt zal vergezeld gaan met de vermelding van de stor-

tingsdatum en betalingsinstructies. Na storting ontvan-

gen de Certificaathouders een deelnamebevestiging. 

De stortingsdatum zal tijdig (minimaal één week van te

voren) schriftelijk worden medegedeeld aan de 

Certificaathouders. 

Overige voorwaarden
Geen
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Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In de statuten wordt verstaan onder: 

a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennoot-

schap; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel

begrepen elk gewoon aandeel en elk preferent aan-

deel; 

b. aandeelhouder: een houder van één of meer aande-

len; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel

begrepen iedere houder van gewone aandelen en

iedere houder van preferente aandelen; 

c. algemene vergadering: de algemene vergadering

van aandeelhouders; 

d. certificaathouders: houders van met medewerking

van de vennootschap uitgegeven certificaten;

e. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet 

oekent aan certificaathouders alsmede aan houders

van met medewerking van de vennootschap uitge-

geven certificaten van aandelen als gevolg van een

op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pand-

recht; 

f. inflatiepremie: een variabele uitkering op een prefe-

rent aandeel van een bepaalde reeks, waarvan de

hoogte afhankelijk is van de inleg op een preferent

aandeel van die bepaalde reeks en het verloop van

het door het Centraal Bureau voor de Statistiek

gepubliceerde maandprijsindexcijfer volgens de

consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishou-

dens (2006=100, in woorden: tweeduizendzes is

honderd). Voor de berekening hiervan op een

datum wordt de inleg op een preferent aandeel ver-

menigvuldigd met het maandprijsindexcijfer van

vier maanden vóór die datum en gedeeld door het

maandprijsindexcijfer van vier maanden vóór de

emissiedatum van het betreffende preferente aan-

deel, een en ander conform de specifieke voorwaar-

den voor (certificaten van) preferente aandelen van

een bepaalde reeks welke worden vastgesteld door

de directie en openbaargemaakt op de zelfde wijze

als vermeld in artikel 24.2 voorafgaand aan de uit-

gifte van een nieuwe reeks preferente aandelen; 

g. inleg: het totaal op het betreffende preferente aan-

deel gestorte bedrag, zijnde de som van (i) het

nominale bedrag van het preferente aandeel en (ii)

het bedrag van de agioreserve van de betreffende

reeks gedeeld door het aantal uitstaande preferente

aandelen van de betreffende reeks; 

h. jaarrekening: de balans en de winst en verliesreke-

ning met de toelichting; 

i. preferent aandeel: een cumulatief preferent aandeel

van een bepaalde reeks als nader uiteengezet in arti-

kel 4; 

j. schriftelijk: bij brief, telefax of email of bij boodschap

die via een ander gangbaar communicatiemiddel

wordt overgebracht en op schrift kan worden ont-

vangen, mits de identiteit van de verzender met

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

k. vergadering van gewone aandeelhouders: 

de vergadering van houders van gewone aandelen. 

Naam en zetel 

Artikel 2 
2.1 De naam van de vennootschap is VBI Winkelfonds

NV. 

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Zeist. 

Doel 

Artikel 3 
Het doel van de vennootschap is het indirect beleggen in

vastgoedbeleggingen door middel van het beleggen van

gelden of andere goederen in financiële instrumenten als

bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toe-

zicht, alsmede in buitenlands vastgoed, en al hetgeen

met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorder-

lijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Maatschappelijk kapitaal 

Artikel 4 
4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen

euro (EUR 1.000.000,). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twintig-

duizend (20.000) aandelen met een nominaal

bedrag van vijftig euro (EUR 50,) elk, en wel: 

a. twaalfduizend (12.000) gewone aandelen; en 

b. achtduizend (8.000) preferente aandelen, onder-

verdeeld in de volgende reeksen: 

• zeshonderd (600) preferente aandelen A; 

• éenduizend (1.000) preferente aandelen B; 

• éenduizend (1.000) preferente aandelen C; 

• éénduizend (1.000) preferente aandelen D; 

• éénduizend (1.000) preferente aandelen E; 

• énduizend (1.000) preferente aandelen F; 

• éénduizend (1.000) preferente aandelen G; 

• éénduizend (1.000) preferente aandelen H; en

vierhonderd (400) preferente aandelen I.

4.3 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend

genummerd vanaf 1, respectievelijk vanaf PA1, PB1,

PC1, PD1, PE1, PF1, PG1, PH1 respectievelijk PI1. 

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 

Register van aandeelhouders en certificaathouders.

Gemeenschap 

Artikel 5
5.1 De directie houdt een register waarin de namen en
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adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen,

met vermelding van de datum waarop zij de aande-

len hebben verkregen, de datum van de erkenning

of betekening, de soort en de reeks aandelen, als-

mede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Daarin worden tevens opgenomen de namen en

adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of

pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van

de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de

datum van erkenning of betekening, alsmede met

vermelding welke aan de aandelen verbonden rech-

ten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toe-

komen. 

5.2 Op het register is het overige in de wet dienaan-

gaande van toepassing. 

5.3 De directie kan voorts een register van certificaat-

houders houden, waarin de namen en adressen van

alle houders van met medewerking van de vennoot-

schap uitgegeven certificaten van aandelen worden

opgenomen. Het register van certificaathouders kan

deel uitmaken van het register van aandeelhouders. 

5.4 Indien aandelen, beperkte rechten daarop, of certifi-

caten van aandelen tot een gemeenschap behoren,

worden de deelgenoten ingeschreven in het

betreffende register. De deelgenoten kunnen zich

slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon

tegenover de vennootschap doen vertegenwoordi-

gen. 

Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan 

Artikel 6 
6.1 De vennootschap kan op voorstel van de vergadering

van gewone aandeelhouders aandelen uitgeven in-

gevolge een besluit van de algemene vergadering of

van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe op

voorstel van de vergadering van gewone aandeelhou-

ders bij besluit van de algemene vergadering voor

een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren is

aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald

hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De

aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5)

jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op

het verlenen van rechten tot het nemen van aande-

len, maar is niet van toepassing op het uitgeven van

aandelen aan iemand die een voordien reeds verkre-

gen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

6.3 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daar-

toe bestemde ten overstaan van een in Nederland

standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij

de betrokkenen partij zijn. 

6.4 Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rech-

ten tot het nemen van aandelen is voorts artikel

2:96 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht 

Artikel 7 
7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de

koers en de verdere voorwaarden van uitgifte

bepaald. 

7.2 Aandeelhouders hebben bij uitgifte van preferente

aandelen geen voorkeursrecht. 

7.3 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte

van gewone aandelen een voorkeursrecht naar even-

redigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van

zijn gewone aandelen, met inachtneming van de

beperkingen volgens de wet en het bepaalde in arti-

kel 7.4. Houders van preferente aandelen hebben

geen voorkeursrecht. De vennootschap kondigt de

uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat

kan worden uitgeoefend aan. De aankondiging

geschiedt schriftelijk aan alle aandeelhouders aan

het door hen opgegeven adres.Een gelijk voorkeurs-

recht hebben de houders van gewone aandelen bij

het verlenen van rechten tot het nemen van gewone

aandelen. 

7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uit-

gifte van gewone aandelen, op voorstel van de ver-

gadering van gewone aandeelhouders worden

beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene

vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden

beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig arti-

kel 6.1 hiervoor aangewezen vennootschapsorgaan,

indien dit op voorstel van de vergadering van

gewone aandeelhouders bij besluit van de algemene

vergadering voor een bepaalde duur van ten hoog-

ste vijf (5) jaren is aangewezen als bevoegd tot het

beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De

aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5)

jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Voor een besluit van de algemene vergadering tot

beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of

tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste

tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist,

indien minder dan de helft van het geplaatste 

kapitaal van de vennootschap in de vergadering 

vertegenwoordigd is. 

7.5 Binnen acht (8) dagen na een besluit tot uitgifte van

aandelen of tot aanwijzing van een ander vennoot-

schapsorgaan als bedoeld in artikel 6.1, dan wel tot

beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als

bedoeld in artikel 7.4, legt de vennootschap de volle-

dige tekst daarvan neer ten kantore van het handels-

register. 

7.6 Op de voorwaarden van uitgifte en op het voor-

keursrecht is voorts artikel 2:96a van het Burgerlijk

Wetboek van toepassing. 
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Storting op aandelen 

Artikel 8 
Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele 

nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het

aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het 

verschil tussen die bedragen. 

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering 

Artikel 9 
9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen

eigen aandelen nemen. 

9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen

of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om

niet of indien het eigen vermogen, verminderd met

de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte

en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd

met de reserves die krachtens de wet moeten wor-

den aangehouden. 

9.3 Voor het vereiste in artikel 9.2 is bepalend de

grootte van het eigen vermogen volgens de laatst

vastgestelde balans, verminderd met de verkrij-

gingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de ven-

nootschap of certificaten daarvan, het bedrag van

leningen als bedoel in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk

Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan

anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na

de balansdatum verschuldigd werden. Is een boek-

jaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat

de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging

overeenkomstig artikel 9.2 hiervoor niet toegestaan. 

9.4 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaats-

vinden indien en voor zover de algemene vergade-

ring op voorstel van de vergadering van gewone

aandeelhouders de directie daartoe heeft gemach-

tigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf 

(5) jaren. De algemene vergadering bepaalt in de

machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan

mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden

verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet 

liggen. 

9.5 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden

niet voor aandelen die de vennootschap onder 

algemene titel verkrijgt. 

9.6 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan

door een dochtermaatschappij is het bepaalde in

artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toe-

passing. 

9.7 Vervreemding van door de vennootschap gehouden

eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt

ingevolge een besluit van de algemene vergadering,

doch slechts op voorstel van de vergadering van

gewone aandeelhouders. Bij een besluit tot ver-

vreemding worden de voorwaarden van de ver-

vreemding bepaald. Vervreemding van eigen aande-

len geschiedt voorts met inachtneming van de in

deze statuten opgenomen blokkeringsregeling. 

9.8 De vennootschap mag niet, met het oog op het

nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in

haar kapitaal of van certificaten daarvan, 

a. zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich

op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of

anderszins naast of voor anderen verbinden;

b. leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe

besluit met voorafgaande goedkeuring van de

algemene vergadering, en is voldaan aan de voor-

waarden gesteld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk

Wetboek, zulks met inachtneming van het overi-

gens in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek

bepaalde.Dit verbod geldt ook voor haar dochter-

maatschappijen. Het verbod geldt niet indien

aandelen of certificaten van aandelen worden

genomen of verkregen door of voor rekening van

werknemers in dienst van de vennootschap of

van een groepsmaatschappij. 

9.9 De algemene vergadering kan besluiten tot vermin-

dering van het geplaatste kapitaal van de vennoot-

schap, met inachtneming van het terzake in de wet

bepaalde. 

9.10 Intrekking van alle geplaatste preferente aandelen

van een bepaalde reeks is mogelijk. In dat geval

wordt op elk zulk preferent aandeel betaald: 

a. als terugbetaling: een bedrag gelijk aan het

nominale bedrag van het preferente aandeel; 

b. en als uitkering ten laste van het uitkeerbare

eigen vermogen: 

(i) een bedrag gelijk aan de agioreserve van de

betreffende reeks naar evenredigheid van het

gezamenlijke nominale bedrag van ieders prefe-

rente aandelen van de betreffende reeks; 

(ii) de inflatiepremie, te berekenen per de datum

van betaalbaarstelling van dit bedrag; en 

(iii)het eventueel nog ontbrekende cumulatief prefe-

rente dividend, alsdan te berekenen over de

periode tot en met de dag van betaalbaarstelling

van dit bedrag. 

Levering van aandelen 

Artikel 10 
10.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van

een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe

bestemde ten overstaan van een in Nederland

standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij

de betrokkenen partij zijn. 

10.2 De levering van een aandeel of de levering van een

beperkt recht daaronder begrepen de vestiging en

afstand van een beperkt recht  daarop overeenkom-

stig artikel 10.1 werkt mede van rechtswege tegen-

over de vennootschap. Behoudens in het geval dat

de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij
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pandhouder die stemrecht heeft, hebben de certifi-

caathoudersrechten. De pandhouder die geen stem-

recht heeft, heeft geen certificaathoudersrechten. 

12.5 De blokkeringsregeling is van toepassing op de ver-

vreemding en overdracht van aandelen door de

pandhouder of de verblijving van aandelen aan de

pandhouder met dien verstande dat de pandhouder

alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht

aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoe-

fent en diens verplichtingen terzake nakomt. 

Certificaten van aandelen 

Artikel 13 
13.1 De vennootschap mag medewerking verlenen aan

de uitgifte van certificaten op naam van aandelen.

Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen

de certificaathoudersrechten toe. 

13.2 Certificaten aan toonder mogen niet worden uitge-

geven. 

Blokkeringsregeling. Goedkeuring directie 

Artikel 14 
14.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan

slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen

hierna in dit artikel 14 is bepaald, tenzij (i) de direc-

tie schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen

overdracht heeft verleend, welke goedkeuring alsdan

voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii)

de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet

tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere

aandeelhouder verplicht is. 

14.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst

over te dragen (de ‘Verzoeker’) behoeft daarvoor de

goedkeuring van de directie. Het verzoek om goed-

keuring wordt gedaan bij kennisgeving gericht aan

de voorzitter van de directie, onder opgave van het

aantal aandelen dat de Verzoeker wenst over te dra-

gen en de persoon of personen aan wie hij die aan-

delen wenst over te dragen. De voorzitter is ver-

plicht om ter behandeling van het verzoek tot

goedkeuring een vergadering van de directie bijeen

te roepen en te doen houden binnen zes weken na

ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de

vergadering wordt de inhoud van het verzoek ver-

meld. 

14.3 Indien de directie de gevraagde goedkeuring ver-

leent, mag de Verzoeker tot drie maanden nadien de

desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel

daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of per-

sonen die daartoe in het verzoek om goedkeuring

waren genoemd. 

14.4 Indien: 

a. door de directie omtrent het verzoek tot goed-

keuring geen besluit is genomen binnen zes

weken nadat het verzoek door de voorzitter van

is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten

eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshande-

ling heeft erkend of de akte aan haar is betekend

overeenkomstig het dienaangaande in de wet

bepaalde. 

10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 vindt over-

eenkomstige toepassing op de toedeling van aande-

len of een beperkt recht daarop bij verdeling van

enige gemeenschap. 

Vruchtgebruik 

Artikel 11 
11.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aan-

delen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen. 

11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aande-

len waarop het vruchtgebruik is gevestigd. 

11.3 In afwijking van artikel 11.2 komt het stemrecht toe

aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging

van het vruchtgebruik is bepaald en de vestiging van

het vruchtgebruik op voorstel van de vergadering

van gewone aandeelhouders is goedgekeurd door

de algemene vergadering. Treedt een ander in de

rechten van de vruchtgebruiker dan komt hem het

stemrecht slechts toe indien de algemene vergade-

ring op voorstel van de vergadering van gewone

aandeelhouders de overgang van het stemrecht

goedkeurt. 

11.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de

vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de cer-

tificaathoudersrechten. De vruchtgebruiker die geen

stemrecht heeft, heeft geen certificaathoudersrech-

ten. 

11.5 Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende

tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aan-

deelhouder toe, met dien verstande dat hij de

waarde daarvan moet vergoeden aan de vrucht-

gebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van

vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. 

Pandrecht 

Artikel 12 
12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aan-

delen een pandrecht vestigen. 

12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aande-

len waarop het pandrecht is gevestigd. 

12.3 In afwijking van artikel 12.2 komt het stemrecht toe

aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van

het pandrecht is bepaald en de vestiging van het

pandrecht op voorstel van de vergadering van

gewone aandeelhouders is goedgekeurd door de

algemene vergadering. Treedt een ander in de rech-

ten van de pandhouder dan komt hem het stem-

recht slechts toe indien de algemene vergadering de

overgang van het stemrecht goedkeurt. 

12.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de
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c. de vennootschap in niet onder a. of b. genoemde

gevallen. 

14.10 In geval van:

a. surséance van betaling of faillissement van een

aandeelhouder, of toepassing van de schuldsane-

ringsregeling natuurlijke personen ten aanzien

van een aandeelhouder; 

b. ondercuratelestelling van een aandeelhouder; 

c. een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van

de lichamelijke of geestelijke toestand van een

aandeelhouder een bewind over één of meer van

diens goederen wordt ingesteld; 

d. overlijden van een aandeelhouder natuurlijk 

persoon; 

e. ontbinding van een aandeelhouderrechtspersoon; 

f.  juridische fusie waarbij de aandeelhouderrechts-

persoon ophoudt te bestaan of juridische split-

sing waarbij een andere aandeelhouder de aan-

delen in de vennootschap verkrijgt; of 

g. indien de zeggenschap, direct of indirect, over de

activiteiten van een aandeelhouderrechtspersoon

door één of meer anderen wordt verkregen (waar-

bij aan het begrip zeggenschap de betekenis

wordt toegekend die dit begrip heeft in de defini-

tie van ‘fusie’ in het S.E.R.besluit fusiegedragsre-

gels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels

op deze verkrijging van toepassing zijn), behoeft

de betreffende aandeelhouder, danwel diens

rechtsopvolger (indien van toepassing), de goed-

keuring van de directie om de betrokken aandelen

te mogen behouden. Het hiervoor in dit artikel 14

bepaalde is van overeenkomstige toepassing,

voor zover in dit artikel 14.10 geen afwijkende

regeling is getroffen. Het verzoek om goedkeu-

ring dient te geschieden binnen drie maanden na

het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurte-

nis en kan niet worden ingetrokken. Indien de

directie niet tijdig één of meer Gegadigden heeft

aangewezen of komt vast te staan dat niet al de

aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring

betrekking heeft tegen contante betaling worden

gekocht, dan mag de Verzoeker (of diens rechts-

opvolger) de door hem gehouden aandelen

behouden. Indien het verzoek niet binnen

genoemde termijn van drie maanden is gedaan,

is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd

dat verzoek te doen en, indien alle aandelen

waarop dat verzoek betrekking heeft, worden

gekocht, die aandelen aan de door de directie

aangewezen Gegadigde(n) te verkopen en te leve-

ren. In dat geval wordt de koopprijs door de ven-

nootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na

aftrek van de voor diens rekening komende kos-

ten. Indien de vennootschap het verzoek doet,

brengt de directie dat onverwijld ter kennis van de
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de directie is ontvangen; of 

b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder

dat de directie gelijktijdig met de weigering aan

de Verzoeker opgave doet van één of meer perso-

nen die bereid zijn al de aandelen waarop het ver-

zoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen con-

tante betaling te kopen (de ‘Gegadigden’), wordt

de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend

en wel, in het onder a bedoelde geval, op de laat-

ste dag van de daarin genoemde termijn van zes

weken. De vennootschap kan alleen met instem-

ming van de Verzoeker als Gegadigde optreden. 

14.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring

betrekking heeft, kunnen door de Gegadigden wor-

den gekocht tegen een prijs, die in onderling overleg

wordt vastgesteld door de Verzoeker en de Gegadig-

den of door één of meer door hen aan te wijzen des-

kundigen. Indien zij over de prijs of de deskun-

dige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de

prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke

deskundigen, op verzoek van één of meer van de

betrokken partijen te benoemen door de voorzitter

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij

de vennootschap is ingeschreven in het handelsre-

gister. Indien een deskundige is aangewezen, is

deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en

bescheiden van de vennootschap en tot het verkrij-

gen van alle inlichtingen waarvan kennisneming

voor zijn prijsvaststelling dienstig is. 

14.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs die-

nen de Gegadigden aan de directie op te geven hoe-

veel van de aandelen waarop het verzoek betrekking

heeft zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie

deze opgave niet binnen genoemde termijn is ont-

vangen, wordt niet langer als Gegadigde aange-

merkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin

kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met

goedkeuring van de andere Gegadigden. 

14.7 De Verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot

een maand na de dag waarop hem bekend wordt

aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de aan-

delen waarop het verzoek tot goedkeuring betrek-

king had, kan verkopen en tegen welke prijs. 

14.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit

artikel 14 dienen te worden gedaan bij aangetekende

brief of tegen ontvangstbewijs. 

14.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming

van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten

laste van: 

a. de Verzoeker, indien deze zich terugtrekt; 

b. de Verzoeker voor de helft en de kopers voor de

andere helft, indien de aandelen door Gegadig-

den zijn gekocht, met dien verstande dat iedere

koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het

aantal door hem gekochte aandelen; 



teur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taak-

verdeling behoeft de goedkeuring van de algemene

vergadering. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 20 
20.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De

bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede

toe aan iedere directeur. 

20.2 De directie kan functionarissen met algemene of

beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstel-

len. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap

met inachtneming van de begrenzing aan zijn

bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de

directie bepaald. 

20.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de ven-

nootschap en een directeur in de zin dat de direc-

teur in privé een overeenkomst aangaat met de ven-

nootschap of partij is in een procedure tussen hem

en de vennootschap, wordt de vennootschap verte-

genwoordigd door één van de andere directeuren.

Indien er geen andere zodanige directeuren zijn,

wijst de algemene vergadering een persoon daartoe

aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn

te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. In

alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen

de vennootschap en een directeur kan de vennoot-

schap mede worden vertegenwoordigd door die

directeur. De algemene vergadering is steeds

bevoegd een of meer andere personen daartoe aan

te wijzen. 

Goedkeuring van besluiten van de directie 

Artikel 21 
21.1 De besluiten van de directie omtrent een belangrijke

verandering van de identiteit of het karakter van de

vennootschap of de onderneming in de zin van arti-

kel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn onderwor-

pen aan de goedkeuring van de algemene vergade-

ring, die hiertoe slechts kan besluiten met

inachtneming van artikel 30.2. 

21.2 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering

zijn onderworpen alle besluiten van de directie waar-

van de algemene vergadering heeft bepaald dat

deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten

dienen duidelijk omschreven te worden en schrifte-

lijk aan de directie te worden meegedeeld. Een

besluit van de algemene vergadering kan slechts

worden genomen met inachtneming van artikel 30.2. 

21.3 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzin-

gen betreffende de algemene lijnen van het te vol-

gen financiële, sociale en economische beleid en

van het personeelsbeleid, te geven door de alge-

mene vergadering. 

21.4 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in de

desbetreffende aandeelhouder (of diens rechts-

opvolger). 

Directie 

Artikel 15 
De directie is belast met het besturen van de vennoot-

schap behoudens de beperkingen volgens deze statuten. 

Benoeming 

Artikel 16 
16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De

algemene vergadering stelt op voorstel van de ver-

gadering van gewone aandeelhouders het precieze

aantal directeuren vast. 

16.2 De directeuren worden op voorstel van de vergade-

ring van gewone aandeelhouders benoemd door de

algemene vergadering, die hiertoe slechts kan

besluiten met inachtneming van artikel 30.2.

Schorsing en ontslag 

Artikel 17 
17.1  Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden geschorst en ontslagen, die

hiertoe slechts kan besluiten met inachtneming van

artikel 30.2. 

17.2  Elke schorsing kan één of meer malen worden ver-

lengd doch in totaal niet langer duren dan drie

maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing

genomen omtrent de opheffing van de schorsing of

ontslag, dan eindigt de schorsing. 

Bezoldiging 

Artikel 18 
De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van

iedere directeur worden vastgesteld door de algemene

vergadering. 

Besluitvorming. Taakverdeling 

Artikel 19 
19.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een direc-

teur zulks nodig acht. 

19.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht

op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van

de directie worden genomen met volstrekte meer-

derheid van de uitgebrachte stemmen. 

19.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een

mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen verte-

genwoordigen. 

19.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen,

mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich

voor het voorstel hebben uitgesproken. 

19.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij

regels worden gegeven omtrent de besluitvorming

van de directie. 

19.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere direc-
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artikelen 21.1 en 21.2 tast de vertegenwoordigings-

bevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. 

Ontstentenis of belet 

Artikel 22 
In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn

de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk

met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van

ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige

directeur is de persoon die daartoe door de algemene

vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van

de vennootschap belast. 

Boekjaar. Jaarstukken 

Artikel 23 
23.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het

kalenderjaar. 

23.2 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn

met ten hoogste zes (6) maanden door de alge-

mene vergadering op grond van bijzondere omstan-

digheden, wordt door de directie een jaarrekening

opgemaakt. 

23.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeu-

ren; ontbreekt de ondertekening van een of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden

melding gemaakt. 

23.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. 

23.5 Het in de wet bepaalde omtrent het jaarverslag, de

toe te voegen overige gegevens, het accountantson-

derzoek en de openbaarmaking van de jaarrekening

is van toepassing. 

Winst 

Artikel 24 
24.1 Voor elke soort en reeks van aandelen kunnen

aparte winstreserves, dividendreserves en agioreser-

ves worden aangehouden die dezelfde aanduiding

hebben als de soort en reeks van aandelen. 

24.2 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt

eerst zo veel mogelijk op elk preferent aandeel uit-

gekeerd een preferent dividend waarvan het bedrag

gelijk is aan het percentage dat voorafgaand aan de

uitgifte van een nieuwe reeks door de directie zal

worden vastgesteld voor die betreffende reeks, bere-

kend over de inleg op het betreffende preferente

aandeel, met dien verstande dat het percentage

voor de cumulatief preferente aandelen reeks A is

vastgesteld op zes vijfentwintig/honderdste procent

(6,25%). Het vast te stellen percentage kan per

reeks verschillen. Preferente aandelen die niet reeds

bij aanvang van een boekjaar waren geplaatst, delen

slechts in de winst over dat boekjaar naar gelang

van het gedeelte van het boekjaar dat zij zijn

geplaatst. Indien in een boekjaar geen winst is

gemaakt of de winst de uitkeringen aan de prefe-

rente aandelen niet geheel toelaat, wordt het tekort

uitgekeerd ten laste van de winst over volgende

boekjaren.De directie zal het vastgestelde percen-

tage voor uitgifte van een nieuwe reeks aandelen

openbaar maken door nederlegging ten kantore van

het handelsregister. 

24.3 De winst die overblijft na toepassing van artikel

24.2, staat ter beschikking van de algemene verga-

dering, met dien verstande dat op de preferente

aandelen geen verdere uitkering zal geschieden.

Indien de algemene vergadering niet voorafgaand

aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling

van de jaarrekening een besluit neemt tot bestem-

ming van de winst die overblijft na toepassing van

artikel 24.2, zal die winst worden gereserveerd. 

24.4 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen

voor zover het eigen vermogen groter is dan het

gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal ver-

meerderd met de reserves die krachtens de wet

moeten worden aangehouden en indien het een tus-

sentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is vol-

daan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling

als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk

Wetboek. De vennootschap legt de vermogensop-

stelling ten kantore van het handelsregister neer bin-

nen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot

uitkering wordt bekend gemaakt. 

24.5 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van

de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

24.6 De directie kan besluiten tot uitkering van interim

dividend met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 24.4. 

24.7 De algemene vergadering kan op voorstel van de

vergadering van gewone aandeelhouders en met

inachtneming van het dienaangaande in artikel 24.4

bepaalde, besluiten tot uitkeringen op gewone aan-

delen ten laste van een reserve die niet krachtens de

wet moet worden aangehouden. 

24.8 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering op

aandelen vervalt door een tijdsverloop van vijf (5)

jaren. 

24.9 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering

op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal die

de vennootschap houdt, niet mee. 

Algemene vergaderingen 

Artikel 25 
25.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar

wordt de jaarlijkse algemene vergadering, de jaar-

vergadering, gehouden. 

25.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder

meer de volgende onderwerpen: 

a. bespreking van het jaarverslag; 

b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; 
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c. het verlenen van kwijting (decharge) aan directeu-

ren;

d. vaststelling van de winstbestemming; e.presenta-

tie van de begroting voor het volgende boekjaar; 

f.  andere onderwerpen door de directie dan wel

aandeelhouders en/of personen met certificaat-

houdersrechten tezamen vertegenwoordigende

ten minste eenhonderste gedeelte van het

geplaatste kapitaal van de vennootschap, aan de

orde gesteld en aangekondigd met inachtneming

van het bepaalde in artikel 26. 

De onder a, b, c en d bedoelde onderwerpen behoe-

ven niet op de agenda te worden opgenomen indien

op de agenda een voorstel is opgenomen tot het

verlengen van de termijn voor het opmaken van de

jaarrekening en (indien van toepassing) voor het

overleggen van het jaarverslag, of indien een besluit

met die strekking reeds is genomen. 

25.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 25.1 worden

algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als

de directie zulks nodig acht. 

25.4 Aandeelhouders en/of personen met certificaathou-

dersrechten tezamen vertegenwoordigende ten min-

ste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal

van de vennootschap hebben het recht aan de direc-

tie te verzoeken een algemene vergadering van aan-

deelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige

opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien

de directie niet binnen vier weken tot oproeping is

overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes

weken na ontvangst van het verzoek kan worden

gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping

bevoegd. 

25.5 De algemene vergaderingen worden gehouden te

Zeist, te Utrecht, of te Amsterdam. In een elders

gehouden vergadering kunnen wettige besluiten

slechts worden genomen, indien het gehele

geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

Oproeping. Agenda 

Artikel 26 
26.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen

door de directie, onverminderd het bepaalde in arti-

kel 25.4 van deze statuten. Voorts kunnen algemene

vergaderingen bijeengeroepen worden door perso-

nen met stemrechten op aandelen, tezamen verte-

genwoordigende ten minste de helft van het

geplaatste kapitaal van de vennootschap, eveneens

onverminderd het bepaalde in artikel 25.4 van deze

statuten. 

26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijf-

tiende dag voor die van de vergadering. 

26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onder-

werpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproe-

ping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekon-

digd met inachtneming van de in dit artikel 26

gestelde vereisten. 

26.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later

dan zestig dagen vóór de dag van de vergadering

schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhou-

ders en/of personen met certificaathoudersrechten

die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste

gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennoot-

schap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de

oproeping of op dezelfde wijze als de overige onder-

werpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig

belang van de vennootschap zich daartegen verzet. 

26.5 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen

en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en per-

sonen met certificaathoudersrechten geschieden

door aankondiging in een landelijk verspreid dag-

blad, of schriftelijk aan de adressen volgens het

register van aandeelhouders en het register van cer-

tificaathouders of aan het door de aandeelhouder of

de persoon met certificaathoudersrechten daartoe

opgegeven emailadres of ander elektronisch adres.

Gebrek in de oproeping algemene vergadering 

Artikel 27 
27.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet

bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekon-

digd met inachtneming van de voor oproeping

gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten

worden genomen met algemene stemmen in een

vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd is. 

27.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel

26.2 Korter was of de oproeping niet heeft plaatsge-

vonden kunnen geldige besluiten slechts worden

genomen met algemene stemmen in een vergade-

ring waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegen-

woordigd is. 

Voorzitterschap. Notulen 

Artikel 28 
28.1 De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzit-

ter. 

28.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering

worden notulen gehouden door een secretaris die

door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen

worden vastgesteld door de voorzitter en de secreta-

ris en ten blijke daarvan door hen getekend.

Vergaderrechten. Toegang 

Artikel 29 
29.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, en iedere

vruchtgebruiker er pandhouder aan wie het stem-

recht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering

bij te wonen, daarin het woord te voeren en het

stemrecht uit te oefenen. 
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29.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan een

vruchtgebruiker of pandhouder toekomt in plaats

van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder

bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en

daarin het woord te voeren. 

29.3 Ook certificaathouders zijn bevoegd de algemene

vergadering bij te wonen en daarin het woord te

voeren. 

29.4 Ieder aandeel geeft recht op één stem. 

29.5 De vergaderrechten volgens de artikelen 29.1 tot en

met 29.3 Kunnen worden uitgeoefend door een

schriftelijk gevolmachtigde. 

29.6 Het bijwonen van, woord voeren in en stemmen op

een vergadering kan plaatsvinden door middel van

elektronische communicatiemiddelen mits de

betreffende aandeelhouder, certificaathouder,

vruchtgebruiker of pandhouder via het elektronisch

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en

rechtstreeks kan kennis nemen van de verhandelin-

gen ter vergadering en stemrecht kan uitoefenen. 

29.7 De directeuren hebben als zodanig in de algemene

vergadering een raadgevende stem. 

29.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit

artikel 29 genoemde personen beslist de algemene

vergadering. 

Besluitvorming algemene vergadering 

Artikel 30 
30.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meer-

derheid voorschrijft worden alle besluiten van de

algemene vergadering genomen met volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

30.2 De navolgende besluiten van de algemene vergade-

ring kunnen slechts worden genomen met een

meerderheid van tweederde van de ter vergadering

uitgebrachte stemmen: 

a. een besluit tot benoeming van een directeur als

bedoeld in artikel 16.2; 

b. een besluit tot schorsing of ontslag van een 

directeur als bedoeld in artikel 17.1; 

c. een besluit tot goedkeuring van directiebesluiten

als bedoeld in de artikelen 21.1 En 21.2; 

d. een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in

artikel 33.1; 

e. een besluit tot juridische fusie of splitsing als

bedoeld in de artikelen 34.1 En 34.2; 

f. een besluit tot ontbinding van de vennootschap

als bedoeld in artikel 35.1. 

30.3 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. 

30.4 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden

als niet uitgebracht. 

Besluitvorming buiten vergadering 

Artikel 31 
31.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens

het bepaalde in artikel 31.2 In plaats van in 

algemene vergaderingen ook schriftelijk worden

genomen met algemene stemmen van de stem-

gerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel

29.7 Is van overeenkomstige toepassing. 

31.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet

mogelijk indien er personen met certificaathouders-

rechten zijn. 

Besluitvorming door houders van aandelen van een

soort of reeks 

Artikel 32 
32.1 Besluiten van het orgaan van houders van gewone

aandelen of van het orgaan van houders van een

reeks van preferente aandelen kunnen worden 

genomen in een vergadering van houders van 

aandelen van de desbetreffende soort of reeks. 

32.2 Vergaderingen van houders van aandelen van een

bepaalde soort of reeks worden gehouden zo dik-

wijls de directie of een houder van aandelen van die

betreffende soort of reeks dat nodig acht. Het recht

komt niet toe aan andere aandeelhouders. 

32.3 Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent alge-

mene vergaderingen van aandeelhouders is van

overeenkomstige toepassing op vergaderingen van

houders van aandelen van één soort of reeks, voor

zover in artikel 32.2 Geen afwijkende regeling is

getroffen. Het bepaalde in artikel 31 is eveneens van

overeenkomstige toepassing. 

Statutenwijziging 

Artikel 33 
De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wij-

zigen, doch slechts op voorstel van de vergadering van

gewone aandeelhouders. Een besluit van de algemene

vergadering tot statutenwijziging kan slechts worden

genomen met inachtneming van artikel 30.2. Wanneer in

een algemene vergadering van aandeelhouders een voor-

stel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks

steeds bij de oproeping tot de vergadering worden ver-

meld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel,

waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgeno-

men, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden

gelegd voor de aandeelhouders en de personen met 

certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergade-

ring. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de

vergadering wordt aan een aandeelhouder of een per-

soon met certificaathoudersrechten, op diens verzoek,

kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een

wijziging van deze statuten wordt een notariële akte

opgemaakt. 

Juridische fusie en juridische splitsing 

Artikel 34 
34.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan
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met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit

tot fusie kan slechts worden genomen in overeen-

stemming met een voorstel tot fusie, opgesteld

door de directies van de fuserende rechtspersonen.

In de vennootschap wordt het besluit tot fusie geno-

men door de algemene vergadering, doch slechts

op voorstel van de vergadering van gewone aandeel-

houders. Een besluit van de algemene vergadering

tot fusie kan slechts worden genomen met inacht-

neming van artikel 30.2. Echter, in de gevallen

bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek,

kan het besluit tot fusie worden genomen door de

directie. 

34.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische

splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel

verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit

tot splitsing kan slechts worden genomen in over-

eenstemming met een voorstel tot splitsing, opge-

steld door de directies van de partijen bij de split-

sing. In de vennootschap wordt het besluit tot

splitsing genomen door de algemene vergadering,

doch slechts op voorstel van de vergadering van

gewone aandeelhouders. Een besluit van de alge-

mene vergadering tot splitsing kan slechts worden

genomen met inachtneming van artikel 30.2. Echter,

in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Bur-

gerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden

genomen door de directie. 

34.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn

voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen

van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 35 
35.1 De vennootschap kan op voorstel van de vergade-

ring van gewone aandeelhouders worden ontbon-

den door een daartoe strekkend besluit van de alge-

mene vergadering. Een besluit van de algemene

vergadering tot ontbinding kan slechts worden

genomen met inachtneming van artikel 30.2. Wan-

neer in een algemene vergadering van aandeelhou-

ders een voorstel tot ontbinding van de vennoot-

schap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot

de vergadering worden vermeld. 

35.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krach-

tens besluit van de algemene vergadering worden

de directeuren vereffenaars van het vermogen van

de ontbonden vennootschap. De algemene vergade-

ring kan besluiten andere personen tot vereffenaars

te benoemen. 

35.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van

deze statuten zo veel mogelijk van kracht. 

35.4 Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de

ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt

eerst zo veel mogelijk per preferent aandeel van een

reeks aan de houders van preferente aandelen uit-

gekeerd: 

a. het nietuitgekeerde dividend over de voorgaande

jaren alsmede het eventueel nog ontbrekende 

preferente dividend, alsdan te berekenen over de

periode tot en met de dag van betaalbaarstelling

van dit bedrag; en 

b. de inflatiepremie, te berekenen per de datum van

betaalbaarstelling van het bedrag; en 

c. een bedrag gelijk aan de agioreserve van de

betreffende reeks naar evenredigheid van het

gezamenlijke nominale bedrag van ieders 

preferente aandelen van de betreffende reeks; en 

d. als terugbetaling een bedrag gelijk aan het 

nominale bedrag van een preferent aandeel. 

35.5 Hetgeen overblijft na toepassing van artikel 35.4

wordt overgedragen aan de houders van gewone

aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijke

nominale bedrag van ieders gewone aandelen. 

35.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de

desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van

het Burgerlijk Wetboek. 

Overgangsbepalingen 

Artikel 36 
36.1 Het bepaalde in artikel 4 van deze statuten wordt

eerst van kracht op het moment dat aan het han-

delsregister is opgegeven dat ingevolge een daartoe

strekkend besluit een zodanig aantal aandelen is uit-

gegeven (al dan niet onder de opschortende voor-

waarde van opgave van die uitgifte aan het handels-

register), dat het geplaatste kapitaal ten minste

tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,-)

bedraagt.Tot het moment van bedoelde opgave

geldt het volgende: 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehon-

derdvijftigduizend euro (EUR 350.000,-). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in

zevenduizend (7.000) aandelen met een nomi-

naal bedrag van vijftig euro (EUR 50,-) elk, en

wel: 

a. vierduizend (4.000) gewone aandelen; en

b. drieduizend (3.000) preferente aandelen,

onderverdeeld in:

• zeshonderd (600) preferente aandelen A; 

• éénduizend (1.000) preferente aandelen B;

• éénduizend (1.000) preferente aandelen C; 

• vierhonderd (400) preferente aandelen D; 

4.3 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend

genummerd vanaf 1, respectievelijk vanaf PA1, PB1,

PC1 respectievelijk PD1. Aandeelbewijzen worden

niet uitgegeven.’ 

36.2 Het bepaalde in artikel 36.1 van deze statuten wordt

eerst van kracht op het moment dat aan het han-
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delsregister is opgegeven dat ingevolge een daartoe

strekkend besluit een zodanig aantal aandelen is uit-

gegeven (al dan niet onder de opschortende voor-

waarde van opgave van die uitgifte aan het handels-

register), dat het geplaatste kapitaal ten minste

zeventigduizend euro (EUR 70.000,0)

bedraagt.Vanaf het moment van oprichting van de

vennootschap tot het moment van bedoelde opgave

geldt het volgende: 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehon-

derdvijfentwintig duizend euro (EUR 225.000,-).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vier-

duizendvijfhonderd (4.500) aandelen met een

nominaal bedrag van vijftig euro (EUR 50,) elk,

en wel:

a. tweeduizendvijfhonderd (2.500) gewone 

aandelen; en 

b. tweeduizend (2.000) preferente aandelen,

onderverdeeld in:

• zeshonderd (600) preferente aandelen A; 

• zeshonderd (600) preferente aandelen B;

• zeshonderd (600) preferente aandelen C; 

• tweehonderd (200) preferente aandelen D. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlo-

pend genummerd vanaf 1, respectievelijk vanaf

PA1, PB1, PC1 respectievelijk PD1.Aandeelbewij-

zen worden niet uitgegeven.’ 

36.3 De directie wordt hierbij aangewezen als het orgaan

dat voor een periode van vijf (5) jaar eindigend op

vier september tweeduizend dertien, behoudens

verlenging door de algemene vergadering op voor-

stel van de vergadering van gewone aandeelhou-

ders, bevoegd is om te besluiten tot uitgifte van aan-

delen, tot het verlenen van rechten tot het nemen

van aandelen, en tot het beperken of uitsluiten van

voorkeursrechten, zulks met inachtneming van het

in de artikelen 6 en 7 bepaalde. De bevoegdheid

geldt voor alle niet uitgegeven aandelen van welke

soort en reeks dan ook, waarin het dan geldende

maatschappelijk kapitaal is of zal zijn verdeeld. 

Slotverklaringen 
Ten slotte verklaarde de comparant het volgende: 

a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt

vijf veertigduizend euro (EUR 45.000,), bestaande

uit negenhonderd (900) aandelen, met een nomi-

nale waarde van vijftig euro (EUR 50,) elk, te weten

negenhonderd (900) gewone aandelen genummerd

1 tot en met 900. In het geplaatste kapitaal nemen

de Oprichters deel voor alle negenhonderd (900)

gewone aandelen, en wel als volgt: 

(i)  door Wieringerwaard voor vierhonderdvijftig

(450) gewone aandelen, genummerd 1 tot en

met 450; en 

(ii) door De Brinck voor vierhonderdvijftig (450)

gewone aandelen, genummerd 451 tot en met

900. De plaatsing van de gewone aandelen

geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in

geld volgestort. Storting in vreemd geld is toe-

gestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken

waarvan artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek aan-

hechting voorschrijft. De vennootschap aan-

vaardt de stortingen op de bij de oprichting

geplaatste aandelen. 

b. Voor de eerste maal wordt Bakkenist & Emmens

Management BV, een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Neder-

lands recht, statutair gevestigd te Utrecht, met adres

Utrechtseweg 82, 3702 AD Zeist, ingeschreven in

het handelsregister onder nummer 30132728,

benoemd tot directeur van de vennootschap. 

c. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op

éénendertig december tweeduizend negen. 

d. Het eerste adres van de vennootschap is Utrechtse-

weg 82, 3702 AD Zeist. 

e. De ministeriële verklaring, dat van bezwaren niet is

gebleken, verleend op drie september tweeduizend

acht onder nummer N.V. 1512852, is aan deze akte

gehecht. 

BIJLAGE 6

52
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BIJLAGE E

Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. aandeel: een cumulatief preferent aandeel in het

kapitaal van de vennootschap; 

b. administratievoorwaarden: de voorwaarden van de

stichting voor het in administratie nemen en hou-

den van aandelen, tegen uitgifte van certificaten,

vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel

13 van deze statuten, zoals die van tijd tot tijd zullen

luiden; 

c. bestuur: het bestuur van de stichting; 

d. certificaat: door de stichting uitgegeven certificaat

van een aandeel; 

e. certificaathouder: een houder van een of meer 

certificaten; 

f. schriftelijk: bij brief, telefax of email, of bij bood-

schap die via een ander gangbaar communicatie-

middel wordt overgebracht en op schrift kan worden

ontvangen, mits de identiteit van de verzender met

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

g. vennootschap: VBI Winkelfonds NV, een naamloze

vennootschap opgericht naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Zeist. 

Naam en zetel 

Artikel 2 
2.1 De naam van de stichting is: Stichting Administra-

tiekantoor VBI Winkelfonds. 

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zeist. 

Doel 

Artikel 3 
3.1 De stichting heeft ten doel: 

• het op eigen naam verkrijgen en houden van aan-

delen tegen uitgifte van certificaten, zulks voor

rekening van de certificaathouders; 

• het administreren van aandelen, onder meer door

het uitoefenen van het stemrecht en andere aan

die aandelen verbonden rechten, het innen van de

op de aandelen verschijnende dividenden en

andere uitkeringen en het uitkeren van die voorde-

len aan de certificaathouders, alsmede het verrich-

ten van al hetgeen daarmede verband houdt, één

en ander met inachtneming van de administratie-

voorwaarden. 

3.2 De stichting zal de aan de in administratie genomen

aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit-

oefenen, dat de belangen van de vennootschap

waaronder het waarborgen van een goed bestuur en

alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden

gewaarborgd. 

3.3 Van het doel is uitgesloten het vervreemden van in

administratie genomen aandelen. Voor de toepas-

sing van dit artikel 3.3 wordt onder vervreemding

niet verstaan overdracht aan certificaathouders inge-

val van decertificering respectievelijk aan de ven-

nootschap met toestemming van de certificaathou-

der, beide als voorzien in de

administratievoorwaarden, alsmede overdracht van

de aandelen aan een andere instelling overeenkom-

stig artikel 15.6 van deze statuten. 

Bestuur en bestuursleden 

Artikel 4 
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de

vennootschap vast te stellen aantal van één of meer

personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn

bevoegdheden. 

4.2 Bestuursleden worden benoemd door de vennoot-

schap. In ontstane vacatures wordt zo spoedig

mogelijk voorzien. Indien niet binnen drie maanden

na het ontstaan van een vacature een opvolgende

bestuurder is benoemd, zal de meest gerede

bestuurder of ander belanghebbende bij de Recht-

bank te Utrecht kunnen verzoeken in de vacature te

voorzien. 

4.3 Indien het bestuur uit meer dan één persoon

bestaat, wijst het uit zijn midden een voorzitter aan

en kan het voorts uit zijn midden een secretaris

benoemen. 

4.4 Een bestuurslid defungeert: 

a. door zijn overlijden, indien het een natuurlijk per-

soon betreft, of door haar ontbinding indien het een

rechtspersoon betreft; 

b. door zijn aftreden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van

betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van

de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 

aillissementswet; 

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een

rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één

of meer van zijn goederen wordt ingesteld; 

e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de

gevallen in de wet voorzien; 

f. door zijn ontslag verleend door de vennootschap. 

4.5 De vennootschap kan besluiten aan de bestuursle-

den een bezoldiging toe te kennen in overeenstem-

ming met het belang en de omvang van de aan hun

taak verbonden werkzaamheden ten behoeve van 

de stichting. 

Taak en bevoegdheden van het bestuur 

Artikel 5 
5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stich-

ting. 

E. Statuten Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds 
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5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aan-

gaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem-

ding en bezwaring van registergoederen, of tot het

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-

bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een ander ver-

bindt en ook niet tot vertegenwoordiging van de

stichting ter zake van deze handelingen. 

5.3 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de

besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in

aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten

is bepaald.

Vertegenwoordiging 

Artikel 6 
6.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegen-

woordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging

komt mede aan ieder bestuurslid toe. 

6.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of

beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstel-

len. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting

met inachtneming van de begrenzing aan zijn

bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functio-

narissen wordt door het bestuur bepaald. Deze

functionarissen worden ingeschreven in het han-

delsregister met vermelding van de omvang van

hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 7 
7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke

vergadering voorzien in de statuten van de vennoot-

schap waarin stemrecht op de door de stichting in

administratie gehouden aandelen kan worden uitge-

oefend, tenzij voor de betreffende vergadering

omtrent alle bij de oproeping tot die vergadering

vermelde voorstellen besluitvorming plaats heeft

overeenkomstig artikel 8.6. Voorts worden bestuurs-

vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid

zulks wenselijk oordeelt. 

7.2 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen

door de secretaris, in overleg met de voorzitter.

Bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijeen-

geroepen door de voorzitter van het bestuur of twee

of meer andere bestuursleden. 

7.3 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op

de achtste dag voor die van de vergadering. 

7.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onder-

werpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproe-

ping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekon-

digd met inachtneming van het bepaalde in dit

artikel 7. 

7.5 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een

door de voorzitter van het bestuur te bepalen plaats.

Indien echter een vergadering wordt bijeengeroepen

door twee of meer andere bestuursleden, wordt de

plaats van die vergadering door hen bepaald. 

7.6 Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen verte-

genwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd

ander bestuurslid. Een bestuurslid kan ter vergade-

ring ten hoogste één ander bestuurslid vertegen-

woordigen. Omtrent toelating van andere personen

beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurs-

leden, bij meerderheid van stemmen. 

7.7 De bestuursvergaderingen worden geleid door de

voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger.

Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de ver-

gadering aangewezen door de ter vergadering aan-

wezige bestuursleden, bij meerderheid van stem-

men. De voorzitter van de vergadering wijst voor de

vergadering een notulist aan. 

7.8 Van het verhandelde in een bestuursvergadering

worden notulen gehouden door de notulist van de

vergadering. De notulen worden vastgesteld door

het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende ver-

gadering. Ten blijke van vaststelling worden de notu-

len ondertekend door de voorzitter en de notulist

van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

Besluitvorming door het bestuur 

Artikel 8 
8.1 In het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. 

8.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere

meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten

van het bestuur genomen met volstrekte meerder-

heid van de uitgebrachte stemmen. 

8.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen,

onverminderd het bepaalde in artikel 9.3. 

8.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen

van een besluit geen groter quorum voorschrijven,

kan het bestuur in een vergadering alleen geldige

besluiten nemen, indien de meerderheid van de in

functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwe-

zig of vertegenwoordigd is. 

8.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften

voor het oproepen en houden van bestuurs-

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter

vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur

worden genomen, indien alle in functie zijnde

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen

besluitvorming verzet. 

8.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten verga-

dering worden genomen, schriftelijk of op andere

wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in

functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen

van hen zich tegen de desbetreffende wijze van

besluitvorming verzet. Van een besluit buiten verga-

dering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door
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de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt

dat door de voorzitter en de secretaris van het

bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvor-

ming geschiedt door middel van schriftelijke verkla-

ringen van alle in functie zijnde bestuursleden. 

Stemmingen binnen het bestuur 

Artikel 9 
9.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voor-

zitter van de vergadering kan echter bepalen dat de

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het

betreft een stemming over personen kan ieder ter

vergadering aanwezig bestuurslid verlangen dat de

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schrifte-

lijke stemming geschiedt door middel van ongete-

kende stembriefjes. 

9.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als

niet uitgebracht. 

9.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de

volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een

tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan

vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één per-

soon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,

hetzij tussen twee personen is gestemd en de stem-

men staken. Bij gemelde herstemmingen (waaron-

der niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt

telkens gestemd tussen de personen op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd

de persoon op wie bij de voorafgaande stemming

het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij

de voorafgaande stemming het geringste aantal

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,

dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen

meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een

stemming tussen twee personen de stemmen sta-

ken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

9.4 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen

van de ter vergadering aanwezige bestuursleden

zich daartegen verzet. 

9.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de

voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

inhoud van een genomen besluit voor zover

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd

voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspre-

ken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist,

dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de

meerderheid van de ter vergadering aanwezige

leden van het bestuur, of indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,

een ter vergadering aanwezig bestuurslid dit ver-

langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Boekjaar en jaarrekening 

Artikel 10 
10.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het-

boekjaar van de vennootschap. 

10.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maan-

den na afloop van het boekjaar een jaarrekening te

maken en op papier te stellen. 

10.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat

van baten en lasten. 

10.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de

jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken

door een door het bestuur aan te wijzen accountant.

Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan

het bestuur. 

Administratie 

Artikel 11 
11.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand

van de stichting en van alles betreffende de werk-

zaamheden van de stichting naar de eisen die voort-

vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze

een administratie te voeren en de daartoe be-

horende boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen

tijde de rechten en verplichtingen van de stichting

kunnen worden gekend. 

11.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarre-

kening, alsmede de hiervoor in dit artikel 11

bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers gedurende zeven jaren te bewaren, onver-

minderd het bepaalde in artikel 11.3. 

11.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,

uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening,

kunnen op een andere gegevensdrager worden

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging

geschiedt met juiste en volledige weergave der ge-

gevens en deze gegevens gedurende de volledige

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Vergaderingen van certificaathouders 

Artikel 12 
12.1 Vergaderingen van certificaathouders worden ge-

houden indien ingevolge deze statuten of de 

administratievoorwaarden door de vergadering van

certificaathouders een besluit moet worden geno-

men en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wense-

lijk oordeelt. Tevens is het bestuur, op schriftelijk en

gemotiveerd verzoek van een zodanig aantal certifi-

caathouders als één tiende gedeelte van het ge-

zamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven cer-

tificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering

van certificaathouders bijeen te roepen. Indien aan

zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg

wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeen-
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roeping bevoegd. 

12.2 De bijeenroeping van een vergadering van certifi-

caathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van

de te behandelen onderwerpen, op een termijn van

ten minste tien dagen op de wijze als vermeld in de

administratievoorwaarden. Indien de bijeenroeping

niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de

orde komen die niet bij de oproeping werden ver-

meld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een

termijn korter dan tien dagen, is besluitvorming

niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

geen der certificaathouders zich alsdan tegen

besluitvorming verzet en de vergadering met voor-

kennis van het bestuur wordt gehouden. 

12.3 Vergaderingen van certificaathouders worden

gehouden te Zeist, te Utrecht, of te Amsterdam. 

12.4 Toegang tot de vergadering hebben de certificaat-

houders, de voorzitter van de vergadering, de

bestuursleden alsmede zij, die daartoe door de ver-

gadering zijn uitgenodigd. Een certificaathouder kan

zich door een schriftelijk door hem daartoe gevol-

machtigde medecertificaathouder ter vergadering

doen vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan

ten hoogste één medecertificaathouder ter vergade-

ring vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan

zich voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen

door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde nota-

ris, advocaat, registeraccountant of accountant

administratieconsulent. 

12.5 Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één

stem. 

12.6 Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de

administratievoorwaarden niet anders is bepaald

worden genomen met volstrekte meerderheid van

de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden

geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing

van personen niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming

plaats. Heeft alsdan wederom niemand de vols-

trekte meerderheid verkregen, dan vinden herstem-

mingen plaats totdat hetzij één persoon de vols-

trekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen

twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is

begrepen de tweede stemming) wordt telkens

gestemd tussen de personen op wie bij de vooraf-

gaande stemming is gestemd, uitgezonderd even-

wel de persoon op wie bij die voorafgaande stem-

ming het geringste aantal stemmen werd

uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee

personen de stemmen staken, beslist het lot wie van

hen is gekozen. Bij staken van stemmen omtrent

andere onderwerpen dan de verkiezing van perso-

nen beslist het lot. 

12.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een

ter vergadering aanwezige certificaathouder schrifte-

lijke stemming verlangt, in welk geval gestemd

wordt door middel van ongetekende stembriefjes. 

12.8 De vergaderingen worden geleid door een door het

bestuur al dan niet uit zijn midden aan te wijzen

persoon. Wordt op deze wijze niet in haar leiding

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

12.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door

een daartoe door de voorzitter van de vergadering

aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in

en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering

worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de

voorzitter en de notulist ondertekend. 

12.10 De vergadering van certificaathouders kan ook op

andere wijze dan in vergadering besluiten nemen,

mits zulks geschiedt met voorkennis van het

bestuur, alle certificaathouders in de gelegenheid

worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen

schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze

wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is

alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van

het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is

uitgebracht. 

12.11 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt

door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen

met de in artikel 12.10 bedoelde stukken bij de 

notulen wordt gevoegd. 

Administratievoorwaarden 

Artikel 13 
13.1 De stichting stelt administratievoorwaarden vast,

ingevolge een besluit van het bestuur. De adminis-

tratievoorwaarden worden vastgesteld bij notariële

akte. 

13.2 De administratievoorwaarden kunnen worden gewij-

zigd ingevolge een besluit van het bestuur. Op een

besluit van het bestuur tot wijziging van de adminis-

tratievoorwaarden is het bepaalde in de artikelen

14.2 en 14.3 van overeenkomstige toepassing. In de

administratievoorwaarden kunnen nadere voor-

schriften betreffende wijziging daarvan worden

opgenomen. 

Statutenwijziging 

Artikel 14 
14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 

14.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan

slechts worden genomen met een meerderheid van

twee derde van de stemmen, uitgebracht in een ver-

gadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot

statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de

vennootschap. 

14.3 Een besluit tot wijziging van het in deze statuten
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bepaalde omtrent het doel van de stichting, de

bestuurssamenstelling en de besluitvorming door

het bestuur, de vergadering van certificaathouders,

ontbinding en vereffening, overdracht van de taak

van de stichting aan een andere instelling, alsmede

het bepaalde in dit artikel 14.3, behoeft de goedkeu-

ring van de vergadering van certificaathouders. Bij

de oproeping tot de vergadering waarin goedkeu-

ring van een besluit tot statutenwijziging zal worden

voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot

statutenwijziging bevattende de woordelijke tekst

van de wijziging, te worden gevoegd. 

14.4 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een sta-

tutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een

afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde

wijziging woordelijk is opgenomen, te worden

gevoegd. 

14.5 Van een wijziging van deze statuten wordt een nota-

riële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die

akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 15 
15.1 De stichting kan worden ontbonden door een daar-

toe strekkend besluit van het bestuur. 

15.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van

de stichting is het bepaalde in de artikelen 14.2 en

14.3 van overeenkomstige toepassing. 

15.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de

bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 

15.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens

besluit van het bestuur worden de bestuursleden

vereffenaars van het vermogen van de ontbonden

stichting. 

15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van

deze statuten zo veel mogelijk van kracht. 

15.6 De door de stichting gehouden aandelen zullen na

haar ontbinding tegen intrekking van de daartegen-

over uitgegeven certificaten aan de certificaathou-

ders worden overgedragen, tenzij de taak van de

stichting krachtens besluit van het bestuur aan een

andere instelling wordt overgedragen en het besluit

daartoe werd goedgekeurd door de vergadering van

certificaathouders op de wijze als bij de artikelen

14.3 van deze statuten, is voorgeschreven, in welk

geval de door de stichting gehouden aandelen wor-

den overgedragen aan die instelling. 

15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en

bescheiden van de ontbonden stichting gedurende

de bij de wet voorgeschreven termijn onder berus-

ting van een daartoe door de vereffenaars aan te 

wijzen persoon. 

15.8 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de

desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van

het Burgerlijk Wetboek. 

Slotverklaringen 
Ten slotte verklaarde de comparant: 

a. Bij deze oprichting wordt Vijverberg Trust BV, een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid opgericht naar Nederlands recht, statutair

gevestigd in Amsterdam, met adres Prins Bernhard-

plein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 33247484, tot eerste

bestuurslid van de stichting benoemd; 

b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één-

endertig december tweeduizend acht; 

c. De stichting heeft haar adres te Prins Bernhardplein

200, 1097 JB Amsterdam. 



58

F. Administratievoorwaarden

Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. aandeel: een cumulatief preferent aandeel in het

kapitaal van de vennootschap; 

b. bestuur: het bestuur van de stichting; 

c. certificaat: de belichaming van rechten en verplich-

tingen, afgeleid van een aandeel, van een certificaat-

houder jegens de stichting, de vennootschap en 

derden, krachtens deze administratievoorwaarden,

de statuten van de stichting en de wet; onder rech-

ten zijn begrepen de rechten die voor de houder van

een certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van

aandelen door de vennootschap aan de stichting, al

dan niet bij wijze van uitkering op door de stichting

in administratie gehouden aandelen; 

d. certificaathouder: iedere houder van één of meer

certificaten; 

e. handelsdag: elke dag met uitzondering van zaterda-

gen, zondagen, en in Nederland erkende officiële

feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen waarop

banken in Nederland gesloten zijn; 

f. prospectus: het prospectus voor beleggers in de

vennootschap, de dato * tweeduizend acht, zoals dit

van tijd tot tijd zal zijn gewijzigd, hetgeen voor een

ieder ter inzage ligt bij de vennootschap en bij de

stichting, en door een ieder op te vragen is via

www.bakkenistemmens.nl; 

g. schriftelijk: bij brief, telefax of email of bij boodschap

die via een ander gangbaar communicatiemiddel

wordt overgebracht en op schrift kan worden ont-

vangen, mits de identiteit van de verzender met

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

h. stichting: Stichting Administratiekantoor VBI 

Winkelfonds, een stichting opgericht naar Neder-

lands recht, statutair gevestigd te Zeist; 

i. vennootschap: VBI Winkelfonds NV, een naamloze

vennootschap opgericht naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Zeist. 

Certificaten 

Artikel 2 
2.1 De stichting geeft tegenover de aandelen die het in

administratie verkrijgt certificaten uit van dezelfde

reeks en met dezelfde aanduiding als de aandelen. 

2.2 De stichting kan alleen volgestorte aandelen verkrij-

gen. 

2.3 Het nominale bedrag van de certificaten is gelijk aan

het nominale bedrag van de aandelen waartegen-

over zij zijn uitgegeven. 

2.4 Alle certificaten luiden op naam. 

2.5 Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. 

Register van certificaathouders 

Artikel 3 
3.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en

adressen van alle houders van certificaten zijn opge-

nomen. 

3.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certifi-

caathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun

adres bij de stichting bekend is. 

3.3 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certifi-

caathouder om niet een uittreksel uit het register

met betrekking tot zijn recht op certificaten. 

3.4 Het bestuur legt het register ten kantore van de

stichting ter inzage voor certificaathouders, alsmede

voor de vennootschap. 

Levering van certificaten 

Artikel 4 
Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe

bestemde onderhandse of notariële akte en mededeling

daarvan aan de stichting door de vervreemder of verkrij-

ger. De voorgaande volzin is van overeenkomstige toe-

passing op de vestiging van een pandrecht op certificaten

en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op

certificaten. 

Beperking overdracht van certificaten aan derde blok-

keringsregeling 

Artikel 5 
5.1 Iedere overdracht of toedeling van certificaten kan

slechts geschieden met inachtneming van het in

artikel 5.2 bepaalde (blokkeringsregeling). Een over-

dracht zonder dat deze blokkeringsregeling is na-

geleefd, is nietig. 

5.2 Bij overdracht of toedeling van certificaten of bij

gevallen als omschreven in artikel 14.10 van de 

statuten van de vennootschap, is de voorafgaande

goedkeuring van de directie van de vennootschap

vereist. Het bepaalde in artikel 14 van de statuten

van de vennootschap is van overeenkomstige 

toepassing. 

Inkoop van certificaten door de vennootschap 

Artikel 6 
6.1 Inkoop van certificaten door de vennootschap op

initiatief van een certificaathouder kan jaarlijks

plaatsvinden op één maart of, indien één maart

geen handels dag is, op de eerste handelsdag na

één maart, en wel voor het eerst op één maart twee-

duizend negen. De certificaten zullen alsdan door

de vennootschap worden ingekocht tegen de Uitst-

apprijs zoals gedefinieerd in het prospectus. 

6.2 Een certificaathouder initieert een inkoop van certifi-

caten schriftelijk bij de stichting middels een daar-
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toe opgesteld formulier dat bij de stichting kan wor-

den opgevraagd. Het formulier dient uiterlijk op

éénendertig december van het voorafgaande jaar

door de stichting te zijn ontvangen. De stichting zal

het verzoek doorleiden aan de vennootschap. Een

verzoek tot inkoop dient het aantal certificaten te

vermelden dat door de vennootschap dient te wor-

den ingekocht, alsmede het banknummer waarnaar

de Uitstapprijs als bedoeld in artikel 6.1 dient te wor-

den overgemaakt. 

6.3 Indien de vennootschap meer initiatiefverzoeken tot

inkoop heeft ontvangen dan zij kan honoreren in

verband met het in artikel 6.5 bepaalde, worden de

initiatiefverzoeken gehonoreerd naar datum en tijd-

stip van ontvangst van het verzoek. 

6.4 Inkoop van certificaten door de vennootschap kan

voorts plaatsvinden op initiatief van de vennoot-

schap. De certificaten zullen alsdan door de ven-

nootschap worden ingekocht tegen de Inkoopprijs

zoals gedefinieerd in het prospectus. 

6.5 De vennootschap zal geen certificaten inkopen

indien: 

a. naar de mening van de directie van de vennoot-

schap de continuïteit van de vennootschap door

de inkoop in gevaar zou kunnen komen; 

b. naar de mening van de directie van de vennoot-

schap de belangen van de meerderheid van de

certificaathouders door de inkoop onevenredig

geschaad zouden worden; 

c. de wettelijke bepalingen of haar statutaire bepalin-

gen die gesteld worden aan de inkoop van (certifi-

caten van) aandelen worden overschreden. 

De vennootschap is alsdan bevoegd de inkoop

geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten. 

Dividenden en andere uitkeringen 

Artikel 7 
7.1 De stichting int de dividenden en alle andere uitke-

ringen op de aandelen die het in administratie

houdt. 

7.2 Onmiddellijk na ontvangst stelt de stichting de divi-

denden of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse

als door de stichting vast te stellen en doet het daar-

van schriftelijk mededeling aan de certificaathou-

ders. 

7.3 Bij uitreiking van bonusaandelen of stockdividenden

door de vennootschap aan de stichting worden door

de stichting dienovereenkomstig certificaten uitge-

geven aan de rechthebbenden. 

7.4 Ingeval de vennootschap op de aandelen een uitke-

ring doet naar keuze van de aandeelhouder in geld

of in andere waarden stelt de stichting de rechtheb-

benden zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gele-

genheid hun keuze uiterlijk op de vierde dag vóór

die waarop de stichting zijn keuze moet hebben uit-

gebracht, aan de stichting kenbaar te maken. Indien

de rechthebbenden niet tijdig schriftelijk hun keuze

hebben uitgebracht, is de stichting vrij de uitkering

op de door hem aan te geven wijze te doen plaats-

vinden. 

7.5 Ingeval van liquidatie van de vennootschap worden

slotuitkeringen op de in administratie gehouden

aandelen door de stichting uitbetaald aan de certifi-

caathouders tegen intrekking van de certificaten.

Uitgifte van aandelen. Voorkeursrechten 

Artikel 8 
8.1 Bij uitgifte van aandelen hebben houders van aan-

delen geen voorkeursrecht. 

8.2 Het in dit artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige

toepassing wanneer door de vennootschap rechten

tot het nemen van aandelen worden verleend. 

Vervreemding van aandelen aan de vennootschap 

Artikel 9 
Vervreemding van door de stichting gehouden aandelen

aan de vennootschap kan slechts geschieden met toe-

stemming van de houder van de daartegenover uitgege-

ven certificaten, tegen intrekking van de desbetreffende

certificaten en onmiddellijke betaling aan de certificaat-

houder van de verkoopopbrengst. 

Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhouders-

rechten 

Artikel 10 
10.1 Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten

die zijn verbonden aan de in administratie gehou-

den aandelen worden door de stichting naar eigen

inzicht uitgeoefend, met inachtneming van het bij

deze administratievoorwaarden, de statuten van de

stichting en de wet bepaalde. 

10.2 De stichting zal aan iedere certificaathouder die bin-

nen een door het bestuur te bepalen termijn schrif-

telijk aan de stichting zijn voornemen kenbaar heeft

gemaakt om een algemene vergadering van aan-

deelhouders van de vennootschap bij te wonen, vol-

macht verlenen om ter vergadering het stemrecht

uit te oefenen op de aandelen waarvan de certifi-

caathouder de certificaten houdt. Het bestuur kan

nadere voorschriften stellen aan het verlenen van

volmacht. 

10.3 De stichting zal geen stem uitbrengen op aandelen

waarvoor een volmacht aan een certificaathouder is

verleend, indien de gevolmachtigde certificaathou-

der in de algemene vergadering van aandeelhouders

van de vennootschap aanwezig of vertegenwoor-

digd is. 

10.4 Een certificaathouder kan de in artikel 10.2 bedoelde

volmacht bij onderhandse of notariële akte aan een

ander verlenen mits hij zijn voornemen daartoe bin-
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nen een door het bestuur te bepalen termijn voor de

aanvang van de algemene vergadering van aandeel-

houders van de vennootschap aan de stichting heeft

kenbaar gemaakt. 

10.5 Voor zover de vennootschap dit niet in de oproep

voor een algemene vergadering van aandeelhouders

van de vennootschap heeft vermeld, zal de stichting

na ontvangst van de oproep de certificaathouders

schriftelijk informeren omtrent de termijn waarop

een stemvolmacht bij de stichting dient te worden

opgevraagd en waarop een stemvolmacht aan een

derde kan worden verleend. 

Oproepingen en kennisgevingen 

Artikel 11 
11.1 Alle oproepingen en kennisgevingen aan certificaat-

houders geschieden door aankondiging in een lan-

delijk verspreid dagblad, of schriftelijk aan de adres-

sen volgens het register van certificaathouders of

aan het door de certificaathouder daartoe opgege-

ven emailadres of ander elektronisch adres. 

11.2 Kennisgevingen aan de stichting geschieden schrif-

telijk aan het adres of daartoe opgegeven email-

adres of ander elektronisch adres van de stichting. 

11.3 Indien een certificaathouder verzuimt zijn adres(wij-

ziging) op te geven, is de stichting bevoegd namens

de certificaathouder alle oproepingen en kennisge-

vingen in ontvangst te nemen. 

Medewerking vennootschap. Wettelijk pandrecht 

Artikel 12 
12.1 De uitgifte van certificaten volgens deze administra-

tie voorwaarden geschiedt met medewerking van de

vennootschap. De kosten van de administratie

komen te haren laste. 

12.2 Ingevolge artikel 3:259 van het Burgerlijk Wetboek

verkrijgen de certificaathouders gezamenlijk een

pandrecht op de in administratie genomen aande-

len. Onder dit pandrecht zijn begrepen de aandelen

die aan de stichting worden uitgegeven of overge-

dragen en waartegenover door de stichting certifica-

ten worden uitgegeven. 

De vennootschap doet aantekening van dit pand-

recht in het register van aandeelhouders. 

Decertificering 

Artikel 13 
13.1 Een certificaathouder heeft niet het recht beëindi-

ging van de administratie te vorderen. 

13.2 De stichting is te allen tijde bevoegd deze adminis-

tratie te beëindigen. Decertificering door de stich-

ting zonder voorafgaande toestemming van alle 

certificaathouders kan slechts geschieden hetzij ten

aanzien van alle door de stichting gehouden aande-

len hetzij ten aanzien van alle aandelen waarvan de

certificaten worden gehouden door de vennoot-

schap. Onder decertificering wordt voor de toepas-

sing van de vorige zin mede verstaan de overdracht

van aandelen aan een andere instelling als bedoeld

in artikel 15.6 van de statuten van de stichting. 

13.3 Bij beëindiging van de administratie zonder over-

dracht van aandelen aan een andere instelling als

bedoeld in de laatste zin van artikel 13.2, wordt het

desbetreffende aantal aandelen door de stichting

aan de houders van de daartegenover uitgegeven

certificaten overgedragen; tegen intrekking van de

desbetreffende certificaten. 

Wijziging administratievoorwaarden 

Artikel 14 
14.1 De stichting is bevoegd deze administratievoor-

waarden te wijzigen. 

14.2 De administratievoorwaarden kunnen worden gewij-

zigd ingevolge een besluit van het bestuur. Op een

besluit van het bestuur tot wijziging van de adminis-

tratievoorwaarden is het bepaalde in de artikelen

14.2 en 14.3 van de statuten van overeenkomstige

toepassing. 

14.3 De in artikel 14.2 bedoelde goedkeuring is niet ver-

eist, indien en voorzover het betreft wijzigingen van

deze administratievoorwaarden die naar het oordeel

van het bestuur hetzij nodig of gewenst zijn tenge-

volge van wijzigingen die plaatsvinden in de aan de

aandelen verbonden rechten, hetzij geen afbreuk

doen aan de rechten van certificaathouders. 

14.4 Een wijziging van deze administratievoorwaarden

wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die

akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. 

Rechtskeuze 

Artikel 15 
Deze administratievoorwaarden worden beheerst door

Nederlands recht. 

Slotverklaringen 
Ten slotte verklaarde de comparant: 

• de vennootschap verleent hierbij medewerking aan de

uitgifte van certificaten van alle aandelen in haar kapi-

taal die te eniger tijd, overeenkomstig bovenvermelde

administratievoorwaarden, worden uitgegeven door de

stichting; en 

• de vennootschap aanvaardt hierbij al hetgeen ten aan-

zien van haar in bovenvermelde administratievoorwaar-

den is bepaald. 
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BIJLAGE G

De ondergetekenden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid VBI Winkelfonds NV, gevestigd en kantoor-

houde de te Zeist (hierna te noemen de ‘Vennoot-

schap’); en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid Annexum Beheer BV, gevestigd te

Utrecht en kantoorhoudende te Zeist (hierna te 

noemen: ‘Directie’);

In aanmerking nemende dat:

a. op 5 september 2008 door notaris mr J.J.C.A. Leem-

rijse te Amsterdam de akte van oprichting van de

Vennootschap is verleden;

b. de Vennootschap - kort gezegd - tot doel heeft het

indirect beleggen in vastgoedbeleggingen door mid-

del van het beleggen van gelden of andere goederen

in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 6a

van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, als-

mede in buitenlands vastgoed, en al hetgeen met

het voorgaande verband houdt of daaraan bevorder-

lijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

c. de Directie bij akte van oprichting van de Vennoot-

schap benoemd is tot directeur van de Vennoot-

schap;

d. partijen de voorwaarden waaronder de Directie

haar werkzaamheden als directeur van de Vennoot-

schap zal uitvoeren wensen vast te leggen.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1 - Taken en uitvoering
1.1 De Directie is op 5 september 2008 benoemd tot

statutair directeur van de Vennootschap en is als

zodanig belast met het besturen van de Vennoot-

schap.

1.2 De Directie zal haar taken in haar hoedanigheid van

directeur naar beste vermogen en in overeenstem-

ming met alle daaraan te stellen wettelijke eisen uit-

voeren en zal zich daarbij mede laten leiden door de

belangen van de aandeelhouders van de Vennoot-

schap en het vennootschappelijk belang.

1.3 Het staat de Directie vrij de uitvoering van de taken

die op grond van deze overeenkomst aan haar zijn

opgedragen aan een andere partij uit te besteden,

met dien verstande dat die andere voldoet aan het

krachtens de wet bepaalde.

1.4 De Directie zal, voor zover in deze overeenkomst en

in de statuten niet anders is bepaald, bevoegd zijn

om uit naam van de Vennootschap en voor haar

rekening en risico al datgene te doen en al die han-

delingen te verrichten die nuttig, nodig of wenselijk

zijn voor de uitvoering van haar taken.

Vergoedingen en Winstdelingsregeling

Artikel 2 
2.1 De Directie ontvangt voor haar werkzaamheden een

directievergoeding van 21/2? promille per kwartaal

exclusief omzetbelasting over de balanswaarde van

de beleggingen inclusief liquide middelen met een

minimum van € 50.000 per jaar (€ 59.500 per jaar

inclusief 19% omzetbelasting). De balanswaarde

van indirecte beleggingen wordt bepaald met inacht-

neming van de in hoofdstuk 10 van het Prospectus

van de Vennootschap beschreven waarderings-

grondslagen, zoals deze in de jaarrekening van de

Vennootschap worden toegepast. De directiever-

goeding wordt elk kwartaal voldaan en hiertoe wordt

de balanswaarde per de eerste dag van elk kwartaal

bepaald.

2.2 In de artikel 2.1 genoemde directievergoeding is uit-

drukkelijk niet de vergoeding voor de kosten met

betrekking tot het eventuele beheer van direct bui-

tenlands vastgoed inbegrepen. Deze vergoeding zal

de Vennootschap rechtstreeks voldoen aan diegene

die zich namens de Vennootschap met het beheer

van het buitenlandse vastgoed bezighoudt op basis

van een tussen beide partijen te sluiten Vastgoed-

beheerovereenkomst.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 3
3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur

van 12 jaar en eindigt van rechtswege op 4 septem-

ber 2020.

3.2 Elk der partijen kan deze overeenkomst met onmid-

dellijke ingang opzeggen - per aangetekende brief -

indien en zodra:

a. de andere partij in staat van faillissement wordt

verklaard;

b. aan de andere partij surseance van betaling wordt

verleend;

c. de andere partij wordt ontbonden;

d. de andere partij toerekenbaar tekort schiet in haar

verplichtingen uit deze overeenkomst, na tot

nakoming van die verplichtingen schriftelijk te

zijn aangemaand en de tekortkoming niet binnen

een termijn van twee weken na voornoemde aan-

maning heeft hersteld.

3.3 Na afloop van de in artikel 3.1 genoemde periode

wordt deze overeenkomst stilzwijgend voor onbe-

paalde tijd verlengd met dien verstande dat deze

overeenkomst daarna tussentijds kan worden opge-

zegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1

jaar. Geen der partijen is bij opzegging als bedoeld

in dit lid een vergoeding in verband met die opzeg-

ging verschuldigd aan de andere partij. Verlenging

G. Directieovereenkomst
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geschiedt – tenzij partijen anders overeenkomen -

op basis van de laatst geldende voorwaarden.

Verzekeringen

Artikel 4
4.1 De Directie zal zorgdragen voor afsluiting van ade-

quate verzekeringen teneinde de Vennootschap en

de Directie te beschermen tegen de risico’s en aan-

sprakelijkheden die voortvloeien uit alle met deze

overeenkomst verband houdende activiteiten, daar-

onder voor zover mogelijk tevens begrepen aanspra-

kelijkheden van de Vennootschap jegens de Directie

vice versa, een en ander voor zover verzekering

daarvan mogelijk en gebruikelijk is.

Verrekening

Artikel 5
5.1 Het aan de Directie verschuldigde zal aan de Direc-

tie worden voldaan zonder dat de Vennootschap

daarbij enig beroep op korting, opschorting en/of

verrekening zal mogen doen.

Accountant

Artikel 6
6.1 De Directie zal aan de accountant van de Vennoot-

schap tijdig alle gegevens verstrekken teneinde de

accountant in staat te stellen de jaarrekening te con-

troleren.

6.2 De Directie draagt er zorg voor dat de accountant

omtrent haar onderzoek verslag aan de Vennoot-

schap uitbrengt.

Diversen

Artikel 7
7.1 De statuten van de Vennootschap worden, voorzo-

ver vereist op grond van de bepalingen van de Wet

op het financieel toezicht, geacht een integraal

onderdeel van deze overeenkomst uit te maken.

7.2 In geval van toerekenbaar tekortschieten van een

partij dient deze partij door middel van een aangete-

kende brief met ontvangstbevestiging in gebreke te

worden gesteld, met de sommatie om binnen twee

weken alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 8
8.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Neder-

lands recht.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband hou-

dende met deze overeenkomst zullen worden

beslecht door de Rechtbank in Utrecht.
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BIJLAGE H 

Naam. Zetel

Artikel 1
De vennootschap draagt de naam: Annexum Beheer B.V.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel

Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel:

1. het optreden als beheerder van, respectievelijk het

voeren van de directie over beleggingsinstellingen;

2. het voeren van de directie over andere vennootschap-

pen en instellingen, zomede het financieren van der-

den en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of

het zich verbinden voor verplichtingen van derden;

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3
3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

bedraagt éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,-).

Het is verdeeld in éénduizend aandelen van één-

honderd euro (EUR 100,-) elk.

3.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend

genummerd van 1 af.

3.3 Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3.4 De vennootschap mag leningen met het oog op het

nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal

verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar uit-

keerbare reserves. Een besluit van de directie tot het

verstrekken van een lening, bedoeld in de vorige zin,

behoeft goedkeuring van de algemene vergadering

van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de alge-

mene vergadering.

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve

aan tot het uitstaande bedrag van de in dit lid

genoemde leningen.

Uitgifte van aandelen

Artikel 4
4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van

aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en

de verdere voorwaarden van uitgifte vast.

4.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden

pari.

4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte

met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196

Burgerlijk Wetboek.

4.4. Bij uitgifte van aandelen alsook bij het verlenen van

rechten tot het nemen van aandelen heeft een aan-

deelhouder geen voorkeursrecht.

4.5. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking

te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aan-

delen.

Storting op aandelen

Artikel 5 
5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting 

uitgegeven.

5.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet

een andere inbreng is overeengekomen.

5.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden,

indien de vennootschap daarin toestemt.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

Artikel 6
6.1. De directie kan met machtiging van de algemene

vergadering de vennootschap een zodanig aantal

volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder

bezwarende titel doen verkrijgen, dat het nominale

bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de

vennootschap en haar dochtermaatschappijen teza-

men gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer

dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt en

onverminderd het daaromtrent overigens in de wet

bepaalde.

6.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennoot-

schap van door haar verkregen aandelen in haar

eigen kapitaal is artikel 4, lid 1 van overeenkomstige

toepassing. Een besluit tot vervreemding van zo-

danige aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld

in artikel 2:195, lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7
7.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister over-

eenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.

7.2. De directie legt het register ten kantore van de ven-

nootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Oproepingen en mededelingen

Artikel 8 
8.1. Oproepingen aan aandeelhouders geschieden bij al

dan niet aangetekende brief, verzonden aan de

adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.

8.2. Mededelingen aan de directie geschieden bij al dan

niet aangetekende brief, verzonden aan het kantoor

van de vennootschap of aan de adressen van alle

directeuren.

Wijze van levering van aandelen

Artikel 9 
De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met

inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk

Wetboek.

H. Statuten van de Beheerder 
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Blokkeringsregeling

Artikel 10 
10.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daar-

onder niet begrepen vervreemding door de vennoot-

schap van door haar verkregen aandelen in haar

eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtne-

ming van de leden 2 tot en met 7 van dit artikel.

10.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil

overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de

algemene vergadering.

10.3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie

maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt

geacht te zijn verleend.

10.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend,

indien de algemene vergadering 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 goed-

keuring betrekking heeft, tegen contante betaling te

kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als

omschreven in lid 5; de vennootschap zelf kan

slechts met goedkeuring van de verzoeker als

gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn ver-

leend, indien de algemene vergadering niet binnen

zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat

verzoek heeft beslist.

10.5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadig-

den zullen in onderling overleg de in lid 4 bedoelde

prijs vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vast-

stelling van de prijs door een onafhankelijke deskun-

dige, aan te wijzen door de directie en de verzoeker

in onderling overleg.

10.6. Indien de directie en de verzoeker omtrent de aan-

wijzing van de onafhankelijke deskundige geen over-

eenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing

door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar

statutaire zetel heeft.

10.7. Zodra de prijs van de aandelen door de onafhanke-

lijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker

gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te

beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen

gegadigden zal overdragen.

Bestuur

Artikel 11

11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie,

bestaande uit één of meer directeuren. De algemene

vergadering bepaalt het aantal directeuren.

Een rechtspersoon kan tot directeur worden

benoemd.

11.2. Directeuren worden benoemd door de algemene

vergadering. De algemene vergadering kan hen te

allen tijde schorsen en ontslaan.

11.3. De algemene vergadering stelt de arbeidsvoorwaar-

den van de directeuren vast.

11.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer

directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de

enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur

belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeu-

ren of de enige directeur is de persoon, die de alge-

mene vergadering daartoe heeft aangewezen casu

quo zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast. 

Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin

bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige

maatregelen teneinde een definitieve voorziening te

doen treffen.

Besluitvorming van de directie

Artikel 12
12.1. De directie kan, met inachtneming van deze statu-

ten, een reglement opstellen, waarin aangelegen-

heden, haar intern betreffende, worden geregeld.

Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij regle-

ment, hun werkzaamheden onderling verdelen.

12.2. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het

verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van

de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de algemene ver-

gadering.

12.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten

nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of

per telecopier geschiedt en alle directeuren zich

voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

12.4. De directie zal zich gedragen naar de door de 

algemene vergadering gegeven aanwijzingen

betreffende de algemene lijnen van het te voeren

financiële, sociale, economische en het personeels-

beleid.

12.5. De directie behoeft de goedkeuring van de alge-

mene vergadering voor duidelijk in een daartoe

strekkend besluit van de algemene vergadering

omschreven besluiten.

Vertegenwoordiging. Procuratiehouders

Artikel 13
13.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is

bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

13.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met

de vennootschap sluit of in privé enigerlei proce-

dure tegen de vennootschap voert, kan de vennoot-

schap ter zake worden vertegenwoordigd door een

van de andere directeuren, tenzij de algemene ver-

gadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op

andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige

persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien

het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op
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een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid

omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat

van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere

directeur, bevoegd de vennootschap te vertegen-

woordigen.

13.3. De directie kan aan een of meer personen, al dan

niet in dienst van de vennootschap, procuratie of

anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbe-

voegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan per-

sonen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan

andere personen mits in dienst van de vennoot-

schap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkie-

zen.

Algemene vergaderingen

Artikel 14 
14.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen

zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

14.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder

geval de vaststelling van de jaarrekening en de bepa-

ling van de winstbestemming, tenzij de termijn voor

het opmaken van de jaarrekening is verlengd.

In die algemene vergadering wordt de persoon,

bedoeld in artikel 11, lid 4, aangewezen en wordt

voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van

de leden 5 en 6 van dit artikel, verder op de agenda

is geplaatst.

14.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo

dikwijls de directie of een aandeelhouder het wense-

lijk acht.

14.4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de

gemeente waar de vennootschap haar statutaire

zetel heeft. In een elders gehouden algemene verga-

dering kunnen slechts geldige besluiten worden

genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is

vertegenwoordigd.

14.5. Aandeelhouders worden tot de algemene vergade-

ring opgeroepen door de directie, door een directeur

of door een aandeelhouder. Bij de oproeping wor-

den de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.

14.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijf-

tiende dag voor die van de vergadering.

Was die termijn korter of heeft de oproeping niet

plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten

worden genomen, tenzij het besluit met algemene

stemmen wordt genomen in een vergadering,

waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoor-

digd is.

Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproe-

pingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief

met inachtneming van de voor oproeping gestelde

termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de

vorige zin overeenkomstige toepassing.

14.7. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzit-

ter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

14.8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen

gehouden.

Stemrecht van aandeelhouders

Artikel 15
15.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een

stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van

aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden

stemrecht worden toegekend.

15.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door

een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoor-

digen.

15.3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerder-

heid van de uitgebrachte stemmen.

15.4. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in ver-

gadering kunnen nemen, buiten vergadering

nemen, mits de directeuren in de gelegenheid zijn

gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Een

zodanig besluit is slechts geldig, indien alle stem-

gerechtigde aandeelhouders schriftelijk, telegrafisch,

per telex of per telecopier ten gunste van het des-

betreffende voorstel stem hebben uitgebracht.

Degenen die buiten vergadering een besluit hebben

genomen, doen van het aldus genomen besluit

onverwijld mededeling aan de directie.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 16
16.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

16.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boek-

jaar - behoudens verlenging van deze termijn met

ten hoogste zes maanden door de algemene verga-

dering op grond van bijzondere omstandigheden -

maakt de directie een jaarrekening op en legt zij

deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore

van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring

van de accountant, bedoeld in artikel 17, zo de daar

bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag,

tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de ven-

nootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1 

Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens,

voor zover het in dat lid bepaalde op de vennoot-

schap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle direc-

teuren.

Indien de ondertekening van een of meer van hen

ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van de

reden melding gemaakt.

16.3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene

vergadering strekt, tenzij die vergadering een voor-

behoud maakt, de directie tot decharge voor haar

bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd

het in de wet bepaalde.
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Accountant

Artikel 17
De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in

artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om

de door de directie opgemaakte jaarrekening te onder-

zoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat 

artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe

gehouden is indien de wet dat verlangt.

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin

bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap

een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarreke-

ning ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige

deskundige wordt hierna ook aangeduid als accountant.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergade-

ring bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de

directie bevoegd.

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen

tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering

of door de directie, indien deze de opdracht heeft ver-

leend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit

aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in

een verklaring weer.

Winst en verlies

Artikel 18
18.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel

bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaar-

rekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

18.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene

vergadering.

18.3. 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.

18.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reser-

ves mag een tekort slechts worden gedelgd voor

zover de wet dat toestaat.

18.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor 

uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de

aan-delen die de vennootschap houdt in haar eigen

kapitaal niet mee.

Winstuitkering

Artikel 19
19.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststel-

ling, tenzij de algemene vergadering daartoe op

voorstel van de directie een andere datum bepaalt.

19.2. De algemene vergadering kan besluiten, dat divi-

denden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm

dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

19.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 3, kan

de algemene vergadering besluiten tot gehele of

gedeeltelijke uitkering van reserves.

19.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 3,

wordt, indien de algemene vergadering op voorstel

van de directie dat bepaalt, een tussentijdse uitke-

ring gedaan.

Vereffening

Artikel 20
20.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge

een besluit van de algemene vergadering, geschiedt

de vereffening door de directie, indien en voor zover

de algemene vergadering niet anders bepaalt.

20.2.Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te

bestaan blijven de boeken en bescheiden van de

vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder

degene die daartoe door de vereffenaars is aangewe-

zen.
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BIJLAGE I

Gegevens betreffende de werkzaamheden
van de beheerder

Annexum Beheer B.V. treedt op als beheerder van

zowel (semi-)open- als closed end beleggingsinstel-

lingen, waarvan het vermogen (hoofdzakelijk) wordt

belegd in: 

a. direct vastgoed;

b. indirect vastgoed (beursgenoteerde vastgoedaan-

delen); 

c. investeringen, waaronder deelnemingen in het

eigen of vreemd vermogen, samenhangend met

projectontwikkeling; 

d. effecten, vastrentende waarden en andere typen

van deelnemingen in het eigen vermogen of

vreemd vermogen van organisaties, fondsen en

overheden.

Gegevens betreffende de (mede)beleids-
bepalers
Het bestuur van Annexum Beheer B.V. wordt gevormd

door de heer H.W. Boissevain en de heer S.J. Hoenderop.

Als medebeleidsbepaler binnen Annexum Beheer B.V. kan

worden aangemerkt de heer R.P. van Gool. De heren

Boissevain en Hoenderop zijn tevens directeur van

Annexum Invest B.V., moedermaatschappij van Annexum

Beheer B.V. Annexum Invest B.V. treedt op als initiatiefne-

mer van de beleggingsinstellingen waarvan Annexum

Beheer B.V. de beheerder is.

Annexum Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij

van Annexum Invest B.V., 100% dochtermaatschappij

van Annexum Groep B.V. Alle gewone aandelen Annexum

Groep B.V. worden gehouden door Stichting Administra-

tiekantoor Annexum Groep. 

Het bestuur van de in de vorige alinea genoemde rechts-

personen wordt gevormd door de hierna genoemde

natuurlijke personen.

Annexum Invest B.V.:

de heer drs. H.W. Boissevain MRICS

de heer drs. S.J. Hoenderop

Annexum Groep B.V.:

de heer drs. H.W. Boissevain MRICS

de heer drs. S.J. Hoenderop

Stichting Administratiekantoor Annexum Groep

de heer drs. H.W. Boissevain MRICS

de heer drs. W.W.H. Jansen

Algemene gegevens betreffende de
beheerder
Onderstaand worden de algemene gegevens van de

beheerder beschreven.

Naam: Annexum Beheer B.V.

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Statutaire zetel: Amsterdam

Oprichtingsdatum: 22 december 2000

KvK handelsregister: 34147030 te Amsterdam

Annexum Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij

van Annexum Invest B.V., 100% dochtermaatschappij

van Annexum Groep B.V. Alle gewone aandelen Annexum

Groep B.V. worden gehouden door Stichting Administra-

tiekantoor Annexum Groep. 

Financiële gegevens betreffende de
beheerder

Accountantsverklaring

Opdracht

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een ver-

gunning om op te treden als een beheerder van een

beleggingsinstelling hebben wij de omvang en de samen-

stelling van het eigen vermogen per 31 oktober 2005 van

Annexum Beheer B.V. te Amsterdam, zoals opgenomen

in bijgaande balans, gecontroleerd. Het is onze verant-

woordelijkheid een accountantsverklaring inzake de ver-

mogensvereisten zoals bedoeld in punt 3.8 van bijlage A

bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 te ver-

strekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-

troleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze con-

trole zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het

eigen vermogen in bijgaande balans ten minste overeen-

komt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toe-

zicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste ver-

mogen van € 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van

het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste

samenstelling van het eigen vermogen. Een controle

omvat onder meer een onderzoek door middel van deel-

waarnemingen van informatie ter onderbouwing van

bedragen in de balans. Tevens omvat een controle een

beoordeling van de grondslagen voor financiële verslag-

geving die bij het opmaken van de balans zijn toegepast

en van belangrijke schattingen die de directie van de ven-

nootschap daarbij heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat

I. Registratiedocument Annexum Beheer B.V.
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onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons

oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen per 31 okto-

ber 2005, onder toepassing van het in het maatschappe-

lijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde

waarderingsmethoden, ten minste overeenkomt met het

volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggings-

instellingen 2005 minimaal vereiste vermogen van 

€ 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit

toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstel-

ling van het eigen vermogen.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Amsterdam, 14 December 2005

Gegevens betreffende informatie-
verstrekking
Het jaarverslag van de door Annexum Beheer B.V.

beheerde beleggingsinstellingen verschijnt binnen vier

maanden na afloop van het boekjaar. Daarnaast wordt in

augustus een halfjaarbericht opgesteld. Tevens draagt

Annexum Beheer B.V. zorg voor informatievoorziening

middels een actueel prospectus, een actueel registratied-

ocument en een actuele website.

De jaarrekening van Annexum Beheer B.V. wordt opge-

steld binnen vijf maanden – behoudens verlenging van

deze termijn met ten hoogste zes maanden door de alge-

mene vergadering op grond van bijzondere omstandighe-

den – 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 gege-

vens en de halfjaarcijfers van Annexum Beheer B.V. staan

vermeld op de website (www.annexum.nl) en liggen ter

inzage ten kantore van Annexum Beheer B.V., Strawinky-

laan 485, 1077 XX te Amsterdam. Deze stukken zijn voor

deelnemers in de door Annexum Beheer B.V. beheerde

beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar.

Gegevens betreffende vervanging van de
beheerder
De regels en voorwaarden die gelden bij de vervanging

van de beheerder verschillen per door Annexum Beheer

B.V. beheerde beleggingsinstelling. Deze regels en voor-

waarden zijn voor elke door Annexum Beheer B.V.

beheerde beleggingsinstelling opgenomen in het desbe-

treffende prospectus. Het prospectus van elke door

Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstelling ligt

ter inzage ten kantore van Annexum Beheer B.V., op

bovenstaand adres. Voor alle beheerde belegginginstellin-

gen geldt dat de Annexum Beheer B.V. bij de vervanging

van de beheerder zoveel mogelijk zal handelen in het

belang van de beleggers in de desbetreffende beleggings-

instelling.

Annexum Beheer B.V. verklaart dat een verzoek tot intrek-

king van de vergunning ingevolge artikel 1:104, eerste lid,

onderdeel a Wft bekend wordt gemaakt in een landelijk

verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer,

alsmede op haar website.
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