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 - Investeringsstructuur conform hoofdstuk 3;

 - De Obligatielening bedraagt ! 4.200.000,-;

 - De investering in aandelen Promenada CNX Invest II B.V. bedraagt ! 2.746.800;

 - Vaste rente op Obligatielening II A 10% en op Obligatielening II B 11%;

" 3" 4'(%%1-,"5.,.-"6(.+%"7$-"899:;

 - Management fee jaarlijks ! 10.000,-;

 - Administratie en accountants kosten ! 10.000,- per jaar;

 - Looptijd van 3 jaar;

 - Rente op liquiditeitsreserve is 2%.
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Alle kosten inclusief BTW   

    

Het rendement over de gehele looptijd is gebaseerd op het resultaat uit rente inkomsten per jaar voor de 

Obligatiehouders. Dit bedraagt 10% over de gehele looptijd voor Obligatie II A en 11% voor Obligatie II B. 

Opgemerkt wordt dat het Fonds deze rente moet uitkeren van resultaat dat wordt gerealiseerd door 

dividenduitkeringen door Promenada CNX Invest II B.V. aan haar aandeelhouders, behoudens de 

restricties welke voortvloeien uit de af te sluiten aandeelhoudersoverkomst conform de te stellen 

<.6.+&.=.->"?.7.-%")(+=5"(*,.0.+65"=$5"=."@$%&"'()"A15"/01%%1."2"-1.5"1%"0..,.-(0.-"1-"=15"(7.+<1@&5>"

Eventuele negatieve afwijkingen in de kasstromen van een eerdere emissie kunnen van invloed zijn op 
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Obligatielening zal volgens de prognose plaatsvinden over drie jaar. 

De couponrente welke vast op de Obligaties wordt uitgekeerd bedraagt 10% respectievelijk 11% per 
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van de Obligatielening worden door de moedermaatschappij gegarandeerd. De moedermaatschappij 

beschikt echter over onvoldoende vermogen voor een volledige dekking van deze garantie. Indien het 

Fonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen kan de Bewaarder, dan wel de Obligatiehouder, een 

beroep doen op deze garantiestelling.
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zich afwijkingen zouden voordoen, kan het Fonds, de Beheerder of de Initiatiefnemer daarvoor niet 

aansprakelijk worden gehouden, behoudens in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur, grove schuld 

of opzet et cetera.

H."@$%&"'()"*+(,-(%.",$$5"A15"7$-"&.5"+.-5.+.%AB5$$5"<($B%"=15"7((+"=."KCB1,$51.&(A=.+%"7$-"5(.*$%%1-,"

is. Dit resultaat kan substantieel afwijken van het resultaat zoals zal blijken uit de jaarrekening van het 

Fonds.

 

Het doen van de rente uitkeringen per kwartaal zal mogelijk zijn aangezien het Fonds, volgens prognose, 

over voldoende liquiditeit zal beschikken. Daarvoor is bij de fondsinvestering rekening gehouden met 

het vormen van een liquiditeitsreserve. De omvang van de reserve is dusdanig dat voldoende liquide 

middelen aanwezig zijn om de uitkeringen te voldoen. 
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kapitaal welke het Fonds van Promenada CNX Invest II B.V. ontvangt. 

Promenada CNX Invest II B.V. zal aandelen kopen en een lening verstrekken. Als zekerheid voor de 
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verstrekt. Contractueel zal geregeld worden dat de rechten worden doorgegeven aan het Fonds waarbij 

het Fonds de rechten in beheer geeft aan Bewaarder.

De waardering van de beleggingen in de jaarrekening zal tegen kostprijs of lagere martktwaarde in 

Euro’s plaatsvinden. 
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en het verwachte resultaat van  ECC Chiang Mai Project I Ltd., is hierna een samenvatting van de 

projectinvestering en de verwachte resultaatprognose in Euro’s opgenomen van ECC Chiang Mai Project 

I Ltd. 
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