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Deze vennootschap is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor 

Brabant onder nummer 50633228. De vennootschap is opgericht op 17 augustus 2010. Bij oprichting 

werden alle aandelen gehouden door ECC Investment Management B.V. Deze aandelen zijn voor een 

deel in de volgende verhouding ingebracht in het Fonds: 36 gewone aandelen, 36 preferente aandelen A 

en 72 prioriteitsaandelen B. Feitelijk heeft het Fonds 45% van de aandelen in Promenada CNX Invest II 

B.V. verkregen. 
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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 te Chiang Mai in Thailand. Het aandelenkapitaal bestaat uit 25.500 aandelen, verdeeld over 

12.495 gewone en 13.005 preferente aandelen. De 12.495 gewone aandelen zijn in handen van ECCIP 

Holding B.V. Een deel van deze aandelen wordt verkocht en overgedragen aan Promenada CNX Invest 

II B.V. De overige 13.005 aandelen zijn preferente aandelen welke niet delen in de winst. Deze zijn in 

handen van Thaise personen vanwege locale regelgeving. De directie wordt gevoerd door het locaal 

management, waaronder de heer T. Kwant als vertegenwoordiger van ECC.
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ECC Investment Management B.V. is de Beheerder en onder andere actief op het gebied van het initiëren 

van beleggingsfondsen, het beheer en het management daarvan. Momenteel  voert de Beheerder ook de 

directie in diverse andere groepsvennootschappen.  De Beheerder is tevens aandeelhouder in Promenada 

CNX Invest II B.V. In de toekomst kan de Beheerder ook nog over andere fondsen het beheer gaan voeren.

De Beheerder is statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Eindhoven onder nummer 39099591. De Beheerder is opgericht voor onbepaalde tijd op 2 augustus 2007. 
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het voeren van bestuur over andere ondernemingen. 

Het beheer over het Fonds wordt gevoerd op basis van de Management- en Beheerovereenkomst zoals 

opgenomen in de Bijlagen. 

De Directie beschikt door de jarenlange ervaring op het gebied van het structureren van vastgoedfondsen 

en het beheer van besloten vastgoedfondsen over de nodige kennis van fondsstructurering en het 

bijbehorende kwalitatief hoogstaand beheer.

De Directie bestaat uit:

- De heer Tjeert Kwant, geboren op 18 januari 1965, is na het voltooien van zijn  

opleiding Retail en Comerciële economie aan de HEAO te Groningen het bedrijfsleven 

ingegaan. Na onder andere werkzaam te zijn geweest bij Gallagher, Clean-It en 

Cantorclin, waarbij de laatste onderneming een landelijke organisatie op het gebied 

van facility management betrof, is hij sinds 2004 actief voor ECCIP Holding en diverse 

dochtermaatschappijen. Binnen ECC richt de heer Kwant zich met name op het algemeen 

management en de internationale ontwikkeling en het management van grote en 

complexe vastgoedontwikkelingen conform het Promenada concept waarbij winkelen en 

entertainment gecombineerd worden. Gezien de belangen van ECC in Azië en de verwachte 

ontwikkeling daarvan woont de heer Kwant sinds 2008 in Bangkok, Thailand.

- Mevrouw Esther Heijmans, geboren op 22 december 1978. Na het voltooien van haar bachelor 

opleiding aan de Fontyn Hogescholen in de richting Management, Economie en Recht, met 

als specialisatie onroerend goed, is zij werkzaam geweest bij twee toonaangevende banken 

in Nederland: Rabobank Nederland (afdeling particuliere hypotheken) en ING (Real 

Estate Finance). Bij ING werkte zij als account manager voor het beheer en administratie 

van grote vastgoedportefeuilles in Nederland. In 2006 is mevrouw Heymans bij ECC 

begonnen als directe medewerker van de heer Kwant en heeft zich met name toegelegd op 

de investeringsmogelijkheden in Oost – Europa. Vanaf 2009 is zij mede aandeelhouder op 

Holding niveau en richt zij zich op het dagelijks bestuur van de hoofdvestiging van ECC 

te Eindhoven.

De heer Kwant voert tevens de directie over ECCIP Holding B.V., ECC International Projects B.V., 

Promenada CNX Invest II B.V. en enkele andere groepsmaatschappijen, voornamelijk actief op het gebied 

van projectontwikkeling. De afgelopen vijf jaren is de Directie niet betrokken bij vennootschappen welke 

failliet zijn gegaan, noch betrokken bij fraude misdrijven, surseances van betaling of liquidatie van 

ondernemingen.

Het maatschappelijk kapitaal bij oprichting bedroeg ! 90.000 verdeeld in 90.000 aandelen met een 

nominale waarde van ! 1. Bij oprichting zijn 18.000 aandelen geplaatst voor in totaal ! 18.000. 

!" !#


