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1 Samenvatting

1 Samenvatting

1.1 Algemeen
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van enkele belangrijke 
kenmerken van de Vennootschap en haar Certificaten van 
Aandelen, en deze introductie. De onderstaande gegevens 
staan niet op zichzelf en dienen in samenhang te worden 
gelezen met hetgeen verder in dit Prospectus is bepaald. 
Iedere beslissing om in de Certificaten van Aandelen te 
beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het 
gehele Prospectus. Woorden met een hoofdletter staan 
gedefinieerd in Hoofdstuk 4 Definities.

De Vennootschap adviseert (potentiële) beleggers niet. 
Voor beantwoording van de vraag of een belegging in de 
Certificaten van Aandelen voor de (potentiële) belegger in 
het concrete geval passend is, wordt verwezen naar de eigen 
(financieel, fiscaal en/of juridisch) adviseur.

Samenvatting van de Aanbieding

Aanbod voor Beleggers Certificaten van Aandelen van 
Phanos REIT NV, een closed-end 
fonds dat kwalificeert als fiscale 
beleggingsinstelling (FBI)

Doel van Phanos REIT Beleggen in Nederlands Vastgoed

Verwacht rendement 12,5% voor belasting 

Dividendbeleid Jaarlijkse uitkering

Uitgifteprijs EUR 25 per Certificaat van 
Aandeel

Omvang van de 
Aanbieding

800.000 Certificaten van 
Aandelen, de Directie kan 
besluiten tot het vergroten of 
verkleinen van de Aanbieding

Minimum deelname EUR 1.000 ofwel 40 Certificaten 
van Aandelen

Verhandelbaarheid 
van de Certificaten van 
Aandelen

Niet verhandelbaar

Beursnotering Een notering aan de 
Effectenbeurs wordt in gang 
gezet.

1.2 Phanos REIT NV
De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar 
Nederlands recht opgericht op 24 september 2009, 
statutair gevestigd te Houten en kantoorhoudend aan de 
Heemsteedseweg 26, 3992 LS Houten. De statutaire Directie 
van de Vennootschap wordt gevormd door Phanos Fund 
Management BV. De Vennootschap kwalificeert als een 
zogeheten closed-end beleggingsfonds en heeft de status 
van fiscale beleggingsinstelling (“FBI”). REIT staat voor 

Real Estate Investment Trust en is de Engelse term voor 
‘FBI’, die als deze aan de voorwaarden van de wet voldoet, 
onderworpen is aan 0% vennootschapsbelasting.

1.3 Aandelenkapitaal
Bij oprichting bedroeg het geplaatst en gestort kapitaal van 
de Vennootschap EUR 45.000. Het maatschappelijk kapitaal 
bedroeg EUR 225.000 verdeeld over 44.900 Aandelen en 100 
Prioriteitsaandelen van EUR 5 elk. Bij oprichting zijn 8.900 
Aandelen en 100 Prioriteitsaandelen geplaatst en volgestort.

1.4 Certificering
De Stichting geeft voor elk Aandeel één niet-royeerbaar 
en niet-verhandelbaar Certificaat van Aandelen uit. 
Certificaathouders hebben recht op Dividend en 
de mogelijkheid om de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te voeren. 
Er wordt slechts één soort Certificaten van Aandelen 
uitgegeven die recht geeft op een evenredig aandeel in het 
vermogen van de Vennootschap.
De Stichting oefent het stemrecht verbonden aan de 
Certificaten van Aandelen uit. Certificaathouders zijn niet 
gerechtigd om enig stemrecht verbonden aan de Certificaten 
van Aandelen uit te oefenen. 

1.5 Vermogen
De Vennootschap heeft een groeidoelstelling voor de 
komende jaren waarbij de Directie streeft naar een minimale 
omvang van 500 miljoen euro aan belegd vermogen. 

1.6 Doel van de Aanbieding
De Aanbieding en de mogelijk toekomstige notering 
van de Certificaten van Aandelen op de Effectenbeurs 
(b.v. Euronext Amsterdam) passen in het kader van de 
langetermijnstrategie van de Vennootschap en hebben tot 
doel de aangroei van de beschikbare financiële middelen 
van de Vennootschap, met het oog op de uitbreiding van 
de vastgoedportefeuille van de Vennootschap. Deze nieuwe 
financiële middelen moeten de Vennootschap in staat stellen 
om verder te groeien.
Voor het overige hebben de Aanbieding en mogelijk 
toekomstige notering van de Certificaten van Aandelen op 
de Effectenbeurs als doel:

beroep te doen op de publieke kapitaalmarkt om aan haar 
toekomstige financieringsbehoeften te voldoen en zo haar 
verdere groei te verzekeren;

mogelijk te maken en te bevorderen.
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1.7 Doel van de Vennootschap
Het doel van de Vennootschap is beschreven in artikel 2 van 
de statuten van de Vennootschap en luidt:
De Vennootschap heeft uitsluitend ten doel het direct, dan 
wel indirect via het houden van aandelen, beleggen van 
vermogen in onroerende zaken in Nederland en in het 
buitenland, in het bijzonder woningen en appartementen, 
het deelnemen in, het financieren, het besturen en het 
verrichten van andere diensten aan vennootschappen en 
andere entiteiten met een overeenkomstig doel die met haar 
verbonden zijn, dit alles op een wijze die zich verdraagt 
met het fiscale regime voor de beleggingsinstelling in de 
zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De 
Vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen 
dat met hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Primair zal worden belegd in Vastgoed in Nederland 
teneinde de Certificaathouders in de opbrengst van de 
beleggingen te doen delen. 

1.8 Verhandelbaarheid Certificaten van 
aandelen
Aandelen worden door de Vennootschap uitgegeven aan 
de Stichting, welke terstond de Aandelen zal certificeren 
en de Certificaten van Aandelen uitgeeft aan de beleggers. 
Beleggers kunnen deelnemen door het verwerven van 
Certificaten van Aandelen die worden uitgegeven door de 
Stichting. 
De Certificaten van Aandelen staan op naam en zijn niet 
overdraagbaar. Indien en wanneer een notering wordt 
aangevraagd voor Certificaten van Aandelen in het kapitaal 
van de Vennootschap zullen de Certificaten van Aandelen 
worden omgezet in vrij verhandelbare Certificaten van 
Aandelen. 

1.9 Dividend
De Vennootschap zal voortvloeiend uit haar status van FBI 
jaarlijks voor 1 september de voor uitkering vatbare winst 
in de vorm van dividend uitkeren. In het kader van haar 
groeistrategie heeft de Vennootschap een voorkeur om het 
Dividend, onder inhouding van eventueel verschuldigde 
dividendbelasting, uit te keren in de vorm van stockdividend 
waarmee de Certificaathouders als Dividend een aantal 
nieuwe Certificaten van Aandelen verkrijgen. Ook kan 
de Vennootschap kiezen voor een Dividenduitkering in 
contanten. 

1.10 Beleggersprofiel
In het algemeen kan gesteld worden dat aan beleggen risico’s 
verbonden zijn. Betrokken partijen hebben getracht deze 
risico’s, ten behoeve van (potentiële) beleggers, te beperken.

Door het risicodragende karakter van deze belegging is het 
niet aan te raden dat een belegger deelneemt die zich niet 
kan permitteren zijn deelnamebedrag geheel of gedeeltelijk 
te verliezen. Iedere (potentiële) belegger in Phanos REIT NV 
dient zich bewust te zijn van de navolgende criteria:

van dit Prospectus;

Vastgoed;

het betreft hier een lange termijn belegging;

belegging.

1.11 Vergunningplicht en toezicht

1.11.1 Vergunning Beheerder

De Vennootschap is een beleggingsinstelling in de zin 
van de Wet op het financieel toezicht (hierna ‘Wft’) . 
Ingevolge artikel 2:65 Wft dient de beheerder van een 
beleggingsinstelling een vergunning te hebben van de 
Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). Phanos Fund 
Management BV, de beheerder van de Vennootschap, is 
geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning op grond 
van artikel 2:65 Wft. De vergunning is als bijlage 8 bij het 
Prospectus gevoegd.

In het kader van de vergunningverlening zijn de 
bestuursleden van de Beheerder alsmede de personen die 
middellijk of onmiddellijk bevoegd zijn deze bestuurders te 
benoemen of te ontslaan, getoetst op betrouwbaarheid en 
deskundigheid.

De Beheerder en de Vennootschap verklaren dat zij voldoen 
aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Dit Prospectus 
voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels.

1.11.2 Accountantsverklaring

Ingevolge artikel 4:49 lid 2 sub c Wft heeft de Accountant 
het prospectus gecontroleerd op de aanwezigheid van de 
door de Wft vereiste gegevens. Het assurance rapport van de 
Accountant is als bijlage 6 toegevoegd aan het Prospectus.

1.11.3 Registratiedocument

De Beheerder heeft een registratiedocument opgesteld 
waarin gegevens zijn opgenomen over de Beheerder, de 
beleggingsinstellingen die hij beheert of voornemens is te 
beheren en de eventueel daaraan verbonden bewaarders. 
Het registratiedocument is in dit Prospectus opgenomen als 
bijlage 7. Tevens is het registratiedocument beschikbaar op 
de website van de Beheerder.
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1.12 Toekomstgerichte informatie
Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, 
verwachtingen en inschattingen gemaakt door het 
management van de Vennootschap met betrekking tot de 
verwachte toekomstige prestaties van de projecten waarin 
de Vennootschap investeert en de markt waarin zij opereert. 
Dergelijke verklaringen, verwachtingen en inschattingen 
zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen 
en inschattingen van gekende en ongekende risico’s, 
onzekerheden en andere factoren, die redelijk geacht werden 
op het ogenblik waarop ze werden gemaakt. Bijgevolg is het 
mogelijk dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, 
prestaties of verwezenlijkingen van de Vennootschap of 
de door de Vennootschap te realiseren projecten of de 
resultaten van de sector, wezenlijk blijken af te wijken van 
enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen 
uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen, 
verwachtingen en inschattingen. Factoren die een dergelijke 
afwijking kunnen veroorzaken omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot, de factoren die worden besproken in hoofdstuk 
2 Risicofactoren. Bovendien gelden deze toekomstgerichte 
verklaringen, verwachtingen en inschattingen enkel op de 
datum van dit Prospectus.

1.13 Risico’s
Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Ook 
bij de Vennootschap kunnen onverwachte ontwikkelingen 
de rendementen negatief beïnvloeden. Met name wordt 
gewezen op de risico’s van leegstand van vastgoed en 
prijsfluctuaties op de vastgoedmarkt. In het slechtste geval 
kunnen Certificaathouders hun volledige inleg verliezen. 
Een uitvoerige beschrijving van de risico’s is opgenomen 
in hoofdstuk 2 van het Prospectus. Iedere (toekomstige) 
Certificaathouder wordt geadviseerd het Prospectus 
zorgvuldig te bestuderen en kennis te nemen van de aan deze 
belegging verbonden risico’s. 

1.14 Informatie van derden
Tenzij anders aangeduid in dit Prospectus, zijn gegevens 
over de sector en het marktaandeel, rangschikkingen en 
andere gegevens opgenomen in dit Prospectus, gebaseerd 
op onafhankelijke publicaties uit de sector, op verslagen 
door marktonderzoeksbureaus en op andere onafhankelijke 
bronnen, of op de eigen inschattingen van het management 
van de Vennootschap die door het management als redelijk 
worden beschouwd. De informatie verschaft door derden 
is correct weergegeven in dit Prospectus en, voor zover de 
Vennootschap weet of kon vaststellen op basis van deze 
gepubliceerde informatie, zijn er geen gegevens weggelaten 
die de gepubliceerde informatie onjuist of misleidend zou 
maken.
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2 Risicofactoren

2 Risicofactoren

Beleggen is onderhevig aan risico’s waar het gaat 
om economische ontwikkeling, rente en exploitatie. 
Dit geldt ook voor vastgoed, zoals het participeren 
in de Vennootschap. Vastgoed is gevoelig voor 
conjunctuurschommelingen. Gaat het slecht met de 
economie dan is de kans groot dat dit negatieve effecten 
heeft voor commercieel vastgoed. Hieronder beschrijven 
wij kort de meer specifieke kenmerken. Deze specifieke 
risico’s hebben in meer of mindere mate gevolgen voor het 
rendement. De risico’s kunnen variëren op grond van de 
keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid. 
De belegger wordt geacht voor eigen rekening en risico de 
uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld 
en kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas 
daarna te beslissen tot participeren. 

Het is van groot belang dat beleggers zich bewust zijn van 
de risico’s, teneinde de belegging in de Vennootschap goed 
te kunnen beoordelen. De waarde van de beleggingen 
kan stijgen of dalen, waardoor beleggers mogelijk minder 
terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Potentiële beleggers 
wordt daarom dringend verzocht dit Prospectus aandachtig 
te bestuderen en worden geacht alle risicofactoren die 
verbonden zijn aan een dergelijke belegging in overweging 
te hebben genomen, alvorens zij besluiten om in de 
Vennootschap te beleggen.

Elke potentiële belegger dient zijn eigen persoonlijke 
situatie in relatie tot de belegging in de Vennootschap in te 
schatten en dient na te gaan of hij het economische risico 
voor de duur van de Vennootschap kan en wil dragen en 
of hij behoefte zal hebben aan verhandelbaarheid van zijn 
belegging gedurende de looptijd van de Vennootschap. 

2.1 Rendementsrisico
De risico’s beschreven in dit hoofdstuk kunnen er toe leiden 
dat een lager rendement wordt behaald dan op basis van 
die uitgangspunten is geprognosticeerd, of dat er zelfs een 
verlies resulteert voor de Certificaathouders. Het maximale 
verlies dat een belegger kan lijden is het bedrag dat de 
belegger voor zijn belegging heeft betaald. Dit maximale 
verlies wordt alleen geleden indien in geen enkel jaar een 
uitkering aan de belegger gedaan zou kunnen worden en 
door de verliezen het eigen vermogen van de Vennootschap 
nihil of negatief is.

2.2 Risico’s eigen aan de Vennootschap

2.2.1 Algemeen marktrisico

Marktrisico is een belangrijke factor in de 
waardeontwikkeling van vastgoed. Marktrisico kan 
worden omschreven als het algemene economische klimaat 
waarin de vastgoedmarkt zich bevindt. Het marktrisico 
is groter naarmate de investeringen zich concentreren in 
bepaalde gelijksoortige (bijvoorbeeld uitsluitend kantoren) 
investeringen of investeringen op bepaalde markten. Het 
economische klimaat is van invloed op de vraag en het 
aanbod van vastgoedobjecten en op de verhuurmarkt. De 
verschillende sectoren van de vastgoedmarkt worden elk op 
eigen wijze door de economische omstandigheden beïnvloed

De vraag naar woningen kan door marktomstandigheden 
en economische ontwikkelingen afnemen. Een afnemende 
vraag kan een prijsdaling tot gevolg hebben. Aan de verhuur 
zijn risico’s verbonden, zoals leegstand en insolvabiliteit van 
huurders. De gerealiseerde huur is grotendeels bepalend 
voor het resultaat van de Vennootschap. 

2.2.2 Inflatierisico

Inflatie is afhankelijk van diverse economische factoren en 
heeft invloed op de prognoseberekeningen. Als de werkelijke 
inflatie lager is dan het gehanteerde percentage van 2% in 
de prognose voor het rendement van de Vennootschap zal 
het rendement lager zijn dan geprognosticeerd. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de Certificaathouders minder dan 12,5 % 
of geen dividend ontvangen. 

2.2.3 Wetgeving 

Een onzekere factor is de invloed van de politiek, 
regelgeving en rechtspraak. Het is mogelijk dat de wetgeving 
op het gebied van onder meer bestemmingsplannen, 
bodemverontreiniging, huurbescherming en belastingen 
wordt aangepast. Dat kan hoge kosten voor de Vennootschap 
meebrengen en negatieve gevolgen hebben voor 
vastgoedbeleggingen van de Vennootschap en voor het 
rendement van de Certificaathouders. 
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2.2.4 Milieurisico

Dit risico doet zich voor als in het vastgoed en de 
bijbehorende grond zich schadelijke stoffen bevinden 
waardoor het beoogde gebruik wordt belemmerd. Op grond 
van informatie van de gemeente en aanwezigheid van een 
rapport is er geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake 
is van een milieurisico. Door verandering van milieukundige 
omstandigheden en/of andere richtlijnen is niet uit te sluiten 
dat toekomstige maatregelen moeten worden getroffen 
om te kunnen voldoen aan andere eisen met een negatieve 
economisch effect voor de Vennootschap. 

2.2.5 Renterisico

De te betalen rente heeft invloed op het uiteindelijk te 
behalen rendement. Een hogere rente betekent een lager 
rendement. De rente van de (hypothecaire) leningen 
is afhankelijk van externe markomstandigheden. 
In de rendementsberekeningen is voor de gehele 
exploitatieperiode uitgegaan van een rekenrente van 
6,0%. Als de te betalen rente uitkomt boven de 6,0% dan 
zal het rendement van de Vennootschap lager zijn dan 
geprognosticeerd. 

2.2.6 Leverage of hefboomwerking

De portefeuille wordt gefinancierd met het eigen vermogen 
van de Vennootschap en (hypothecaire) leningen. In verband 
met de FBI status van de Vennootschap, mag maximaal 
60% van de fiscale waarde van het rechtstreeks door de 
Vennootschap gehouden Vastgoed worden gefinancierd met 
vreemd vermogen. Naarmate meer gefinancierd wordt, is de 
invloed van inkomstenwijziging groter op het te realiseren 
resultaat. Het is denkbaar dat bij een grote inkomstendaling 
door bijvoorbeeld onvoorziene leegstand niet meer aan de 
rente- en aflossingsverplichting kan worden voldaan. De 
financier heeft dan de mogelijkheid het pand bij executie te 
verkopen. Van de opbrengst van het vastgoed dient eerst de 
lening afgelost te worden. Dit kan een negatieve invloed op 
het resultaat van de Vennootschap hebben.

2.2.7 Verlies fiscale status

De Vennootschap heeft de status van fiscale 
beleggingsinstellling. Aan het verkrijgen en behouden van 
deze status zijn een aantal voorwaarden verbonden. Indien 
de Vennootschap één of meerdere van deze voorwaarden 
overtreedt, gaat de fiscale status met ingang van begin 
van het boekjaar dat niet meer aan de voorwaarden wordt 
voldaan verloren. De Vennootschap wordt in een dergelijk 
geval gewoon belastingplichtig voor vennootschapsbelasting 
hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor het rendement.

2.3 Risico’s eigen aan vastgoed

2.3.1 Markt- en restwaarderisico

Ten gevolge van wijzigende economische omstandigheden, 
een neergaande conjunctuur en/of overaanbod van 
gelijksoortig vastgoed kunnen de huurprijzen dalen. Bij 
verkoop van het Vastgoed is de opbrengst afhankelijk van de 
markt en kan negatief afwijken van de geschatte restwaarde. 
Het is dan denkbaar dat er onvoldoende middelen zijn om 
de inleg van de Certificaathouders geheel of gedeeltelijk 
terug te betalen. 

2.3.2 Leegstand en frictieleegstand

Leegstandsrisico doet zich voor wanneer de 
huurovereenkomst niet wordt verlengd of wanneer een 
huurder niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen. Hierdoor ontstaat leegstand. 

Frictieleegstand ontstaat wanneer er na het vrijkomen van 
een ruimte, niet aansluitend een andere huurder voor die 
ruimte is. 
Gedurende de periode van leegstand wordt er geen huur 
ontvangen en dient wel de rente op de lening betaald te 
worden. Dit heeft een negatieve invloed op het rendement. 
Het is zelfs denkbaar dat bij langdurige leegstand de waarde 
van de panden zo dramatisch daalt, dat bij gedwongen of 
vrijwillige verkoop de opbrengst onvoldoende is om de inleg 
van Certificaathouders geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 

2.3.3 Huurrisico

Huurrisico doet zich voor indien, bij leegstand en/
of opgezegd huurcontract, er geen huurder tegen 
gelijkwaardige condities kan worden gevonden. Wordt 
een nieuw contract afgesloten met een lagere huur dan 
heeft dit negatieve gevolgen voor het rendement van de 
Vennootschap. 

2.3.4 Debiteurenrisico

Dit is het risico dat de huurder niet aan zijn verplichtingen 
kan voldoen en er daardoor geen huur wordt ontvangen. 
Door het niet voldoen aan zijn verplichtingen zal de huurder 
vertrekken waardoor er leegstand zal ontstaan en dient er 
een nieuwe huurder gezocht te worden. Verder kan aan de 
Vennootschap proceskosten in rekening worden gebracht als 
gevolg van mogelijke rechtszaken tegen huurders.

Een debiteurenrisico kan zich ook voordoen bij verkoop 
van vastgoed als de koper niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen en de koopsom niet of slechts gedeeltelijk kan 
betalen. Dit kan een negatieve invloed op het resultaat van 
de Vennootschap hebben.
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2.3.5 Beheerrisico

De Vennootschap beoogt een duurzame politiek van 
onderhoud en vernieuwing van haar vastgoedportefeuille 
te voeren. Het in goede staat houden maakt het onroerend 
goed aantrekkelijker en laat toe een hogere huur aan te 
houden. Elk gebrek in dat opzicht kan een verlaging van de 
huuropbrengsten met zich meebrengen. Dat kan eveneens 
op termijn resulteren in belangrijkere herstelwerkzaamheden 
die gevolgen kunnen hebben op de activiteit, de financiële 
situatie en de resultaten van de Vennootschap. Om deze 
effecten te beperken moet de Vennootschap erin slagen om 
haar vastgoedportefeuille te diversifiëren in termen van 
leeftijd van de woningen.

2.3.6 Exploitatierisico

De huurinkomsten zijn in het kader van inflatiecorrectie 
gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De geprognosticeerde 
exploitatiekosten zijn gebaseerd op contractuele-, publieke 
en ervaringsgegevens. In de prognose is uitgegaan van een 
verandering van de kosten gelijk met de huurontwikkeling. 
De werkelijke kosten kunnen hoger zijn waardoor het 
rendement negatief wordt beïnvloed. 

2.3.7 Onvoorziene omstandigheden

Er kunnen zich bij de exploitatie en ontwikkeling van 
het vastgoed onvoorziene situaties voordoen die niet 
of moeilijk op voorhand kunnen worden ingeschat. 
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan extreme 
weersomstandigheden, faillissement van aannemers en 
leveranciers. 
Deze onvoorziene omstandigheden leiden vaak tot 
vertraging en extra kosten. 
Ook kan Vastgoed door brand of andere vorm van 
overmacht verloren gaan. Het Vastgoed van de 
Vennootschap is verzekerd, maar als de verzekering de 
schade niet volledig afdekt kan dit tot een verlies voor de 
Vennootschap leiden. 

2.3.8 Ontwikkelrisico

Ten aanzien van huurwoningen die ontwikkeld worden in 
Phanos Fund II geldt dat tijdens de ontwikkeling tot aan het 
moment van oplevering het risico bestaat dat huurwoningen 
niet geleverd kunnen worden en/of dat de ontwikkeling 
(bouw) gestaakt moet worden. Er kan dan een moment 
optreden dat er (deels) betaald is voor hetgeen tot op dat 
moment is gebouwd zonder dat daar (huur)inkomsten 
tegenover staan. Dit kan leiden tot een verhoging van de 
kosten wat een nadelig effect heeft op het rendement van de 
Vennootschap.

2.3.9 Concurrentierisico

De Vennootschap bevindt zich op de huurmarkt 
in concurrentie met een geheel van eigenaren of 
vastgoedspecialisten die gebouwen in huur geven. 
Deze hebben niet noodgedwongen dezelfde financiële 
beperkingen als de groep en kunnen dan ook het vermogen 
hebben om een zwakke huurmarkt langer te doorstaan.

2.3.10 Vastgoedrisico

Aan de verwerving en exploitatie van vastgoed zijn risico’s 
verbonden. Het risico bestaat dat de huurwoningen 
gebreken vertonen die niet of onvoldoende uit de due 
diligence onderzoeken naar voren zijn gekomen. Zo kan 
er, naast de bevindingen uit de due diligence onderzoeken, 
bijvoorbeeld sprake zijn van niet eerder onderkende 
bodemverontreiniging, asbest in gebruikte materialen 
of beperkingen ten aanzien van het eigendom of het 
gebruik daarvan. Mocht er gedurende de looptijd van de 
Vennootschap toch sprake zijn van gebreken van welke aard 
dan ook, dan kan dit leiden tot herstelkosten en/of kosten in 
verband met aansprakelijkheidsstelling en/of vermindering 
van de verkoopwaarde, hetgeen een negatief effect kan 
hebben op het rendement voor de beleggers.

2.3.11 Verkoopbaarheid vastgoed

Verkoop van vastgoed kan daarom een aanzienlijke tijd in 
beslag nemen. Gedurende deze tijd zijn de middelen van de 
Vennootschap vastgelegd en kunnen niet worden uitgekeerd 
dan wel worden herbelegd. Ook is het mogelijk dat een 
indirecte belegging in Vastgoed niet tijdig tegen een redelijke 

Dit kan als gevolg hebben dat een Certificaathouder zijn 
inleg niet of niet tijdig terugkrijgt. 

2.3.12 Concentratierisico

Er is een risico dat een te groot deel van het vermogen bij 
één beleggingscategorie, hier vastgoed, of bepaalde soorten 
vastgoed en bepaalde locaties, geconcentreerd is. Indien deze 
belegging niet rendeert, zijn de gevolgen aanzienlijk groter 
dan indien het vermogen meer gespreid belegd is. Het is 
gebruikelijk dat vermogensbeheerders maatstaven hanteren 
voor het beheersen van het concentratierisico, bijvoorbeeld 
in de vorm van maxima per beleggingscategorie, al dan niet 
gerelateerd aan het eigen vermogen van de belegger. Indien 
de Vennootschap haar beleggingen concentreert op een 
beleggingscategorie die niet goed rendeert kan dit tot een 
verlies voor de Vennootschap leiden.
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2.4 Risico’s eigen aan certificaten

2.4.1 Aansprakelijkheid

Certificaathouders zijn aansprakelijk voor maximaal 
het bedrag van ieders deelname in het kapitaal van de 
Vennootschap.

2.4.2 Geen dividendbetaling

Bij achterblijvende resultaten van de Vennootschap bestaat 
de mogelijkheid dat de Vennootschap weinig of geen 
dividend kan uitkeren.

2.4.3 Beleggingsrisico

De waarde van beleggingen kan dalen ten gevolge van een 
dalende woningprijs. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. De ontwikkeling 
van de vastgoedmarkt in de specifieke omgeving van de 
panden kunnen afwijken van het landelijke beeld. Hierdoor 
kan de ontwikkeling van de huur en van de verkoopprijzen 
van de panden afwijken van de gemiddelde trend in 
Nederland. De opbrengsten kunnen dan achterblijven bij het 
landelijke beeld en het rendement negatief beïnvloeden. Een 
waardedaling van het vastgoed van de Vennootschap heeft 
mogelijk een waardedaling van de Certificaten van Aandelen 
tot gevolg. 

2.4.4 Lock-in risico

Een Certificaat van Aandelen is niet overdraagbaar. Als 
gevolg hiervan moet een belegging in de Vennootschap 

2.4.5 Minderheidsbelang

De vennootschap investeert in eerste instantie voor 25% in 
het vermogen van Phanos Fund I en voor maximaal 25% 
in Phanos Fund II. Dit betekent dat de Vennootschap een 
minderheidsbelang heeft in deze beleggingsinstellingen 
en derhalve heeft de Vennootschap geen beslissende 
zeggenschap. Er kunnen beslissingen genomen worden bij 
Phanos Fund I en Phanos Fund II die een negatieveinvloed 
op de Vennootschap hebben. De waarde van uw beleggingen 
kunnen zowel stijgen als dalen. Beleggers kunnen mogelijk 
minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. In het verleden 
behaalde resultaten bij soortgelijke projecten bieden geen 
garantie voor de toekomst.
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3 Belangrijke informatie

3 Belangrijke Informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van Certificaten van 
Aandelen worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere 
vorm van beleggen financiële risico’s zijn verbonden. 
Ook aan het deelnemen in de Vennootschap zijn risico’s 
verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In 
het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. Potentiële deelnemers dienen dan ook goede 
nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus. 
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 dit 
Prospectus.

De Vennootschap adviseert (potentiële) beleggers niet. Voor 
beantwoording van de vraag of een belegging in Certificaten 
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 de Vennootschap gemachtigd informatie 
te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit 
Prospectus 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 de 
Vennootschap.

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 aan een persoon in enige jurisdictie 
waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet 
geoorloofd is. 

Het op het internet plaatsen van dit 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 de 
Vennootschap, of op om het even welke andere website, 
maakt geen deel uit van dit Prospectus.

Beleggen in Certificaten van Aandelen brengt risico’s 
met zich mee. Potentiële beleggers worden uitdrukkelijk 
geadviseerd, alvorens tot investering over te gaan, dit 
Prospectus en de daaraan verbonden risico’s grondig te 
beoordelen. 

Geïnteresseerde potentiële beleggers wordt uitdrukkelijk 
verzocht hun beslissing uitsluitend te baseren op dit 
Prospectus. 

De Vennootschap verzoekt een ieder die in het bezit 
komt van dit Prospectus, kennis te nemen van en zich te 
houden aan vorenbedoelde beperkingen. De Vennootschap 
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 dit Prospectus 
is Nederlands recht van toepassing.

Het bestuur van de Vennootschap, dat gevormd wordt door 
Phanos Fund Management BV, is verantwoordelijk voor dit 
Prospectus.

De waarde van uw beleggingen kunnen zowel stijgen als 
dalen. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg 
uitgekeerd krijgen. In het verleden behaalde resultaten 
bij soortgelijke beleggingen bieden geen garantie voor de 
toekomst.

Houten, 25 september 2009
Phanos Fund Management BV.
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4 Definities

4 Definities

Aanbieding

De uitgifte van Certificaten van Aandelen voor een beoogde 
tegenwaarde van EUR 20 miljoen. De Directie kan besluiten 
de aanbieding te vergroten dan wel te verkleinen.

Aandelen

De gewone Aandelen luidend aan toonder in het kapitaal 
van de Vennootschap van elk nominaal 5 euro ( EUR 5).

Aandeelhouders

Houders van Aandelen en Prioriteitsaandelen.

Aandelenkapitaal

Alle Aandelen en Prioriteitsaandelen tezamen of een deel 
hiervan.

Aanvangsrendement of BAR

De verwachte nettohuurinkomsten voor een periode van 
twaalf maanden, voor financieringslasten, afschrijvingslasten 
inzake hypothecaire leningen en belastingen op het moment 
van aankoop, gerelateerd aan de netto koopsom van de 
woning.

Administratievoorwaarden

De administratievoorwaarden van de Stichting, zoals 
laatstelijk vastgesteld bij notariële akte, verleden op 31 
augustus 2009. Zie bijlage 4.

AFS Capital Markets

De vennootschap die de aandelen plaatst. 

Agio

Het bedrag dat boven de nominale waarde op een aandeel 
wordt gestort.

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Beheerder

Phanos Fund Management BV, een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, naar Nederlands recht 
voor onbepaalde tijd opgericht op 28 januari 2009, statutair 
gevestigd te Houten. De Beheerder heeft haar kantoor 
te Houten (3992 LS) Kasteel Heemstede, Heemsteedseweg 
26. 
De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 
30253211. 

Belegging(en)

De directe en indirecte beleggingen in Vastgoed.

Certificaathouder(s)

Houder(s) van één of meer Certificaten van Aandelen.

Certificaten van Aandelen

De op enig moment door de Stichting uitgegeven of uit 
te geven niet-royeerbare Certificaten van Aandelen in het 
kapitaal van de Vennootschap. De Certificaten van Aandelen 
staan op naam.

Direct Rendement

Het Direct Rendement is het positieve verschil tussen 
huurinkomsten en overige baten enerzijds en de 
Exploitatiekosten anderzijds.

Directie

Phanos Fund Management BV als enig bestuurder 
van de Vennootschap, statutair gevestigd te Houten 
en kantoorhoudend te (3992 LS) Kasteel Heemstede, 
Heemsteedseweg 26. 

Directieovereenkomst

De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Directie, 
waarin wordt overeengekomen dat en onder welke 
voorwaarden de Directie optreedt als bestuurder van de 
Vennootschap. Zie bijlage 5.

Dividend of Dividenduitkering

Het aan de Certificaathouders uitgekeerde rendement, 
berekend op basis van de gemiddeld enkelvoudige 
rendementsmethode.

Effectenbeurs

Elke Europese effectenbeurs, waaronder, maar niet 
beperkt tot, de door Euronext Amsterdam N.V. gehouden 
gereglementeerde markt Euronext Amsterdam by NYSE 
Euronext.

Exploitatiekosten

Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van de 
exploitatie van de Portefeuille en die ten laste komen van de 
Vennootschap.

Indirect Rendement

Het rendement dat op de Portefeuille wordt behaald als 
gevolg van herwaardering of verkoop van (een deel van) de 
Portfeuille. Het betreft een enkelvoudig rendement.

Kapitalisatiefactor

De koopsom van een huurwoning gedeeld door het 
Aanvangsrendement.

Managementvergoeding

De jaarlijkse vergoedingen als vastgelegd en overeengekomen 
in de Directieovereenkomst.

Nettohuurinkomsten

Contractuele opbrengsten uit huur en servicekosten 
verminderd met de exploitatiekosten, rekening houdend met 
(mogelijke) leegstand en oninbaarheid van vorderingen.
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Performance fee
Dit is de prestatiegerelateerde vergoeding die op grond van 
de Directieovereenkomst aan het einde van de looptijd aan 
de Directie wordt toegekend. 

Phanos Fund I

De naamloze vennootschap Phanos Fund I NV, statutair 
gevestigd te Houten en kantoorhoudend te (3992 LS) Kasteel 
Heemstede, Heemsteedseweg 26. De Vennootschap is een 
beleggingsinstelling in de zin van de Wft en heeft de fiscale 
status van een fiscale belegingsinstelling.

Phanos Fund II

De naamloze vennootschap Phanos Fund II NV, statutair 
gevestigd te Houten en kantoorhoudend te (3992 LS) Kasteel 
Heemstede, Heemsteedseweg 26. De Vennootschap is een 
beleggingsinstelling in de zin van de Wft, en wordt niet als 
fiscale beleggingsinstelling aangemerkt.

Portefeuille

De beleggingsportefeuille van de Vennootschap.

Prioriteitsaandelen

De 100 prioriteitsaandelen in het aandelenkapitaal van 
Phanos REIT op naam met een nominale waarde van vijf 
euro (EUR 5).

Prospectus

Het onderhavige Prospectus, d.d. 25 september 2009, 
inclusief Bijlagen 1 tot en met 9.

Rendement op eigen vermogen

De verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen de 
nettowinst en het gemiddelde eigen vermogen voor een 
boekjaar.

Residuele waarde

De bouw-en investeringskosten, afgezet tegen de verwachte 
(huur) opbrengsten, leidt tot het bedrag dat maximaal voor 
de grond kan worden betaald voor een financieel haalbare 
ontwikkeling.

Statuten

De statuten van de Vennootschap zoals vastgesteld bij 
akte van oprichting van de Vennootschap verleden op 
24 september 2009, als bijlage 1 opgenomen bij dit 
Prospectus.

Stichting

Stichting Administratiekantoor Phanos REIT, opgericht 
bij notariële akte op 31 augustus 2009, gevestigd en 
kantoorhoudende te Houten, Heemsteedseweg 26, 3992 
LS Houten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
Midden-Nederland onder nummer 30269259. 

Uitgifte

De Uitgifte (en plaatsing) van nieuwe Certificaten van 
Aandelen zoals nader beschreven in het Prospectus.

Uitgifteprijs

De uitgifteprijs van een nieuw uit te geven Certificaat 
bedraagt EUR vijfentwintig (25).

Vastgoed

De belegging, zowel direct als indirect, in de closed-end 
beleggingsfondsen Phanos Fund I en Phanos Fund II in 
Vastgoed. Het vastgoed bestaat uit reeds voltooide of nieuw 
te bouwen huurwoningen en grond in Nederland in zowel 
de sociale als de geliberaliseerde sector, die door Phanos of 
één van haar dochtervennootschappen dan wel door derden 
zijn ontwikkeld.

Vennootschap

De naamloze vennootschap Phanos REIT NV, statutair 
gevestigd te Houten en kantoorhoudend te (3992 LS) Kasteel 
Heemstede, Heemsteedseweg 26 en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-
Nederland onder nummer 30270179. De vennootschap heeft 
de fiscale status van een fiscale beleggingsinstelling.

Verkoopresultaat

Dit is de resultante van de verkoopprijs, verminderd met 
ongerealiseerde herwaarderingen en de initiele kostprijs, 
aangepast voor mutaties in latente belastingen over deze 
posten en de belastingen over dit resultante

Wft

De Wet op het financieel toezicht.
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5 Phanos REIT NV 

5 Phanos REIT NV 

5.1 Inleiding
De Vennootschap is een initiatief van Phanos Real Estate 
Group NV om tot een Nederlandse publieke woningbelegger 
te komen. De Vennootschap kwalificeert als een zogeheten 
closed-end beleggingsfonds en heeft de status van fiscale 
beleggingsinstelling. Op dit moment wordt de aanvraag 
voor een notering aan de Effectenbeurs (b.v. Euronext 
Amsterdam) in gang gezet. Beleggers krijgen voor de 
publieke notering de kans om in te stappen. In geval dat de 
beursnotering niet binnnen twee jaar na de aanbieding is 
geëffectueerd, zal de Stichting op een alternatieve manier 
voor de verhandelbaarheid en vervreemding van de 
Certificaten van Aandelen zorgdragen. 

De Vennootschap heeft o.a. de volgende argumenten om een 
notering op de Effectenbeurs aan te vragen:

beroep te doen op de publieke kapitaalmarkt om aan haar 
toekomstige financieringsbehoeften te voldoen en zo haar 
verdere groei te verzekeren;

bevorderen.

5.2 Vastgoed beleggingen
De Vennootschap richt zich bij beleggingen primair op 
de Nederlandse markt. De Directie streeft ernaar een 
beleggingsportefeuille op te bouwen die evenwichtig 
is en een stabiele rendementsontwikkeling waarborgt. 
Voor de investeringscriteria verwijzen wij u naar de 
volgende paragraaf. De Directie kan besluiten de 
investeringsactiviteiten te wijzigen indien dit voordelig is 
voor de Vennootschap. 
De Vennootschap zal een actief investerings- en 
desinvesteringsbeleid voeren. In hoofdstuk 6 vindt u een 
uitvoerige beschrijving van de beleggingen.
De beschrijving van het beleggingsbeleid van de 
Venootschap geldt ook voor het beleggingsbeleid van Fund 
I en Fund II. 

5.3 Beleggingsfilosofie en -doeleinden
De Vennootschap belegt direct of indirect via deelnemingen 
in vastgoed in de woningbouw. Tevens worden er ook 
deelnemingen, ook in beleggingsinstellingen, verworven 
indien dit uitzicht biedt op een mogelijke toegevoegde 
waarde voor de eigen portefeuille. Een specifieke spreiding 
over de Nederlandse markt wordt niet nagestreefd. De 
nadruk zal in eerste instantie liggen op de reeds verworven 
projecten. De exacte omschrijving van het doel van 
de Vennootschap staat omschreven in artikel 2 van de 
statuten (zie bijlage 1). De primaire focus is Vastgoed in de 
woningbouw, echter het is mogelijk dat een beperkt deel uit 
commercieel (retail, industrieel, kantoren) vastgoed bestaat. 

De beleggingsdoeleinden die de Vennootschap en Phanos 
Fund I en Phanos Fund II hebben geformuleerd luiden: 
Het vergroten van de vastgoedportefeuille in Nederland, 
met een focus op de verworven objecten en projecten, zoals 
verwoord in hoofdstuk 6. De financiële doelstellingen zullen 
in het begin(de eerste vijf jaar) van het fonds, gericht zijn op 
kapitaalgroei. Indien de beleggingsportefeuille voldoende 
omvang heeft, wordt gestreefd naar verhoging van de 
inkomsten met een daarbij passend dividendbeleid. 

De Vennootschap heeft besloten om zowel in Fund I als 
in Fund II te beleggen. Op de gronden die door Fund II 
worden gehouden of verworven, worden ten behoeve van de 
beleggingsportefeuille van Fund I huurwoningen ontwikkeld 
die na realisatie door Fund II aan Fund I worden verkocht 
en geleverd. 

Transacties tussen Fund I en Fund II vinden plaats tegen 
marktconforme prijzen waarbij de Directie zich laat leiden 
door onafhankelijke taxateurs. De Directie heeft door Savills 
en DTZ Zadelhof een waardering laten maken en heeft op 
grond van deze waardering besloten de belegging aan te 
gaan. De Directie verwacht dat het verwachte rendement van 
de belegging recht doet aan het gelopen risico.

5.4 Financieringsrestricties
Maximaal 25% van het eigen vermogen zal de Vennootschap 
en Fund I en Fund II beleggen in één project of object.
De Vennootschap, Fund I en Fund II kunnen leningen 
aangaan. Maximaal 60% van de totale fiscale waarde van 
het door de Vennootschap rechtstreeks gehouden Vastgoed 
en het Vastgoed van Fund I wordt gefinancierd met vreemd 
vermogen, dit is tevens een wettelijke eis voor fiscale 
beleggingsinstellingen. De belangen die de Vennootschap 
ter belegging houdt in deelnemingen, waaronder Fund I 
en Fund II, worden maximaal met 20% vreemd vermogen 
gefinancierd. De Vennootschap streeft een solvabiliteitsratio 
van 60% na.

5.5 Dividendbeleid
De Vennootschap zal voortvloeiend uit haar status 
van fiscale beleggingsinstelling (“FBI”) jaarlijks voor 1 
september de voor uitkering vatbare winst in de vorm 
van dividend uitkeren. In het kader van haar ambitieuze 
groeistrategie heeft de Vennootschap een voorkeur 
om het Dividend, onder inhouding van eventueel 
verschuldigde dividendbelasting, uit te keren in de vorm 
van stockdividend waarmee de Certificaathouders als 
Dividend een aantal nieuwe Certificaten van Aandelen 
verkrijgen. De Vennootschap kan ook kiezen voor uitkering 
in contanten. Investeren in Vastgoed kent een fluctuerende 
winstontwikkeling. De Stichting zal het op de Aandelen 
ontvangen dividend onverwijld ter beschikking stellen aan 
de Certificaathouders. De Certificaten van Aandelen zijn 
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niet-royeerbaar hetgeen betekent dat Certificaathouders de 
Certificaten van Aandelen niet op verzoek kunnen omzetten 
in Aandelen.

5.6 Beleggingsproces
Om het beleggingsproces zo transparant mogelijk te houden 
wordt er een strikte procedure gevolgd. Beleggingen kunnen 
zowel in direct als indirecte beleggingen worden gedaan.
Het beleggingsproces van de Vennootschap ziet er als volgt 
uit: 

5.6.1 Marktverkenning 

De Directie zal actief de markten verkennen naar 
beleggingsmogelijkheden. Beleggingsmogelijkheden 
zullen getoetst worden op basis van rendementspotentieel 
in combinatie met het risicoprofiel en of het in het 
gehele beleggingsbeleid past. Deze aspecten zullen in 
samenhang bekeken worden met een analyse waarin o.a. de 
marktontwikkelingen en locatie centraal staan.

5.6.2 Analyse periode

Beleggingsmogelijkheden die de eerste fase positief 
doorlopen hebben, zullen aan een grondige analyse 
onderworpen worden. Tevens zullen alle juridische en 
fiscale aspecten meegenomen worden. De kosten voor 
deze grondige analyse komen voor rekening van de 
Vennootschap. Op basis van de uitgevoerde analyse wordt 
een bepaald project als een goede beleggingsmogelijkheid 
gezien en wordt een beleggingsvoorstel geformuleerd. In dit 
voorstel zal een uitgebreide kostenanalyse, verwachte (door)
looptijd, het rendement en exit worden beschreven.

5.6.3 Beleggingsselectie en goedkeuring van de directie

De Directie beoordeelt het beleggingsvoorstel op haar 
beurt en zal bij akkoordbevinding het voorstel ter 
goedkeuring voorleggen aan het beleggingscomité. Het 
beleggingscomité bestaat uit een viertal personen te weten 
de statutaire Directie bestaande uit de heren H. Ensing en 
R.J. Oostendorp aangevuld met de directie van Phanos Real 
Estate Group, te weten de heren G. Ensing en E. van der Pol 
(voor nadere kwalificaties zie paragraaf 10.2 Curriculum 
Vitae). Na goedkeuring van het beleggingsvoorstel door 
het beleggingscomité zal tot definitieve belegging worden 
overgegaan. 

5.6.4 Aankoop

Nadat alle definitieve goedkeuringen zijn verkregen zal de 
opdracht tot aankoop of deelname worden verstrekt.

5.6.5 Financiering

De Directie zal zorgdragen voor de eventueel aan te trekken 
externe financiering voor de belegging.

5.6.6 Beleggingshorizon en verwerving door de 
Vennootschap

De Vennootschap zal gedurende de beleggingsperiode de 
inkomsten optimaliseren en de belegging zo winstgevend 
mogelijk maken. De beleggingshorizon zal ten minste vijf 
jaren zijn, gevolgd door het exit scenario.

5.7 Exit scenario
De Directie kan besluiten dat de beleggingsperiode wordt 
beëindigd en dat met verkoop van de Belegging wordt 
begonnen. In het verkoopproces zal de Belegging worden 
verkocht tegen de beste marktcondities die mogelijk zijn. 
De verkoop kan op meerdere manieren gebeuren, zoals 
veiling, makelaarsopdracht of onderhands. De opbrengst bij 
verkoop komt ten goede aan de betreffende aandeelhouders. 
De Directie zal verantwoording afleggen over de gekozen 
strategie en verkoopmethode.
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6. Beleggingen

6. Beleggingen

In hoofdstuk 11 staat de juridische structuur uitvoerig 
beschreven. Voor een overzicht van de structuur verwijzen 
wij naar bijlage 9.

In eerste instantie zal de Vennootschap indirect in Vastgoed 
beleggen door middel van Phanos Fund I en Phanos Fund II. 
Phanos Fund I en Phanos Fund II zijn beleggingsinstellingen 
in de zin van de Wft. Ingevolge artikel 2:65 Wft dient de 
beheerder van een beleggingsinstelling een vergunning te 
hebben van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). 

Phanos Fund I en Phanos Fund II kwalificeren als een 
zogeheten closed-end beleggingsfonds en Phanos Fund 
I heeft tevens de status van fiscale beleggingsinstelling 
(“FBI”). Beide vennootschappen met hun respectievelijke 
dochtervennootschappen vallen onder een eigen fiscale 
eenheid en onder een eigen fiscaal regime.

De statutaire Directie en het beheer over Phanos Fund 
I en Phanos Fund II wordt gevormd door Phanos Fund 
Management BV.
Phanos Fund Management BV, de beheerder van de 
Vennootschap, is geregistreerd bij de AFM en heeft een 
vergunning op grond van artikel 2:65 Wft. De vergunning is 
als bijlage 8 bij het prospectus gevoegd.

De Vennootschap verwerft aandelen in Phanos Fund I en 
Phanos Fund II tegen de Net Asset Value (“NAV”) van de 
aandelen. De actuele waarde wordt periodiek vastgesteld 
op basis van een taxatie uitgevoerd op basis van een 
onafhankelijke taxateur. De beleggingen zijn in beginsel 
aangegaan voor een looptijd van 5 jaar. 

In de toekomst zullen nieuwe fondsen worden opgezet en 
het is in lijn met het beleggingsbeleid van de Vennootschap 
om hierin te beleggen. De Vennootschap zal altijd nieuwe 
beleggingsmogelijkheden afwegen zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk.

6.1 Phanos Fund I
Phanos Fund I is een fiscale beleggingsinstelling en de 
statutaire Directie van de Phanos Fund I wordt gevormd 
door Phanos Fund Management BV. De aandelen van 
Phanos Fund I worden o.a. gehouden door de familie Ensing 
privé voor tenminste 25%. Bij de start van Phanos Fund 
I worden de aandelen indirect gehouden door de familie 
Ensing. Vervolgens zal de Vennootschap voor maximaal 25% 
in het vermogen van Phanos Fund I participeren. Voor een 
overzicht van de vennootschappelijke structuur verwijzen 
wij naar bijlage 9.

De beleggingsportefeuille van Phanos Fund I bestaat uit 
huurwoningen en is als volgt opgebouwd:

Plaats Complex Aantal Totale

 eenheden Taxatie

   Waarde*)

Harderwijk Vosbergerhout 19  

Harderwijk Musicaldreef 30  

Harderwijk Braambergerhout 28  

Amstelveen Jane Addamslaan 12  

Amstelveen Jane Addamslaan 8  

Amstelveen Brederode 12  

 109  

   ! 21.750.000
*) op basis van taxaties met peildatum 31 augustus 2009

6.2 Phanos Fund II
Phanos Fund II is een closed-end beleggingsfonds die 
normaal onderworpen is aan vennootschapsbelasting. De 
statutaire Directie van de Phanos Fund II wordt gevormd 
door Phanos Fund Management BV. Bij de start van Phanos 
Fund II worden de aandelen indirect gehouden door de 
familie Ensing. Vervolgens worden de aandelen van Phanos 
Fund II o.a. gehouden door Phanos Real Estate Group voor 
tenminste 25%. De Vennootschap heeft de mogelijkheid 
in Phanos Fund II te beleggen. De Vennootschap zal voor 
maximaal 25% participeren in Phanos Fund II. Voor een 
overzicht van de vennootschappelijke structuur verwijzen 
wij naar bijlage 9.
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Phanos Fund II heeft met Phanos Real Estate Group een 
koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het volgende 
vastgoed: 

Locaties Totaal Taxatie

Waarde*)

Westwijk-Zuidwest fase II & IV te 
Amstelveen

De Kwakel Zuid te Uithoorn

Legmeer – West te Uithoorn  

Westeinderhagen te Aalsmeer  

Stadsblokken&Meinerswijk te Arnhem

Drielanden West te Harderwijk  

Crescent te Harderwijk

Schalkwijk te Houten  

Laag-Soeren te Rheden

Haanwijk te Harmelen en Woerden

Gnephoek te Alphen a/d Rijn

Alphen Noord te Alphen a/d Rijn  

Meerstad te Groningen  

! 277.850.000
*) op basis van taxaties met peildatum 1 augustus 2009

De opgehaalde gelden die samenhangen met deze 
Aanbieding zullen eerst worden belegd in Phanos Fund I 
en vervolgens zullen de resterende gelden worden belegd in 
Phanos Fund II. Phanos Fund II koopt het Vastgoed tegen de 
Net Asset value (“NAV”) die op basis van externe taxaties is 
vastgesteld op EUR 277.850.000 met peildatum 1 augustus 
2009. Indien Phanos Fund II niet direct over voldoende 
middelen beschikt om uitvoering te geven aan de uit de 
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal zij 
slechts pro rata parte het Vastgoed afnemen. Phanos Real 
Estate Group zal zorgen voor de resterende financiering van 
het Vastgoed.

Voor de begeleiding van de eigen realisatie van Vastgoed 
wordt gebruik gemaakt van de diensten van Phanos Real 
Estate Group. De kosten die zij hiervoor in rekening brengt 
bij Fund II of bij de entiteit waarin Fund II participeert 
en waar het Vastgoed wordt ontwikkeld, bedragen 7,5% 
over de directe kosten. Directe kosten zijn kosten die 
voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve 
van de realisering van een bouwproject tot en met de 
levering van het gebouw. De realisatiekosten bestaan 
o.a. uit de managementvergoeding van verwervingen en 
verkoopbegeleiding, projectontwikkeling, directievoering, 
het voeren van de projectadministratie, de bouwbegeleiding 
en de kopersbegeleiding van een project. 

Phanos Fund II zal slechts grond ontwikkelen voor eigen 
realisatie van Vastgoed. Phanos Real Estate Group zal de 
grond die Phanos Fund II niet voor eigen realisatie van 
Vastgoed geschikt acht kopen van Phanos Fund II tegen de 
Residuele Waarde. Phanos Fund II zal optreden als belegger 
en niet zelf ondernemingsactiviteiten ontplooien. 

6.3 Rendementen
De Vennootschap heeft met Phanos Real Estate Group een 
vastgoed managementovereenkomst afgesloten. Phanos 
Real Estate Group, en haar rechtsvoorgangers, heeft in de 
Nederlandse woningmarkt een trackrecord van tientallen 
jaren. 

De Vennootschap streeft naar een Rendement op het 
eigen vermogen van 12,5% (voor belasting en na kosten), 
enkelvoudig per jaar. Indien financiële instellingen niet 
bereid of niet in staat zijn de beleggingen te financieren 
met vreemd vermogen kan dit mogelijkerwijs het 
streefrendement van 12,5% negatief beïnvloeden. 

De directie van Phanos Real Estate Group heeft jarenlange 
ervaring in de vastgoedbranche. Voor een uitvoerige 
beschrijving verwijzen wij naar de betreffende Curriculum 
Vitae in paragraaf 10.2

Teneinde een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de 
Vennootschap te creëren participeren de uiteindelijke 
aandeelhouders van Phanos Real Estate Group en Phanos 
NV – de familie Ensing - en Phanos Real Estate Group zelf 
in het aandelenvermogen van de Phanos Fund I, Phanos 
Fund II en toekomstige fondsen.
 
De Vennootschap verklaart dat het bijeen te brengen 
werkkapitaal van de Vennootschap naar haar oordeel voor 
tenminste de eerste 12 maanden na het aangaan van de 
Vennootschap toereikend is om aan haar verplichtingen 
inzake de nu bekende projecten en beleggingen te voldoen. 
Mocht het aantal beleggingen zich uitbreiden dan zal de 
Vennootschap door het doen van vervolgaanbieding(en) 
extra werkkapitaal aantrekken.
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7 Financiële aspecten

7 Financiële aspecten 

7.1 Belegging en financiering
Onderstaand wordt een opstelling gegeven van alle 
aangegane beleggingen en het verloop voor de komende 
jaren. In de financiering van de beleggingen gaan wij uit 
van een beperkte bancaire financiering. Maximaal 60% 
van de totale fiscale waarde van het rechtstreeks door de 
Vennootschap gehouden Vastgoed van de Vennootschap en 
van het Vastgoed van Fund I en Fund II wordt gefinancierd 
met vreemd vermogen, dit is tevens een wettelijke eis voor 
fiscale beleggingsinstellingen.
Met deze eerste emissie wil de Vennootschap met het 
eigen vermogen EUR 20.000.000 uitbreiden en zal hiertoe 
800.000 Aandelen emitteren. De Aandelen hebben een 
nominale waarde van vijf euro (EUR 5) en worden tegen 
een uitgifteprijs van vijfentwintig euro (EUR 25) uitgegeven 
aan de Stichting. De Stichting zal de Aandelen terstond 
certificeren. 

7.2 Kosten en vergoedingen
In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van alle 
kosten verbandhoudende met de onderhavige aanbieding, 
de jaarlijkse terugkerende kosten, de ontwikkelkosten en 
bijkomende kosten die worden vergoed aan Phanos Fund 
Management, AFS Capital Markets en Phanos Real Estate 
Group. Deze kosten zijn allen exclusief eventuele BTW.

De Vennootschap zal slechts kosten betalen op één niveau 
en dus niet dubbel belast worden bij indirecte beleggingen. 
Indien de kosten en vergoedingen in de toekomst bij nieuwe 
indirecte beleggingen afwijken, zal dit worden voorgelegd 
aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de 
eenmalige als de terugkerende kosten en/of vergoedingen:

Vergoeding/kosten Percentage en grondslag Frequentie Max. kosten 

Structureringskosten 
en externe oprichtings-
kosten

3% van EUR 20.000.000 
Variabel voor extern advies

Eenmalig bij oprichting 
structuur

EUR 600.000 structurerings-
kosten

Plaatsingskosten 1,5 % over het ingelegde vermogen Bij storting kapitaal Max. EUR 300.000

Beheervergoeding 0,1% per kwartaal van de waarde van 
vastgoedbeleggingen (indirekte be-
leggingen naar rato van het belang)

per Kwartaal Afhankelijk van de waarde van 
vastgoedbeleggingen

Advieskosten Variabel voor extern advies; EUR 
10.000 voor leden van beleggingssco-
mité per persoon

Jaarlijks (beleggingsscomité 
pas vanaf tweede jaar)

Max. EUR 140.000

Resultaat afhankelijk 
vergoeding

25% over het meerdere van een 
rendement boven 12,5%

Jaarlijks Afhankelijk van het 
rendement

Aan- en verkoopkosten 2,5% over de aan- of verkoopprijs 
van het Vastgoed externe kosten, 
zoals makelaarskosten

Eenmalig bij aan- of verkoop 
van het Vastgoed

Externe kosten voor verwerving 
aandelen Fund I en Fund II max 
EUR 50.000

Verhuurvergoeding 10% van de huur voor in een jaar 
gesloten huurovereenkomsten

Eenmalig bij het afsluiten 
van een huurovereenkomst

Afhankelijk van de nieuw afge-
sloten huurovereenkomsten

Realisatiekosten 
(Fund II)

7,5% van de directe kosten van een 
realisatie

Eenmalig per ontwikkeling Afhankelijk van de 
projecten

Externe kosten 
(waaronder accoun-
tantskosten)

Variabel voor extern advies, waar 
zoveel mogelijk met vaste honoraria 
wordt gewerkt.

Jaarlijks Max. EUR 120.000
(waarvan EUR 25.000 
accountantskosten)

Marketingkosten Variabel Eenmalig voor elke (nieuwe) 
Aanbieding 

Max. EUR 200.000 voor 
de eerste emissie
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7.2.1 Oprichting, structurering en plaatsing

7.2.1.1 Oprichtingskosten, incl. structureringskosten

De totale oprichtingskosten bestaan uit externe kosten zoals 
notaris, fiscalist en accountant en structureringskosten. De 
structureringskosten bedragen 3% van EUR 20.000.000 
en worden in rekening gebracht door Phanos Fund 
Management BV. De oprichtingskosten (inclusief de 
structureringskosten) komen ten laste van de Vennootschap.

7.2.1.2 Plaatsingskosten

AFS Capital Markets zal aan plaatsingskosten van de 
Vennootschap 1,5% over de inleg in rekening brengen. 
Deze kosten komen voor rekening van de Vennootschap. 
Deze kosten worden in een keer ten laste van het vermogen 
gebracht. Als gevolg hiervan zullen de netto opbrengsten 
bij een aanbieding van EUR 20.000.000, EUR 19.100.000 
bedragen.

7.2.1.3 Aankoopkosten deelnemingen

Aan de verwerving van aandelen in Fund I en Fund II zijn 
ook kosten verbonden (b.v. makelaarskosten, notariële 
kosten), die maximaal met EUR 50.000 worden ingeschat en 
ten laste van de Vennootschap komen. Het zelfde geldt voor 
de vervreemding van aandelen. 

7.2.2 Jaarlijkse kosten

7.2.2.1 Beheervergoeding

Phanos Fund Management zal als beheerder van de 
Vennootschap een beheervergoeding in rekening brengen. 
Deze beheervergoeding bedraagt 0,1% per kwartaal van de 
actuele waarde van de (indirecte) vastgoedbelegging per 
31 december van het voorgaande boekjaar, naar rato van 
het belang dat de Vennootschap hierin heeft. Deze kosten 
worden per kwartaal betaald en verantwoord in de winst- en 
verliesrekening van de Vennootschap. 
De toezichtskosten van de AFM komen voor rekening van de 
Beheerder. 

7.2.2.2 Advieskosten

Dit zijn de kosten die worden vergoed aan externe adviseurs, 
notarissen en fiscalisten (totaal geschat op maximaal 
EUR 140.000), alsmede de vergoeding voor de 4 leden van 
het beleggingsscomité. Deze laatste kosten zijn vastgesteld op 
EUR 10.000,- per persoon per jaar. Het beleggingsscomité 
heeft aangegeven af te zien van een vergoeding in het 
eerste jaar. Deze advieskosten komen ten laste van de 
Vennootschap. 

7.2.2.3 Resultaat afhankelijke vergoeding

Phanos Fund Management is jaarlijks gerechtigd tot 
een resultaatafhankelijke vergoeding alleen indien het 
Rendement over het eigen vermogen in dat jaar meer dan 
12,5% voor belasting bedraagt. Over het meerdere deelt 
Phanos Fund Management mee voor 25% wat door middel 
van een factuur wordt verrekend.

7.2.3 Kosten van Phanos Fund I en Phanos Fund II

7.2.3.1 Aan- en Verkoopkosten

Phanos Real Estate Group ontvangt voor de bemiddeling 
bij aan- en verkoop van vastgoed een vergoeding van 2,5% 
over de aankoop- of verkoopprijs van de gerealiseerde 
aan- of verkopen van Phanos Fund I en Fund II, die tevens 
ten laste van Fund I en Fund II komen. De eventuele door 
Phanos Real Estate Group gemaakte makelaarskosten en 
promotiekosten zijn voor haar eigen rekening.

7.2.3.2 Verhuurvergoeding

Phanos Real Estate Group ontvangt eenmalig een 
verhuurvergoeding van 10% over de in het eerste jaar 
ontvangen netto huuropbrengsten van afgesloten 
verhuurcontracten door de Vennootschap die de 
huurwoningen in eigendom heeft. De eventuele door 
Phanos Real Estate Group gemaakte makelaarskosten en 
promotiekosten zijn voor haar eigen rekening. 

7.2.3.3 Realisatiekosten

Voor de begeleiding van de eigen realisatie van Vastgoed 
in Phanos Fund II wordt gebruik gemaakt van de diensten 
van Phanos Real Estate Group. De kosten die Phanos 
Real Estate Group hiervoor in rekening brengt, bedragen 
7,5% over de directe kosten. Directe kosten zijn kosten die 
voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve 
van de realisering van een bouwproject tot en met de 
levering van het gebouw. De realisatiekosten bestaan 
o.a. uit de managementvergoeding van verwervingen en 
verkoopbegeleiding, projectontwikkeling, directievoering, 
het voeren van de projectadministratie, de bouwbegeleiding 
en de kopersbegeleiding van een project. Deze 
realisatiekosten worden door Phanos Real Estate Group aan 
Phanos Fund II in rekening gebracht. 

7.2.3.4 Externe kosten

Dit zijn kosten die vergoed worden aan onder meer 
accountants, fiscaal adviseurs en overigen met betrekking tot 
het opstellen en controleren van de periodieke verslaglegging 
en belastingaangiften.

7.2.4 Marketingkosten

Elke (nieuwe) Aanbieding door de Vennootschap zal worden 
begeleid door een marketingcampagne. De kosten die dit 
met zich meebrengt komen ten laste van de Vennootschap.

7.2.5 Overige kosten

Wij vermelden nadrukkelijk dat de vermelde kosten 
en vergoedingen slechts een deel zijn van alle jaarlijkse 
terugkerende kosten, en bijkomende kosten die worden 
vergoed aan Phanos Fund Management, AFS Capital 
Markets en Phanos Real Estate Group. Alle andere 
kosten en vergoedingen zijn kosten die de betreffende 
Vennootschappen betalen aan derden en dus niet gelieerde 
partijen. 
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7.2.6 Totaal der kosten

Omdat een deel van de kosten afhankelijk is van factoren 
als resultaat, aantal huurovereenkomsten en dergelijke is het 
niet mogelijk een totaalbedrag op te nemen van de jaarlijkse 
kosten.

7.3 Verslaglegging

7.3.1 Algemeen

De jaarrekening, jaarverslag en de overige gegevens van 
de Vennootschap worden opgesteld overeenkomstig 
Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
de RJ Vastgoedrichtlijn (RJ 230). De belangrijkste 
waarderingsgrondslagen worden hieronder weergegeven.

7.3.2 Waardering van de Beleggingen

De Beleggingen (vastgoedbeleggingen) zijn directe en 
indirecte beleggingen in onroerende zaken die worden 
aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 
te realiseren en dienen niet voor eigen gebruik. De eerste 
waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de 
verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste 
verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd 
tegen de actuele waarde. De actuele waarde wordt jaarlijks 
vastgesteld op basis van een taxatie uitgevoerd op basis van 
een onafhankelijk taxateur. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de 
actuele waarde, worden verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Bij de bestemming van het resultaat over het 
boekjaar wordt de mutatie van resultaten van de wijzigingen 
van de actuele waarde toegevoegd of onttrokken aan de 
herwaarderingsreserve. Indien de herwaarderingsreserve 
nihil is dan wordt dit ten laste van de overige reserve 
gebracht

7.3.3 Waardering van derivaten

Indien nodig zal de Vennootschap derivaten aankopen 
ter afdekking van het gelopen renterisico op de afgesloten 
hypothecaire leningen. Derivaten worden gewaardeerd tegen 
de actuele waarde. 

7.3.4 Waardering activa en passiva

Waardering van activa en passiva geschiedt naar maatstaven 
die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd. De financiële verslagen worden opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

7.3.5 Jaarrekening en verslag

Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het 
kalenderjaar. De Directie maakt de jaarrekening jaarlijks 
op binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, 
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 

zes (6) maanden door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden. 
De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de 
bepalingen van Boek 2 Titel 9 BW. 

De AVA stelt de jaarrekening vast. De Vennootschap is 
verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen 
8 dagen na de vaststelling. Openbaarmaking geschiedt door 
deponering van de jaarrekening bij het Handelsregister.

De jaarrekening gaat vergezeld van een jaarverslag alsmede 
van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens 
(zoals accountantsverklaring), een en ander voor zover 
op de Vennootschap van toepassing. De openbaarmaking 
geschiedt in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 BW. 

Gelijktijdig met de openbaarmaking doet de Directie 
een aankondiging in één of meer landelijk verspreide 
Nederlandse dagbladen dan wel aan het adres van iedere 
Certificaathouder opgave van de plaats waar de jaarrekening, 
het jaarverslag en de overige gegevens zoals bedoeld in 
artikel 2:392BW, van de Directie en de Vennootschap voor 
de Certificaathouders kosteloos verkrijgbaar worden gesteld. 

Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft 
van het boekjaar, maken de Directie en de Vennootschap 
hun halfjaarcijfers openbaar door een aankondiging daartoe 
in één of meer landelijk verspreide dagbladen dan wel aan 
het adres van iedere Certificaathouder. Voornoemde wijze 
van openbaarmaking van de halfjaarcijfers wordt vergezeld 
van opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van de 
Directie en de Vennootschap voor de Certificaathouders 
kosteloos verkrijgbaar zijn. 

7.4 Bepaling Intrinsieke Waarde
De Intrinsieke waarde per Certificaat van Aandeel op enig 
moment wordt uitgedrukt in euro’s en is gelijk aan het eigen 
vermogen van de Vennootschap op dat moment, berekend 
met inachtneming van de in paragraaf 7.3.2 vermelde 
waarderingsgrondslagen, gedeeld door het aantal geplaatste 
Certificaten van Aandelen, waarbij door de Vennootschap 
gehouden Aandelen buiten beschouwing worden gelaten. 
De Intrinsieke waarde zal na afloop van iedere kwartaal 
worden berekend en op de website van de beheerder worden 
gepubliceerd. 

7.4.1 Compensatieregeling

Indien achteraf blijkt dat de Intrinsieke waarde niet juist is 
bepaald, dan zal zo nodig bij een verschil van 50 basispunten 
of hoger, compensatie aan de Certificaathouders 
plaatsvinden. Deze compensatie is slechts nodig voorzover 
op de betreffende dag toe- of uittredingen hebben 
plaatsgevonden.
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8 Deelname en inschrijving 

8.1 Inschrijving
Door ondertekening van het Deelnameformulier bevestigen 
beleggers, door middel van Certificaten van Aandelen, 
deel te nemen in Phanos REIT NV (de Vennootschap). 
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van 
dit Prospectus. De toewijzing op de inschrijving vindt 
in beginsel plaats op volgorde van binnenkomst van het 
Deelnameformulier. 

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen 
deelnemen in Phanos REIT NV met een minimum 
deelname van EUR 1.000 hetgeen gelijk is aan veertig 
(40)Certificaten van Aandelen tegen een uitgifteprijs van 
vijfentwintig euro (EUR 25) per stuk. 

Certificaathouders/natuurlijke personen dienen bij 
het Deelnameformulier een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs mee te sturen. Rechtspersonen moeten 
een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel met 
de onderhandse volmacht meesturen met tevens een 
legitimatiebewijs van de handelingsbevoegde.

Na ontvangst van het Deelnameformulier en overige 
benodigde bescheiden krijgt de Certificaathouder een 
bevestiging van deelname per post toegestuurd met daarin 
praktische informatie over de stortingsdatum en het 
tijdstip van toetreding tot de Vennootschap. Behalve in 
geval van gratis verstrekking worden de Certificaten slechts 
aangeboden als de storting binnen de genoemde termijn is 
gedaan. Na ontvangst van de storting op het Certificaat van 
Aandeel treedt hij toe tot de Vennootschap zonder dat zijn 
aanwezigheid daarbij noodzakelijk is.

Met het Deelnameformulier verklaart de Certificaathouder 
zich akkoord met de inhoud van het Prospectus en de 
overeenkomsten die als bijlagen in het Prospectus zijn 
opgenomen.

Het recht wordt voorbehouden inschrijvingen zonder 
opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in 
aanmerking te nemen, alsmede om in geval van onvoorziene 
omstandigheden de aanbieding vroegtijdig te beëindigen 
of in te trekken. De Vennootschap kan zelfstandig beslissen, 
zonder dat hieraan voorwaarden zijn gesteld, de aanbieding 
te sluiten. 

8.2 Vervolguitgiftes
De Directie heeft de discretionaire bevoegdheid tot 
vervolguitgiftes te besluiten. Iedere uitgifte van Aandelen 
verplicht de Stichting in beginsel tot uitgifte van even zovele 
Certificaten van Aandelen. De Directie zal niet overgaan tot 
vervolguitgifte van aandelen ingeval dit niet overeenstemt 
met het beleggingsbeleid van de Vennootschap.

Bestaande Certificaathouders hebben bij de uitgifte van 
nieuwe Certificaten van Aandelen ter financiering van de 
uitbreiding van de Portefeuille een voorkeursrecht. Indien 
Certificaathouders hun belang niet wensen uit te breiden 
zullen Certificaten van aandelen bij derden (extern) 
geplaatst worden. 

8.3 Wet bescherming persoonsgegevens
De Vennootschap en de Stichting zullen er voor zorgdragen 
dat de persoonlijke gegevens die zijn aangeleverd, 
vertrouwelijk worden behandeld. De Vennootschap en de 
Stichting zullen zich ten allen tijde aan de bepalingen van de 
Wet bescherming persoonsgegevens houden.

De Vennootschap en de Stichting zullen de persoonlijke 
gegevens uitsluitend gebruiken om uitvoering te geven 
aan de bepalingen in het Prospectus. De gegevens zullen 
niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit 
noodzakelijk is om uitvoering te geven aan hetgeen in het 
Prospectus (inclusief bijlagen) is bepaald, of indien er een 
wettelijk voorschrift van toepassing is.
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9.1 Inleiding
De kredietcrisis laat de vastgoedmarkt niet onberoerd. In 
alle deelmarkten daalde de opname. De woningmarkt heeft 
relatief het minst te lijden van de crisis op de financiële 
markten en de gevolgen daarvan voor de economie. Over het 
tweede kwartaal 2009 zag de NVM zelfs al weer een lichte 
stijging in de huizenprijzen en trok de verkoop iets aan. Niet 
dat dit betekent dat de euforie van de late jaren ’90 en begin 
2000 is teruggekeerd.

Het CBS1 geeft aan dat over 2006 het aantal gereed 
gekomen woningen 72.382 eenheden bedraagt waarvan 
20.216 huurwoningen. Het aantal nog gereed te komen 
woningen bedroeg eind 2006 een kleine 170.000 eenheden. 
Over de periode januari tot en met april zijn er volgens 
het CBS 17.798 woningen gereed gekomen waarvan 5.252 
huurwoningen. Het aantal nog gereed te komen woningen 
is opgelopen tot ruim 186.000 eenheden. De achterstand 
in bouwen loopt dus op, hetgeen een gevolg is van de 
economische terugval waardoor bouwondernemingen en 
ontwikkelaars hun projecten moeilijker gefinancierd kunnen 
krijgen en deze uitstellen.

9.2 Woningmarkt

9.2.1 Algemeen

Wonen heeft een grote impact op ons leven. Veranderen van 
woning is altijd een grote gebeurtenis, waar mensen lange 
tijd mee bezig zijn. Zowel wat betreft voorbereiding als het 
zich weer settelen in de nieuwe woning en woonomgeving. 
Er worden zeer uiteenlopende keuzes gemaakt door de 
afzonderlijke huishoudens.

De plek waar woonwensen en woonmogelijkheden bij 
elkaar komen, noemen we de woningmarkt. Die markt 
is gesegmenteerd. Het is een lokale markt en zelfs binnen 
een lokale markt bestaan weer uiteenlopende segmenten 
die niet met elkaar concurreren doordat bijvoorbeeld de 
woonomgeving, de eigendomsverhouding of de prijsklasse 
niet passen bij de wensen. “De woningmarkt” bestaat dus uit 
vele deelsegmenten.

1  Bron: CBS Statline: Nieuwbouwwoningen

De woningmarkt kan vanuit drie perspectieven worden 
bekeken2:

9.2.1.1 De woonconsument

De laatste jaren is het aantal inwoners van ons land niet 
meer erg sterk gestegen. De daling in bevolkingsgroei 
in Nederland zien we niet direct terug in de groei van 
huishoudens en in de ontwikkeling van de woningbehoefte 
- pas op langere termijn zal de demografische ontwikkeling 
daar op doorwerken.
Ook de leeftijdsopbouw van Nederland verandert. Er komen 
steeds minder jongeren en steeds meer ouderen. Dit leidt 
ertoe dat er een snel groeiende opgave ontstaat op het gebied 
van wonen met zorg.

De afgelopen decennia is de koopsector stevig gegroeid. 
Van de jonge mensen is - nu en in het verleden – maar 
een beperkt deel in staat een woning te kopen. Met het 
voortschrijden van de leeftijd, de carrière en het inkomen, 
neemt het percentage eigenaar-bewoners toe.

Een groot deel van degenen die actief op zoek zijn naar een 
woning, stelt heel bescheiden eisen. Ongeveer 30 tot 35% 
vraagt een kleine meerkamerwoning (met niet meer dan 
3 kamers). Veelal zijn dit alleenstaanden. Daarnaast zijn er 
huishoudens die een eengezinswoning zoeken. Daarbij zijn 
er flinke verschillen tussen huur en koopsector. 

De vraag naar een bepaalde woonkwaliteit schuift in het 
algemeen maar heel langzaam op in de loop van de jaren. 
Meer fluctuaties vinden we in de woningmarkt waar het gaat 
om de vraag of mensen willen huren of kopen. Zowel in de 
huur- als in de koopsector bleken mensen in de loop der 
jaren bereid meer geld uit te geven. 

En natuurlijk is niet alleen de woning zelf van belang voor 
de zoekende woonconsument. De locatie en het woonmilieu 
zijn minstens net zo belangrijk.

2  Bron: VROM, bouwen voor de schuifpuzzel
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9.2.1.2 Het woonproduct

Er staan in Nederland bijna 7 miljoen woningen. Met 
een zo grote voorraad is de woningmarkt bij uitstek een 
voorraadmarkt. Op het totaal van 7 miljoen woningen 
worden jaarlijks circa 70.000 nieuwe woningen gebouwd 
(dat is 1%) en 20.000 woningen gesloopt (dat is 0,3%). Dit 
betekent dat de voorraad slechts langzaam verandert van 
samenstelling.
Gemiddeld bestaat 55% van de Nederlandse 
woningvoorraad uit koopwoningen, al ligt in de meeste 
gemeenten dit percentage wel boven de 60. Alleen in de grote 
steden is de koopsector ondervertegenwoordigd.

9.2.1.3 Vraag en aanbod

Jaarlijks krijgen ruim 500.000 woningen binnen de 
bestaande voorraad een nieuwe bewoner. In de huursector 
wordt meer verhuisd dan in de koopsector. Daarbij 
wordt vooral in het goedkope deel en het dure deel van 
de huursector veel verhuisd; in het tussensegment ligt de 
mobiliteit lager. Verder wordt in de centrum-stedelijke 
milieus meer verhuisd dan in het landelijk gebied. Voor de 
consument is belangrijk dat de juiste type woningen zowel 
betaalbaar zijn als ook daadwerkelijk beschikbaar zijn: dat ze 
ook af en toe vrij komen voor een nieuwe bewoner.

9.2.2 De woningbehoefte

De achterblijvende nieuwbouwproductie blijft een van de 
belangrijkste knelpunten voor de Nederlandse woningmarkt, 
met oplopende prijzen tot gevolg. Bouwen lijkt in theorie 
de oplossing om in de woningbehoefte te voorzien. De 
praktijk is weerbarstiger. Het huidige tekort bedraagt 
2,5%. Om dit percentage in 2020 terug gebracht te hebben 
tot 1,5%, zoals de regering wenst, zijn ongeveer 800.000 
woningen nodig. Per jaar komt dit neer op een productie 
van 75.000 woningen.3 Lijkt met de bouw van ruim 80.000 
nieuwbouwwoningen in 2008 de bouwproductie een 
redelijk acceptable niveau te hebben bereikt wordt dit door 
de crisis op de financiële markten voor de komende jaren 
tenietgedaan. 

Onderstaande grafiek laat de lang jarige ontwikkeling van de 
gereedgekomen nieuwbouwwoningen zien over de periode 
1970 tot en met 2008.

3  Bron: TNO, bouwprognoses 2008-2013
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9.2.3 Beleggersvooruitzichten

Het oplopende tekort op de woningmarkt biedt beleggers 
met een beleggingshorizon langer dan vijf jaar een 
aantrekkelijk vooruitzicht. Door de afnemende vraag zullen 
woningen nu relatief goedkoop kunnen worden gekocht. 
Het tekort aan woningen dat nu ontstaat zal de huur- en 
koopprijzen na de crisis doen stijgen hetgeen een gunstig 
effect heeft op de waardeontwikkeling van het vastgoed. 

9.2.4 Trends en ontwikkelingen 

Op de gebruikersmarkt zijn de sporen van de kredietcrisis 
zichtbaar, waardoor het opnamevolume enigszins terugloopt 
en het aanbod licht toeneemt, mede door het op de markt 
komen van nieuwe ontwikkelingen. Echter, vanaf 2010 
bestaat de verwachting dat de economie weer aantrekt en 
zullen ook de vastgoedmarkten zich weer herstellen. 

Beleggers wensen ten aanzien van hun portefeuille een zo 
hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico. Om dit te 
bewerkstelligen zijn zij, naast traditionele vastgoedsectoren, 
geïnteresseerd in alternatieve sectoren om in te beleggen.
Als algemene trend binnen alle sectoren wordt 
duurzaamheid als de meeste belangrijke ontwikkeling gezien 
voor de komende jaren. Verwacht wordt dat duurzame 
gebouwen in de toekomst makkelijker te verhuren zijn. 
Echter, deze trend zal naar verwachting pas echt doorzetten, 
zodra de markt de eerste vormen van herstel vertoont.
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9.3 De vastgoedbeleggingsmarkt
De Europese vastgoedbeleggingsmarkt is in een jaar tijd 
volledig gekanteld. Aan de enorme groei die tot en met 
2007 plaatsvond, is in 2008 abrupt een eind gekomen. Het 
investeringsvolume viel terug tot EUR 125 miljard, ongeveer 
een halvering van het recordniveau uit 2007. Ook Nederland 
ontkomt niet aan de malaise in de markt. Vorig jaar is voor 
EUR 3,8 miljard nieuw in vastgoed geïnvesteerd, een niveau 
dat vergelijkbaar is met 2003. Afgezet tegen het niveau van 
2007 betekent dit een teruggang van 51%. De Nederlandse 
vastgoedmarkt is de laatste jaren sterk gegroeid, maar 
duidelijk minder dan in veel van ons omringende landen. 
Beleggers zijn, zowel voor wat betreft de huurprijzen als de 
aanvangsrendementen, niet doorgeschoten in ongekende 
extremen. Dat neemt overigens niet weg dat de markt in 
2008 gekanteld is en de aanvangsrendementen over de gehele 
linie met zo’n 0,5 tot 1% zijn gestegen.

Het optreden van buitenlandse beleggers op de 
vastgoedmarkt vormt de belangrijkste verklaring voor de 
scherpe afname van het investeringsvolume. Zij hebben door 
een gebrek aan vreemd vermogen en strengere eisen van 
kredietverstrekkers beduidend minder kunnen beleggen en 
zijn deels uit de markt verdwenen.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben institutionele 
beleggers meer geïnvesteerd in indirect vastgoed dan in 
direct vastgoed. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de 
hoge beheerkosten van de eigen vastgoedportefeuille en de 

te kunnen spreiden. Daardoor heeft zich een duidelijke 
verschuiving voorgedaan richting vastgoedfondsen.

De prijzen van vastgoed dalen, maar er zijn grote verschillen 
tussen de verschillende sectoren en in de kwaliteit van het 
vastgoed. De focus van beleggers zal zich meer en meer 
concentreren op courant vastgoed. De druk vanuit de 
vraagzijde is verminderd. De verwachting is dat dit zeker ook 
dit jaar nog zal aanhouden, waardoor extreme prijsstijgingen 
zoals in het recente verleden voorlopig voorbij zijn. De 
komende tijd zal zich naar verwachting een bodem vormen, 
van waaruit op zoek kan worden gegaan naar een nieuw 
marktevenwicht. 

Phanos is van mening dat de woningmarkt zowel voor 
de korte als de langere termijn een zeer interessante 
beleggingsmogelijkheid biedt voor zowel institutionele als 
particuliere beleggers.
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10.1 Algemeen
Dit onderdeel is een samenvatting van de regels en de 
principes waarmee het corporate governance beleid van 
de Vennootschap, in overeenstemming met het geldend 
Nederlands recht, is opgezet. 

10.2 Bestuur Phanos REIT NV
Het bestuur van de Vennootschap, wordt gevormd door 
Phanos Fund Management BV, waarvan de directie wordt 
gevormd door Phanos Financial Services BV. Op haar beurt 
wordt Phanos Financial Services BV bestuurd door de heren 
H. Ensing en R.J. Oostendorp.

H (Hans) Ensing

De heer Hans Ensing (geboren 8 juli 1971) studeerde aan de 
INSEAD, Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit 
en Amsterdam Instituut of Finance en werkt aan een 
promotieonderzoek bij NIMBAS/University of Bradford. 

Hij was vanaf 1994 werkzaam bij WCN 
Vastgoedontwikkeling BV (thans Phanos Vastgoed B.V.) 
eerst als controller en later als financieel directeur. Vanaf 
2005 is hij benoemd als Chief Executive Officer en lid van 
de Raad van Bestuur van Phanos N.V. en algemeen directeur 
bij Phanos Capital Group N.V.. Hij is mede-bestuurder van 
de dochtervennootschappen die tot de Phanos NV behoren. 
Sinds 2008 is hij gedelegeerd bestuurder bij AFS Group BV, 
een financiële instelling die onder toezicht staat van De 
Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten.

R.J. (Robert) Oostendorp

De heer Robert Oostendorp (geboren 3 juli 1962) volgde 
zijn opleiding aan de HES te Amsterdam en behaalde zijn 
SPD I en II in 1995. 

Hij is vanaf 1986 werkzaam in de financiële sector bij 
ondermeer OCA Clearing, CS First Boston, Kempen & Co, 
Rabo Securities, Bank Labouchere en Dexia Bank. 
Sinds mei 2009 is hij verbonden aan Phanos Fund 
Management BV en Managing Director van AFS Group 
waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.

10.3 Corporate Governance beleid
Als (beursgenoteerde) belegginginstelling is de 
Vennootschap niet verplicht de richtlijnen en bepalingen ven 
de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. 
Desondanks is het beleid van de Vennootschap het beleid 
gebaseerd op de statuten en de richtlijnen en best practices 
van de Nederlandse Corporate Governance Code. 

De Vennootschap richt zich op institutionele en particuliere 
beleggers. Vooruitlopend op de lidmaatschapaanvraag van 
INREV heeft de Vennootschap de Corporate Governance 
Principles & Guidelines zoals deze door INREV in december 
2006 zijn uitgegeven opgenomen. De volledige tekst van 
dit document kan worden gedownload van de website van 
INREV (www.inrev.org).

Daarnaast onderschrijft en hanteert de Vennootschap de 
Code of Conduct van de IVBN welke geldt als minimum 
maatstaf voor de toets op zorgvuldig handelen in de 
vastgoedsector. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
de website van de IVBN (www.ivbn.nl).

In het kader van het toepassen van bovenstaande 
richtlijnen en gedragscodes heeft Phanos een compliance 
officer aangesteld. Deze functionaris heeft als hoofddoel 
‘het bevorderen en waarborgen van de integriteit van 
de organisatie en de in die organisatie functionerende 
medewerkers’.

10.4 Beleggingscomité
Het beleggingscomité bestaat uit een viertal personen 
te weten de statutaire Directie heren H. Ensing en R.J. 
Oostendorp aangevuld met de directie van Phanos Real 
Estate Group, te weten de heren G. Ensing en E. van der 
Pol. Na goedkeuring van het beleggingsvoorstel door het 
beleggingscomité zal tot definitieve belegging worden 
overgegaan. 

G (Geert) Ensing

De heer Geert Ensing (geboren 14 november 1944) 
heeft een ambtelijke carrière. Hij werkte ruim 25 jaren 
bij de Nederlandse overheid (o.a. Rijksbelastingdienst 
en diverse locale overheden). In 1993 is hij tot statutair 
directeur van SWCN benoemd en in 1996 is hij via een 
management buyout directeur grootaandeelhouder van de 
rechtsvoorganger van Phanos NV geworden. Geert Ensing 
is chairman van de raad van bestuur van Phanos. Hij is 
mede-bestuurder van de dochtervennootschappen die tot de 
Phanos NV behoren. 
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E (Edwin) van der Pol

De heer Edwin van der Pol heeft een bedrijfskundige 
achtergrond. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest 
in de ICT branche, in 2000 de overstap gemaakt naar 
de rechtsvoorganger van Phanos. Hier is hij onder meer 
verantwoordelijk voor verkoop, marketing en ICT. In 2004 
heeft hij Phanos Resorts opgezet. Dit bedrijf richt zich op 
de verhuur en exploitatie van het vakantieresort Hof van 
Saksen. Sinds januari 2006 is Edwin van der Pol lid van 
de Raad van Bestuur van waaruit hij de verantwoording 
heeft voor Phanos Resorts en de ICT dochter Phanos 
e-Business Solutions alsmede de staffuncties marketing, 
HR en ICT. Sinds eind 2008 speciale focus op de marketing 
van Phanos Vastgoed. Hij is mede-bestuurder van de 
dochtervennootschappen die tot de Phanos NV behoren. 

10.5 Conflicterende belangen
Hans Ensing is als directeur van Phanos Financial Services 
BV (aandeelhouder van AFS Capital Markets) bestuurder 
van de Vennootschap. Tegelijker tijd is hij (indirect) 
aandeelhouder van de Vennootschap. Elke vorm en schijn 
van belangenverstrengeling tussen vennootschap en 
directeuren wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan 
van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 
directeuren spelen, die van materiële betekenis zijn voor de 
vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen, 
behoeven de goedkeuring van de Algemene Verdagering van 
Aandeelhouders. 

10.6 Accountant
De bij de statuten van de Vennootschap aangewezen 
accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants NV, 
een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, 
kantoorhoudend Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht.

10.7 Transacties met gelieerde partijen
De Vennootschap zal in overwegende mate met gelieerde 
partijen transacties aangaan. Dit betreft transacties als de 
aan- en verkoop alsmede de levering van onroerende zaken 
en diensten (waaronder administratievoering, ICT-diensten 
en dergelijke). Voor een schematisch overzicht van deze 
stromen verwijzen wij naar bijlage 9.

De producten en diensten die de Vennootschap van 
gelieerde ondernemingen verwerft worden afgerekend tegen 
de voorwaarden als opgenomen in Hoofdstuk 7 en ten 
aanzien van vastgoed tegen marktconforme prijzen die zijn 
onderbouwd met externe taxaties. 

De Vennootschap kan in met de beheerder of met de 
Vennootschap gelieerde partijen beleggen en verklaart dat 
in al die gevallen van vastgoedtransacties een onafhankelijke 
waardebepaling ten grondslag ligt. Het jaarverslag van de 
Vennootschap zal dergelijke transacties en de voorwaarden 
waaronder deze hebben plaatsgevonden vermelden.

Ter zake van aan- en verkoop van Vastgoed kan de 
Vennootschap per geval gebruik maken van de diensten van 
Phanos real Estate Group.

De Vennootschap heeft met Phanos Fund Management een 
beheerovereenkomst gesloten, waarin de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden van de Beheerder vis a vis de 
Vennootschap zijn vastgelegd.

De Vennootschap heeft met AFS Capital Markets een 
overeenkomst gesloten inzake de plaatsing van de 
Certificaten.

De Vennootschap heeft een contract gesloten met Phanos 
Real Estate Group NV inzake de ontwikkeling van Vastgoed 
ten behoeve van de Vennootschap. Aan elke overdracht 
van Vastgoed ligt een onafhankelijke waardebepaling ten 
grondslag. 
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11 Juridische aspecten

11 Juridische aspecten

Phanos REIT NV is een, op 24 september 2009 naar 
Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap 
met haar statutaire zetel in Houten, met kantooradres 
Heemsteedseweg 20, 3992 LS Houten. Phanos REIT is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-
Nederland onder nummer 30270179.

Phanos REIT is geen vennootschap met veranderlijk kapitaal 
en heeft een “closed-end” karakter, wat wil zeggen dat zij niet 
op verzoek van het publiek aandelen uitgeeft of inkoopt. 
Phanos REIT heeft naast de Directie geen personeel in 
dienst. 
Phanos REIT is een recentelijk opgerichte naamloze 
vennootschap en heeft derhalve nog geen (financieel) 
trackrecord opgebouwd.

De Vennootschap heeft uitsluitend ten doel het direct, dan 
wel indirect via het houden van aandelen, beleggen van 
vermogen in onroerende zaken in Nederland en in het 
buitenland, in het bijzonder woningen en appartementen, 
het deelnemen in, het financieren, het besturen en het 
verrichten van andere diensten aan vennootschappen en 
andere entiteiten met een overeenkomstig doel die met haar 
verbonden zijn, dit alles op een wijze die zich verdraagt 
met het fiscale regime voor de beleggingsinstelling in de 
zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De 
vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen 
dat met hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

11.1 Vereenvoudigd Organogram

Familie Ensing
Certificaat-

houders

Phanos REIT NV

Stichting

Administratie-

kantoor Phanos REIT

Phanos Fund 

Management BV

Beheer en 

Directie

Gewone

aandelen

Prioriteits

- aandelen

Certificaten

Phanos Fund I Phanos Fund II

max. 

25%

Beheer en 

Directie

max.

25%

In bijlage 9 is een uitgebreid structuuroverzicht opgenomen.

11.2 Het bestuur van Phanos REIT
Het bestuur van de Vennootschap wordt gevormd door 
Phanos Fund Management BV, waarvan de directie wordt 
gevormd door Phanos Financial Services BV waarvan het 
bestuur wordt gevormd door de heren H. Ensing en R.J. 
Oostendorp, die allen kantoor houden in Kasteel Heemstede, 
aan de Heemsteedseweg 26 te Houten.

De Directie verzorgt ten behoeve van de Vennootschap 
het beheer van de Beleggingen op administratief, 
financieel, commercieel en technisch gebied. In de 
Directieovereenkomst is de relatie tussen de Directie en de 
Vennootschap nader uitgewerkt. De Directie is op grond van 
deze overeenkomst bevoegd het dagelijkse bestuur van de 
Vennootschap zelfstandig te voeren. 

Met betrekking tot stemrechten en -gedrag op aandelen 
in andere ondernemingen zal de Directie voor de 
Vennootschap stemmen in het belang van de Vennootschap 
en van de Certificaathouders.
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11.3 Directieovereenkomst
Tussen de Directie en de Vennootschap is een 
Directieovereenkomst gesloten (zie Bijlage 5) waarin 
de onderlinge rechtsverhouding alsmede de taken en 
bevoegdheden van de Directie zijn vastgelegd. 
Het bestuur van de Vennootschap en zijn vermogen wordt 
uitsluitend gevoerd door de Directie en de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 

11.4 Kapitaalstructuur Phanos REIT

11.4.1 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 225.000 verdeelt 
over 100 Prioriteitsaandelen en 44.900 Aandelen van EUR 
5 elk. Bij oprichting zijn 100 Prioriteitsaandelen en 8.900 
Aandelen geplaatst en volgestort.

Bij volledige plaatsing van de aanbieding bedraagt het 
maatschappelijk kapitaal van Phanos REIT EUR 4.225.000, 
verdeeld over 845.000 aandelen van EUR 5 elk. De verdeling 
is als volgt:

11.4.2 Prioriteitsaandelen

De houder van de Prioriteitsaandelen beschikt over een 
aantal specifieke rechten, zijnde:

de arbeidsvoorwaarden (in de huidige situatie wordt de 
directie gevoerd door Phanos Fund Management BV en is 
het salaris vastgelegd in de directieovereenkomst).

door de Algemene vergadering van Aandeelhouders;

statuten en ontbinding van Phanos REIT;

resultaat als de gewone aandelen.

11.4.3 Gewone aandelen

Naast de Prioriteitsaandelen kent Phanos REIT nog gewone 
aandelen:

deze terstond zal certificeren en de Certificaten van 
Aandelen zal uitgeven aan de beleggers. De Certificaten van 
Aandelen luiden op naam;

De Aandelen hebben de volgende rechten:

aandeelhouders;

resultaat en de uitkering daarvan;

eventuele vereffening.

Geldgevers kunnen zich niet op de houders van Aandelen of 
Certificaten van Aandelen verhalen, omdat de Vennootschap 
een rechtspersoon is en Aandeel- en Certificaathouders 
slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag van hun inbreng. 
Indien de Vennootschap haar verplichtingen uit hoofde van 
de geldleningen niet nakomt kan de geldgever zich verhalen 
op het onderliggende vastgoed.

11.4.4 Certificaten van Aandelen

De Certificaten van Aandelen van de Vennootschap zijn 
gecreëerd onder het Nederlands recht.
 
Certificering van aandelen is een middel om te voorkomen 
dat door absenteïsme ter algemene vergadering van 
aandeelhouders een (toevallige) minderheid van 
aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand 
zet. Certificering van aandelen wordt niet gebruikt 
als beschermingsmaatregel. Het bestuur van het 
administratiekantoor opereert onafhankelijk van de 
Vennootschap die de Aandelen heeft uitgegeven. De 
Vennootschap verstrekt aan het administratiekantoor geen 
informatie die niet openbaar is gemaakt.

De Vennootschap zal Aandelen uitgeven aan Stichting 
Administratiekantoor Phanos REIT (de “Stichting”). 
De Stichting geeft voor elk Aandeel één niet-royeerbaar 
Certificaat van Aandelen op naam uit met dezelfde 
aanduiding als het Aandeel waarvoor het is toegekend. De 
Stichting zal een register aanleggen en bijhouden waarin 
wordt opgenomen de gegevens van de Certificaathouder en 
het aantal aan hem toegekende en uitgereikte Certificaten 
van Aandelen. Certificaathouders hebben recht op Dividend 
en de mogelijkheid om de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te voeren. 
Er wordt slechts één soort Certificaten van Aandelen 
uitgegeven welke recht geeft op een evenredig aandeel in het 
vermogen van de Vennootschap.

De Certificaten van Aandelen staan op naam en zijn niet 
overdraagbaar. Indien en wanneer een notering wordt 
aangevraagd voor Certificaten van Aandelen in het kapitaal 
van de Vennootschap zullen de Certificaten van Aandelen 
worden omgezet in vrij verhandelbare Certificaten van 
Aandelen. De Certifcaten zijn derhalve slechts na notering 
aan de Effectenbeurs verhandelbaar.

11.5 Regulatoir kader
De Directie, Phanos Fund Management BV, heeft op 13 
maart 2009 een vergunning gekregen als beheerder van 
beleggingsinstellingen op grond van de Wet op het financieel 
toezicht. Op grond van deze vergunning is het de Directie 
toegestaan de beleggingsmaatschappij Phanos REIT NV te 
beheren in de zin van de Wft. In dat kader staat de Directie 
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 
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De Beheerder is tevens beheerder van Phanos Fund I en 
Phanos Fund II. In de toekomst is het mogelijk dat de 
Beheerder het beheer zal gaan voeren over additionele 
beleggingsinstellingen.

Van een verzoek aan de toezichthouder ingevolge artikel 
1:104 lid 1, sub a Wft tot intrekking van de vergunning 
wordt mededeling gedaan in een landelijk verspreid 
Nederlands dagblad alsmede op de websites van de Directie 
(www.phanosfundmanagement.nl en www.phanosreit.nl).

De bestuurders van de Directie zijn door de AFM getoetst op 
deskundigheid en betrouwbaarheid. De Directie draagt zorg 
voor naleving van de vereisten waaraan beheerders en door 
hen beheerde beleggingsinstellingen op grond van de Wft 
dienen te voldoen. Dit doet de Directie uit hoofde van haar 
vergunning ex artikel 2:65 Wft. 

De Directie beschikt over het, op grond van de Wft en 
de daarop gebaseerde regelgeving, voor beheerders van 
beleggingsinstellingen minimaal vereiste eigen vermogen 
van EUR 125.000. 

11.6 Stichting Administratiekantoor 
Phanos REIT

11.6.1 Oprichting

De Stichting is een stichting naar Nederlands recht, 
opgericht bij notariële akte op 31 augustus 2009. De 
Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 
30269259. 

11.6.2 Uitgifte van Certificaten van Aandelen

De Stichting kent voor elk Aandeel één niet royeerbaar 
Certificaat van Aandelen toe met dezelfde aanduiding als het 
Aandeel waarvoor het is toegekend. 

De Certificaten van Aandelen staan op naam en zijn niet 
overdraagbaar. Indien en wanneer wordt besloten een 
notering aan te vragen voor Certificaten van Aandelen in 
het kapitaal van de Vennootschap zullen de Certificaten van 
Aandelen worden omgezet in vrij verhandelbare Certificaten 
van Aandelen aan toonder.

11.6.3 Statuten Stichting en Administratievoorwaarden 

Onderstaand worden enkele bepalingen van de statuten 
van de Stichting en de Administratievoorwaarden kort 
behandeld en toegelicht.

De Stichting heeft als doelstelling het beheren van o.a. de 
gewone Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De 
Stichting zal de Aandelen verkrijgen en deze beheren, zulks 
onder toekenning van Certificaten van Aandelen. In het 
kader van het beheer van de Aandelen zal de Stichting alle 

mogelijke aan de beheerde Aandelen verbonden rechten 
uitoefenen, zoals:

stemrechten.

De Stichting zal de Certificaathouders onverwijld doen delen 
in de opbrengst van de beheerde Aandelen. Ten aanzien 
van de beheerde Aandelen en de daarvoor toegekende 
Certificaten van Aandelen zullen voor de Stichting en de 
Certificaathouders Administratievoorwaarden gelden.  
De Administratievoorwaarden bevatten de rechten en 
verplichtingen van de Stichting en de Certificaathouders 
met betrekking tot de beheerde Aandelen en de daarvoor 
toegekende Certificaten van Aandelen (zie Bijlage 4).

11.6.4 Bestuur Stichting Administratiekantoor Phanos 
REIT

Het bestuur van de Stichting bestaat uit één of meer 
bestuurders. Bij oprichting van de Stichting is de oprichter 
– Hans Ensing - benoemd als bestuurder. Indien het bestuur 
uit meerder bestuurders bestaat zal de voorzitter van het 
bestuur zal door Phanos REIT NV worden benoemd.

11.7 Wijziging Administratievoorwaarden
Het bestuur van de Stichting is bevoegd tot wijziging van de 
statuten en de Administratievoorwaarden en kan besluiten 
tot decertificering van de door de Stichting beheerde 
Aandelen. Door middel van de Administratievoorwaarden 
(zie Bijlage 4) zal de Stichting de Aandelen beheren. 
De Stichting is tevens bevoegd aandelen van andere 
vennootschappen te beheren.

Een voorstel tot wijziging dan wel de feitelijke wijziging 
van de Voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en 
de Certificaathouders wordt bekend gemaakt door middel 
van een advertentie in één of meer landelijk verspreide 
Nederlandse dagbladen, evenals aan het adres van iedere 
Certificaathouder afzonderlijk en wordt, voorzien van 
een toelichting door de Directie, tevens op de website van 
de Directie, www.phanosfundmanagement.nl en www.
phanosreit.nl geplaatst.

Wijzigingen waardoor het beleggingsbeleid wordt 
gewijzigd of waarbij de rechten of zekerheden van de 
Certificaathouders worden verminderd of beperkt, dan wel 
lasten aan de Certificaathouders worden opgelegd, worden 
niet ingeroepen voordat drie (3) maanden zijn verstreken na 
bekendmaking van de wijziging, en de Certificaathouders 
binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden 
kunnen uittreden.
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11.8 Ontbinding van de Vennootschap
Voor de geldigheid van een besluit van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders tot statutenwijziging 
en ontbinding van de Vennootschap is de goedkeuring 
van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen 
vereist, welke goedkeuring ten aanzien van het besluit tot 
ontbinding vooraf dient te worden verleend. Wanneer 
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een 
voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks 
steeds bij de oproeping van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders worden vermeld en moet tegelijkertijd een 
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap 
ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop 
van de vergadering.

Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt 
de vereffening door het bestuur, tenzij door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders anders mocht worden 
beslist.

11.9 Algemene vergadering van 
aandeelhouders
Alle vergaderingen van Aandeelhouders worden door het 
bestuur tenminste zestien (16) dagen voor die vergadering 
bijeengeroepen. Tot de algemene vergadering worden zowel 
de Aandeelhouders als de Certificaathouders opgeroepen. 
De oproeping geschiedt door aankondiging in een landelijk 
verspreid dagblad alsmede door plaatsing op de website van 
de Beheerder.

De oproeping van houders van aandelen op naam en van 
certificaten daarvan geschieden door middel van brieven op 
naam, te verzenden aan hun (e-mail) adres. Bij de oproeping 
worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt 
medegedeeld dat de Aandeelhouders en Certificaathouders 
er ten kantore van de Vennootschap kennis van kunnen 
nemen.
De jaarlijkse algemene vergadering van Aandeelhouders 
wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar 
van de Vennootschap gehouden. Buitengewone algemene 
vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden zo 
dikwijls het bestuur dan wel Aandeelhouders tezamen 
vertegenwoordigend ten minste een tiende (1/10) gedeelte 
van het geplaatste kapitaal, dit nodig achten.

Iedere Aandeelhouder en iedere Certificaathouder 
is bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk 
gevolmachtigde de algemene vergaderingen bij te wonen en 
daarin het woord te voeren.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen 
van hen, die uit andere hoofde dan als Aandeelhouder door 
het te nemen besluit enig recht jegens de Vennootschap zou 
worden toegekend, of die daardoor van enige verplichting 
jegens de Vennootschap zouden worden ontslagen.
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze 
statuten een grotere meerderheid voorschrijven; blanco 
stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden.

11.10 Informatieverstrekking
De Beheerder verschaft informatie via haar website www.
phanosfundmanagement.nl. Op de website zal in ieder geval 
de volgende informatie vermeld zijn (waarvan eveneens bij 
de Beheerder kosteloos een afschrift kan worden gekregen):

Beheerder en de over de jaarverslagen van de Beheerder 
afgegeven accountantsverklaringen;

Vennootschap;

Vennootschap 20% of meer van haar vermogen belegt;

Handelsregister moeten worden opgenomen.

De Beheerder stelt ten behoeve van de Certificaathouders 
maandelijks, kosteloos, een opgave beschikbaar. De opgave 
bevat tenminste de volgende gegevens:

De verplichting tot opstelling van de maandelijkse opgaven 
vloeit voort uit de Wft. De opgaven zijn beschikbaar op de 
website van de Beheerder www.phanosfundmanagement.nl 
en kosteloos op te vragen bij de Beheerder. 

Voorts zendt de Beheerder aan het (e-mail) adres van iedere 
deelnemer in de Vennootschap:

van de voorwaarden die gelden tussen het fonds en de 
Certificaathouders alsmede een toelichting hierop;

Certificaathouders, de samenstelling van de uitkeringen 
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alsmede de wijze van betaalbaarstelling.
Deze informatie wordt eveneens gepubliceerd op de website 
van de Beheerder.

Alle aan de deelnemers in een fonds toegezonden stukken 
liggen eveneens ter inzage ten kantore van de Beheerder.

De statuten, de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de 
halfjaarcijfers van de Beheerder worden gepubliceerd op de 
website van de Beheerder en zijn kosteloos verkrijgbaar bij 
de Beheerder. De Beheerder deelt aan het (e-mail) adres van 
iedere deelnemer in een door hem beheerd fonds mede dat 
deze informatie wordt gepubliceerd op de website van de 
Beheerder en dat een afschrift van deze stukken kosteloos 
verkrijgbaar is.

11.11 Verslaglegging
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar 
wordt de jaarrekening van Phanos REIT NV, bestaande uit 
een balans per 31 december en een winst- en verliesrekening 
met een toelichting, alsmede een jaarverslag opgemaakt en 
toegezonden aan het (e-mail) adres van iedere Aandeel- en 
Certificaathouder.

Alvorens de jaarrekening wordt toegezonden, is deze 
gecontroleerd door een registeraccountant. De jaarrekening 
wordt vastgesteld binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar door de Vergadering van Aandeelhouders. 
De oproeping voor de Vergadering van Aandeelhouders 
geschiedt door de Beheerder ten minste veertien dagen 
voor de aanvang van die vergadering op het adres van 
iedere deelnemer. De oproeping voor de Vergadering 
van Aandeelhouders wordt tevens op de website van de 
Beheerder geplaatst.
Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het 
boekjaar maakt de Beheerder de halfjaarcijfers op, welke aan 
het (e-mail) adres van iedere Aandeel- en Certificaathouder 
toegezond.en en wordt opgenomen op de website van de 
Beheerder 

Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. De 
Vennootschap heeft sinds de datum van oprichting nog geen 
werkzaamheden verricht. 

11.12 Klachten
De Certificaathouders kunnen klachten over de 
Vennootschap schriftelijk bij de Beheerder indienen. Voor de 
adresgegevens verwijzen wij naar hoofdstuk 14. 
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12 Fiscale aspecten

12 Fiscale aspecten

12.1 Inleiding
Deze paragraaf bevat algemene informatie over de 

Vennootschap door in Nederland woonachtige natuurlijke 
personen en in Nederland gevestigde, aan de Nederlandse 
vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen. 

Door middel van het investeren in Certificaten 
(Certificaten van aandelen in de Vennootschap) wordt 
natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid 
geboden om deel te nemen in de Vennootschap, een 
naamloze vennootschap die de status heeft van Fiscale 
Beleggingsinstelling.

Het onderstaande is opgesteld met inachtneming van de 
fiscale wet- en regelgeving en jurisprudentie die van kracht 
zijn op de datum van dit Prospectus. In het algemeen geldt 
dat de fiscale wetgeving kan wijzigen gedurende de looptijd 
van de Vennootschap, al dan niet met terugwerkende kracht.

Er wordt een beknopte beschrijving gegeven van de 
meest relevante fiscale aspecten van een belegging in 
de Vennootschap; er wordt derhalve niet ingegaan op 

Vennootschap. Deze beschrijving kan niet worden opgevat 
als een op individuele omstandigheden toegesneden 
advies. Certificaathouders wordt dan ook aangeraden 
hun fiscaal adviseur te raadplegen inzake de individuele 
belastingpositie. 

12.2 De vennootschap

12.2.1 Vennootschapsbelasting

De Vennootschap heeft de status van Fiscale 
Beleggingsinstelling. Dit houdt in dat, indien aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan, de door de Vennootschap 
behaalde winst wordt belast tegen een tarief van 0%.

Het regime voor Fiscale Beleggingsinstellingen is vastgelegd 
in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 (hierna: “Wet Vpb”) en de nadere uitwerking in het 
Besluit beleggingsinstellingen van 29 april 1970, houdende 
vaststelling van het Besluit beleggingsinstellingen, laatstelijk 
gewijzigd bij Stcrt. 2008, 252. De Directie zal, voor zover dat 
in haar vermogen ligt, erop toezien dat de Vennootschap 
te allen tijde aan de voorwaarden voor een Fiscale 
Beleggingsinstelling voldoet. 
De belangrijkste voorwaarden waaraan een Fiscale 
Beleggingsinstelling moet voldoen worden hieronder 
behandeld. 

12.2.1.1 Beleggingseis

De statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden van de 
Vennootschap zullen bestaan uit het beleggen van vermogen 
in de zin van artikel 28 Wet Vpb. 

12.2.1.2 Aandeelhoudervoorwaarden

De beheerder van de Vennootschap heeft een vergunning 
op grond van artikel 2:65 Wet financieel toezicht, als 
gevolg waarvan de Vennootschap onderworpen is aan 
de zogenaamde ‘soepelere’ aandeelhoudersvoorwaarden. 
Voor de toepassing van de aandeelhoudersvoorwaarden 
kan de Stichting administratiekantoor Phanos REIT 
NV volledig worden genegeerd en zijn alleen de 
Certificaathouders relevant bij beoordeling of is voldaan aan 
de aandeelhoudersvoorwaarden. 

Op grond van de ‘soepelere’ aandeelhoudersvoorwaarden 
moeten Certificaathouders onder andere voldoen aan de 
volgende eisen:

tezamen met dat lichaam verbonden lichamen) mag niet 
een belang van 45% of meer in de Vennootschap houden. 
Deze beperking geldt ook voor lichamen waarvan de winst 
aan belasting is onderworpen bij de gerechtigden tot het 
vermogen of de winst van die lichamen;

helft van de raad van commissarissen zijn niet tevens 
bestuurder of commissaris van een ander lichaam dat, 
al dan niet tezamen met een verbonden lichaam, 25% of 
meer van de Certificaten houdt;

of meer in de Vennootschap houden;

vierde gedeelte of meer, door tussenkomst van niet in 
Nederland gevestigde fondsen voor gemene rekening en 
vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, 
gehouden worden door in Nederland gevestigde lichamen.
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In lijn met het beleid zoals gepubliceerd in het Besluit 
van 12 december 2008, nr. CPP2008/708M is door de 
Vennootschap verzocht om gedurende de eerste 24 maanden 
na oprichting van de Vennootschap ontheffing te krijgen van 
aandeelhouderseisen zoals hierboven opgenomen onder 1 
en 2.

12.2.1.3 Financieringseis

De Vennootschap mag haar beleggingen met vreemd 
vermogen financieren tot ten hoogste een bedrag dat 
overeenkomt met 60% van de fiscale boekwaarde van 
rechtstreeks gehouden onroerende zaken en 20% van de 
fiscale boekwaarde van de overige beleggingen. Door de 
Vennootschap gehouden belangen van ten minste één derde 
(1/3) of meer in lichamen waarvan de bezittingen voor ten 
minste 90% bestaan uit onroerende zaken, worden voor de 
financieringseis gelijkgesteld met rechtstreeks gehouden 
onroerende zaken.

12.2.1.4 Uitdelingsverplichting

De Vennootschap is verplicht binnen 8 maanden na afloop 
van ieder boekjaar de voor uitdeling beschikbare winst 
gelijkelijk aan haar Aandeelhouders / Certificaathouders uit 
te keren.

12.2.2 Overdrachtsbelasting

Over door de Vennootschap te verwerven economische en/of 
juridische eigendom van in Nederland gelegen onroerende 
zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij aan de 
voorwaarden voor een vrijstelling of vermindering wordt 
voldaan. Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt 
6% en wordt berekend over de waarde in het economisch 
verkeer van de verkregen onroerende zaken.

Over door de Vennootschap te verwerven aandelen 
in lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal 
waarvan de bezittingen direct of indirect hoofdzakelijk 
bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken, zal 
geen overdrachtsbelasting zijn verschuldigd, tenzij de 
Vennootschap daarmee - al dan niet tezamen met verbonden 
lichamen - een belang van één derde (1/3) of meer in het 
lichaam verwerft, dan wel uitbreidt. 

Onder omstandigheden kan de Vennootschap bij inkoop van 
eigen Certificaten overdrachtsbelasting zijn verschuldigd.

12.2.3 Omzetbelasting 

De Vennootschap zal als ondernemer voor de omzetbelasting 
worden aangemerkt voor haar activiteiten die bestaan uit 
direct dan wel indirect beleggen in Nederlandse onroerende 
zaken. De aan de Vennootschap in rekening gebrachte 
omzetbelasting op ingekochte goederen en diensten zal 
gezien de aard van de prestaties van de Vennootschap, 
zijnde het exploiteren van woningen, het houden van 
aandelenbelangen en het verstrekken van leningen, niet in 
aftrek kunnen worden gebracht.

12.2.4 Dividendbelasting

De Vennootschap zal 15% dividendbelasting inhouden over 
de uit te keren dividenden. Inkoop van eigen Certificaten/
Aandelen door de Vennootschap wordt in beginsel fiscaal 
behandeld als een aan de dividendbelasting onderworpen 
winstuitkering aan de verkopende Certificaathouder voor 
zover de koopprijs meer bedraagt dan het gemiddeld 
op de desbetreffende Certificaten gestorte kapitaal. 
Inhouding van dividendbelasting bij inkoop van eigen 
aandelen kan achterwege blijven indien (i) de inkoop 
wordt aangemerkt als een tijdelijke belegging en (ii) 
in een kalenderjaar per saldo niet meer aandelen zijn 
ingekocht dan het aantal aandelen dat in het economische 
verkeer is gebracht. Inhouding van dividendbelasting bij 
inkoop van eigen aandelen kan mede achterwege blijven 
indien de Vennootschap ervoor kiest de grondslag voor 
de heffing van dividendbelasting bij inkoop van eigen 
aandelen in mindering te brengen op de agioreserve of de 
herbeleggingreserve. 

Indien de Vennootschap rente en/of dividenden ontvangt 
(eventueel uit het buitenland), kan daarover (bron)belasting 
zijn ingehouden. De Vennootschap mag deze (bron)
belasting in mindering brengen op de door haar zelf af te 
dragen dividendbelasting (een afdrachtvermindering). Het 
bedrag van de in mindering te brengen (bron)belasting 
is afhankelijk van de positie van de Certificaathouders en 
bedraagt maximaal 15%.
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12.3 Nederlandse fiscale positie van 
Certificaathouders

12.3.1 Inkomstenbelasting

12.3.1 1 Inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)

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

Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing 
(1,2%) is verschuldigd, is het gemiddelde van de waarde in 
het economische verkeer van de bezittingen minus de aan 
Box 3 toerekenbare schulden aan het begin en het einde 
van het kalenderjaar. Schulden komen slechts in mindering 
op de waarde van de bezittingen voor zover deze meer 
bedragen dan EUR 2.900 (2009). Bij fiscale partners geldt 
onder voorwaarden een verhoogde drempel van EUR 5.800 
(2009) per persoon. Van de aldus berekende grondslag 
wordt EUR 20.661 (2009) per belastingplichtige vrijgesteld. 
Deze vrijstelling wordt verhoogd met EUR 2.762 (2009) per 
minderjarig kind. Fiscale partners kunnen de vrijstellingen 
die gelden in Box 3, aan elkaar overdragen.

12.3.1.2 Inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2)

Vormen de Certificaten in de Vennootschap een 
“aanmerkelijk belang”, dan zullen de daaruit genoten 
dividenden en de daarmee gerealiseerde vermogenswinsten 
worden aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang 
(Box 2) dat wordt belast tegen een tarief van 25%.

Van een aanmerkelijk belang is sprake indien een 
Certificaathouder, al dan niet tezamen met zijn partner, 
direct of indirect 5% of meer in het geplaatste kapitaal van 
de Vennootschap houdt. Van een aanmerkelijk belang is 
eveneens sprake indien een Certificaathouder, al dan niet 
tezamen met zijn partner, geen direct of indirect belang van 
5% of meer in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap 
houdt, maar bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de 
Certificaathouder of zijn partner wel een dergelijk belang 
houden. Ook bepaalde stemrechten, winstbewijzen en 

rechten om Certificaten te verwerven worden in aanmerking 
genomen bij het bepalen of een Certificaathouder een 
aanmerkelijk belang in de Vennootschap heeft.

12.3.1.3 Winst uit onderneming/resultaat uit overige 
werkzaamheden (Box 1)

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

12.3.2 Dividendbelasting

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

12.3.3 Successie- en schenkingsrecht

Ingeval van overlijden van een Certificaathouder, of 
schenking, is over de waarde in het economische verkeer van 
de Certificaten in de Vennootschap successie- respectievelijk 
schenkingsrecht verschuldigd. De hoogte van het tarief 
(5% - 68%), alsmede toepassing van een vrijstelling, is 
afhankelijk van de mate van verwantschap. Een herziening 
van de Successiewet 1956 is aangekondigd en zal naar 
verwachting per 1 januari 2010 in werking treden. 

12.3.4 Vennootschapsbelasting

Bij rechtspersonen die aan de vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen en die niet de status hebben van Fiscale 
Beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet Vpb, zijn 
genoten dividenden en gerealiseerde vermogenswinsten uit 
hoofde van de Certificaten belast tegen een tarief van 25,5% 
(20% over de eerste EUR 200.000 winst en 25,5% over de 
winst boven EUR 200.000). De deelnemingsvrijstelling is 
niet van toepassing op de genoten voordelen. 

Eventuele vermogensverliezen kunnen ten laste van de winst 
van dat boekjaar worden gebracht en zo nodig worden 
verrekend met winsten van het daaraan voorafgaande 
boekjaar en de negen daarop volgende boekjaren.
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12.3.5 Overdrachtsbelasting

Indien de bezittingen van de Vennootschap direct of indirect 
hoofdzakelijk bestaan uit in Nederland gelegen onroerende 
zaken, zal geen overdrachtsbelasting zijn verschuldigd 
bij de verwerving van de Certificaten van aandelen in de 
Vennootschap, tenzij de Certificaathouder, alleen of tezamen 
met verbonden lichamen dan wel of de fiscale partner en 
bepaalde bloed- en aanverwanten een belang van één derde 
(1/3) of meer in de Vennootschap verkrijgt of een belang van 
één derde (1/3) of meer in de Vennootschap uitbreidt. Het 
tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt 6% en wordt 
berekend over de waarde in het economisch verkeer van 
de onderliggende onroerende zaken die aan de verkregen 
Certificaten van aandelen is toe te rekenen.

12.3.6 Omzetbelasting

Terzake van de verwerving van de Certificaten van aandelen 
in de Vennootschap is geen omzetbelasting verschuldigd.
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13 Overige informatie

13 Overige informatie

13.1 Algemeen
Dit Prospectus is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de Vennootschap. De Vennootschap verklaart dat, na het 
treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen 
en voor zover de Vennootschap bekend, de gegevens in het 
Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 
en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding 
de strekking van het Prospectus zou wijzigen. Er hebben 
geen ongebruikelijke of zelden voorkomende gebeurtenissen 
of nieuwe ontwikkelingen, anders dan gebeurtenissen 
en ontwikkelingen die voortkomen uit de normale 
bedrijfsvoering, plaatsgevonden.

De Beheerder verklaart, dat hijzelf, de Vennootschap en het 
Prospectus aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels 
van de Wft voldoet.

Alle van derden afkomstige informatie is door de 
Vennootschap correct weergegeven en voor zover de 
Vennootschap weet en heeft kunnen opmaken uit door 
de betrokken derden gepubliceerde informatie, zijn geen 
feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 
onjuist of misleidend zou worden. Hoofdstuk 10 inzake 
de vastgoedmarkt en de beleggersmarkt zijn gebaseerd 
op onderzoeksrapporten van VROM, NVB, WHO, DTZ 
Zadelhoff, Jones Lang LaSalle, ING REIM Research & 
Strategy en FGH Bank.

De financiële informatie zoals opgenomen in bijlage 
2 is onderworpen aan accountantscontrole door 
PricewaterhouseCoopers Accountants NV.

Een ieder wordt geattendeerd op de mogelijkheid dat de 
informatie opgenomen in dit Prospectus door verloop van 
tijd kan zijn gedateerd. De Vennootschap geeft geen garantie 
dat de in dit Prospectus vermelde informatie op enig 
moment na publicatiedatum nog volledig en/of juist is.

Dit Prospectus wordt beheerst door Nederlands recht. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien 
van geschillen met betrekking tot dit Prospectus. Het 
verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal en kan 
kosteloos worden verkregen op het kantooradres van de 
Vennootschap. 

Dit Prospectus verschijnt eveneens integraal in digitale vorm 
op www.phanosreit.nl en www.phanosfundmanagement.nl.

13.2 Opgenomen bijlagen
Ingevolge artikel 4:49 sub c Wft heeft de Accountant het 
prospectus gecontroleerd op de aanwezigheid van de de door 
de Wft vereiste gegevens. De mededeling van de Accountant 
is als bijlage 6 toegevoegd aan het Prospectus.

De Beheerder heeft een registratiedocument opgesteld 
waarin gegevens zijn opgenomen over de Beheerder, de 
beleggingsinstellingen die hij beheert of voornemens is te 
beheren en de eventueel daaraan verbonden bewaarders. 
Het registratiedocument is in dit prospectus opgenomen als 
bijlage 7. Tevens is het registratiedocument beschikbaar op 
de website van de Beheerder.

De bijlagen 1 tot en met 8 vormen een integraal onderdeel 
van dit Prospectus. Onderstaande opgave geeft een 
summiere beschrijving van de bijlagen.

Bijlage 1 Statuten Phanos REIT NV

Bijlage 2 Openingsbalans Phanos REIT NV

Bijlage 3 Statuten Stichting Administratiekantoor  
Phanos Reit

Bijlage 4 Administratievoorwaarden

Bijlage 5 Directieovereenkomst

Bijlage 6 Accountantsmededeling inzake het Prospectus

Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9

Registratiedocument Beheerder
Vergunning volgens Art. 2:56 WFT
Uitgebreid organogram



36 | Prospectus Real Estate Investment Trust

14. Betrokken partijen

14. Betrokken partijen

Phanos REIT NV
Heemsteedseweg 26
3992 LS Houten
Postbus 453
3990GG Houten
T: + 31 30 6060606
I: www.phanosreit.nl
E: informatie@phanos.nl

Administratiekantoor van de Certificaten van Aandelen

Stichting Administratiekantoor Phanos REIT
Heemsteedseweg 26
3992 LS Houten
Postbus 453
3990GG Houten
T: + 31 30 6060606

Beheerder en Bestuur

Phanos Fund Management BV
Heemsteedseweg 26
3992 LS Houten
Postbus 453
3990GG Houten
T: + 31 30 6060606
www.phanosfundmanagement.nl

Juridisch adviseur

Loyens & Loeff
Fred Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam
Postbus 71170
1008 BD Amsterdam

Belastingadviseur 

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Newtonlaan 205 
3584 BH Utrecht
Postbus 85096 
3508 AB Utrecht

Notaris

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.  
Claude Debussylaan 54  
Postbus 2720

1000 CS AMSTERDAM

Accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Newtonlaan 205 
3584 BH Utrecht
Postbus 85096 
3508 AB Utrecht

Stichting

Stichting Administratiekantoor Phanos REIT
Heemsteedseweg 26
3992 LS Houten

Structurering en Placing agent

AFS Capital Markets BV
Oudezijds Voorburgwal 282
1012 GL Amsterdam
Postbus 10029
1001 EA Amsterdam
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Bijlage 1 Statuten Phanos REIT NV

Bijlage 1 Statuten Phanos REIT NV

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam Phanos REIT N.V.

2. De vennootschap heeft haar zetel te Houten.

3. De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

Doel

Artikel 2

  De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het direct, dan wel indirect via het houden van aandelen, beleggen van vermogen 

in onroerende zaken in Nederland en in het buitenland, in het bijzonder woningen en appartementen, het deelnemen in, 

het financieren, het besturen en het verrichten van andere diensten aan vennootschappen en andere entiteiten met een 

overeenkomstig doel die met haar verbonden zijn, dit alles op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor de 

beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten 

van al hetgeen dat met hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de  

ruimste zin. 

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3

1.  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro  

(EUR 225.000,--) en is verdeeld in éénhonderd (100) prioriteitsaandelen van nominaal vijf euro (EUR 5,--) elk, en 

vierenveertigduizend negenhonderd (44.900) gewone aandelen van nominaal vijf euro (EUR 5,--) elk.

2.  Onder aandelen wordt verder in deze statuten verstaan prioriteitsaandelen en gewone aandelen in het kapitaal van de 

vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Onder aandeelhouders wordt verder in deze statuten verstaan houders van 

prioriteitsaandelen en gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.

3.  De vennootschap kan na de oprichting slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe 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.

4.  De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een 

volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister alwaar de vennootschap staat ingeschreven.

5.  De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid 

van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal en soort.

6.  Een houder van een of meerdere gewone aandelen kan uitsluitend een stichting administratiekantoor zijn. Indien een houder 

van een of meerdere gewone aandelen niet een stichting administratiekantoor is, dan moeten de gewone aandelen van die 

aandeelhouder te koop worden aangeboden. Het aanbod moet worden gedaan binnen drie maanden nadat de relevante 

gebeurtenis is voorgevallen. Het aanbod kan niet worden ingetrokken.  

Tenzij tussen de aanbieder en de door de algemene vergade ring aangewezen en door hem aanvaarde gegadig de(n) omtrent 

de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koop prijs van de aandelen worden vastgesteld door 

een onafhanke lijke deskun di ge, op verzoek van de meest gerede partij te benoe men door de voorzitter van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap feitelijk is geves tigd. 
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Indien blijkt dat er geen gegadigden zijn of deze niet bereid zijn alle aandelen te kopen tegen betaling in contanten, mag de 

desbetreffende aandeelhouder of zijn rechtsopvolger (indien van toepassing) zijn aandelen behouden. Indien het verzoek niet 

is gedaan binnen voormelde termijn van drie maanden, zal de vennootschap onherroepelijk bevoegd zijn om de desbetreffende 

aandelen overeenkomstig dit lid aan te bieden en, nadat alle aangeboden aandelen zijn verkocht, voormelde aandelen te leveren 

aan de koper of kopers. In dat geval zal de vennootschap de koopprijs aan de rechthebbende betalen, na de aftrek van de door 

de vennootschap gemaakte kosten welke aan de rechthebbende zijn toe te rekenen. Indien de vennootschap het aanbod doet, 

zal de directie direct daarvan mededeling doen aan de desbetreffende aandeelhouder.

7.  Het in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het 

nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen 

recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting en voorkeursrecht

Artikel 4

1.  Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger 

bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen behoudens de mogelijkheid van emissiekorting als bedoeld in artikel 

2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Uitgifte van prioriteitsaandelen vindt steeds a pari plaats. 

Behalve bij de uitgifte van aandelen aan toonder kan bedongen worden dat een deel, ten hoogste drie vierde (3/4) van het 

nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

2.  Het bestuur is bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen, als bedoeld 

in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

3.  Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van 

zijn aandelen, behoudens in de gevallen die in de wet dwingendrechtelijk zijn voorgeschreven.

4.  De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan in de 

Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij alle aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle 

aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.

5.  Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier (4) weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na 

verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

6.  Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. 

In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk 

worden toegelicht. 

Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 3 lid 3 aangewezen 

vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren 

is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 

De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf (5) jaren worden verlengd. 

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. 

Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot 

beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

7.  Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een 

meerderheid van ten minste twee derden (2/3) der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft (1/2) van het 

geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is. 

De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister 

van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.

8.  Het in de leden 3 tot en met 8 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het 

nemen van aandelen. 

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen 

recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
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Aandelen

Artikel 5

1.  De prioriteitsaandelen luiden op naam en de gewone aandelen, ter keuze van de aandeelhouder, op naam of aan toonder. Beide 

zijn doorlopend genummerd, te beginnen met 1. 

Op verzoek van een aandeelhouder stelt de vennootschap een op naam luidend volgestort aandeel aan toonder of omgekeerd 

en wel ten hoogste, tegen kostprijs. 

Van de aandelen aan toonder worden aandeelbewijzen uitgegeven. Van aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen 

uitgegeven. De aandelen zijn onsplitsbaar.

2.  Indien een aandeel behoort tot enige gemeenschap, kunnen de rechthebbenden hun uit dat aandeel voortvloeiende rechten 

slechts uitoefenen door een door hen schriftelijk aangewezen persoon.

3.  De aandeelbewijzen zijn voorzien van een dividendblad bestaande uit dividendbewijzen en een talon welke hetzelfde nummer 

dragen als het aandeelbewijs waartoe zij behoren. 

De aandeelbewijzen worden ondertekend door het bestuur; de ondertekening(en) kunnen door stempeling met een facsimile 

van de handtekening plaatsvinden.

4.  Op schriftelijke aanvraag van de belanghebbende kunnen voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talons welke zijn 

verloren, ontvreemd of vernietigd, duplicaten worden verstrekt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van 

zijn recht op de vermiste stukken doet blijken en hij de vennootschap, wanneer dit door het bestuur wordt verlangd te haren 

genoegen tegen aanspraken van derden waarborgt. 

Alle kosten verbonden aan de uitreiking van duplicaten komen voor rekening van degene, wiens stukken zijn verloren, 

ontvreemd of vernietigd. 

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap van onwaarde. 

Op de krachtens dit lid uitgegeven duplicaten moet het woord “duplicaat” worden vermeld.

Aandeelhoudersregister, vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 6

1.  Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn 

opgenomen, met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag.

2.  In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op 

die aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 van 

dit artikel toekomen.

3.  In het register worden voorts opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de 

vennootschap toegekende certificaten op naam van aandelen op naam.

4.  Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen op naam en iedere houder van met medewerking van 

de vennootschap toegekende certificaten op naam van aandelen op naam is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de 

vennootschap bekend is.

5.  In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van 

aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen op naam, de dag 

van levering.

6.  Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit 

het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, 

dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 8, 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.

7.  Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de 

vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de in de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens 

van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder;

 afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

8.  Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging 
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van het vruchtgebruik is bepaald.

9.  De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn 

toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap toegekende certificaten op naam van aandelen.

10.  Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige 

toepassing.

11.  Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap 

toegekende certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd 

vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten hebben.

Eigen aandelen

Artikel 7

1.  Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

2.  Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien: 

a.   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 of deze statuten moeten worden aangehouden,

 b.   het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die 

worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan het door de wet voorgeschreven gedeelte van 

het geplaatste kapitaal, en

 c.   machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders; deze machtiging geldt voor 

ten hoogste achttien (18) maanden; de algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen 

worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

3.  Voor de geldigheid van een in lid 2 onder a van dit artikel bedoelde verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen 

volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en 

uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. 

Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging 

overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.

4.  De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

5.  Onder het begrip aandelen in de vorige leden van dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

6.  Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene 

vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. 

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn 

evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan 

de vennootschap of dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan 

geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

7.  Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 

aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt 

dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

8.  Dochtermaatschappij van de vennootschap is: 

a.   een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft (1/2) van de stemrechten in de algemene 

vergadering kunnen uitoefenen;

 b.   een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder is 

en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft (1/2) van de 

bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

  Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of 

één of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.
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9.  Voor de toepassing van lid 8 van dit artikel worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de 

aandelen voor rekening van anderen houdt. Aan aandelen verbonden rechten worden toegerekend aan degene voor wiens 

rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend dan wel zich de 

aandelen te verschaffen.

10.  Voor de toepassing van lid 8 van dit artikel worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de 

pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend. Zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die 

de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegerekend, 

indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

Levering van aandelen

Artikel 8

1.  Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of 

schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte. 

Levering door betekening kan slechts geschieden wanneer daarbij tevens het aandeelbewijs bij de vennootschap wordt 

ingeleverd, in welk geval ten bewijze van de levering door de vennootschap een desbetreffende aantekening op dat stuk wordt 

gesteld. 

Erkenning van de levering kan slechts geschieden hetzij door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs, hetzij door 

dat stuk te vervangen door een nieuw aandeelbewijs, luidende ten name van de verkrijger. 

Indien het betreft niet-volgestorte aandelen, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering met vaste 

dagtekening is.

2.  Op de toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap vindt het bepaalde in het vorige lid van dit artikel -en op 

vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen vindt het bepaalde in de 

eerste zin van lid 1 van dit artikel- overeenkomstige toepassing.

Bestuur

Artikel 9

1.  Het bestuur van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer 

bestuurders. Iedere bestuurder van de vennootschap heeft de titel van directeur.

2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

3.  Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer bestuurders, zal de vergadering van houders van 

prioriteitsaandelen een bindende voordracht opmaken, als bedoeld in de volgende zin. Te dien einde zal het bestuur de 

houders van prioriteitsaandelen uitnodigen om binnen acht (8) weken een voordracht op te maken, zodanig dat voor elke 

benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten minste twee (2) voorgedragen personen en indien en zodra de wet zulks 

toelaat een voordracht op te maken van een persoon, welke voordracht bindend zal zijn; de algemene vergadering kan echter 

aan zodanige voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee/derde (2/3) van 

de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal.

4.  Indien niet ten minste de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, maar ten minste twee/

derde (2/3) van de stemmen is uitgebracht voor het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht, 

wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze 

vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, 

waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat niet of niet 

tijdig een voordracht is opgemaakt.

5.  Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in zijn keuze vrij.
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Schorsing en ontslag

Artikel 10

1.  Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

2.  Tevens kan iedere bestuurder te allen tijde door de raad van commissarissen – indien deze is ingesteld – worden geschorst. De 

schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.  

3.  Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop 

van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Bezoldiging

Artikel 11

  De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de vergadering van houders 

van prioriteitsaandelen.

Bestuurstaak

Artikel 12

1.  Het bestuur van de vennootschap is behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van de wet belast met 

het besturen van de vennootschap.

2.  Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen, besluitvorming en 

de werkwijze van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen - indien ingesteld.

3.  Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De 

taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering dan wel de raad van commissarissen - indien ingesteld.

4.  Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering dan wel de raad van commissarissen 

- indien ingesteld - betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het 

personeelsbeleid.

Bestuursvergaderingen

Artikel 13

1.  Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, met in achtneming van een 

termijn van vijf (5) dagen onder vermelding van de te bespreken onderwerpen.

2. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.

3. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Besluitvorming bestuur

Artikel 14

1.  Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft 

één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2.  Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en 

zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten. Het resultaat van de stemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 15

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. 

2.  Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen 

vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt 

door het bestuur bepaald.

3.  In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap 
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vertegenwoordigd door de raad van commissarissen - indien deze is ingesteld. Indien de raad van commissarissen niet is 

ingesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer 

andere personen daartoe aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, 

komt te vervallen. Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging door het bestuur als bedoeld in de tweede zin van 

dit lid, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan 

uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

4.  Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder 

van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd 

partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, 

schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar 

dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hierboven in dit lid bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder 

de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Goedkeuring bestuursbesluiten

Artikel 16

1.  De algemene vergadering dan wel de raad van commissarissen - indien deze is ingesteld - is bevoegd besluiten van het bestuur 

aan haar dan wel zijn goedkeuring te onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk 

aan het bestuur te worden meegedeeld.

2.  Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de 

bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet

Artikel 17

  In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur 

van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van 

commissarissen – indien deze is ingesteld – tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur 

van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. 

  Indien de raad van commissarissen niet is ingesteld, is – in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige 

bestuurder – de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap 

belast.

Raad van commissarissen

Artikel 18

  De algemene vergadering kan besluiten een uit één of meer natuurlijke personen bestaande raad van commissarissen in te stellen. 

De instelling van de raad van commissarissen treedt eerst in werking zodra het desbetreffende besluit van de algemene 

vergadering is neergelegd ten kantore van het handelsregister.

  Met uitzondering van het bepaalde in de vorige zinnen van dit lid, zijn de bepalingen in deze statuten met betrekking tot de 

(raad van) commissarissen slechts van kracht indien de vennootschap een raad van commissarissen kent.

Benoeming

Artikel 19

1.  De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximaal vier 

jaren.

2.  Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer commissarissen, zal de vergadering van houders van 

prioriteitsaandelen een bindende voordracht opmaken, als bedoeld in de volgende zin. Te dien einde zal de raad van 

commissarissen de houders van prioriteitsaandelen uitnodigen om binnen acht (8) weken een voordracht op te maken, 



44 | Prospectus Real Estate Investment Trust

zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten minste twee (2) voorgedragen personen en indien 

en zodra de wet zulks toelaat een voordracht op te maken van een persoon, welke voordracht bindend zal zijn; de algemene 

vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten 

minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste de helft (1/2) van het geplaatste 

kapitaal.

3.  Indien niet ten minste de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, maar ten minste twee/

derde (2/3) van de stemmen is uitgebracht voor het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht, 

wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze 

vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, 

waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat niet of niet 

tijdig een voordracht is opgemaakt.

4. Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in zijn keuze vrij.

Aftreden, schorsing, ontslag en opheffing

Artikel 20

1.  Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

2.  De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus 

aftredende commissaris kan worden herbenoemd.

3.  De algemene vergadering kan besluiten de ingestelde raad van commissarissen op te heffen. De opheffing van de raad van 

commissarissen treedt eerst in werking zodra het desbetreffende besluit van de algemene vergadering is neergelegd ten kantore 

van het handelsregister.

Bezoldiging

Artikel 21

 De vergadering van houders van prioriteitsaandelen kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

Taak en bevoegdheden 

Artikel 22

1.  De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun 

taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2.  Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen 

noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte 

van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de 

vennootschap.

3.  De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en 

bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een 

deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door 

deskundigen laten bijstaan.

Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

Artikel 23

1.  De vergadering van houders van prioriteitsaandelen benoemt uit de raad van commissarissen een voorzitter en een 

plaatsvervangend voorzitter die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De raad van commissarissen benoemt al dan 

niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.

2.  Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
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3.  De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het 

bestuur zulks nodig acht.

4.  Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De 

notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten 

blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5.  Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.  De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de 

commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

7.  Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan 

voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.

8.  De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle 

commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen 

besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter 

en de secretaris wordt ondertekend.

9.  De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks 

nodig acht.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 24

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2.  Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden 

door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt.

3.  De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen, indien er een raad van commissarissen is 

ingesteld. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders of commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van 

reden melding gemaakt.

4.  De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

5.  Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder of commissaris. De algemene 

vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijting aan een of meer bestuurders en/of commissarissen.

6.  De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het 

onderzoek van de boeken. Tot het verlenen van deze opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, 

dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe, of zo deze in gebreke blijft, het bestuur.

Winst

Artikel 25

1.  Van de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden eerst de krachtens de wet voorgeschreven reserves 

gevormd en vervolgens de eventuele verliezen aangezuiverd, voorzover die niet op andere wijze zijn gedelgd.

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

2.  De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de algemene vergadering van 

aandeelhouders, hetzij voor uitkering, hetzij voor reservering voor zover toegestaan op grond van de voor de vennootschap van 

toepassing zijnde fiscale voorschriften. Elk van de aandelen is gelijk gerechtigd tot de winst van de vennootschap.  

Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte 

stortingen op de aandelen in aanmerking. 

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen recht 

van vruchtgebruik rust, dat vóór de verkrijging door de vennootschap van die aandelen daarop werd gevestigd, niet mede.

3.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen 

doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de 
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reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

4.  Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

5.  Mits blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek aan het vereiste van lid 

3 van dit artikel is voldaan, kan de vennootschap tussentijds uitkeringen doen krachtens een daartoe strekkend besluit van haar 

bestuur. 

De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister waar de vennootschap haar zetel heeft neer 

binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

6.  Voorzover tot uitkering van winst is besloten, is de desbetreffende uitkering betaalbaar binnen dertig (30) dagen daarna, ter 

plaatse door het bestuur te bepalen. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) 

jaren.

7.  De algemene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van het bestuur, besluiten vastgestelde dividenden op gewone 

aandelen in plaats van in geld geheel of ten dele (dan wel ter keuze van de aandeelhouders) betaalbaar te stellen in gewone 

aandelen in de vennootschap. Voorts kan de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur besluiten 

tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen in de vorm van gewone aandelen in de vennootschap voorzover het eigen 

vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of 

deze statuten moeten worden aangehouden.  

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 26

1.  Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Nederland. Zij worden door het bestuur of de raad van 

commissarissen tenminste zestien (16) dagen voor die van de vergadering bijeengeroepen.

2.  Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders alsmede de certificaathouders. 

De oproeping geschiedt door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad. 

De oproeping van houders van aandelen op naam en van certificaten op naam geschiedt tevens op de in lid 5 van dit artikel 

vermelde wijze.

3.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en 

certificaathouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen. 

In de oproeping wordt voorts vermeld de plaats waar en de dag waarop door houders van aandelen aan toonder en certificaten 

daarvan de bewijsstukken van hun recht uiterlijk in bewaring moeten worden gegeven, welke dag niet vroeger kan worden 

gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. 

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming 

van de voor de oproeping gestelde termijn kan niet wettig worden besloten tenzij het besluit met algemene stemmen wordt 

genomen in een vergadering waarin het gehele kapitaal vertegenwoordigd is.

4.  Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 

geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is 

neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

5.  Alle oproepingen en kennisgevingen aan houders van aandelen op naam en certificaten daarvan geschieden door middel van 

brieven, te verzenden aan hun adres als bedoeld in artikel 6.

Jaarvergadering en agenda

Artikel 27

1.  De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de 

vennootschap gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat als onderwerp de vaststelling van de jaarrekening en de 

bepaling van de winstbestemming, tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd. 

In deze vergadering wordt verder behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 26 lid 3, overigens op de agenda is 

geplaatst.
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2.  Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van 

commissarissen dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste 

kapitaal, dit nodig achten, terwijl voorts de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van 

toepassing zijn. 

3.  Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien deze op zodanig tijdstip voor de 

algemene vergadering ten kantore van de vennootschap schriftelijk zijn ingediend, dat daarvan tijdig aankondiging kan worden 

gedaan.

Voorzitter

Artikel 28

1.  De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens 

afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige 

commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van 

aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

2.  Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot 

dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.

3.  De voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders wijst een secretaris aan.

Vergaderrechten en toegang

Artikel 29

1.  Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde de 

algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

2.  De aandeelhouders en de certificaathouders of hun gevolmachtigden zullen de presentielijst moeten tekenen met opgave van 

de door hen vertegenwoordigde aandelen.

3.  Houders van aandelen aan toonder en van certificaten daarvan moeten de bewijsstukken van hun recht voor de algemene 

vergadering in bewaring geven op de in de oproeping vermelde plaats en tijd en hebben slechts toegang tot de algemene 

vergadering op vertoon van het bewijs van die inbewaringgeving.

4.  Van het verhandelde in algemene vergaderingen van aandeelhouders worden op de door de voorzitter van de vergadering te 

bepalen wijze notulen gehouden, welke door de voorzitter met een door de vergadering bij haar aanvang gewezen persoon 

worden vastgesteld en ondertekend.

5.  Indien van het verhandelde in een vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-

ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering alleen voldoende.

6.  Aandeelhouders en certificaathouders kunnen van het bestuur een afschrift van de notulen verlangen tegen vergoeding van de 

kosten; wordt van het verhandelde in een vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan heeft iedere aandeel houder 

en certificaathouder het recht op zijn kosten bij de betrokken notaris een afschrift daarvan te lichten.

7.  De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende 

stem.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 30

1.  Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem; geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van 

hen, die uit andere hoofde dan als aandeelhouder door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden 

toegekend, of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zouden worden ontslagen.

2.  Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten 

een grotere meerderheid voorschrijven; blanco stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden.

3.  Stemming over andere voorstellen dan verkiezing van personen geschiedt mondeling; bij staking van stemmen is het 
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desbetreffende voorstel verworpen.

4.  Stemming over verkiezing van personen geschiedt schriftelijk, bij ongetekende briefjes, tenzij de vergadering van 

aandeelhouders een stemming goedkeurt, dat mondeling wordt gestemd. Getekende briefjes worden als van onwaarde 

beschouwd. Stemming bij acclamatie is toegestaan, tenzij één van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

5.  Staken de stemmen bij een verkiezing van personen uit een bindende voordracht, dan is diegene van de betrokkenen benoemd, 

die als eerste op de voordracht is genoemd. 

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 31

1.  De aandeelhouders kunnen ook anders dan door het houden van een algemene vergadering besluiten, mits alle aandeelhouders 

zich schriftelijk (waaronder begrepen telegrafisch per telefax of per email) voor het desbetreffende voorstel hebben 

uitgesproken.

2.  Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is evenwel niet van toepassing indien er houders van aandelen aan toonder of 

certificaathouders zijn.

Vergadering van houders van prioriteitsaandelen

Artikel 32

1.  Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Zij worden ten minste 

zestien (16) dagen voor die van de vergadering bijeengeroepen.

2.  Een vergadering van houders van prioriteitsaandelen wordt bijeengreopen zo dikwijls een besluit van de vergadering van 

houders van prioriteitsaandelen is vereist en voorts zo dikwijls het bestuur het wenselijk acht. 

3.  Ten aanzien van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen is het bepaalde in de artikelen 30 en 31 lid 1 van 

overeenkomstige toepassing.  

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 33

  Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging en ontbinding van de vennootschap is de 

goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vereist, welke goedkeuring ten aanzien van het besluit tot 

ontbinding vooraf dient te worden verleend. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt 

gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift 

van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage 

worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

Vereffening

Artikel 34

1.  Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de algemene vergadering 

van aandeelhouders anders mocht worden beslist. De vereffenening geschiedt onder toezicht van de raad van commissarissen, 

indien en voorzover deze is ingesteld. 

2.  Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald, welke de vereffenaars zullen genieten.

3.  Het saldo van de vereffening komt toe aan de aandeelhouders, in verhouding tot ieders aandelenbezit.

4.  De bepalingen van deze statuten blijven ook tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht.

5.  Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap nog gedurende de wettelijke 

termijn blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

6.  De vereffening geschiedt overigens met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
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Restbevoegdheid algemene vergadering

Artikel 35

  Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan 

het bestuur of aan anderen is toegekend.
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Bijlage 2 Openingsbalans Phanos REIT NV

Bijlage 2 Openingsbalans Phanos REIT NV

Openingsbalans Per 24 September 2009

Bank ! 45.000 ! 500 Prioriteitsaandelen

! 45.500 Gewone Aandelen

! 45.000 Eigen Vermogen

Totaal ! 45.000 ! 45.000 Totaal
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Bijlage 3 Statuten Stichting Administratiekantoor Phanos Reit

Bijlage 3 Statuten Stichting Administratiekantoor Phanos Reit

STATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Phanos REIT.
2. Zij is gevestigd te gemeente Houten.

Doel
Artikel 2
1.  De stichting heeft ten doel het - al dan niet ten titel van certificering- verkrijgen en administreren van aandelen in de statutair 

te Houten gevestigde naamloze vennootschap: Phanos REIT N.V., kantoorhoudende te 3992 LS Houten, Heemsteedseweg 
26, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30269259, hierna te noemen: de 
“vennootschap”, al dan niet tegen uitgifte van certificaten, het uitoefenen van het stemrecht en andere aan de aandelen 
verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van 
die voordelen aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt, één en ander met 
inachtneming van de van toepassing zijnde administratievoorwaarden.

2.  De stichting zal van de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze gebruik maken, dat de belangen van de 
vennootschap en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

3.  Van het doel is uitgesloten het vervreemden of verpanden van de door de stichting in administratie genomen aandelen. Onder 
vervreemding wordt voor de toepassing in dit lid niet verstaan overdracht aan certificaathouders ingeval van decertificering 
respectievelijk aan de vennootschap op verzoek van de certificaathouder, beide als voorzien in de administratievoorwaarden.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. 
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de Oprichter. 
3. Een bestuurslid defungeert:
 a.  door zijn overlijden;
 b.  door zijn aftreden, hetzij vrijwillig, hetzij verplicht ingevolge het rooster van aftreden;
 c.  doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 d.  door zijn onder curatele stelling;
 e.  door benoeming van een bewindvoerder over zijn vermogen krachtens een wetsbepaling;
 f.  door zijn ontslag verleend door degene die hem benoemde;
 g.  door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
4. De bevoegdheden van een niet-voltallig bestuur blijven onverkort gelden gedurende het bestaan van een vacature. 

Bestuur: taak en bevoegdheden, bezoldiging
Artikel 4
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2.  Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten als bedoeld in artikel 2:291, lid 2 Burgerlijk Wetboek.
3.  Het bestuur kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang en de omvang van de aan 

hun taak verbonden werkzaamheden.

Bestuur: vertegenwoordiging
Artikel 5
1.  De stichting wordt vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk handelend.
2.  Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden om de stichting 

binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
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Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
1.  Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht 

op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend, tenzij voor de betreffende vergadering 
omtrent alle bij de oproeping tot die vergadering vermelde voorstellen besluitvorming plaats heeft overeenkomstig lid 10. 
Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt.

2.  De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen op 
een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde 
komen die niet bij de bijeenroeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven 
dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen 
besluitvorming verzet.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4.  Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden 

worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid 
ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering 
vertegenwoordigen.

5. Ieder bestuurslid heeft één stem.
6.  Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. Blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in 
welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.

8.  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid een ander door het bestuur aan te wijzen 
bestuurslid.

9.  Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan gewezen persoon 
notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en de notulist ondertekend.

10.  Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegen heid 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 alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel 
heeft verklaard.

11.  Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het in het 
vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar en jaarrekening
Artikel 7
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde 

haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.  Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten 

van de stichting op te maken.
4.  Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door 

hem aan te wijzen deskundige als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige 
deskundigen samenwerken. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn 
onderzoek in een verklaring weer.

5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en 4 bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.
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Statutenwijziging
Artikel 8
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2.  Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering. Bij de oproeping 

tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de 
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

3.  Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte 
is het bestuur bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 9
1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2.  Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 en 3 van het vorige artikel van overeenkomstige 

toepassing.
3.  Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Het bestuur bepaalt de bestemming van het saldo van de 

vereffening; deze bestemming moet het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komen. 
4.  De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven 

certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen, tenzij de taak van de stichting krachtens besluit van het bestuur 
aan een andere instelling wordt overgedragen door, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen ten titel van 
certificering worden overgedragen aan die instelling.

5.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Administratievoorwaarden
Artikel 10
  Het bestuur stelt bij notariële akte voorwaarden voor het administreren van aandelen in de vennootschap, - 

“administratievoorwaarden” - vast, en is bevoegd tot wijziging daarvan te besluiten.
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Bijlage 4 Administratievoorwaarden

Bijlage 4 Administratievoorwaarden

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Definities
In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
Administratiekantoor :  Stichting Administratiekantoor Phanos REIT, een stichting, statutair gevestigd te Houten en 

kantoorhoudende te 3992 LS Houten, Heemsteedseweg 26, ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamers van Koophandel onder nummer ***, 

het bestuur  :  het bestuur van het administratie kantoor.
de vennootschap  :  Phanos N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Houten, kantoorhoudende te 

3992 LS Houten, Heemsteedseweg 26, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van 
Koophandel onder nummer 30202619.

de aandelen  :  de aandelen in de vennootschap.
certificaat   :  de rechten die de aandeelhouder verkrijgt jegens het administratie kantoor uit hoofde van 

de over dracht ten titel van certificering van een aandeel door de aandeelhou der aan het 
administratiekantoor, dan wel bij uitgifte van aandelen door de vennootschap aan het admi-
nistra tie kantoor, al dan niet bij wijze van winstuitkering op door het admini stratiekantoor 
geadministreer de aandelen.

Certificaten
Artikel 1
1.1  Het administratiekantoor geeft tegenover aan het ad mini stratiekantoor ten titel van certificering overge dragen aande len 

certificaten uit.
1.2  Slechts volgestorte aandelen kunnen door het admini stra tiekantoor worden verkregen.
1.3  Het nominale bedrag van de certificaten is gelijk aan het nominale bedrag van de aandelen waartegenover zij zijn uitgegeven.
1.4 Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.

Register van certificaathouders
Artikel 2
2.1  Het bestuur houdt een register waarin de namen en adres sen van alle houders van certificaten zijn opge nomen.
2.2  Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certificaat houders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bij het 

administratiekantoor bekend is.
2.3  Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaat houder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht 

op een certificaat.
2.4  Het bestuur legt het register ten kantore van het admi nistratiekantoor ter inzage voor certificaathouders, alsmede voor de 

vennootschap.

Certificaten niet overdraagbaar
Artikel 3
 De certificaten zijn uitgesloten van overdraagbaarheid.

Dividenden en andere uitkeringen
Artikel 4
4.1  Het administratiekantoor int de dividenden en alle andere uitkeringen op de aandelen.
4.2  Onmiddellijk na ontvangst stelt het administratie kantoor de dividenden of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door 

het administratiekantoor vast te stel len en doet het daarvan schriftelijk mededeling aan de certificaathouders.
4.3  Bij uitreiking van bonusaandelen of stockdividenden door de vennootschap verblijven deze aan het admini stratie kantoor tegen 

uitgifte van certificaten aan de rechtheb benden.
4.4  Ingeval de vennootschap op de aandelen een uitkering doet naar keuze van de aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt 

het administratiekantoor de recht hebbende zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gelegen heid hun keuze uiterlijk op de vierde 
dag vóór die, waarop het administratiekantoor zijn keus moet hebben uitgebracht, aan het administratiekantoor ken baar te 
maken. Indien de rechthebbenden niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht is het administratiekantoor vrij de 
uitkeringen op de door hem aan te geven wijze te doen plaatsvinden.
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kantoor uitbetaald aan de certificaathouders tegen intrekking van de certificaten.

Uitgifte van aandelen. Aanbieding van aandelen
Artikel 5
5.1  Ingeval bij uitgifte van aandelen aandeelhouders een voorkeursrecht hebben stelt het administratiekantoor de 

certificaathouders binnen een week na aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht door de vennootschap, schriftelijk 
in de gelegenheid om uiterlijk op de vierde dag vóór die, waarop het administratiekantoor van zijn voorkeursrecht moeten 
hebben gebruik gemaakt, een voor keursrecht op certificaten op overeenkomstige voet uit te oefenen.

5.2  Voorzover certificaathouders tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van hun in lid 1 bedoelde recht ge bruik te maken, 
maakt het administratiekantoor van zijn voorkeursrecht op de aandelen gebruik. Voorzover certi ficaathouders niet of niet 
tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van dit recht gebruik te maken maakt het administratiekantoor het voorkeursrecht 
op de aande len zo mogelijk te gelde en verdeelt het de op brengst naar evenredigheid onder de certificaat houders die van hun 
recht geen of niet volledig gebruik maak ten.

5.3  Bij verkoop van voorkeursrechten als bedoeld in lid 2 hebben certificaathouders voorrang naar evenredigheid van hun 
certificatenbezit, met dien verstande dat steeds het administratiekantoor namens de betrokken certifi caathouder van het 
voorkeursrecht gebruik maakt.

5.4  Indien en voorzover het administratiekantoor bij de aankondiging van het voorkeursrecht op certificaten als in de leden 1 en 3 
bedoeld, het verlangen daartoe te kennen geeft, dienen de certificaathouders die van hun recht gebruik maken, binnen de door 
het administratie kantoor daarbij gestelde termijn depot te storten of op enige andere door het administratiekantoor aan te 
geven wijze zekerheid te stellen voor de betaling van de te verkrijgen certificaten.

5.5  Het in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de verlening door de vennootschap van 
rechten tot het nemen van aandelen.

5.6  Het in dit artikel bepaalde is voorts zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aanbieding van aandelen ingevolge 
de blokkeringsregeling welke te eniger tijd van toepassing is ingeval van voorgenomen vervreemding of toebedeling van 
aandelen.

Vervreemding van aandelen aan de vennootschap
Artikel 6
6.1  Vervreemding van door het administratiekantoor gehouden aandelen aan de vennootschap kan slechts geschieden met 

toestemming van de houder van de daartegenover uitgege ven certificaten, tegen intrekking van de certificaten en onmiddellijke 
betaling aan de certificaathouder van de verkoopopbrengst.

6.2  Het administratiekantoor zal op verzoek van een cer tifi caathouder in de algemene vergadering van aandeel houders van de 
vennootschap zijn stem uitbrengen voor een voor stel tot inkoop van eigen aandelen door de vennootschap en/of overgaan 
tot vervreemding van aan delen aan de vennootschap, tenzij relevante regelgeving, het belang van de vennootschap en/of het 
belang van de overige certificaathou ders naar het oordeel van het administratiekantoor zich daartegen verzet.

Zonder medewerking. Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten
Artikel 7
  De certificering van aandelen geschiedt te allen tijde zonder medewerking van de vennootschap. Het stemrecht en alle overige 

aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten worden dientengevolge door het administratiekantoor naar eigen inzicht, 
met inachtneming van het bij de wet, de statu ten van het administratiekantoor en de administratie voorwaar den bepaalde, 
uitgeoefend.

Decertificering
Artikel 8
8.1  Een certificaathouder heeft niet het recht beëindiging van de administratie te vorderen.
8.2  Het administratiekantoor is te allen tijde bevoegd de administratie te beëindigen. Decertificering door het 

administratiekantoor kan slechts geschieden hetzij ten aanzien van alle door het administratie kantoor gehouden aandelen 
hetzij ten aanzien van alle aandelen waarvan de certificaten worden gehouden door de vennootschap. 

8.3  Bij beëindiging van de administratie zonder overdracht ten titel van certificering aan een andere instelling als bedoeld in 
de laatste zin van het vorige lid, worden de aandelen door het administratiekantoor aan de houders van de daartegenover 
uitgegeven certificaten overgedra gen tegen intrekking van de certificaten.
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Wijziging administratievoorwaarden
Artikel 9
9.1 De stichting is te allen tijde bevoegd de administratievoorwaarden zonder voorwaarden of goedkeuring te wijzigen.
9.2  Een wijziging in de administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opge maakt. Tot het 

doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Slotbepalingen
  Naast deze administratievoorwaarden maken de statuten van het administratiekantoor deel uit van de rechtsverhouding tussen 

het administratiekantoor en de certificaathouders.
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Bijlage 5 Directieovereenkomst

De ondergetekenden:
1.  Phanos REIT NV, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Houten en met adres te Houten aan de Heemsteedseweg 

26 (3992 LS), hierna te noemen: de ‘Vennootschap’ 
en

2.  Phanos Fund Management BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Houten en 
met adres te Houten aan de Heemsteedseweg 26 (3992 LS), hierna te noemen: de ‘Directie’,

Overwegende dat: 
A.  De Vennootschap direct en indirect wenst te beleggen in vastgoed. De Vennootschap zal tevens indirect beleggen in 

vastgoedfondsen zonder een beperking t.a.v. het soort onroerend, sector- en/of landenspreiding. 
B.  De Directie enig bestuurder van de Vennootschap is; 
C.  De Directie als bestuurder van de Vennootschap, in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de Vennootschap, 

bevoegd is de Vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen en als zodanig rechtshandelingen mag verrichten en 
transacties mag aangaan in naam en voor rekening van de Vennootschap; 

D.  De Directie en de Vennootschap hun wederzijdse rechten en verplichtingen wensen vast te leggen in deze overeenkomst.

Definities

Artikel 1
1. In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
 Aandelen: de gewone Aandelen en prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 Aandeelhouders: de houders van Aandelen;
  Aankoopkosten: de éénmalige kosten die worden gemaakt in verband met de verwerving van een vastgoedobject, zoals 

  Beheervergoeding: de jaarlijkse managementvergoeding van de Directie, zoals vastgesteld in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 7;

  Budget: het jaarlijks door de Directie op te stellen budget, in welk budget inkomsten en uitgaven met betrekking tot de 
Vennootschap zijn opgenomen;

  Certificaat: het op enig moment door Stichting Administratiekantoor Phanos REIT uit te geven certificaat van een Aandeel, dat 
recht geeft op financiële rechten verbonden aan een Aandeel;

  Certificaathouder: de houder van een of meer Certificaten;
  Jaar: het boekjaar van de Vennootschap;
  Prioriteit: De vergadering van houders van Prioriteitsaandelen;
  Prioriteitsaandelen: Prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap met speciale bevoegdheden, zoals de bevoegdheid 

tot het uitbrengen van een bindende voordracht in verband met de benoeming van de Directie van de Vennootschap;
  Prioriteitsaandeelhouders: Houders van Prioriteitsaandelen;
  Prospectus: het prospectus van de Vennootschap dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld in het kader van de aanbieding van 

Aandelen als bedoeld in de Wft, zoals dit op enig moment luidt;
  Performance fee: de jaarlijkse prestatie gerelateerde vergoeding van de Directie, zoals vastgesteld in overeenstemming met de 

bepalingen van artikel 7;
  Statuten: de statuten van de Vennootschap, zoals deze op enig moment luiden;
2.   Voor zover niet iets anders ondubbelzinnig blijkt, zijn verwijzingen in deze overeenkomst verwijzingen naar de artikelen van en 

de bijlagen bij deze overeenkomst.
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Directie

Artikel 2
1.  De Directie zal bij het uitoefenen van haar taken als beheerder van de Vennootschap handelen met inachtneming van:
 a.  het belang van de Vennootschap
 b.  het belang van de Certificaathouders;
 c.  de bepalingen in het Prospectus;
 d.  de bepalingen in de Statuten;
 e.  het Budget; en
 f.  overige wettelijke voorschriften en/of overheidsbeperkingen.
2.  De bestuurders van de Directie dienen voldoende ter zake kundig, ervaren en gekwalificeerd te zijn voor het voeren van het 

beheer van de Vennootschap.
3.   De Directie mag derden inschakelen, indien: 
 a.   de Directie verantwoordelijk zal zijn voor verrichtingen van door haar ingeschakelde derden alsof zij zelf de 

werkzaamheden had verricht; en 
 b.  de Directie toezicht zal blijven uitoefenen op de door de (door haar ingeschakelde) derde verrichte werkzaamheden.
4.  Kosten zullen worden betaald overeenkomstig het daaromtrent in het Prospectus bepaalde.

Bevoegdheden Directie

Artikel 3
1.  De Directie mag transacties of verplichtingen aangaan voor rekening van de Vennootschap waarbij de Directie direct of 

indirect een tegenstrijdig belang heeft. Een dergelijke transactie mag echter niet tot resultaat hebben dat (I) de transactie op 
minder voordelige voorwaarden voor de Vennootschap zal worden verricht en (II) extra kosten ten laste van de Vennootschap 
komen.

2.   De Directie is bevoegd (een deel van) haar taken door derden te doen uitvoeren. De Directie staat er in dat geval voor in, dat de 
kwaliteit van het uit te voeren beheer minimaal van het zelfde niveau is als wanneer zij het beheer zelf zou hebben uitgevoerd. 
De Directie blijft onder alle omstandigheden jegens de Vennootschap volledig verantwoordelijk voor de uit te voeren 
werkzaamheden.

Beheer

Artikel 4
  De Directie zal het financieel, administratief, commercieel en technisch beheer van de Vennootschap verzorgen, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot: het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten, het administreren en invorderen van 
huurpenningen, het verrichten van betalingen, het slui ten van verzekeringen alsmede het beschikken over het vastgoed en 
de aan de vastgoed gerelateerde beleggingen, waaronder in dit verband wordt begrepen: het kopen, verkopen, vervreemden, 
verkrijgen, respectievelijk bezwaren ervan. De Directie is gerechtigd namens en voor rekening en risico van de Vennootschap 
te beleggen in andere vastgoedfondsen of het aangaan van obligatieleningen. Voorts is de Directie gerechtigd alle handelingen 
te verrichten die in de meest ruime zin van het woord dienstig zou kunnen zijn aan bovenstaande voorzover dit niet blijkt 
uit deze overeenkomst dan wel uit de statuten van de Vennootschap niet in- of expliciet behoort tot het takenpakket van de 
Directie. 

Budget

Artikel 5 
  De Directie zal voor aanvang van een nieuw Jaar voor het desbetreffende nieuwe Jaar een Budget opstellen, welk Budget onder 

meer de begrote huuropbrengsten en beheerkosten van de Vennootschap moet bevatten. Dit Budget zal ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Vennootschap.

Vrijwaring

Artikel 6
1.  De Vennootschap vrijwaart de Directie in haar hoedanigheid van beheerder van de Vennootschap tegen alle aanspraken van 

derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de Directie zelf in 
verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. De Directie heeft geen aanspraak op voormelde vrijwaring, indien en voorzover 
door de Nederlandse rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld dat het handelen of nalaten door haar 
kan worden gekenschetst als opzettelijk, ernstig verwijtbaar of bewust roekeloos, tenzij zulks onder de omstandigheden van het 
geval in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
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2. Lid 1 geldt slechts voorzover: 
 a   de Directie, wanneer zij door een derde buiten of in rechte is aangesproken, dat onverwijld schriftelijk bij aangetekende 

brief meedeelt aan de Vennootschap; 
 b   de Directie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap haar aansprakelijkheid jegens de derde 

niet erkent, niet afziet van verweer en terzake van de aanspraak geen schikking aangaat; en
 c.   de Directie het verweer tegen de aanspraak van de derde geheel overlaat aan de Vennootschap en alle medewerking 

verleent, het geven van volmachten daaronder begrepen, om dat verweer, voorzover nodig in naam van de Directie, te 
voeren.

Vergoeding

Artikel 7
1.  De Vennootschap zal aan de Directie de Beheervergoeding betalen. Deze Beheervergoeding bedraagt 0,1% per kwartaal van de 

activa zoals blijkt uit de geconsolideerde balans van de Vennooschap. Deze kosten worden per kwartaal betaald en verantwoord 
in de winst- en verliesrekening van de Vennootschap.

2.  Phanos Fund Management is gerechtigd tot een resultaatafhankelijke vergoeding indien het Rendement over het eigen 
vermogen meer dan 12,5% voor belasting bedraagt. Over het meerdere deelt Phanos Fund Management mee voor 25%. De 
Rendement over het eigen vermogen  wordt berekend op basis van de in het prospectus opgenomen richtlijnen. Bij de bepaling 
van de gerealiseerde winst worden herwaarderingen buiten beschouwing gelaten. De Performance fee kan nooit negatief 
zijn. De Performance fee is op factuur betaalbaar binnen veertien dagen na vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 
waarop de desbetreffende Performance fee betrekking heeft. De Performance fee zal worden uitgekeerd in contanten.

3.  De in artikel 7. vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en zullen met BTW worden gefactureerd. 

Facturering en betaling

Artikel 8
1.  De vergoedingen waarop de Directie uit hoofde van deze overeenkomst aanspraak heeft, zal per kwartaal vooraf aan de 

Vennootschap worden gefactureerd. En eventueel teveel of te weinig ontvangen Beheervergoeding zal worden verrekend met de 
betaling van de Beheervergoeding van het laatste kwartaal van het betreffende Jaar.

2.  Elke factuur moet deugdelijk zijn gespecificeerd.
3.  De Vennootschap zal elke factuur binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op de door de 

Directie laatstelijk, tijdig voor de betaling, schriftelijk aan de Vennootschap meegedeelde bankrekening in Nederland.
4.  Elke betaling moet uiterlijk per valuta van de vervaldag zijn bijgeschreven op de rekening waarop de betaling moet worden 

gedaan. Indien de vervaldag niet een werkdag is, moet de betaling uiterlijk op de eerstvolgende werkdag op de rekening zijn 
bijgeschreven.

Duur en beëindiging

Artikel 9
1.  Deze overeenkomst is gesloten voor de duur van de Vennootschap en de daaronder begrepen duur van de eventuele vereffening 

van het vermogen van de Vennootschap na haar ontbinding.
2.  Deze overeenkomst kan tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand worden opgezegd door de 

Directie indien en voor zover (I) de Vennootschap op ernstige wijze tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit 
hoofde van deze overeenkomst en zij, na hierop te zijn gewezen door de Directie, niet binnen drie (3) maanden na ontvangst 
van een schriftelijke mededeling hiervan door de Directie de verplichtingen alsnog nakomt of (II) het voor de Directie op basis 
van wet- en regelgeving ongeoorloofd wordt om aan haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen.

3.  Deze overeenkomst kan door de Vennootschap slechts voortijdig worden opgezegd indien de Directie op ernstige wijze 
tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en, na hierop te zijn gewezen door de 
Vennootschap, niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van een schriftelijke mededeling hiervan door de Vennootschap de 
verplichtingen alsnog nakomt.

4.  Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de Directie aftreden als bestuurder van de Vennootschap.
5.  Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen indien en zodra de Directie of de Vennootschap failliet wordt verklaard of 

surséance van betaling aanvraagt of het vrije beheer over haar vermogen verliest.

als bestuurder van de Vennootschap, zal de Prioriteit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Statuten, een bindende 
voordracht opstellen en de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepen voor de aanstelling 
van een opvolger van de Directie als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat de Directie haar medewerking zal 
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verlenen bij het vinden van een geschikte opvolger.
7.  Bij beëindiging van deze overeenkomst, anders dan wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 9.2 is de Vennootschap 

aan de Directie een beëindigingvergoeding verschuldigd ter grootte van de in voorafgaande vijf jaren verschuldigde 
Directievergoeding. 

Directieaansprakelijkheid

Artikel 10
1.  De Directie is jegens de Vennootschap aansprakelijk voor door de Vennootschap geleden schade, voor zover deze schade het 

gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Directie.
2.  De door de Directie te vergoeden schade per opdracht is steeds beperkt tot een bedrag van EUR 50.000 of, indien de jaarlijkse 

vergoeding hoger is, tot een bedrag gelijk aan de vergoeding van de Directie met een maximum van EUR 500.000.

Non-exclusiviteit

Artikel 11
  De Directie behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van deze overeenkomst en daarna als bestuurder, beheerder 

of adviseur voor beleggingen in onroerende zaken en belangen in onroerende zaken op te treden voor anderen dan de 
Vennootschap.

Geen rechtsverwerking

Artikel 12
  Behalve voor zover deze overeenkomst anders bepaalt, komt elk recht dat een partij aan deze overeenkomst ontleent, haar toe 

onverminderd alle andere rechten en vorderingen uit deze overeenkomst en alle rechten en vorderingen uit de wet. Geen enkel 
recht van een partij uit deze overeenkomst of de wet wordt aangetast door het achterwege blijven van een beroep op dat recht 
of van een protest tegen een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de andere partij.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 13
  De Directie en de Vennootschap zijn gezamenlijk bevoegd om met goedkeuring van de Prioriteit en, indien en voor zover deze 

is ingesteld, de Raad van Commissarissen deze overeenkomst te wijzigen.

Afstand van recht op ontbinding

Artikel 14
Beide partijen doen hierbij nadrukkelijk afstand van hun recht de ontbinding van deze overeenkomst te vorderen en op enigerlei 
wijze deze overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Artikel 15
Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst 
ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter in Utrecht. 

Ten bewijze waarvan: Deze overeenkomst in tweevoud overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

Phanos REIT NV   Phanos Fund Management BV

 
Door:   Door:  

Datum:   Datum:  
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Bijlage 6 Assurance rapport 

Bijlage 6 Assurance rapport 

Aan: de directie van Phanos Fund Management B.V. 
zijnde de beheerder van Phanos REIT NV 

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 van Phanos REIT NV uitgevoerd. In dit kader 
hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 25 september 2009 van Phanos REIT NV te Houten ten minste de ingevolge 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 verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast. De 
verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:  

De beheerder van Phanos REIT NV 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 additionele 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 artikel 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.

Utrecht, 25 september 2009, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

 
Origineel getekend door P. Tieleman RA
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Bijlage 7 Registratiedocument Beheerder

Bijlage 7 Registratiedocument Beheerder
Dit document is het registratiedocument van Phanos Fund Management BV (hierna: de “Beheerder”) als beheerder van 
beleggingsinstellingen zoals bedoeld in art. 4:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”). In dit document zijn de 
gegevens opgenomen zoals vereist in bijlage D Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (“BGFo”). 

I. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER 

De Beheerder treedt op als bestuurder en beheerder van beleggingsinstellingen, waaronder beleggingsinstellingen waarvoor geen 
vergunning als bedoeld in art. 2:65 Wft vereist is en andere instellingen. De (voorgenomen) activiteiten bestaan uit het beheren, 
alsmede het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle diensten welke daarmee verband houden 
of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin. De soorten beleggingsinstellingen die de Beheerder beheert 

II. GEGEVENS OVER DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERDER 

Het De directie van de Beheerder wordt gevormd door Phanos Financial Services BV, waarvan de directie bestaat uit de heren 
H. Ensing en R. Oostendorp. Het (dagelijks) beleid van de Beheerder wordt derhalve door voornoemde personen uitgeoefend.
Deze personen oefenen naast hun functie als indirect directielid van de Beheerder de volgende activiteiten uit die verband houden 
met de Beheerder en/of de door haar beheerde beleggingsinstelling(en):
H. Ensing: CEO van Phanos Real Estate Group en mede-bestuurder van de dochtervennootschappen die tot de Phanos NV 
behoren. Houder van prioriteitsaandelen van de Vennootschap.
R. Oostendorp: directeur van de Placing Agent AFS Capital Markets BV.

Buiten de Beheerder, de door hem beheerde beleggingsinstellingen en de Bewaarder oefenen de personen, die hierboven 
genoemd zijn, geen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder, de door hem beheerde 
beleggingsinstellingen en de Bewaarder.

Raad van Commissarissen

De Beheerder heeft geen Raad van Commissarissen ingesteld.

III. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER 

Oprichting

Phanos Fund Management BV is voor onbepaalde tijd opgericht op 28 januari 2009. 

Rechtsvorm Beheerder

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Statutaire zetel, adres

De Beheerder is statutair gevestigd te Houten.
Het kantooradres van de Beheerder is:
Heemsteedseweg 26
3992LS Houten
T: +31 30 606 06 06 
F: +31 30 606 06 54 
I: www.phanosfundmanagement.nl
E: informatie@phanos.nl

Handelsregister

De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Midden-Nederland onder nummer 
30253211.

Beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de beheerder

Het bestuur van de Beheerder wordt gevormd door de besloten vennootschap Phanos Financial Services BV. Laatstgenoemde 
vennootschap houdt 100% van de aandelen in de Beheerder. 
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IV. FINANCIELE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER 

Eigen vermogen Beheerder

Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt tenminste  125.000,=. Een accountantsverklaring met betrekking tot het eigen 
vermogen is opgenomen als bijlage bij dit registratiedocument.

Accountantsverklaring

De verklaring van de accountant dat de jaarrekening van de Beheerder en de Bewaarder is onderzocht, zal worden geplaatst op de 
website van de Beheerder, www.phanosfundmanagement.nl.

V. GEGEVENS OVER DE INFORMATIEVERSTREKKING

Wijze waarop de beheerder periodiek informatie verschaft

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt van elk fonds de jaarrekening, bestaande uit een balans per 
31 december en een winst- en verliesrekening met een toelichting, alsmede een jaarverslag opgemaakt en toegezonden aan het 
(e-mail) adres van iedere deelnemer in het betreffende fonds.
Alvorens de jaarrekening wordt toegezonden aan iedere deelnemer, is deze gecontroleerd door een registeraccountant. De 
jaarrekening wordt vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de vergadering van vennoten/participanten. 
De oproeping voor de vergadering van vennoten/participanten geschiedt door de Beheerder ten minste veertien dagen voor de 
aanvang van die vergadering op het adres van iedere deelnemer. De oproeping voor de vergadering van vennoten/participanten 
wordt tevens op de website van de Beheerder geplaatst.
Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder van elk fonds de halfjaarcijfers op, welke 
aan het adres van iedere deelnemer worden toegezonden. 

Op de website van de Beheerder (www.phanosfundmanagement.nl) zal in ieder geval de volgende informatie vermeld zijn (en 
daarvan kan eveneens een kosteloos afschrift van worden gekregen):
Het prospectus met de voorwaarden van de door hem beheerde fondsen, waaronder de overeenkomsten van bewaring en beheer; 

accountantsverklaringen;

Voorts zendt de Beheerder aan het adres van iedere deelnemer in een door hem beheerd fonds:

een toelichting hierop;

betaalbaarstelling.
Deze informatie wordt eveneens gepubliceerd op de website van de Beheerder.
Alle aan de deelnemers in een fonds toegezonden stukken liggen eveneens ter inzage ten kantore van de Beheerder.
De Beheerder verstrekt desgevraagd aan een ieder de intrinsieke waarde van de rechten van
deelneming van een door hem beheerd fonds.

Opmaak jaarrekening en halfjaarcijfers Beheerder

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar sluit de Beheerder zijn jaarrekening af. Het boekjaar van de Beheerder is 
gelijk aan het kalenderjaar.
De halfjaarcijfers van de Beheerder worden binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar afgesloten.
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VI. GEGEVENS BETREFFENDE VERVANGING VAN DE BEHEERDER.

In de directieovereenkomst tussen de Vennootschap en de Beheerder is het volgende bepaald ten aanzien van de vervanging van de 
Beheerder:

als bestuurder van de Vennootschap, zal de Prioriteit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Statuten, een bindende 
voordracht opstellen en de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bijeenroepen voor de aanstelling 
van een opvolger van de Directie als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat de Directie haar medewerking zal 
verlenen bij het vinden van een geschikte opvolger.”

Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning

Als de Beheerder de AFM verzoekt de vergunning in te trekken zal hiervan mededeling gedaan worden in een advertentie in 
een landelijk verspreid Nederlands dagblad, danwel aan het (e-mail) adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de 
Beheerder.
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Bijlage 8 Vergunning volgens Art. 2:65 WFT 
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Bijlage 9 Uitgebreid Structuuroverzichten 

Bijlage 9 Uitgebreid Structuuroverzichten 

Phanos REIT NV

Phanos Fund I Phanos Fund II

Phanos Real 

Estate Group NV

Aandeelhoudersstructuur Phanos Reit NV en 

Phanos Fund I en II voor uitgifte

Phanos NV
Stichting

Administratie-

kantoor Phanos REIT

Phanos Fund 

Management BV

Phanos Financial 

Services BV

AFS Capital 

Markets BV

Familie 

Ensing

Prioriteits-

aandelen

Gewone

aandelen

Hans Ensing

Certificaten100%

98,9 % 

1,1 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % (indirect)

100 %

* de uiteindelijke aandeelhouder van Phanos NV is de familie Ensing

Phanos REIT NV

Phanos Fund I Phanos Fund II

max. 

25%

max.

25%

Familie 

Ensing

Phanos Real 

Estate Group NV

Institutionele 

Beleggers

Aandeelhoudersstructuur Phanos Reit NV en 

Phanos Fund I en II na uitgifte

Phanos Fund 

Management BV

Phanos Financial 

Services BV

AFS Capital 

Markets BV

Certificaat-

houders

Stichting 

Administratie-

kantoor Phanos REIT

Certificaten

Gewone

aandelen

Phanos NV

Prioriteits-

aandelen

min.

25%

min. 

25%

100%

min. 99% 100% 100%

100% (indirect)

100%0 - 75%
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Phanos REIT NV

Phanos Fund I Phanos Fund II

Phanos Real 

Estate Group NV

Structuur bestuur en contracten

Vastgoed management

voor Phanos REIT, 

Phanos Fund I en II 

Phanos Fund 

Management BV

Beheer en 

Directie

Phanos Financial 

Services BV

Bestuur / 

aandeelhouders

AFS Capital 

Markets BV

placing





Heemsteedseweg 26
3992 LS  Houten 

Postbus 453
3990 GG  Houten

T 31 (0)30 606 06 06

F 31 (0)30 606 06 54

E informatie@phanos.nl
 I www.phanos.nl


