
F OND S A N A L I S T E N

Koetshuis Landgoed  ‘t Stort 
Amersfoortseweg 7

Postbus 194
3950 AD  Maarn

T 0343 455 686
F 0343 840 042

info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl

BEURSWAAGE

!"#$%&''("
1 

 

 Analyse ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. 
 

 

Aanbieder 
  

  

ECC Investment Management B.V. is al enkele jaren actief met het beheren van beleggingsvennootschappen speciaal voor de 
projectontwikkeling van winkelcentra. Dit betroffen met name private placements via een direct belang in de structuur. ECC Southeast 
Asia Retail Bonds B.V. is het eerste fonds dat deze aanbieder opzet met als doel particuliere investeerders mee te laten investeren in het 
te ontwikkelen winkelcentrum te Chiang Mai in Thailand. De aanbieder is onderdeel van ECCIP Holding B.V. te Eindhoven. Binnen deze 
groep zijn de laatste jaren een aantal winkelcentra met succes ontwikkeld in met name een aantal Oost-Europese landen. Recent is 
gekozen tevens in Zuidoost Azië actief te worden met projecten in Thailand en Vietnam. De projecten worden ontwikkeld conform het 
eigen “More than just shopping” concept onder het merk Promenada. Dit wil zeggen dat winkelen, ontspanning en eten en drinken 
allemaal onder één dak wordt gerealiseerd. Het doel is om de doelgroep, gezinnen, een hele dag onder één dak te kunnen vermaken. 
De reeds gerealiseerde winkelcentra, waarvan de grootste en belangrijkste te Warschau in Polen staat, hebben een uitstekende 
bezettingsgraad en een goed rendement. Vanwege de expansie van de groep wordt nu via een fondsstructuur meer extern vermogen 
aangetrokken in de vorm van obligaties. De directie van ECC Investment Management B.V. wordt gevoerd door de heer T. Kwant en 
mevrouw E. Heymans. De heer Kwant is na zijn studie Commerciële Economie aan de HEAO te Groningen het bedrijfsleven ingegaan. 
Na diverse functies op directieniveau is hij onder andere actief geweest bij Cantorclin, een landelijke organisatie op het gebied van 
facility management, voordat hij vanaf 2004 voor de ECC groep werkzaam is. Binnen ECC is de heer Kwant verantwoordelijk voor het 
algemeen management, internationale ontwikkelingen en het management van grote en complexe vastgoedontwikkelingen. Sinds 
2008 woont hij in Bangkok, Thailand. Mevrouw Heymans heeft Management, Economie en Recht gestudeerd op HBO niveau en had 
onroerend goed als specialisatie. Na functies bij Rabobank Nederland en ING (beheer en administraties van vastgoedportefeuilles) is zij 
sinds 2006 actief voor ECC. Momenteel is zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur op de hoofdvestiging te Eindhoven.  
Omdat het fonds obligaties uitschrijft van ! 75.000, - per stuk staat het fonds niet onder toezicht van de AFM en is geen 
prospectustoetsing vereist. Het fonds valt onder de vrijstellingsregeling van de Wft. De aanbieder is niet aangesloten bij een 
beroepsorganisatie. 

  

 

Aandachtspunten 
  

  

+ uitstekend rendement 
+ ervaring met bijzondere projecten conform Promenada 

concept 
+ lage initiële fondskosten en jaarlijkse kosten 
+ korte looptijd  

  

 

  

- aflossing alleen mogelijk uit verkoop of herfinanciering 
nog te realiseren project 

- beperkte zekerheden 
- hoge liquiditeitsreserve 

  

   
Structuur 
                  
Het fonds is een besloten vennootschap waarvan alle aandelen 
in handen zijn van de beheerder, ECC Investment Management 
B.V. Deze vennootschap bestaat al langer binnen de groep en 
voert het management over diverse groepsvennootschappen, 
waaronder dat over een vergelijkbaar project in Vietnam. De 
aandelen van de beheerder worden gehouden door ECC Invest 
Holding B.V. met ECC IP Holding B.V. als aandeelhouder. Het 
fonds neemt een belang van 85% door koop van 34 aandelen 
van de 40 aandelen in Promenada CNX Invest B.V. De overige 16 

aandelen worden gehouden door privé investeerders. 
Promenada CNX Invest B.V investeert voor 10% in het 
aandelenkapitaal en verstrekt leningen aan ECC Chiang Mai 
Project I Ltd. In deze laatste vennootschap zit de grond te Chiang 
Mai in Thailand en zij zal de projectontwikkeling realiseren. De 
overige aandelen zijn in handen van ECC groep en van een lokale 
partij in verband met Thaise regelgeving. 
Het fonds geeft 48 obligaties van ! 75.000, - uit aan de beleggers. 
De rechten van de obligatiehouders zijn beperkt. Tevens delen 
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de obligatiehouders niet mee in de eventuele winst van het 
project, aflossing van de obligaties is immers tegen 100%. De 
Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Fund houdt 
namens de obligatiehouders toezicht op het management van 
het fonds. De looptijd van de obligatie lening is kort met drie 
jaren. Het fonds heeft als doelstelling om vanuit deze 
vennootschap meerdere emissies te plaatsen en 
obligatieleningen uit te schrijven.  
Voor particuliere beleggers is sprake van een Box 3 belegging 
zodat alleen de waarde van de belegging in de belastingheffing 
wordt betrokken. Effectief wordt deze tegen 1,2% per jaar belast 
terwijl de werkelijke inkomsten uit de belegging niet in de 
belastingheffing worden betrokken. 
 
Afbeelding 1 Structuuroverzicht 
 

 
 

Het beleggingsobject 
 
In feite koopt het fonds 85% van de aandelen voor ! 2.594.200, - 
(34 aandelen van de 40) in Promenada CNX Invest B.V. Deze 
vennootschap verstrekt een lening aan en neemt aandelen in 
ECC Chiang Mai Project I Ltd. Deze Thaise vennootschap 
realiseert de projectontwikkeling op 72.800 m2 grond welke 
reeds in eigendom is. Het winkelcentrum zelf omvat 76.500m2 
aan winkels, entertainment, restaurants en algemene 
voorzieningen. Daarbij kan gedacht worden aan banken, fitness 
et cetera. Alles onder één dak met een totaal investeringsvolume 
van ! 47.800.000, -. Uitgegaan wordt van een 100% 

bezettingsgraad binnen een jaar na oplevering van met name 
internationale ketens en topmerken en enkele lokale 
ondernemers. Chiang Mai is de tweede stad van Thailand met 
een direct verzorgingsgebied van het winkelcentrum van 4,5 
miljoen mensen. De locatie is aan een doorgaande weg van het 
centrum naar het vliegveld op 10 minuten afstand van beiden. 
Het “More than just shopping” concept is door ECC zelf 
ontwikkeld . De bezoekers, zijnde hele gezinnen in plaats van de 
individuele consument die uiteraard ook welkom is, kunnen een 
hele dag winkelen en ontspannen, in een hoogwaardige 
omgeving met mogelijkheden voor eten en drinken en 
entertainment en een mix van luxe en gewone winkels. Daarbij 
wordt tevens gebruik gemaakt van een eigen marketing concept. 
De retail markt in de regio Chiang Mai wordt beheerst door 
enkele andere grote winkelcentra. Deze kennen een bezetting 
van 90% - 95% waarbij de groei van de bevolking nog sterk 
toeneemt en nog geen vergelijkbaar concept bestaat. Omdat 
sprake is van een sterke economische groei in de regio en een 
toenemende (binnenlandse) toeristenindustrie neemt de 
welvaart toe en is gebrek aan luxe winkels en entertainment 
faciliteiten. 
 

Fondsinvestering en financiering 
 
De totale omvang van de obligatielening bedraagt ! 3.600.000, -. 
Vanuit het fonds gezien wordt dit volledig met vreemd 
vermogen door de obligatiehouders gefinancierd. Het fonds kan 
via nieuwe emissies additioneel vreemd vermogen aantrekken 
voor nieuwe investeringen. Opvallend is dat de initiële 
fondskosten met slechts ! 85.000, - (2,3%) zeer laag zijn. Veelal is 
6% - 8% gebruikelijk. Met name de structureringskosten met 
0,7% zijn erg laag. De reden hiervoor is dat het deze aanbieder 
gaat om de realisatie van de projectontwikkeling en niet om alle 
fondskosten te dekken. Anderzijds wordt een zeer hoge 
liquiditeitsreserve aangehouden. Dit is noodzakelijk om de eerste 
twee jaren voldoende middelen te hebben om uitkeringen te 
kunnen voldoen. De aanbieder stelt desgevraagd dat deze 
overbrugging noodzakelijk is om het rendement op het eigen 
vermogen vanaf jaar drie te realiseren en dat dit inherent is aan 
investeren in een projectontwikkeling. Van het fondsvermogen 
uiteindelijk wordt ! 2.594.200, - geïnvesteerd in aandelen van 
Promenada CNX Invest B.V. 
 

Rendement 
 
Het fonds kent een korte looptijd van drie jaren en een aflossing 
tegen een koers van 100%. Het rendement voor de 
obligatiehouders zit dus puur in de couponrente van 12% per 
jaar, welke in termijnen per kwartaal wordt uitgekeerd. Dit is in 
vergelijking met andere fondsen een hoog rendement (7% - 9% 
is gebruikelijk) en dient ter compensatie voor een hoger risico 
dat onlosmakelijk verbonden is aan projectontwikkeling in het 
buitenland. Gelet echter op de cash flow berekeningen van het 
project zelf wordt een zeer aanzienlijk rendement gerealiseerd 
bij exploitatie en verkoop van het winkelcentrum te Chiang Mai, 
zodat een 12% rente gemiddeld over drie jaren geen probleem 
zal zijn. Dit ondanks het feit dat de eerste twee jaren met name 
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ten laste van de liquiditeitsreserve zal worden uitgekeerd. De 
realisatie van het rendement inclusief de aflossing is wel 
afhankelijk van herfinanciering of verkoop van het 
winkelcentrum Promenada Chiang Mai. 
 

Kosten en vergoedingen 
 
Naast de lage initiële fondskosten (zie hiervoor) kent het fonds 
ook lage jaarlijkse kosten. Bij de initiële fondskosten zijn de 
oprichtingskosten en accountantskosten normaal maar wordt 
met name bespaard op structureringskosten en 
marketingkosten. Deze kosten liggen in werkelijkheid 
waarschijnlijk veel hoger maar de aanbieder berekend alleen 
directe kosten van derden door en houdt geen rekening met 
eigen kosten die dus door beheerder worden betaald. De 
jaarlijkse kosten bedragen slechts een vast bedrag van ! 10.000, - 
voor beheerder en ! 10.000, - voor administratie en jaarrekening 
controle. De Total Expense Ratio (TER) berekening komt daarmee 
uit op een gunstige 1,34% hetgeen nog een te negatief beeld 
geeft omdat de looptijd van het fonds veel korter is dan de 10 
jaar die geldt voor deze berekening.  

 
Risico’s en zekerheden 
 
Bij projectontwikkeling, vooral in het buitenland, zit het risico 
met name in vertraging van de oplevering door problemen met 
vergunningen, financieringen of technische tegenslagen. Dat 
hoeft nog niet direct een gevolg te hebben voor de waarde of 
het rendement. Het kan wel als gevolg hebben dat de 
obligatielening later wordt terugbetaald dan verwacht. Een deel 
van deze ontwikkelrisico’s is echter beperkt omdat ECC ervaring 
heeft met de ontwikkeling van dergelijke grote winkelcentra en 
alle benodigde  vergunningen volgens informatie van de 
aanbieder reeds beschikbaar zijn. 
Omdat het resultaat in Thailand zal worden gerealiseerd in lokale 
valuta en de lening wordt verstrekt in euro’s is sprake van een 
koersrisico op het niveau van Promenada CNX Invest B.V. Dit kan 
het rendement op het niveau van deze vennootschap, en 

daarmee de rente en aflossingsbetalingen aan het fonds, onder 
druk zetten. 
De eerste twee jaar zal nog geen rendement gemaakt worden op 
het niveau van de projectontwikkeling vennootschap. Het te 
realiseren resultaat of voldoende middelen voor de aflossing uit 
een herfinanciering kunnen slechts na oplevering gerealiseerd 
worden. Om toch de eerste jaren rendement uit te kunnen keren 
wordt een hoge liquiditeitsreserve aangehouden. Het risico 
bestaat dat de omvang daarvan door bijvoorbeeld vertraging bij 
de realisatie niet voldoende zal zijn. Om risico van waardeverlies 
te beperken zal Promenada CNX Invest B.V. een recht van tweede 
hypotheek verkrijgen op de grond en opstallen van ECC Chiang 
Mai Project I Ltd. Deze wordt gevestigd naar Thais recht en 
uitoefening kan alleen door de hypotheeknemer. De zekerheid 
van dit recht zal weliswaar contractueel worden overgedragen 
aan het fonds en de bewaarder maar de medewerking van 
Promenada CNX Invest B.V. voor de uitoefening zal nodig blijven. 
Als aanvullende zekerheid zal eveneens contractueel worden 
geregeld dat geen winsten mogen worden uitgekeerd door 
Promenada CNX Invest B.V. zolang niet aan de verplichtingen 
jegens het fonds is voldaan. 
  

Overige opmerkingen 
 
Binnen ECC is een deskundige Raad van Commissarissen actief 
bestaande uit de oprichter van de groep, de heer D. Heymans en 
de heer en H. Hillen. Het bestuur van de Stichting Bewaarder is 
een professionele partij welke onafhankelijk is van de aanbieder. 
Omdat het fonds meerdere emissies mag gaan plaatsen kent het 
prospectus algemene informatie welke van toepassing is op het 
fonds zelf en informatie over Emissie I welke ziet op Chiang Mai. 
Bij het lezen moet men wel dit onderscheid blijven maken.  Het 
prospectus is niet voorzien van een accountantsverklaring. 
Desgevraagd geeft de aanbieder aan dat de doorlooptijd van 
een controle tot te veel vertraging zou leiden, ,  en een aantal 
grote obligatiehouders reeds aan hun stortingsverplichtingen 
wilden voldoen. Naar de mening van de aanbieder voldoet het 
prospectus aan de eisen en is het voornemens het prospectus 
voor  de tweede emissie te voorzien van een 
accountantsverklaring.  

 
De analyse van de eerste emissie van het ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. is in opdracht geschreven voor ECC Investment Management B.V. 
 
copyright © Beurswaage 18 augustus 2010 
 
Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten.  
 
De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in de obligatielening. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. 
 
Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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