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Investeer mee in de toekomst

In financieel roerige tijden hebben we meer dan anders 

behoefte aan vaste grond onder de voeten. Aan beleggingen 

die een solide basis bieden voor de toekomst. Voor de moge-

lijkheden hoeft u wat dat betreft maar om u heen te kijken. 

Bijvoorbeeld in uw eigen wijk. Zorgeloos wonen in een pret-

tige omgeving is misschien wel ons grootste goed. En goede 

bouwlocaties zijn schaars. Dat biedt kansen voor waardecreatie 

door middel van nieuwbouw. Koopwoningen, maar zeer zeker 

ook huurwoningen. Er is een groot tekort aan kwalitatieve 

huurwoningen, waarvan het leegstandsrisico laag is. Een 

tekort dat de komende jaren alleen maar zal toenemen door 

de ontstane vertraging van nieuwe woningbouw als gevolg van 

de stagnerende economie. Nu al bedraagt het gat tussen vraag 

en aanbod 2,5%. Om dat verschil in 2020 terug te brengen 

tot 1,5%, - wat het kabinet zich voorgenomen heeft - dienen 

er 800.000 woningen bijgebouwd te worden. Ruim 75.000 

woningen per jaar. Met deze wetenschap en onze jarenlange 

ervaring als Nederlandse projectontwikkelaar, ziet Phanos 

dan ook uitstekende kansen om te beleggen in de Nederlandse 

woningmarkt. Juist nu. Investeert u met ons mee in  

de toekomst? U bent van harte welkom.

Succesvol, ook tijdens de crisis

Phanos, ontstaan uit het voormalig WCN, heeft zich bewezen 

als uiterst professionele en solide ontwikkelaar van woning-

bouw die in heel Nederland uitstekende verkoopresultaten 

genereert. In de laatste decennia werden ruim 30.000 wonin-

gen gerealiseerd wat Phanos tot een bijzonder succesvolle 

speler op de woningbouwmarkt maakt. Om een recent 

voorbeeld te geven: in de eerste 8 maanden van 2009 verkocht 

Phanos meer woningen dan in heel 2008. Dit ondanks de 

financiële crisis. Het is een bevestiging van ons kunnen om 

de kansen die zich in het huidige marktklimaat voordoen ten 

volle te benutten. Phanos heeft diverse dochterondernemin-

gen: Phanos Vastgoed, Phanos Real Estate Group en Phanos 

Resorts (bekend van het Hof van Saksen), Phanos e-Business 

Solutions en Phanos Development (in Duitsland).

Bouwen aan welzijn

Kenmerkend in onze strategie is niet alleen ons oog voor 

detail, maar ook voor de omgeving. Het heeft alles te maken 

met onze overtuiging dat kwalitatieve woningbouw dient  

uit te gaan van de toekomstige gebruikers en niet vanuit de 

opdrachtgever, met milieuvriendelijke en duurzame mate-

rialen. Wat dat betreft denken wij niet in bakstenen maar in 

bouwstenen. Een duidelijke en onderscheidende visie die wij 

ook wel omschrijven als bouwen aan welzijn. 

Phanos REIT NV

Niet de grootste, wel de beste, is onze droom voor de 

toekomst. Dit neemt niet weg dat groei één van onze ambities 

is. Daartoe is Phanos Real Estate Investment Trust (Phanos 

REIT NV) opgericht. Dit is een initiatief van Phanos Real 

Estate Group NV en wordt beheerd door Phanos Fund 

Management BV. Phanos Fund Management BV is als 

beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten 

en heeft een vergunning op grond van artikel 2:65 Wft. Met 

u als partner wil Phanos REIT NV beleggen in Nederlandse 

woningbouw (huurwoningen en projectontwikkeling voor 

huurwoningen) waarbij winst én aanwinst hand in hand gaan. 

Om samen te bouwen aan een mooie toekomst. Voor u, voor 

ons en voor de generaties na ons.

Phanos REIT NV
I N V E S T E E R  M E E  I N  N E D E R L A N D S E  W O N I N G B O U W
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Activa 30-09-2009 30-06-2009 31-03-2009 31-12-2008 30-09-2008 30-06-2008

 !  !  !  !  !  ! 

Vaste activa  218.750.657  220.585.772  220.392.646  214.974.054  211.528.986  211.516.911 

Voorraden  249.280.511  241.924.707  224.300.005  226.453.596  214.749.030  207.515.529 

Vorderingen  46.421.159  43.980.476  28.033.493  25.470.282  8.071.374  15.901.935 

Liquide middelen   1.845.479   174.834   348.587   204.739   45.012.366   1.483.633 

Vlottende activa   297.547.149   286.080.017   252.682.085   252.128.617   267.832.770   224.901.097 

  516.297.806   506.665.789   473.074.731   467.102.671   479.361.756   436.418.008 

Passiva 30-09-2009 30-06-2009 31-03-2009 31-12-2008 30-09-2008 30-06-2008

 !  !  !  !  !  ! 

Groepsvermogen
Aandelenkapitaal  11.476.076  11.476.076  11.476.076  11.476.076  11.476.076  11.476.076 

Agio  98.584.477  98.584.477  98.584.477  98.584.477  98.584.477  92.722.613 

Herwaarderingsreserve  2.029.432  3.577.735  3.577.735  2.047.511  -    -   

Overige reserves  26.870.412  22.927.817  17.914.061  15.102.330  1.419.283  6.999.795 

Aandeel derden in vermogen   10.210.223   10.062.833   9.961.626   9.826.026   9.544.804   9.544.804 

  149.170.620   146.628.938   141.513.975   137.036.420   121.024.640   120.743.288 

Voorzieningen  936.864  936.864  936.864  936.864  900.236  900.236 

Langlopende schulden  237.516.630  236.348.933  219.201.390  219.083.805  216.635.666  219.457.240 

Kortlopende schulden   128.673.692   122.751.054   111.422.502   110.045.582   140.801.214   95.317.244 

  516.297.806   506.665.789   473.074.731   467.102.671   479.361.756   436.418.008 

Winst- en verliesrekening 30-09-2009 30-06-2009 31-03-2009 31-12-2008 30-09-2008 30-06-2008

 !  !  !  !  !  ! 

Bedrijfsopbrengsten  85.547.755  56.525.787  23.623.426  152.325.559  107.634.527  76.985.882 

Bedrijfslasten   62.543.683   39.812.845   14.787.294   114.847.622   85.357.359   58.384.848 

Bedrijfsresultaat  23.004.072  16.712.942  8.836.132  37.477.937  22.277.168  18.601.034 

Financiële baten en lasten   9.248.363-   6.171.516-   2.984.382-   6.977.071-   12.489.667-   9.193.648-

Resultaat voor belasting  13.755.709  10.541.426  5.851.750  30.500.866  9.787.501  9.407.386 

Belastingen   2.005.709   1.185.717   1.509.797   7.489.161   2.506.354   2.407.591 

Resultaat na belasting   11.750.000   9.355.709   4.341.953   23.011.705   7.281.147   6.999.795 

Financiële gegevens
P H A N O S  R E A L  E S TAT E  G R O U P 

Een bewezen track record
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In Nieuw Oosteinde te Aalsmeer zal Phanos in vijf jaar tijd een totaal van circa 500 

woningen realiseren, verdeeld over vier fases. Een ruim opgezette wijk met een grote 

verscheidenheid aan jaren ’20 woningen en jaren ’30 woningen evenals enkele grote 

wijkparken. In 2007 zijn de eerste twee fases opgeleverd, 203 woningen in totaal. 

In het tweede kwartaal van 2008 is begonnen met de oplevering van de derde fase, 

108 woningen. In 2009 zijn alle woningen van fase 4 (158 woningen) opgeleverd. 

In 2010 zal de laatste fase gereed komen. De nieuwbouwlocatie is gesitueerd in de 

Oosteinderpoelpolder tussen Aalsmeer en Amstelveen, een schitterend groen en 

ruimtelijk gebied.

Projectomvang

Circa 500 woningen (huur- en koopwoningen) en appartementen.

Projectbeschrijving 

De woningen, verdeeld over vier fases, zijn ontwikkeld in de stijl van de jaren ’20 

en ’30 en bevat eengezinswoningen in rijvorm, vier-, drie- en twee-onder-een-kap 

woningen, vrijstaande woningen en appartementen. De ruim opgezette wijk biedt 

tevens enkele grote wijkparken. Erkers, karakteristieke uitbouwen, een afwisseling 

van aangebouwde en vrijstaande garages, puntdaken en verspringende gevels en 

dakvlakken maken de wijk “levendig”. Dit wordt nog versterkt door contrasten in 

kleuren en materialen. 

Status 

Grotendeels opgeleverd, de laatste oplevering zal plaats vinden in 2010.

R E F E R E N T I E P R O J E C T 
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Over het beleggingsfonds

Phanos REIT NV is een beleggingsfonds in vastgoed en 

belegt uw geld in de Nederlandse woningbouw. REIT is de 

Amerikaanse benaming voor een fiscale beleggingsinstel-

ling (fbi). Een fbi is als deze aan de voorwaarden van de 

wet voldoet, onderworpen aan 0% vennootschapsbelasting. 

Phanos REIT NV is opgezet voor beleggers met interesse in de 

Nederlandse woningmarkt. Er wordt gestreefd naar een vast-

goedportefeuille die evenwichtig is opgebouwd en een stabiele 

rendementsontwikkeling waarborgt. Het fondsvermogen 

bestaat uit maximaal 60% vreemd vermogen.

Het beleggingsdoel luidt: het vergroten van de  

vastgoedportefeuille in Nederland.

In eerste instantie zal Phanos REIT NV indirect in vastgoed 

beleggen door middel van belangen in Phanos Fund I en 

Phanos Fund II. De aanvangsportefeuille omvat bestaande 

huurwoningen en de ontwikkeling van huurwoningen. De 

bestaande beleggingen vertegenwoordigen een totale waarde 

van circa  300.000.000,-.

Phanos REIT NV verwerft de beleggingen tegen de Net Asset 

Value, die is vastgesteld door gerenommeerde onafhankelijke 

taxateurs. De opbrengsten uit verhuur en verkoop komen tot 

uiting in het resultaat dat door middel van (interim)dividend, 

toekomt aan de aandeelhouders. De directie zal verantwoor-

ding afleggen over de gekozen strategie en verkoopmethode. 

Phanos REIT NV biedt u de mogelijkheid een unieke kans te 

benutten; u kunt als belegger inschrijven op het eerste Neder-

landse woningfonds met een geplande beursgang.

De geplande beursnotering

Op dit moment wordt de aanvraag voor een beursnotering aan 

Euronext in gang gezet. Beleggers krijgen vooraf de kans om 

in te stappen. Deze eerste emissie beoogt het eigen vermogen 

met  20 miljoen uit te breiden. Hiervoor worden 800.000 

aandelen met een uitgifteprijs van  25,- geëmitteerd. Tot een 

beursnotering blijft dit een illiquide belegging. 

Het rendement

Phanos REIT NV streeft naar een totaalrendement op het 

eigen vermogen van 12,5%* enkelvoudig per jaar. Per kwartaal, 

voor het eerst op 30 juni 2010, zal de voor uitkering vatbare 

winst in de vorm van (interim)dividend uitgekeerd worden. 

Tot het moment dat Phanos REIT NV is genoteerd aan de 

Effectenbeurs heeft de belegger de keuze het dividend in de 

vorm van cash- of stockdividend uit te laten keren.

Uw rendement

Phanos REIT verwacht een totaalrendement van 12,5%* per 

jaar voor haar aandeelhouders te realiseren. Dit rendement 

bestaat uit drie componenten:

-  exploitatieresultaat van de huurwoningen in de portefeuille;

-  waardestijging van de huurwoningen in de portefeuille;

-  verkoopresultaten als gevolg van de waardestijging van de 

bouwgrond en realisatie van woningen.

Het directe rendement dat bestaat uit exploitatieresultaat 

van de huurwoningen, alsmede het verkoopresultaat van de 

waardestijging van de bouwgrond en realisatie van woningen 

zal direct als (interim)dividend ter beschikking worden gesteld 

aan de aandeelhouders voor zover de kasstromen en liquiditei-

ten het toelaten.

Rendementen Phanos Fund I BV

Exploitatieresultaat huurwoningen in de portefeuille

Jaarlijks wordt een uitkeerbaar rendement van 6%* op het in 

de huurwoningen geïnvesteerde eigen vermogen verwacht. Dit 

rendement is opgebouwd uit de huurinkomsten minus de aan 

de exploitatie gerelateerde kosten (zoals onderhoud, rente etc.)

Waardestijging van de huurwoningen in de portefeuille

In de prognoses is verondersteld dat de huurwoningen  

jaarlijks met 2%* in waarde toenemen. Aangezien deze 

woningen met 60% vreemd vermogen zijn gefinancierd,  

is de waardegroei van het eigen vermogen dat in deze  

woningen is geïnvesteerd, 5%*.

*  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Over het beleggingsfonds
V A N  P H A N O S  R E I T  N V
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Rendementen Phanos Fund II BV

Verkoopresultaten als gevolg van de waardestijging 

van de bouwgrond en realisatie van woningen.

Naast de huurwoningen die Phanos REIT in haar portefeuille 

houdt, worden er ook woningen gerealiseerd en bouwgrond 

verkocht. Gebaseerd op de jarenlange ervaring van Phanos 

wordt een aanzienlijk rendement gegenereerd op haar eigen 

ontwikkelingen. Bouwgrond wordt bebouwd met woningen 

en hierdoor wordt een waardestijging verwacht. Op het in de 

ontwikkeling van woningen geïnvesteerde eigen vermogen 

is dit een verwacht rendement van 13,5%* per jaar. De eerste 

realisatie wordt verwacht in 2010 en betreft de projecten in 

Aalsmeer, Amstelveen, Harderwijk, Houten en Uithoorn.  

Voor de komende jaren verwacht Phanos de volgende  

projecten te realiseren:

Jaar Projecten onderhanden Verwacht aantal 
woningen

2010 Aalsmeer, Amstelveen,  
Harderwijk, Houten, Uithoorn 730

2011 Aalsmeer, Amstelveen, Harderwijk, 
Houten, Rheden 530

2012 Aalsmeer, Amstelveen, Harderwijk 710

Kosten 

-  Structurerings- en oprichtingskosten: Eenmalig 3% van het 

ingelegde vermogen met een maximum van  600.000,-

-  Plaatsingskosten: Eenmalig 1,5% van het ingelegde vermogen 

met een maximum van  300.000,-

-  Beheervergoeding: Kwartaalvergoeding van 0,1% van de 

waarde van de beleggingen

-  Advieskosten: Jaarlijkse kosten met betrekking tot externe 

advisering met een maximum van  140.000,-

-  Marketingkosten: Eenmalig bij elke (nieuwe) emissie met een 

maximum van  200.000,- per emissie

-  Performance fee: Jaarlijks 25% over het meerdere boven een 

rendement van 12,5%

De vastgoedportefeuille in het kort

De portefeuille bestaat uit huurwoningen en uit projectont-

wikkeling voor huurwoningen. De samenstelling is als volgt:

Plaats  Woningen

Harderwijk  77

Amstelveen  32

Taxatie**  

Plaats  Projecten

Amstelveen  Westwijk-Zuidwest fase II & IV

Uithoorn  De Kwakel Zuid / Legmeer West

Aalsmeer  Westeinderhagen

Arnhem  Stadsblokken & Meinerswijk

Harderwijk  Drielanden West / Crescent

Houten  Schalkwijk

Rheden  Laag-Soeren

Harmelen & Woerden  Haanwijk

Alphen a/d Rijn  Gnephoek / Alphen Noord

Groningen  Meerstad

Taxatie**  

** op basis van taxaties met peildatum augustus 2009

De woningmarkt in Nederland 

De woningbouw in Nederland blijft al jaren achter bij de 

vraag. De financiële crisis met de daarbij behorende stagnatie 

van de economie levert een vergaande vertraging van nieuwe 

woningbouw op. De behoefte aan meer huurwoningen zal dan 

ook blijven groeien. Het huidige tekort bedraagt 2,5%. Om dit 

percentage in 2020 teruggebracht te hebben tot 1,5%, zoals de 

regering wenst, zijn ongeveer 800.000 woningen nodig, resul-

terend in een productie van 75.000 woningen per jaar.

*  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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Statement Savills Nederland

In opdracht van Phanos REIT NV te Houten heeft Savills de 

waardering uitgevoerd van de ingebrachte beleggingsporte-

feuille. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de voorhanden 

zijnde relevante gegevens. De taxateurs van Savills hebben 

ruime ervaring op het gebied van woningtaxaties. Savills is 

de afgelopen jaren betrokken geweest bij de waardering van 

woningen uit diverse portefeuilles.

 

Onze ervaring hebben wij aangewend voor de taxaties die wij 

voor Phanos hebben uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau van de 

beleggingsportefeuille is goed. Phanos heeft ruime ervaring 

met het exploiteren van en beleggen in kwalitatief hoogwaar-

dige woningbouw. De huurwoningen van Phanos kennen een 

bouwtechnisch hoog kwaliteitsniveau en sluiten goed aan op 

de vraag van de woonconsument.

Onze waarderingen zijn gebaseerd op onze verwachtingen met 

betrekking tot exploitatieresultaat en uitpondmogelijkheden. 

Wij verwachten dat de beleggingsportefeuille van het woning-

fonds Phanos REIT NV op basis van de door ons vastgestelde 

waarde een gezond rendement zal laten zien.

Dave Hendriks MSc MBA FRICS

Chairman

Savills Nederland

Statement DTZ Zadelhoff

In opdracht van Phanos REIT NV te Houten heeft onze 

Centrale Afdeling Taxaties de taxatie uitgevoerd van de 

portefeuille van ontwikkelingsprojecten. Hierbij hebben wij 

ons gebaseerd op de voorhanden zijnde relevante gegevens. 

Phanos heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en realise-

ren van gebieds- en woningontwikkelingen.

Met betrekking tot het taxeren van woningbouwontwik-

kelingen kunnen wij bogen op ruime ervaring. Zo zijn de 

Development- en Residentialspecialisten van DTZ Zadelhoff 

de afgelopen jaren betrokken geweest bij de taxatie van diverse 

groot- en kleinschalige woningontwikkelingen. 

De opgedane ervaring met deze taxaties zijn benut om tot 

een uitgebalanceerd advies te komen voor Phanos. Wij zijn 

er hierbij vanuit gegaan dat de door Phanos op te leveren 

wonin gen een kwaliteitsniveau hebben dat minimaal gelijk 

is aan de huidige door Phanos gerealiseerde kwaliteit. DTZ 

Zadelhoff onderschrijft dat het bouwtechnische kwaliteits-

niveau van de nieuwbouw van Phanos goed wordt opgeno-

men in de huidige markt.

Wij verwachten dat zowel de ontwikkeling als de realisatie van 

nieuwbouw, zoals door ons ingeschat in taxatiebere keningen, 

gerealiseerd kunnen worden. Het woningfonds, Phanos REIT 

NV, is uniek in zijn soort.

DTZ Zadelhoff v.o.f.

Drs. Jacques G.J.H. Boeve MRE MRICS RT

Partner

S A M E N W E R K I N G  M E T  D E S K U N D I G E  PA R T I J E N
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In Drielanden te Harderwijk heeft Phanos in de afgelopen jaren in diverse wijken woningen 

gerealiseerd. Zowel in Harderhout I (eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen 

en vrijstaande woningen evenals bijzondere patiobungalows en speelse appartementen), 

Muziekpark (kavels) als in Muziekland IV(eengezinswoningen evenals vier-, drie-, en twee-

onder-een-kapwoningen). In juni 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd van de eerste fase 

in de wijk II. Deze fase bestaat uit totaal 219 woningen in Tuindorpstijl. Inmiddels is de bouw 

van start gegaan van fase 2a. Deze fase bestaat uit in totaal 73 woningen.

Projectomvang

382 woningen (huur- en koopwoningen)

Projectbeschrijving 

Eengezinswoningen in rijvorm, drie- en twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen 

evenals appartementen. In het begin van de vorige eeuw ontstond de typisch Nederlandse 

tuindorpstijl: een woonwijk in de stad, maar met een typisch ‘dorps’ karakter, met veel 

ruimte en zowel een voor- als een achtertuin. De tuindorpen werden al snel populaire 

woongebieden. Bij Harderhout II ontstaat diezelfde combinatie van stedelijk en landelijk, een 

‘modern tuindorp’. De wijk is ruim en groen opgezet, met door bomen ge"ankeerde lanen. 

De gevarieerde architectuur van de wijk is eveneens geïnspireerd op de jaren ’20-’30. Door 

elementen als entrees met torenelement, statige gevels, stijlvolle kozijnen en keramische 

dakpannen, ontstaat een voor die tijd typerend straatbeeld, in een modern jasje. De woningen 

combineren sfeer, kwaliteit en leefruimte. Gemiddelde koopsom circa ! 237.000,-.

Status 

Opgeleverd, in aanbouw & in verkoop.

Eén van de twee appartementengebouwen is nog in ontwikkeling. De verkoop van het eerste 

gebouw en van de laatste woningen is reeds gestart.

R E F E R E N T I E P R O J E C T 
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Zo werkt het

Phanos REIT NV is een initiatief van Phanos Real Estate 

Group NV. Het fonds is interessant voor beleggers met inte-

resse in de Nederlandse woningmarkt. Phanos heeft meer dan 

45 jaar ervaring in de Nederlandse vastgoedmarkt.

U koopt certificaten van aandelen in Phanos REIT NV vanaf 

 1.000,-, hetgeen gelijk is aan 40 certificaten van aandelen 

tegen een uitgifteprijs van  25,- per stuk. 

Na de aankoop van de certificaten van aandelen heeft u recht 

op dividend. Het verwachte totaalrendement bedraagt 12,5%* 

per jaar. Het directe rendement wordt, voor zover de liqui-

diteiten het toelaten, 4 keer per jaar uitgekeerd als (interim)

dividend, voor het eerst op 30 juni 2010. 

Phanos REIT NV zal de emissieopbrengsten investeren in 

bestaande huurwoningen en in projectontwikkeling voor 

huurwoningen. Het fondsvermogen bestaat uit maximaal 

60% vreemd vermogen. Phanos REIT NV is voornemens een 

beursnotering aan Euronext in Amsterdam te verkrijgen. Uw 

aandelen zijn vanaf dat moment dagelijks via uw eigen bank 

verhandelbaar. 

Beleg nu samen met Phanos REIT NV in de Nederlandse 

woningmarkt.

Deelnemen

U kunt inschrijven door het bijgesloten deelnameformulier 

volledig in te vullen en te ondertekenen. Deze kunt u tezamen 

met een kopie van een geldig legitimatiebewijs retour zenden 

in de bijgevoegde antwoordenvelop. Hierna ontvangt u verdere 

instructies met betrekking tot de betaling en de toewijzing van 

de certificaten van aandelen.

Deelnamekosten

Bij inschrijving voor deze emissie en de geplande beursgang 

aan Euronext, worden naast de kosten vermeld in het prospec-

tus géén bijkomende emissie- en transactiekosten in rekening 

gebracht. 

Zo werkt het

*  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
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Aan de zuidzijde van Amstelveen, in de wijk Westwijk Zuidwest, realiseert Phanos een grote 

variëteit aan woningen in een ruim opgezette en groene wijk (eengezinswoningen, ho#eswo-

ningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementengebouwen). 

Begin 2009 zijn de laatste woningen van fase 1 opgeleverd. Fase 1 bestaat uit in totaal 203 wo-

ningen. De bouw van fase 2, 163 woningen en 102 appartementen is in volle gang. De verkoop 

van fase 4a, 29 woningen, is gestart. Fase 3 en fase 4b zullen in 2010 in de verkoop gaan. 

Projectomvang

Circa 1400 woningen (huur- en koopwoningen) en appartementen.

Projectbeschrijving 

Eengezinswoningen in rijvorm, ho#eswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande 

woningen waarvan diverse woningen zijn gelegen aan water, een groenstrook of een park. 

Tevens diverse appartementengebouwen. De veelzijdige en aantrekkelijke architectuur komt 

tot uiting in de verschillende woningtypen. Zo ontstaat er een wijkdeel vol karakter door de 

robuuste stijl. Erkers, karakteristieke uitbouwen, een afwisseling van aangebouwde en losse 

garages, puntdaken en verspringende gevels en dakvlakken maken van de wijk een levend 

geheel. Dit e$ect wordt nog eens versterkt door de afwisseling in kleuren en materialen. Een 

wijk met veel verschillende plekken en doorkijkjes, water, groen en ruimte om te spelen. 

Status 

Fase 1: opgeleverd & in aanbouw

Fase 2: in verkoop (75 % verkocht)

Overige fases: in ontwikkeling ten behoeve van verkoop in 2010 en 2011

R E F E R E N T I E P R O J E C T 
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De kenmerken
V A N  P H A N O S  R E I T  N V

De kenmerken

Uitgevende instelling : Phanos REIT NV

Verwacht totaalrendement : 12,5%* per jaar

Dividenduitkering : Per kwartaal, voor het eerst op 30 juni 2010

Emissiekosten : Geen bijkomende emissiekosten. Overige kosten staan vermeld in het prospectus.

Uitgiftekoers :  25,–, minimale afname 40 stuks

Minimuminschrijving : –

Valuta : Euro

Beursnotering : Gepland

Deelname initiatiefnemer : Ten minste 25%

Autoriteit Financiële Markten :  De beheerder Phanos Fund Management beschikt over een AFM-vergunning.

Prospectus :  Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, 

dat op verzoek kosteloos wordt toegezonden. U kunt dit document tevens downloaden vanaf 

www.phanosreit.nl, www.phanosfundmanagement.nl of via www.sheldoninvest.nl

Direct contact

U kunt voor vragen direct contact opnemen met Phanos REIT 

NV via 030 635 52 76 of via emissiekantoor Sheldon Invest 

via 020 547 37 10 die bereikbaar zijn op dinsdag, woensdag 

en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op maandag en 

vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Phanos Fund Management BV, de beheerder van Phanos 

REIT NV, is geregistreerd als beheerder van beleggingsinstel-

lingen bij de AFM en heeft een vergunning op grond van 

artikel 2:65 Wft. 

Sheldon Invest B.V. is geregistreerd als beleggingsonder-

neming bij de AFM en heeft een vergunning op grond van 

artikel 2:96 Wft.

AFS Capital Markets BV is geregistreerd als beleggingsonder-

neming bij de AFM en heeft een vergunning op grond van 

artikel 2:96 Wft voor:

Beleggingsdienst (2:96) b  Uitvoeren orders voor rekening 

cliënten

Beleggingsdienst (2:96) d  Beleggingsadvies

Beleggingsdienst (2:96) e  Overnemen of plaatsen met plaat-

singsgarantie

Beleggingsdienst (2:96) f  Plaatsen zonder plaatsingsgarantie

Nevendienst f Diensten in verband overnemen emissie 

*  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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De risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Bij Phanos REIT NV 

kunnen onverwachte ontwikkelingen de rendementen negatief 

beïnvloeden. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming 

van de belangrijkste risico’s: 

-  Leegstand: de gerealiseerde huuropbrengst is mede bepalend 

voor het directe rendement.

-  Ontwikkeling: gedurende de ontwikkeling van projecten 

kunnen additionele kosten ontstaan door vertraging en 

onvoorziene bouwkosten, die van invloed zijn op het rende-

ment.

-  Marktrisico: de vraag naar woningen kan door markomstan-

digheden en economische factoren worden beïnvloed. Dit 

kan resulteren in lagere prijzen. 

-  Renterisico: de rente van de (hypothecaire) leningen is 

afhankelijk van externe marktomstandigheden en beïnvloedt 

het rendement.

Voor een volledig overzicht van alle risico’s dient het prospec tus 

te worden geraadpleegd. Het prospectus kunt u down loaden 

via www.phanosreit.nl, www.phanosfundmanagement.nl of 

via www.sheldoninvest.nl. Indien internet niet beschikbaar is, 

kunt u het prospectus kosteloos aanvragen bij: 

Phanos REIT NV  Sheldon Invest BV

Antwoordnummer 7083  Rembrandtweg 35 B

3990 TB  Houten  1181 GE  Amstelveen

Overige belangrijke informatie 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Beleggers kunnen 

mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. In het 

verleden behaalde resultaten bij soortgelijke beleggingen 

bieden geen garantie voor de toekomst. Phanos REIT NV en 

Sheldon Invest BV adviseren (potentiële) beleggers niet. 

Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden 

tot de eigen adviseur opdat een afgewogen oordeel kan worden 

gevormd over de inhoud en betekenis van het prospectus. 

Voor beantwoording van de vraag of een belegging in certifica-

ten van aandelen voor de (potentiële) belegger in het concrete 

geval passend is, wordt verwezen naar de eigen (financieel, 

fiscaal en/of juridisch) adviseur. 

Niemand is door Phanos REIT NV gemachtigd informatie 

te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het 

prospec tus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is 

verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op 

dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden 

vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door Phanos REIT 

NV. Het prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van 

enig effect, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod 

tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie 

waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet geoor-

loofd is. Het op het internet plaatsen van het prospectus houdt 

geen verkoopaanbod in, noch een verzoek tot een aanbod tot 

aankoop van de certificaten van aandelen, ten opzichte van 

om het even welke persoon, in om het even welke jurisdictie 

waar een dergelijk aanbod of verzoek ten aanzien van deze 

persoon onwettig wordt bevonden. Alle overige informatie 

die ter beschikking wordt gesteld op de website van Phanos 

REIT NV, of op om het even welke andere website, maakt geen 

deel uit van het prospectus. Phanos REIT NV aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van 

enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of het 

een (potentiële) koper van de certificaten van aandelen betreft 

of niet. Op het prospectus is Nederlands recht van toepassing. 

Het bestuur van Phanos REIT NV, dat gevormd wordt door 

Phanos Fund Management BV, is verantwoordelijk voor het 

prospectus.

Disclaimer 

De informatie in deze brochure is geen advies en ook geen 

poging daartoe. Elke belegger dient zijn of haar eigen oordeel 

te vormen over Phanos REIT NV. Eventuele investeringsbeslis-

singen geschie den op eigen verantwoordelijkheid en dienen 

uitsluitend gebaseerd te worden op informatie die is opgeno-

men in het prospectus. Potentiële beleggers dienen het gehele 

prospectus te lezen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook 

brengt financiële risico’s met zich mee.

De Risico’s
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B E T R O K K E N  PA R T I J E N

Uitgevende instelling

Phanos REIT NV

Heemsteedseweg 26

3992 LS  Houten

Telefoon: 030 606 06 06

Juridisch adviseur

Loyens & Loeff

Fred Roeskestraat 100

1076 ED  Amsterdam

Belastingadviseur

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV

Newtonlaan 205

3584 BH  Utrecht

Notaris

Baker & McKenzie Amsterdam NV

Postbus 2720

1000 CS  Amsterdam

Emissiekantoor

Sheldon Invest BV

Rembrandtweg 35 B

1181 GE  Amstelveen

Telefoon: 020 547 37 10

Accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Newtonlaan 205

3584 BH  Utrecht

Beheerder en Bestuur

Phanos Fund Management BV

Heemsteedseweg 26

3992 LS  Houten

Telefoon: 030 606 06 06

Stichting

Stichting Administratiekantoor Phanos REIT

Heemsteedseweg 26

3992 LS  Houten

Structurering en Placing agent

AFS Capital Markets BV

Oudezijds Voorburgwal 282

1012 GL  Amsterdam

Taxateur

Savills Nederland BV

Claude Debussylaan 48

1082 MD  Amsterdam

Taxateur

DTZ Zadelhoff vof

Apollolaan 150

Postbus 74030

1070 BA  Amsterdam
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Phanos REIT NV

Heemsteedseweg 26
3992 LS  Houten 

Postbus 453
3990 GG  Houten

T 31 (0)30 606 06 06
F 31 (0)30 606 06 54

I www.phanosreit.nl
E informatie@phanosreit.nl

K.v. K. 30270179


