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ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. (het Fonds) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid statutair en feitelijk gevestigd te Eindhoven en wordt geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel te Eindhoven. Momenteel is het Fonds nog in oprichting. De concept statuten zijn opgenomen 

in de Bijlagen. Bij oprichting bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal van het Fonds ! 18.000,-. Het Fonds 

heeft volgens haar statuten onder andere ten doel het uitgeven van Obligaties, alsmede het deelnemen 

in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere 

ondernemingen. 

Deelname aan het Fonds is mogelijk door het nemen van Obligaties die worden toegekend door het 

Fonds. Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen maximale fondsomvang. Wel wordt 

per Investeringsobject een aparte Obligatielening uitgegeven welke wel beperkt is in omvang en looptijd. 

De Directie kan de omvang van het Fonds beperken indien om redenen van beheersbaarheid besloten 

wordt een nieuw fonds te starten. 

Het maatschappelijk kapitaal van het Fonds bedraagt bij oprichting ! 90.000,- en is verdeeld in 90.000 

gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van ! 1,-. Alle aandelen worden gehouden door 

ECC Investement Management B.V. Deze vennootschap wordt hierna beschreven. 

De directie wordt gevoerd door ECC Investment Management B.V. waarvan de directie bestaat uit:

 - de heer T. Kwant,

 - mevrouw E. Heymans,

De statuten van het Fonds en van de Beheerder alsmede de relevante overeenkomsten zijn opgenomen 

in de bijlagen bij het Prospectus.

De financiële positie van het Fonds bij oprichting bedraagt het gestort kapitaal. Via de website             

(www.eccinvest.com) zal nadere informatie worden verschaft door publicatie van de jaarverslagen en 

halfjaarberichten.

Per datum van het Prospectus heeft het Fonds nog geen rechtshandelingen verricht. Het Fonds betreft een 

nieuwe vennootschap welke nog in oprichting is. Eventuele rechtshandelingen in de voorperiode zullen 

door de Beheerder worden beschreven in een bekrachtigingakte. 

Het Fonds is een uitgevende instelling in de zin van de Wft. Dit Prospectus is opgesteld conform de 

wettelijke vereisten van artikel 5:2 Wft, het Prospectus is niet getoetst door de AFM omdat er Obligaties 

worden uitgegeven van ten minste ! 50.000,-. 

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2010. 

Binnen vier maanden na het einde van een boekjaar zal een algemene vergadering van aandeelhouders 

plaatsvinden waarin onder andere de jaarrekening zal worden vastgesteld en het jaarverslag aan de 

aandeelhoudersvergadering zal worden overgelegd.

Bij oprichting van het Fonds worden alle aandelen geplaatst bij de oprichter: ECC Investment Management 

B.V. waarvan alle aandelen gehouden worden door ECC Invest Holding B.V. beiden gevestigd te 

Eindhoven. Het Fonds is de Uitgevende Instelling van de Obligaties en kent de Obligaties toe aan de 

Obligatiehouders. Van de uitgegeven Obligaties wordt een apart register op naam bijgehouden.
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Deze vennootschap is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

voor Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32135944. De vennootschap geeft 40 gewone 

aandelen uit aan investeerders waarvan er 34 door het Fonds gekocht worden van ECC 

Investment Management B.V. Overige aandelen (prioriteit- en preferente aandelen) worden 

gehouden door ECC Investment Management B.V. De zeggenschap berust derhalve bij ECC 

Investment Management B.V. terwijl de resultaten worden uitgekeerd aan de houders van de 

gewone aandelen.
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Dit betreft de projectontwikkeling vennootschap. Tevens heeft ECC Chiang Mai Project Ltd. 

de bouwgrond en de te realiseren opstallen in eigendom. De vennootschap is opgericht op 18 

januari 2008 en gevestigd to Chiang Mai in Thailand. Het aandelenkapitaal bestaat uit 25.500 

aandelen, verdeeld over gewone en preferente aandelen. 12.495 gewone aandelen zijn in handen 
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