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Onze visie 
Geachte investeerder, 

Er zijn nu steeds meer tekenen die er op duiden dat de economische situatie in de provincie Alberta definitief herstellende is. Ofschoon de 
recessie van 2009 in vergelijking met andere landen in Canada nog relatief mild was, heb ik steeds het gevoel gehad dat het Alberta was die 
Canada uit de financiële uitdagingen waarmee onze economie geconfronteerd was zou halen. Want met onze natuurlijke bronnen, in het 
bijzonder onze olie en de niet aflatende vraag naar olie, kan Alberta weer de levendige economie en groei beleven die zij de laatste tien jaar 
heeft meegemaakt. Zoals verscheidene berichten onlangs hebben bevestigd gaat het steeds beter in het gebied in en nabij Edmonton en het 
industriële centrum van Alberta waar wij ons perceel hebben. Momenteel is het leegstandscijfer hier in het noordoostelijk deel van Edmonton 
0%.   

In juni 2010 heeft de stad Edmonton voor de gemeenteraad de laatste van een reeks presentaties gehouden over het regionale structuurplan 
(Area Structure Plan, of ASP). Het plan is hierbij aangenomen. In onze opinie neemt dit feit een groot deel van het speculatieve karakter weg 
bij deze investering. We weten nu dat de herbestemming van onze gronden tevens een feit zal worden.  

De stad heeft deze herbestemming prioriteit gegeven, en dit zal voor u als participant een grote waardevermeerdering opleveren.  

De feiten zijn simpel: Colliers International heeft een taxatie uitgevoerd; de waarde van het perceel voor herbestemming was geschat op CAD 
18,4 miljoen, maar na herbestemming op CAD 45,3 miljoen. Persoonlijk heb ik ongeveer CAD 13 miljoen geïnvesteerd in het perceel, wat 
achtergesteld is op uw investering via de CV. 

Ik hoop dat u ook besluit om met ons aan deze investeringskans deel te nemen.   

Hoogachtend,  

Croft Axsen, CEO Northern Premier investments 

Uw kansen 

Edmonton is met 752.412 inwoners (in 2008) de op één na grootste 
stad van Alberta, en met 1.081.300 inwoners in de stadsomgeving de 
vijfde stad van Canada.  

Er zijn in en nabij de stad Edmonton diverse industrieën gevestigd: 
een geïntegreerd petrochemisch complex voor upgrading en 
raffineren, en de grootste petrochemische sector van het land. Het 
gebied staat bekend als het industriële centrum van Alberta. Deze 
industrie biedt werk aan ruim 7.700 werknemers en twee van de 
grootste petrochemische fabrieken zijn daar gevestigd. De chemische 
industrie produceert met petrochemicaliën, kunstmest, anorganische, 
speciale en fijn‐chemicaliën ieder jaar voor $10,7 miljard en 
ëxporteert voor $6,2 miljard. De productiecapaciteit voor ethyleen, 
polyethyleen, ethyleenglycol en lineaire olefines is sterk opgevoerd. 
De toegang tot rijke aardolieopslag en het vooruitzicht op nog grotere 
voorraden wanneer de oliezandreserves geraffineerd worden tot 
petroleumproducten plaatsen het gebied op een van de hoogste in de 
wereldranglijst van grootste en meest concurrerende gebieden met 
chemische productie.  

Het perceel ligt binnen de stadsgrens van Edmonton en dicht bij de 
raffinaderijclustering dat bekend staat als de ‘Upgrader Alley’ en wat 
door het stadsbestuur nu is goedgekeurd voor herbestemming.  

De stad Edmonton heeft voor deze regio een industrieel en logistiek 
productiegebied voor ogen wat werk zal bieden aan 150.000 mensen. 

Belangrijk is het ook te weten dat het initiatief voor herbestemming 
van dit gebied door het stadsbestuur en de provincie is genomen, en 
niet door een projectontwikkelaar. 

De afronding van de herbestemming van agrarisch naar licht 
industrieel gebied is gepland vóór het eind van dit jaar. Northern 
Premier Investments heeft in totaal 526 acres van dit land 
aangekocht, dat is ruim 212 ha. Het gebied is gedeeltelijk ontsloten, 
heeft toegang tot de rijksweg en ligt nabij water‐ en 
rioolaansluitingen. Wij verwachten dat onze eigendommen als eerste 
worden herbestemd en als eerste beschikbaar zijn voor 
projectontwikkelaars in het Horse Hills gebied. 

Het is inderdaad een uitzonderlijke kans om te kunnen investeren in 
een grondbezit dat reeds is goedgekeurd voor een herbestemming.  

Canada en de gevolgen van de recessie van 2009 

De Bank of Canada heeft verklaard dat het land in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie was beland. De bank deed die 
uitspraak in de aprileditie van het Monetary Policy Report dat de 
huidige economische en financiële trends onder de loep neemt in 
het kader van de Canadese strategie voor inflatiecontrole.  

Op 23 juli 2009 verklaarde de Bank of Canada in haar 
kwartaalrapport over het monetaire beleid: 

“De recessie loopt ten einde omdat men verwacht dat verbeterde 
kredietmarkten en groter consumentenvertrouwen in dit kwartaal 
een positieve groei geven. 

Men voorziet een economische groei van 1,3% voor het huidige 
kwartaal tot 30 september 2009, gevolgd door een gezonde stijging 
van 3% in de laatste drie maanden van 2009”. 

De recessie in Canada ‐ de diepste na de Tweede Wereldoorlog – 
heeft drie kwart jaar geduurd.  

Inmiddels is bekent dat Canada zich als eerste in de G8 landen aan 
de recessie heeft onttrokken. De economische groei van de 
provincie Alberta was zelfs 6,1% in het eerste kwartaal van 2010. De 
groei verder in het jaar lag gemiddeld op 3,6%. Dat is meer dan 
verwacht werd door Bay Street, het Canadese Damrak, en twee 
maal zoveel als de verwachte groei in de Verenigde Staten die de 
belangrijkste handelspartner van Canada is.  

Alberta en het herstel 

De werkeloosheidscijfers zullen naar verwachting in 2013 dalen 
naar 4,6%. Sterkere export, toenemende zakelijke investeringen en 
consumentenbestedingen zullen de groei tijdens deze periode 
stimuleren.  

De economische groei wordt geraamd op gemiddeld 3.1% in de 
periode 2011‐2013 en verwacht wordt dat het herstel van totale 
zakelijke investeringen in 2011 zal inzetten.  

In de hoogtijdagen van 2004 tot 2006 stond de economische groei 
van Alberta gemiddeld op 5.4%.   



 

 

 

 

 
  
De oliezanden van Alberta  

Het economische effect van de oliezanden van Alberta op 
de economie van Canada is van groot belang. Van de tot 
nu toe bekende reserves zijn de oliezandlagen van 
Alberta de grootste ter wereld; zij bestrijken een gebied 
van 140.800 km² (driemaal zo groot als Nederland) en 
vertegenwoordigen na Saoedi‐Arabië ’s werelds grootste 
aardolievoorraad (de oliezanden inbegrepen) waarin 
175 miljard vaten olie in de noordelijke zandgebieden 
liggen. Momenteel worden er ongeveer 1,1 miljoen vaten 
olie per dag industrieel onttrokken; dit komt overeen met 
eenderde van de totale productie ruwe olie in de 
provincie, en men verwacht dat dit in 2015 gestegen zal 
zijn tot 2,7 miljoen vaten per dag. In 2009 heeft 
Alberta ongeveer 1,34 miljoen vaten ruwe olie per dag 
naar de Verenigde Staten geëxporteerd, dat is 13% van de 
import van ruwe olie, waarmee Alberta de grootste 
olieleverancier van de Verenigde Staten is. 

Met regelmaat maakt de Canadian Association of 
Petroleum Producers (CAPP) haar verwachtingen bekend 
over de productie van ruwe olie en vooruitzichten voor 
markten en pijpleidingen: “De productieverwachting voor 
2011 van de CAPP geeft aan dat er zelfs met de 
vertragingen vanwege de recente economische 
omstandigheden van 2009 groei is in de 
productieverwachting van oliezanden, ofschoon de 
snelheid van de ontwikkelingen iets is afgenomen,” zei 
Greg Stringham, vice‐voorzitter van CAPP Markets and Oil 
Sands.  

“Producenten verwachten een constante vraag naar 
zekerheid in de toelevering van ruwe olie naar de Noord‐
Amerikaanse energiemarkt.” De verwachting is dat bij 
gunstige omstandigheden de productie van oliezanden in 
2015 tot 2,2 miljoen vaten per dag zal stijgen, en bij 
minder gunstige omstandigheden tot 1,9 miljoen vaten.   

De totale geplande investeringen in de ontwikkeling van 
de oliezanden worden voor de komende tien jaar 
geraamd op CAD 100 tot 160 miljard. Statistisch gezien zal 
iedere dollar die met de oliezanden wordt gegenereerd 9 
dollar opleveren voor gerelateerde diensten; iedere baan 
die direct te maken heeft met de winning uit oliezanden 
brengt drie banen in andere industrieën met zich mee. 
Buitenlandse oliemaatschappijen, zoals de Koninklijke 
Shell, Petro‐China, de Franse Total S.A. en de Noorse Stat 
Oil hebben al belangrijke posities ingenomen in de 
oliezanden en hebben grootse plannen om die verder uit 
te breiden.  

Wilt u meer feiten weten over de 
oliezandontwikkelingen en de strenge milieuwetten 
waaraan deze moeten voldoen ? Ga dan naar 
www.capp.ca/oilsands  

  

Staat van dienst 

Sinds 1996 heeft de heer Croft Axsen, eigenaar en 
directeur van Northern Premier Investments Ltd., met 
succes vastgoedprojecten in commanditaire deelneming 
uitgevoerd. Hij is tevens directeur en eigenaar van Jencor 
Mortgage, een van de grootste onafhankelijke 
hypotheekmakelaardijen in West Canada.  

Enige hoogtepunten van vastgoedontwikkelingen die hij 
heeft gerealiseerd:  

Erlton Court 1996–1997  

Splitsing flatgebouw tot appartementen in Calgary, 
Alberta 

Aankoop van een flatgebouw met 30 units in de 
binnenstad van Calgary voor renovatiemogelijkheden en 
toekomstige vraag. Gekocht voor $1,2 miljoen, waarna 
$300.000 werd geïnvesteerd voor renovatie. Dit project 
werd voor $65.000 tot $82.000 per unit verkocht, en 
leverde een winst op van 30%‐64% per unit.  

Ocean Front Estate Homes 1999–2002  

Vastgoedontwikkeling in Kauai, Hawaii, United States 

Een splitsings‐ en ontwikkelproject van US$9,5 miljoen 
voor drie luxe villa’s met uitzicht over de Stille Zuidzee en 
de prachtige tropische Poipu Baai. Het project werd 
verkocht nà 11 september 2001 toen de wereld in een 
economische crisis belandde, maar er werd een winst 
behaald van US$3,5 miljoen voor de investeerders.    

Vakantieoord 2006–2007  

Waardevermeerderingkansen in Sylvan Lake, Alberta 

Aankoop van een onbebouwd perceel van 160 acre (ruim 
64 ha) met 600 meter uitzicht op een meer voor $8 
miljoen; acht maanden later doorverkocht voor $12,5 
miljoen. Na een kortstondig eigendom werd met dit 
project voor de deelnemers 56% rendement op het 
belegde investeringsvermogen gerealiseerd.   

Calgary 2006‐2007  

Ontwikkeling van herbestemmingen in Calgary, Alberta 

Twee percelen werden aangekocht in de wijk Hillhurst in 
Calgary. Na splitsing van de percelen werden er vier 
exclusieve woningen gebouwd en verkocht. De totale 
kosten voor de percelen, de splitsing en de bouw waren 
$3.650.000. De opbrengst uit verkoop was $4.951.000, 
waarmee een winst werd behaald van $1.301.000 voor 
de deelnemers.   

Bearspaw 2007 

Opwaarderingskansen voor percelen in Calgary, Alberta 

Aankoop in 2007 van 160 acres (ruim 64 ha) grond met 
zware grindafzetting nabij drie commerciële 
grindwinningen voor $7,25 miljoen. De grond werd najaar 
2008 voor $11,25 miljoen verkocht waarmee voor de 
deelnemers in korte tijd 57% rendement op het 
geïnvesteerde vermogen werd behaald.  

Doelstelling van de investering 

Het eigendom is thans gefinancierd met een hypotheek 
($9.5 miljoen/52%) en met een bedrijfskapitaal ($13 
miljoen/48%).  Beoogd wordt om de huidige hypotheek 
terug te betalen en de percelen vast te houden tot de 
herbestemmingprocedure is afgrond, waarna de percelen 
aan een of meerdere ontwikkelaars worden aangeboden.  

Kerngegevens van de investering 

• Het totale rendement op geïnvesteerd 
kapitaal: bij een realistisch scenario 34% tot 
44%; 17% tot 22% per jaar op basis van een 
periode van twee jaar; het totale rendement 
op geïnvesteerd kapitaal bij een 
successcenario: 50%; 25% per jaar.  

• *Berekend met de hoogste recente 
wisselkoers: 1 EUR=1,6 CAD. Een lagere Euro 
resulteert in een hoger rendement.  

• Juridische structuur: Commanditaire 
vennootschap. 

• Termijn: minimaal 1 jaar; maximaal 2 jaar. 

• Deelname mogelijk vanaf € 50.000 (exclusief 
3% emissiekosten) 

• Zekerheden: recht van hypotheek op ongeveer 
376 acres (ruim 152 ha);  

• Plus achterstellingsovereenkomst. 

• Waarde van de zekerheden: Het perceel zoals 
het erbij ligt is door Colliers International 
getaxeerd op CAD 18,4 miljoen; na 
herbestemming op CAD 45,3 miljoen  

• Investering in Euro: betaling van de winstdeling 
en terugbetaling van de hoofdsom geschiedt in 
euro’s.  

• Bonus bij vroege inschrijving: investeerders die 
deelnemen aan de eerste € 2 miljoen (40 units 
van € 50.000) ontvangen een 
onvoorwaardelijke bonus van 1,5%.  

• Aantal beschikbare eenheden: maximaal 140 
van € 50.000 per stuk. 

• Maximale nominale lening: € 7.000.000. 

• Hogere winstdeling bij deelname vanaf vijf 
participaties 

• Box III belasting in Nederland (1,2%)  

Afwijzing van aansprakelijkheid: ingeval van 
tegenstrijdigheid van de informatie in deze 

brochure en in die in het prospectus, prevaleert 
het prospectus. 

Initiatiefnemer   

Northern Premier Investments Ltd. is opgericht 
op 31 oktober 2007 en is gevestigd te 305, 1822‐
10th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada T3C 
0J8. Het doel van Northern Premier Investments 
is de verkrijging, de herbestemming en daarna de 
verkoop van ongeveer 526 acres (ruim 212 ha) 
landbouwgrond in het noordoosten van 
Edmonton, Alberta.   



Zekerheden 
Northern Premier Investments Ltd. heeft ongeveer $13 miljoen eigen 
vermogen in het perceel geïnvesteerd. Als het gebied na herindeling wordt 
verkocht, zal eerst het aandeel van de participanten uit de winst worden 
terugbetaald en daarna aan Northern Premier Investments Ltd. onder een 
achterstellingsovereenkomst. Het gebied is als zekerheid in hypotheek 
genomen en geregistreerd in de Alberta Land Titles (onroerendgoedregister 
van Alberta) ten name van de commanditaire vennootschap. Er wordt geen 
lening bij een bank aangegaan. 

Planning en looptijd 
De CV is reeds op 5 juli 2010 opgericht en de eerste tranches zijn gesloten.  
De CV zal uiterlijk vóór 31 december 2010 worden afgesloten, of eerder 
indien alle participaties zijn geplaatst. De investeringstermijn is minimaal één 
jaar en maximaal twee jaar. 

Kapitaalbehoefte 
De lening van maximaal € 7 miljoen zal door de Nederlandse commanditaire 
vennootschap worden aangewend voor herfinanciering van de percelen tot 
de herbestemming is afgerond en de verkoop aan een derde is gesloten. Het 
is de bedoeling om de inleg van de Nederlandse participanten te gebruiken 
om de bestaande hypotheek af te lossen. Na aflossing van de bestaande 
hypotheek zal er geen bankfinanciering meer op de percelen rusten. De 
financiering wordt dan alleen gedragen door Northern Premier Investments 
Ltd. en de Nederlandse commanditaire vennootschap.    

Verwacht rendement 
Het rendement van de investering is gebaseerd op verscheidene scenario’s 
voor het doorverkopen van de herbestemde grond aan derden voor een 
marktconforme prijs per acre. 

1. Realistisch scenario: wederverkoopprijs per acre (bijna een halve ha):  
  CAD 120.000.  
  Winst per eenheid: € 17.165. Rendement per jaar op geïnvesteerd  

kapitaal: 17,17%; totale rendement: 34,33%.  

2. Optimistisch scenario: wederverkoopprijs per acre: CAD 140.000. 
Winst per eenheid: € 22.447. Rendement per jaar op geïnvesteerd  
kapitaal: 22,48%; totale rendement: 44,96%. 

3. Successcenario: Wederverkoopprijs per acre: CAD 150,000.  
Winst per eenheid: € 25.104. Rendement per jaar op geïnvesteerd  
kapitaal: 25,14%; totale rendement 50,27%. 

Aannames:  

Hoofdsom van de investering: € 50.000; Aandeel participant in de netto 
opbrengst: 12%; (14,5% bij deelname vanaf vijf participaties) Termijn: twee 
jaar; (exclusief 3% emissiekosten; Canadese bronbelastingheffing van ca. 
20%); *Berekend met de hoogste recente wisselkoers: 1 EUR=1,6 CAD. Een 
lagere Euro resulteert in een hoger rendement.  

*De schatting van het rendement op investeringen is slechts een aanname. In 
het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Toezicht 
Deze investering is mogelijk vanaf € 50.000 en is daarom niet onderworpen 
aan de Wet Financieel Toezicht (Wft) en niet vergunningplichtig voor de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Beherend Vennoot van de Heartland CV: Northern Premier Investments 
Nederland BV, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam, onder Nederlands 
management van Dhr. R.J. van der Walle. 

Deelname 
Deelname geschiedt door invulling en inzending van het deelnameformulier 
samen met een kopie rijbewijs of paspoort, gelegaliseerd door een notaris 
van uw keuze, naar notaris Mr. L. Hoppenbrouwers, AKD Prinsen‐van Wijmen, 
Postbus 59093, 1040 KB, Amsterdam. 

Afwikkeling 
Na herbestemming van het gebied behoudt Northern Premier Investments 
Ltd. zich steeds het recht voor om de percelen te verkopen aan één of 
meerdere ontwikkelaars. Direct na het afronden van de transactie van 
doorverkoop zal de aanloopinvestering met winstdeling aan de participanten 
worden terugbetaald. Verwacht wordt dat de terugbetaling niet binnen een 
jaar maar niet later dan twee jaar na de aanloopinvestering geheel zal zijn 
afgerond. Nadat aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan wordt de 
Nederlandse commanditaire vennootschap ontbonden. 

Prospectus 
Deze brochure is slechts een samenvatting. Het Engelstalige prospectus is nu 
beschikbaar en kan worden opgevraagd via het kantoor waar u deze brochure 
van heeft ontvangen. 

Betrokken partijen 
Initiatiefnemer: Northern Premier Investments Ltd. Voor een volledige lijst 
van adviseurs in Nederland en Canada voor de juridische overeenkomsten, 
belastingadvies voor de Nederlandse en Canadese fiscale aspecten, taxaties 
en accountantskantoor verwijzen wij naar het prospectus.  
Administratiekantoor van de Heartland CV: Canada Pacific Investment Group 
Ltd, 1080 Railway Avenue, Suite 206, Canmore, AB Canada T1W 1P4 Tel: (001) 
403 456 3006.  

Plaatsingskantoor  
 

Op Maat Inkoop 
Damstraat 2, 4701 GN Roosendaal. Postbus 3224, 4800 DE Breda 
Tel.(+31) 076 2011280 Fax (+31) 076 2011289 
Mail: info@opmaatgroep.nl Website: www.opmaatgroep.nl 

Raadpleeg uw financiële adviseur  

Deze brochure dient gelezen te worden als inleiding tot het prospectus, en 
niet als vervanging daarvan. Bent u geïnteresseerd in deelneming dan raden 
wij u aan eerst uw eigen financiële adviseur te raadplegen. 

Adres:  305, 1822‐10th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada T3C 0J8 

Telefoon: de heer Croft Axsen, CEO 001 403 774 4213  Fax 001 403 229 3113 

www.northernpremier.ca/limitedpartnershipnederland  

De regionale herbestemming voor deze agrarische gronden is reeds aangenomen. Ziet u nu ook uw kans?   

∗ Nederlandse CV, reeds opgericht, onder 

Nederlands recht 

∗ Nederlandse beherend vennoot-onder 

Nederlands management 

∗ Regionaal herbestem
mingsplan door de 

gemeente aangenomen op 9 juni  

∗ Belegging in een van de meest stab
iele en 

economisch sterke g
ebieden ter wereld 


