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|   Samenvatting

DEEL I: INFORMATIE EMISSIE I I I 

1. Samenvatting

1.1 INLEIDING
Na de succesvolle plaatsing van de eerste en tweede emissie, verstrekt dit Prospectus algemene gegevens 
)L/,#'/7#O).?&#/.#&+/82E/>/#-/-/L/.&#)L/,#'/7#K27&8',2FL/.#L%.#012&&2/#333"#D//<#3#-//P7#?/#&+/82E/>/#
informatie over Emissie III en Deel II de informatie over structuur en regelingen van het Fonds. 

Als mogelijke Obligatiehouder in het Fonds is het van belang te weten dat voor Emissie III de volgende 
uitgangspunten gelden:
Q/7#;/7,/P7#?/#K27-2P7/#L%.#1%R21%%<#!5A#Obligaties III A van € 5.000,-#.)12.%%<#+/,#&7K>9#1%R21%%<#5S#
Obligaties III B van € 25.000,- per stuk en 27 Obligaties III C van € 50.000,- per stuk. De Obligatielening 
bedraagt derhalve € 6.250.000,-. De Obligaties kennen een vaste couponrente van 7,00% (Obligaties III 
A), 7,25% (Obligaties III B) en 7,50% (Obligaties III C) per jaar, welke rente per kwartaal achteraf wordt 
uitgekeerd. Daarnaast zal op de Obligaties een bonus uitkering (een winstdeling) plaatsvinden bij verkoop 
van het Project. Op de Obligaties III A zal de uitkering 55% van het Gewogen Aandeel in het Netto 
Verkoopresultaat bedragen. Voor de Obligaties III B bedraagt voormeld percentage 60% en voor de 
Obligaties III C 65%. De Uitgevende Instelling heeft de bevoegdheid het aantal uit te geven Obligaties III 
C te verhogen naar maximaal 125 Obligaties III C. Een verhoging van het aantal uit te geven Obligaties 
III C kan alleen geschieden onder gelijktijdige verlaging van het aantal uit te geven Obligaties III A en/
of Obligaties III B, zodanig dat het bedrag van de Obligatielening ten alle tijde € 6.250.000,- bedraagt. 
De looptijd is onbepaald, maar bedraagt naar verwachting 3 jaar. De looptijd eindigt in ieder geval 
zes maanden na verkoop van het Project. Het effectieve totaalrendement kan daarbij uitkomen op 
16,3% - 18,5% per jaar. Er zullen geen zekerheden worden verstrekt. ECC Southeast Asia RetailBonds 
B.V. is direct aandeelhouder in ECC Chiang Mai Project I Ltd. Deze Thaise vennootschap realiseert de 
ontwikkeling van het Project.

1.2 ALGEMEEN
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus d.d. 20 juni 2011. Iedere 
beslissing tot deelname in het Fonds, ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., (hierna ook te noemen: ‘de 
Vennootschap’), moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus. Begrippen in dit 
Prospectus beginnend met hoofdletters hebben de betekenis als daaraan gegeven in hoofdstuk 17 
TD/E.272/<2F&7U"#

Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit Prospectus bij een rechterlijke instantie 
aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure eventuele kosten zelf moeten dragen. 

Dit Prospectus gaat in op de mogelijkheid om te beleggen in een obligatiefonds via een schuldbekentenis 
in de vorm van Obligaties. Het Fonds verwerft aandelen in en verstrekt leningen aan gelieerde 
vennootschappen. Deze vennootschappen zijn actief op het gebied van projectontwikkeling van 
winkelcentra volgens het PROMENADA®#8).8/+7#2.#=K2?))&7#VW2X"#D/#L)),-/.)1/.#;/</--2.-#*),?7#
in dit Deel I van dit Prospectus beschreven. Per investering zal een aparte emissie van een Obligatielening 
plaatsvinden. Door de combinatie van een vaste rente uitkering, een bonusuitkering bij verkoop van 
'/7#6,)F/87#/.#?/#1)-/<2F>'/2?#K*#?//<.%1/#7K&&/.72F?&#7/#;/X2.?2-/.9#L),17#?27#//.#W//,#%%.7,/>>/<2F>#
alternatief voor een directe vastgoedbelegging. 

1.3 DISCLAIMER
Aan iedere vorm van beleggen zijn risico’s verbonden. Een beslissing om te beleggen in effecten moet 
dan ook gebaseerd zijn op de volledige informatie van dit Prospectus. Deze samenvatting geeft geen 
volledig beeld.
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Dit Prospectus betreft informatie welke van toepassing is op de volgende emissies: Emissie III A,  Emissie 
III B en Emissie III C. 
012&&2/#333#V#;/7,/P7#?/#K27-2P7/#L%.#1%R21%%<#!5A#G9AAY#L%&7,/.7/.?/#:;<2-%72/&#333#V#L%.#Z#@"AAA9[#+/,#&7K>"#
012&&2/#333#H#;/7,/P7#?/#K27-2P7/#L%.#1%R21%%<#5S#G94@Y#L%&7,/.7/.?/#:;<2-%72/&#333#H#L%.#Z#4@"AAA9[#+/,#&7K>"#
Emissie III C betreft de uitgifte van minimaal 27 en maximaal 125 7,50% vastrentende Obligaties III C  
van € 50.000,- per stuk. Het maximale aantal van 125 Obligaties III C zal alleen uitgegeven worden indien 
geen Obligaties III A en geen Obligaties III B worden uitgegeven.

Het investeren en handelen in de Obligaties brengt risico’s met zich mee. Neem daarvoor kennis van 
hoofdstuk 6 waarin de risico’s worden beschreven. Dit Prospectus is zoveel mogelijk opgesteld in 
overeenstemming met de eisen van hoofdstuk 5 van de Wft en in het licht van de Prospectusrichtlijn 
(Richtlijn 2003/71/EG).

Het Prospectus is niet getoetst noch goedgekeurd door de AFM. De uitgifte van de Obligaties III A en 
de Obligaties III B zijn hiervan vrijgesteld in verband met de vrijstelling op grond van artikel 53 lid 2 
Vrijstellingsregeling Wft, op grond van welk artikel 5:2 Wft niet van toepassing is. Het betreft hier twee 
verschillende emissies waarvan voor geen van de emissies effecten worden aangeboden waarvan de totale 
tegenwaarde van de aanbieding, berekend over een periode van 12 maanden, meer dan € 2.500.000,- 
bedraagt. Op de uitgifte van de Obligaties III C is deel 5 van de Wft eveneens niet van toepassing omdat 
de Obligaties III C slechts kunnen worden verworven voor een tegenwaarde van tenminste € 50.000,- per 
Obligatie III C (artikel 5:3 lid 1 sub c Wft). Het Fonds heeft geen vergunningplicht voor de uitgifte van deze 
Obligaties en het Fonds staat niet onder toezicht van de AFM.

1.4 ECC
Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van vastgoedprojecten in groeimarkten, heeft ECC 
//.#).-/XL/.%%,?/#,/+K7%72/#)+-/;)K*?#%<&#L)),%%.&7%%.?/#,/%<#/&7%7/#2.L/&7//,?/,9#).7*2>>/<%%,#/.#
manager gespecialiseerd in shopping & entertainment malls. 

0$$#'//P7#>%.7),/.#2.#G#<%.?/.#1/7#,/-2).%</#'))P?>%.7),/.#2.#$/.7,%%<#0K,)+%#/.#=K2?))&7#VW2X"#

D/#0$$#\,)/+#2&#&2.?&#B5S5#1/7#&K88/&#%872/P#2.#?/#).7*2>>/<2.-#L%.#).,)/,/.?#-)/?#2.#$/.7,%%<[#/.#
Oost-Europa, met name op het gebied van winkels, kantoren, woningen en mixed-use projecten. Het 
hoogtepunt is het PROMENADA® Shopping-& Entertainment mall (120.000 m2) in Warschau, Polen, 
?%7#7K&&/.#B55C#/.#4AA@#2.#?,2/#P%&/.#2&#)+-/</L/,?"#]%%,<2F>&#;/W)/>/.#1//,#?%.#BA#12<F)/.#1/.&/.#?/#
shopping mall en staat al 14 jaar in de top 3 best presterende malls van Warschau.

Na succesvolle projecten in Oost-Europa is ECC sinds 2005 actief op de opkomende vastgoedmarkten in 
=K2?))&7#VW2X"#

1.5 OPGELEVERDE PROJECTEN

PROMENADA® shopping & entertainment mall, Warschau 
De PROMENADA® shopping & entertainment mall in de stad Warschau is de ultieme weerspiegeling 
L%.#'/7#1)77)I#TM),/#^'%.#]K&7#J')++2.-U"#O%&/#B#L%.#6_:M0`VDV®#2&#)+-/</L/,?#2.#B55C#/.#P%&/#a9#
de laatste fase, is opgeleverd in 2005. PROMENADA® is een concept dat een breed scala aan moderne 
hedendaagse retail naar Amerikaanse Shopping Mall standaard biedt. PROMENADA® telt ongeveer 
120.000 m2 met internationale huurders, luxe boetieks, winkels, restaurants en cafés, vrijetijdsfaciliteiten 
zoals een 13 zalen tellende bioscoop, een indoor ijsbaan en kantoren.

Green House kantoorgebouw, Warschau 
:.&#//,&7/#&K88/&#2.#?/#8)11/,82X</#).,)/,/.?-)/?#&/87),#*%&#?/#;)K*#L%.#?/#\,//.#Q)K&/"#0/.#1)?/,.#
V[><%&&/#>%.7),/.-/;)K*#%%.#?/#Q%.>2/*28W%#&7,%%7#2.#b%,&8'%K#2.#B55!#1/7#//.#7)7%%<#L<)/,)++/,L<%>#
van 6.000 m2. Het gebouw telt 3 verdiepingen met 72 parkeerplaatsen en wordt tegenwoordig verhuurd 
aan Edelman en Bauer Weltbit Media . 
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Os. Podkowa fase 1, residentieel complex, Poznan
Het Osiedle (district) project is ontwikkeld in Koninko, een opkomende wijk in de stad Poznan. De locatie 
van dit gesloten complex is gebouwd in een groene en rustige omgeving met fantastische uitzichten, 
slechts 15 minuten van het centrum van Poznan. In de directe omgeving van dit project zijn in de 
afgelopen jaren verschillende projecten gebouwd voor mensen die buiten het stadscentrum van Poznan 
willen wonen, maar toch dicht bij de stad willen zijn.

De mensen achter ECC hebben de kennis, de vaardigheden en ervaring dat de beste garantie is voor 
solide investeringen. We geloven in onze investeringen daarom investeert ECC altijd mee in haar eigen 
projecten.

1.6 ECONOMIE IN THAILAND GROEIT ZEER SNEL
`%#?/#>,21+#2.#4AA5#'//P7#?/#/8).)12/#L%.#^'%2<%.?#2.#4ABA#//.#&7/,>#'/,&7/<#<%7/.#W2/."#N)),#'//<#4ABA#
bedroeg de groei ruim 7%. De Thaise regering gaat in haar laatste raming (juni) uit van een economische 
groei van 5,5-6%, terwijl de Wereldbank met haar voorspelling van 6,1 % hier tussen zit.
Deze economische groei is vooral te danken aan de binnenlandse consumptie, de sterk aantrekkende 
exportsector en de toenemende kapitaalinvesteringen door buitenlandse partijen. Deze investeringen 
worden gestimuleerd door de Thaise regering.

1.7 ZAKEN DOEN IN THAILAND IS ‘EENVOUDIG’
In het rapport ‘Doing Business 2010’, samengesteld door de Wereldbank, komt Thailand goed te 
voorschijn. Op de lijst van landen, waar het gaat over het gemak van zaken doen, staat Thailand in de 
rangorde op de 12e#+<%%7&"#Q2/,1//#<%%7#'/7#.2/7#%<<//.#L//<#%.?/,/#<%.?/.#2.#=K2?))&7#VW2X9#1%%,#))>#L//<#
Westerse landen, ver achter zich. Nederland staat op deze lijst op de 30e plaats. 

Rangorde 2010 volgens rapport Wereldbank:
 1 Singapore
# 4# `2/K*#=//<%.?
 3 Hong Kong, China
 4 Verenigde Staten
 5 Verenigd Koninkrijk
 6 Denemarken
 7 Ierland
 8 Canada
# 5# VK&7,%<2X
 10 Noorwegen
# BB# \/),-2X
 12 Thailand
# 4a# M%</2&2X
 30 Nederland

1.8 DE AANTREKKINGSKRACHT VAN THAILAND.
Thailand ligt in het hart van Zuidoost Azië en heeft een enorme aantrekkingskracht door:
 - Grote rijkdom aan architectuur, cultuur, kookkunst en tradities die typisch Thais zijn 
 - Diversiteit van de natuur
 - Aangenaam klimaat
 - Hoog serviceniveau
 - Uitstekende prijs/kwaliteitsverhoudingen
# [# =//,#-)/?#*/-/../7
 - Voortreffelijke en betrouwbare gezondheidszorg

1.9 DE GEZONDHEIDSZORG 
Het is onomstreden dat Thailand beschikt over een netwerk van uitstekende ziekenhuizen en 
tandheelkundige klinieken. De hoge kwaliteit en de lage kosten van de medische zorg hebben hun 
K27*/,>2.-#.2/7#-/12&7"#N%.K27#;KK,<%.?/.9#'/7#M2??/.[:)&7/.#/.#?/#cJV#>)1/.#L//<#+%72X.7/.#.%%,#
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Thailand voor een behandeling. Alleen al in Chiang Mai staan 30 overheidsziekenhuizen en 14 Private 
Medical Centers. De kosten voor medische zorg bedragen ongeveer 1/8 deel van de kosten ten opzichte 
van Nederland.

1.10 Chiang Mai
Door de internationale luchthaven en het uitstekende wegennet beschikt de tweede stad van Thailand 
over een goede infrastructuur. Daarnaast heeft het een prettig klimaat t.o.v. Bangkok, reden voor veel 
welgestelde inwoners uit Bangkok om voor een tweede huis in Chiang Mai te kiezen.

Enkele Andre wetenswaardigheden over Chiang Mai zijn:
 - De stad trekt jaarlijks 5,4 miljoen bezoekers waarvan er 1,8 miljoen uit het buitenland komen
 - Chiang Mai geldt als een Medical Hub in de Aziatische regio. Het heeft een groot aantal 
  ziekenhuizen: 30 overheidsziekenhuizen & 14 Private Medical Centers
 - Een groot aantal 4 en 5 sterren hotels: 13 ***** en 35 ****
 - Chiang Mai geldt als het centrum van Educatie. Het herbergt 8 universiteiten met meer dan 
  100.000 studenten, 6 internationale (Engelstalige) scholen en 12 internationale 
  language scholen

1.11 PROMENADA® CHIANG MAI
PROMENADA® Chiang Mai is ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse behoeften van een 
grote consumentenmarkt en biedt bezoekers een hele dag winkelen en entertainment met de nadruk op 
vrije tijd, recreatie, F&B en retail. De klanten zullen worden getrakteerd op een ideale mix van moderne 
winkels en op het gevoel het allerbeste te krijgen in een sfeer van absoluut comfort en plezier in een 
exotisch ontworpen winkelcentrum.

Kenmerken
# [# $'2%.-#M%2d&#//,&7/#T<2P/&7e</#?/&72.%72).#1%<<U
# [# Ga"5!C#12 (GFA)/51.755 m2 (NLA)/3 verdiepingen (inclusief parkeergarage)
 - Strategische ligging op slechts 10 minuten van de binnenstad en 10 minuten 
  van Chiang Mai international airport
 - Opleveringsdatum: kwartaal 3, 2012

De “shopping mall” zal bezoekers naast een prettige sfeer onder andere het volgende bieden:
 - Een hoogwaardige supermarkt
 - Uitstekende selectie van specialiteitenrestaurants, met binnen- en buitenlandse keuken
 - Bioscoop en entertainmentfaciliteiten
 - Mode- en sportmerken
# [# 0/.#>*%<27%72/P#'))-*%%,?2-/#E7./&&#/R+<)27%.7
 - Kinderopvang, speeltoestellen en een grote speelgoedwinkel
 - Uitgebreide consumentdiensten, waaronder banken en een stomerij
 - Frequente shows en events
 - Regionale shopping mall in resort stijl, recreatie, F&B en retail
 - Grote aandacht voor kinderspeelplaatsen en educatieve zones
 - Concept naar Westerse standaard met een mix van internationale en lokale retailers
 - Grootste shopping mall in Chiang Mai
 - Gesitueerd in een goed ontwikkeld gebied, op slechts 10 minuten afstand van het centrum 
  van Chiang Mai, tussen de Superhighway en second ring road. Tevens is het direct gelegen 
  aan de hoofdweg (waarvan 230 meter direct aan de straat ligt) tussen het vliegveld en 
  Amploe San Kamphaeng
# [## :1-/L/.#?)),#-,)7/#,/&2?/.72X</#.2/K*;)K*#K,;%.2&%72/&
 - Bereik met een radius van 20 km bedraagt ongeveer 4,5 miljoen inwoners
 - Dagelijkse PROMENADA® transport en bezorgservice binnen het bewerkingsgebied
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1.12 KERNGEGEVENS DEELNAME
U kunt participeren door de aankoop van één of meerdere schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties 
met een uitgifteprijs van € 5.000,-, € 25.000,- of € 50.000,- per stuk. Bij uitgifte worden 3% emissiekosten 
in rekening gebracht. Deelname staat open voor particulieren en rechtspersonen. Gedurende de 
Plaatsingsperiode zal het Fonds meerdere emissies uitschrijven. In totaal zal het Fonds voor deze Emissie 
III een drietal Obligatieleningen uitgeven van in totaal maximaal € 6.250.000,-, verdeeld in maximaal 
!5A#:;<2-%72/&# 333#V9#1%R21%%<#5S#:;<2-%72/&# 333#H#/.#4G#:;<2-%72/&# 333#$"#D/#:;<2-%72/&#WK<</.#*),?/.#
uitgegeven per 1 juli 2011, of zoveel eerder of later als de Initiatiefnemer besluit.

De Uitgevende Instelling heeft de bevoegdheid het aantal uit te geven Obligaties III C te verhogen tot 
maximaal 125. Een verhoging van het aantal uit te geven Obligaties III C kan alleen geschieden onder 
gelijktijdige verlaging van het aantal uit te geven Obligaties III A en/of Obligaties III B, een en ander naar 
vrije keuze van de Uitgevende Instelling , zodanig dat het bedrag van de Obligatielening ten alle tijde 
maximaal€ 6.250.000,- bedraagt. 

De vaste couponrente op de Obligatie III A bedraagt 7,00% per jaar, die van de Obligatie III B 7,25% per jaar 
en die van de Obligatie III C 7,50% per jaar, waarvan een vierde deel ieder kwartaal achteraf zal worden 
uitgekeerd. De uitkering zal voor het eerst plaatsvinden het eerstvolgende kwartaal na plaatsing van 
?/#;/7,/PP/.?/#:;<2-%72/f&g"#D/#:;<2-%72/&#>/../.#//.#%()&&2.-&>)/,&#L%.#BAAY"#Q/7#-/+,)-.)&728//,?/#
totaalrendement over de gehele looptijd komt uit op 16,3% à 18,5%.

Onder bijzondere omstandigheden kan de Beheerder besluiten de Obligatielening eerder geheel of 
-/?//<7/<2F>#%P#7/#<)&&/."#0/.#-/?//<7/<2F>/#%()&&2.-#W%<#+<%%7&L2.?/.#2.?2/.#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#h7?#
?/#</.2.-#L%.#'/7#O).?&#L/,L,)/-?#%()&7"#V()&&2.-#W%<#+<%%7&L2.?/.#8).P),1#//.#1/7')?/#L%.#K27<)72.-#
W)%<&#-/.)/1?#2.#?/# ,̂K&7%>7/"#^K&&/.72F?&/#%()&&2.-#L%.#?/#:;<2-%72/</.2.-#>%.#.2/7#+<%%7&L2.?/.#2.#?/
periode van zes maanden gelegen tussen de datum van verkoop van het Project door ECC Chiang Mai
Project 1 Ltd en de einddatum van de looptijd van de Obligaties.

1.13 PERIODE VAN UITGIFTE EMISSIE I I I EN GELDIGHEID PROSPECTUS
De mogelijkheid om deel te nemen via inschrijving start op 1 juni 2011 totdat alle Obligaties zijn geplaatst 
en sluit in principe uiterlijk op 30 september 2011. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de 
inschrijving te sluiten zodra het totaal aantal uit te geven Obligaties van Emissie III is geplaatst. De 
Beheerder kan besluiten de inschrijving te verlengen. De Beheerder kan tevens besluiten een gedeelte van 
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het aantal uit te geven Obligaties te plaatsen of het aantal Obligaties III C te verhogen onder gelijktijdige 
verlaging van het aantal uit te geven Obligaties III A en/of Obligaties III B, een en ander conform hetgeen 
hierover in paragraaf 1.12 staat vermeld. Nadat alle Obligaties zijn uitgegeven verliest het Prospectus 
zijn geldigheid ten aanzien van de gegevens inzake deze Emissie III. Voor nieuwe emissies zal apart 
informatie worden verstrekt omdat de gegevens, kenmerken en voorwaarden kunnen afwijken.

De uiterste stortingsdatum wordt verwacht op 30 september 2011 of zoveel eerder of later als de Beheerder 
besluit en zal aangeven aan de Obligatiehouders bij de bevestiging van hun deelname.

1.14 STRUCTUUR EN DOEL
Het Fonds biedt u de mogelijkheid om als particuliere belegger of professionele belegger indirect per 
/12&&2/# 7/# 2.L/&7/,/.# 2.# L/,&8'2<</.?/# +,)F/87).7*2>>/<2.-/.# L%.# *2.>/<8/.7,%# 2.# =K2?))&7# VW2X"#
Doelstelling is om door een nauwkeurige selectie van geschikte projecten, in combinatie met een 
professionele projectontwikkelaar, te streven naar realisatie van het uit te keren rendement op de 
belegging. 

De initiatiefnemer van het Fonds, ECC Investment Management B.V., is de Beheerder van het Fonds. 
ECC Chiang Mai Project I Ltd. heeft de grond in eigendom, waarop de bouw van het winkelcentrum  
plaatsvindt. Alle benodigde vergunningen inzake het gebruik van de grond en de bouw van het 
winkelcentrum zijn verkregen. De bouwwerkzaamheden zijn reeds in oktober 2010 aangevangen. De 
;)K*#*),?7#-/E.%.82/,?#1/7#/2-/.#L/,1)-/.#/.#L,//1?#L/,1)-/."#N,//1?#L/,1)-/.#2&#%%.-/7,)>>/.#
in de vorm van een reeds verkregen hypothecaire banklening alsmede in de vorm van eerder geplaatste 
obligatieleningen.

Q/7#;/</--2.-&;/</2?#L%.#?/#3.272%72/P./1/,#,28'7#W28'#)+#?/#E.%.82/,2.-#/.i)P#?//<.%1/#2.#L//<;/<)L/.?/#
+,)F/87).7*2>>/<2.-#L%.#*2.>/<8/.7,%#2.#=K2?))&7#VW2X"#Q/7#;/7,/P7#.%K*>/K,2-#-/&/</87//,?/#&7K>>/.#
grond op goede locaties waarop een ontwikkeling van een winkelcentrum volgens het Promenda concept 
gerealiseerd kan worden. De selectie van de Investeringsobjecten vindt plaats op basis van strenge 
kwaliteitseisen ten aanzien van zowel de ontwikkelingsmogelijkheden, de locatie, geschiktheid voor 
PROMENADA® concept, verkoopverwachtingen, duurzaamheid en resultaat. 

Criteria hiervoor zijn met name:
 - Goede locatie
 - Omvang verzorgingsgebied
 - Gedegen ontwikkelingsplan
 - Winstgevend budget
 - Geschiktheid voor PROMENADA® concept
 - Marktconforme huurprijzen en verkoopprognose
 - Risicobeperking

Ieder geselecteerd Investeringsobject wordt geplaatst in een aparte emissie van een Obligatielening. Dat 
houdt in dat per investering en per emissie de condities en rendementen kunnen afwijken. Voor iedere 
/12&&2/#*),?7#//.#%+%,7#6,)&+/87K&#1/7#?/#&+/82E8%72/&#L%.#'/7#3.L/&7/,2.-&);F/87#)+-/&7/<?"#

1.15 EMISSIE I I I
Het Fonds koopt 3.880 gewone aandelen in de projectontwikkelingvennootschap ECC Chiang Mai 
6,)F/87#3#h7?#L%.#0$$36#Q)<?2.-#H"N""#Q2/,?)),#L/,>,2F-7#'/7#O).?&#?2,/87#BA9!5Y#;/<%.-#2.#L)),1/<?/#
projectontwikkelingvennootschap ECC Chiang Mai Project I Ltd. Tevens verstrekt het Fonds de Geldlening  
aan ECC Chiang Mai Project I Ltd. in hoofdsom groot THB 81.657.360. De projectontwikkeling betreft het 
winkelcentrum PROMENADA® Chiang Mai. Dit wordt een modern winkel- en entertainmentcentrum 
volgens het PROMENADA® concept. De huurders zitten, internationaal gezien, in het midden- en 
7)+&/-1/.7"# )̂7%%<# ;/7,/P7# '/7# 82,8%# Ga"5!C# 12 winkel- en entertainmentruimten verdeeld over drie 
verdiepingen. Het verzorgingsgebied betreft ongeveer 4,5 miljoen mensen. Het winkelcentrum ligt 
ongeveer 10 minuten van het centrum van Chiang Mai en van het Chiang Mai International Airport. De 
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grond van in totaal 82.800 m2 is door ECC Chiang Mai Project I Ltd. aangekocht. De totale bouwinvestering 
;/?,%%-7#).-/L//,#Z#C5"BAA"AAA9["#Q/7#+,)F/87#W%<#.%#,/%<2&%72/#*),?/.#?)),L/,>)8'7"#

1.16 JURIDISCHE STRUCTUUR
De aandelen van ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. (het Fonds) zijn volledig in handen van ECC 
Investment Management B.V. (de Beheerder). Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van 
Obligaties uit aan de Obligatiehouders. Het ontvangen bedrag wordt geïnvesteerd in aandelen van ECC 
Chiang Mai Project 1 Ltd. (dit betreft voor Emissie III 3.880 gewone aandelen) en in het verstrekken van
de Geldlening aan ECC Chiang Mai Project I Ltd. 

Het toezicht op de activiteiten van het Fonds wordt uitgeoefend door de Bewaarder, de onafhankelijke 
Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds.

1.17 RISICO
Bij beleggingsproducten zijn rendement en risico vaak met elkaar verbonden. Bij een hoger rendement 
dan gemiddeld geldt vaak een groter risico. Het is derhalve verstandig uitvoerig kennis te nemen van de 
in het Prospectus genoemde risico’s. Deze liggen met name op het gebied van de eigendom, exploitatie, 
E.%.82/,2.-#/.#*%%,?/#L%.#'/7# 3.L/&7/,2.-&);F/87"#D%%,.%%&7# 2&#-)/?#;/'//,#/.#1%.%-/1/.7#L%.#'/7#
Fonds van groot belang.

Het risico van dit Fonds is beperkt omdat de Initiatiefnemer ervaring heeft met de ontwikkeling van 
winkelcentra volgens het bewezen succesvol PROMENADA® concept en Initiatiefnemer zelf ook 
risicodragend (als aandeelhouder) bij ECC Chiang Mai Project 1 Limited betrokken is.

De volgende risico’s worden onderkend:
 - Risico’s verbonden aan de Obligaties
 - Risico’s verbonden aan de Beheerder en/of het Fonds
 - Risico’s verbonden aan Emissie III
 - Overige risico’s

De risico’s worden in hoofdstuk 6 uitvoerig toegelicht.

Door het risicodragende karakter van dit beleggingsproduct is het niet aan te raden dat een Obligatiehouder 
deelneemt die zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. 
3/?/,/#:;<2-%72/')K?/,#?2/.7#;/,/2?#7/#W2F.#)1#'/7#/8).)12&8'/#/.#E.%.82X</#,2&28)#L/,;).?/.#%%.#?/#
deelname te dragen gedurende de looptijd van de Obligatielening. Uiteindelijk is de Obligatiehouder 
verantwoordelijk voor zijn besluit om in het Fonds te investeren.

Loop geen onnodig risico en neem daarom kennis van dit Prospectus.

1.18 FISCALE BEHANDELING
H2F#?//<.%1/#%%.#'/7#O).?&# 2&# &+,%>/#L%.#//.#-K.&72-/#E&8%</#;/'%.?/<2.-#)1?%7#`/?/,<%.?&/#+,2Lj#
personen vallen onder Box 3 van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat de gemiddelde waarde van 
de Obligatie jaarlijks moet worden aangegeven. Hierover is dan effectief 1,2% inkomstenbelasting 
L/,&8'K<?2-?"#Q/7#*/,>/<2F>/#,/.?/1/.7#;<2FP7#;K27/.#?/#'/PE.-"#N)),#;/</--/,&#?2/#?/#?//<.%1/#7)7#'K.#
ondernemingsvermogen moeten rekenen en voor lichamen onderworpen aan de vennootschapsbelasting 
-/<?7# //.#%.?/,/#E&8%</#;/'%.?/<2.-"#D/#;/</--/,&#*),?/.#.2/7#;/<%&72.-+<28'72-# 2.#'/7# <%.?#*%%,#?/#
projectontwikkeling plaats heeft.

1.19 AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN
0$$#J)K7'/%&7#V&2%#_/7%2<#H).?&#H"N"#-//P7#/PP/87/.#K27#2.#?/#W2.#L%.#?/#b/7#)+#'/7#E.%.82//<#7)/W28'7#
(Wft). Het Prospectus is opgesteld conform de geldende wettelijke normen maar is niet getoetst door 
de AFM als bedoeld in artikel 5:2 Wft. Voor het aanbieden van de Obligaties III A en de Obligaties III 
B geldt voor het Fonds, geen verplichte prospectustoetsing op grond van de vrijstelling van artikel 53  
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lid 2 Vrijstellingsregeling Wft voor het aanbieden van effecten waarvan de waarde binnen 12 maanden 
niet hoger is dan € 2.500.000,- per emissie. Voor het aanbieden van de Obligaties III C geldt eveneens geen
verplichte prospectustoetsing omdat de Obligaties III C slechts kunnen worden verworven voor een
tegenprestatie van € 50.000,- per Obligatie III C (artikel 5:3 lid sub c Wft). Het Fonds staat niet onder toezicht 
van de AFM en valt niet onder de vergunningplicht voor het uitschrijven van deze Obligatielening.

1.20 DEELNEMEN
U kunt deelnemen in het Fonds door het nemen van één of meerdere Obligaties. Het betreft hier Obligaties 
met een nominale waarde van € 5.000,- per Obligatie III A, € 25.000,- per Obligatie III B en € 50.000,- per 
Obligaties III C. Daarvoor dient het Formulier voor Deelname rechtsgeldig ondertekend en voorzien 
van de bijlagen toegezonden te worden aan ECC Investment Management B.V. Aanmeldingen worden 
behandeld en Obligaties toegekend in volgorde van binnenkomst.

1.21 KENMERKEN EMISSIE I I I

 Ficaliteit  Fiscaal gunstige behandeling voor privé personen: 
  de obligatie valt in Box III.
 Emissie III ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., via ECC Chiang Mai Project 
  I Ltd. eigenaar van 82.800 m2 bouwgrond gelegen te Chiang Mai, Thailand.
 PROMENADA® concept  Bewezen succesvol concept voor de exploitatie van  winkel- en 
  entertainment centra.  
   
H2F#?/#)+W/7#L%.#'/7#O).?&#2&#?/#-,))7&7#1)-/<2F>/#W),-LK<?2-'/2?#;/7,%8'7"#D/&).?%.>&#*),?7#+)7/.72X</#
:;<2-%72/')K?/,&#-/%?L2&//,?9#1/?/#2.#L/,;%.?#1/7#'K.#&+/82E/>/#)1&7%.?2-'/?/.9#'K.#/2-/.#!"#$#%&'()*
)#*"+%$(), adviseurs te raadplegen.

Dit aanbod wordt vanaf 1 juni 2011 openbaar gemaakt via direct-mail (door het aanschrijven van de beleggers 
van het relatiebestand van Initiatiefnemer) en door publicatie op de website www.eccinvest.com.

Eindhoven, 20 juni 2011
ECC Investment Management B.V.

Totale fondsinvestering € 6.250.000

Obligatielening 490 obligaties van € 5.000 

98 obligaties van € 25.000

27 obligaties van € 50.000

Looptijd onbepaald, echter eindigt 
6 mnd na verkoop Project

Betaling per kwartaal, achteraf

Couponrente 7,00% voor Obligatie III A 
7,25% voor Obligatie III B 
7,50% voor Obligatie III C

Bonusuitkering 
(percentage  van  het  Gewogen  Aandeel  in 

het Netto Verkoopresultaat)

55% voor Obligatie III A 
60% voor Obligatie III B 
65% voor Obligatie III C

Aflossingskoers 100%

Zekerheid Geen
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2. Emissie III: ECC Southeast Asia Retail 
 Bonds B.V. 

2.1. INLEIDING
De derde emissie, Emissie III, van het Fonds wordt uitgeschreven ten behoeve van een belegging in in het 
vastgoed (de gronden) en de ontwikkeling van het winkelcentrum PROMENADA® Chiang Mai, gelegen 
ten oosten van het centrum van Chiang Mai, Thailand. 

De belegging zal plaats vinden door het kopen van 3.880 gewone aandelen in ECC Chiang Mai 
Project 1 Ltd. en het verstrekken van een lening aan ECC Chiang Mai Project I Ltd. In het hoofdstuk 
Rendementsprognose is aangegeven wat het verwachte rendement is waaruit ECC Chiang Mai Project 1 
Ltd. aan haar verplichtingen kan voldoen. 

2.2 ECC CHIANG MAI PROJECT 1 LIMITED
Het Fonds zal  door kopen van voormelde 3.880 gewone aandelen ongeveer 10,5% van de winstgevende 
aandelen in het kapitaal van ECC Chiang Mai Project I Ltd. verwerven. ECC Chiang Mai Project I Ltd is 
een Thaise vennootschap die percelen grond heeft aangekocht met een oppervlakte van totaal 82.800 m2 
voor de ontwikkeling van het winkelcentrum PROMENADA® Chiang Mai, gelegen ten oosten van het 
centrum van Chiang Mai, Thailand. Het object is gelegen op 10 minuten van het centrum van Chiang Mai 
/.#L%.#$'2%.-#M%2#3.7/,.%72).%<#V2,+),7"#D/W/#).7*2>>/<2.-#W%<#;/&7%%.#K27#Ga"5!C#1k#;,K7)#/.#@B"G@@#1k#
netto verhuurbaar oppervlak aan winkelruimte. 

De middelen welke beschikbaar komen bij het Fonds door het aantrekken van de winstdelende 
);<2-%72/</.2.-/.#*),?/.#-/;,K2>7#L)),#?/#%%.>))+#L%.#?/#%%.?/</.#/.#%<&#E.%.82/,2.-##7/.#;/')/L/#L%.#
de projectontwikkeling op het niveau van ECC Chiang Mai Project I Ltd. Het Fonds zal 3.880 aandelen met 
een nominale waarde van 100 THB per stuk verwerven in ECC Chiang Mai Project I Ltd. en de Geldlening 
verstrekken. De totale investering (aandelenkapitaal, lening en goodwill op de aandelen) bedraagt THB 
B5A"AAA"AAA#(€ 4.750.000,-). De koopprijs voor de 3.880 gewone aandelen inclusief agio en goodwill bedraagt  
THB 108.342.640. De lening aan ECC Chiang Mai Project I Ltd. is in hoofdsom groot THB 81.657.360.

Het Fonds loopt een valutarisico want de onderliggende resultaten zijn mede afhankelijk van 
koersmutaties in de Euro (EUR) en Thaise Baht (THB). Het Fonds belegt direct in het vastgoed (de gronden) 
en de ontwikkeling van het Chiang Mai winkelcentrum in ECC Chiang Mai Project I Ltd. ECC Southeast 
Asia Retail Bonds B.V. heeft een valutarisico op de lening verstrekt aan ECC Chiang Mai Project I Ltd. en 
de inkomsten uit de aandelen in deze vennootschap. 

2.3 ECC SOUTHEAST ASIA RETAIL BONDS II I
Achteraf wordt per kwartaal een vaste rente uitgekeerd. De looptijd is onbeperkt, maar eindigt 6 maanden 
na verkoop van het Project. De verwachte looptijd is drie jaar. Op dat moment vindt de terugbetaling van 
uw inleg en uitbetaling van de winstdeling (bonus uitkering) plaats. Dat zijn de belangrijkste kenmerken 
van de derde emissie, van het Fonds, Emissie III.

Kenmerken

Emissie III van het Fonds is opgesplitst in 3 winstdelende obligaties met bijbehorende rendementen:

Aantal Inleg Vaste rente per 

jaar

Verwacht totaal 

rendement per jaar

Obligatie III A 490 !"#$%%%&' 7,00% 16,36%

Obligatie III B 98 € 25.000,‐ 7,25% 17,46%

Obligatie III C 27 € 50.000,‐ 7,50% 18,56%
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Rente

Op de dag dat uw gelden door de Bewaarder zijn ontvangen, start uw renteperiode. De rente wordt per 
kwartaal achteraf uitgekeerd rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Winstdeling

Naast de vaste rente, heeft de Obligatiehouder recht op winstdeling bij verkoop. De verkoop vindt naar 
verwachting plaats medio 2014.

Alle uitkeringen in euro’s

Object

De bouw van de PROMENADA® Shopping- & Entertainment mall is gestart in oktober 2010 en de 
oplevering zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2012. Inmiddels zijn de eerste huurcontracten 
-/7/>/.?#/.#W2F.#*/#L)<)+#2.#-/&+,/>#1/7#+)7/.72X</#'KK,?/,&"

Looptijd

De obligatieovereenkomst voor Emissie III gaat in op 1 juli 2011. De obligatieovereenkomst eindigt 
uiterlijk binnen 6 maanden na verkoop van het Project. De geprognosticeerde looptijd bedraagt 3 jaar.

Kosten

Buiten de in hoofdstuk 5 van dit Prospectus genoemde kosten zijn er geen directe bijkomende kosten ten 
laste van de Obligatiehouder.

Eurobelegging

Uw investering, de rentebetaling en terugbetaling van de inleg vinden plaats in euro’s.

Zekerheid

Omdat ECC overtuigd is van haar projecten investeert zij zelf altijd aanzienlijk mee in haar projecten. 
In het Project heeft ECC reeds circa € 12,0 miljoen geïnvesteerd. De Obligatiehouder is preferent aan de 
eigen vermogensverschaffer. Verdere zekerheden zullen niet worden verstrekt/verleend.

2.4 DE ECC GROEP
Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van vastgoedprojecten in groeimarkten, heeft de ECC 
-,)/+#//.#).-/XL/.%%,?/#,/+K7%72/#)+-/;)K*?#%<&#L)),%%.&7%%.?/#,/%<#/&7%7/#2.L/&7//,?/,9#).7*2>>/<%%,#
en manager gespecialiseerd in shopping & entertainment malls. 

D/#0$$#-,)/+#'//P7#>%.7),/.#2.#G#<%.?/.#1/7#,/-2).%</#'))P?>%.7),/.#2.#$/.7,%%<#0K,)+%#/.#=K2?))&7#
VW2X"#

D/#0$$#\,)/+#2&#&2.?&#B5S5#1/7#&K88/&#%872/P#2.#?/#).7*2>>/<2.-#L%.#).,)/,/.?#-)/?#2.#$/.7,%%<[#/.#
Oost-Europa, met name op het gebied van winkels, kantoren, woningen en mixed-use projecten. Het  
(voorlopige) hoogtepunt is het PROMENADA® Shopping-& Entertainment mall (120.000 m2) in Warschau, 
6)</.9#?%7#7K&&/.#B55C#/.#4AA@#2.#?,2/#P%&/.#2&#)+-/</L/,?"#]%%,<2F>&#;/W)/>/.#1//,#?%.#BA#12<F)/.#1/.&/.#
de shopping mall en staat al 14 jaar in de top 3 best presterende malls van Warschau.

inleg in 

euro’s

Uitkering in euro’s Aflossing in 

euro’s

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 3

Obligatie III A 5.000 350,00 350,00 1.754,00 5.000

Obligatie III B 25.000 1.812,50 1.812,50 9.470,00 25.000

Obligatie III C 50.000 3.750,00 3.750,00 20.340,00 50.000
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Na succesvolle projecten in Oost-Europa is de ECC Groep sinds 2005 actief op de opkomende 
L%&7-)/?1%,>7/.#2.#=K2?))&7#VW2X"#D/#1/.&/.#%8'7/,#?/#0$$#\,)/+#'/;;/.#?/#>/..2&9#?/#L%%,?2-'/?/.#
en ervaring dat de beste garantie is voor solide investeringen. We geloven in onze investeringen daarom 
investeert de ECC Groep altijd mee in haar eigen projecten.

OPGELEVERDE PROJECTEN:

 

PROMENADA® shopping & entertainment mall, 
Warschau 
De PROMENADA® shopping & entertainment mall in de 
stad Warschau is de ultieme weerspiegeling van het motto: 
TM),/#^'%.#]K&7#J')++2.-U"#O%&/#B#L%.#6_:M0`VDV® is 
)+-/</L/,?#2.#B55C#/.#P%&/#a9#?/#<%%7&7/#P%&/9#2&#)+-/</L/,?#2.#
2005. PROMENADA® is een concept dat een breed scala aan 
moderne hedendaagse retail naar Amerikaanse Shopping 
Mall standaard biedt. PROMENADA® telt ongeveer 120.000 
m2 met internationale huurders, luxe boetieks, winkels, 
restaurants en cafés, vrijetijdsfaciliteiten zoals een 13 zalen 
tellende bioscoop, een indoor ijsbaan en kantoren.

Green House kantoorgebouw, Warschau 
:.&#//,&7/#&K88/&#2.#?/#8)11/,82X</#).,)/,/.?-)/?#&/87),#
was de bouw van de Green House. Een modern A-klasse 
kantorengebouw aan de Hankiewicza straat in Warschau 
2.#B55!#1/7#//.#7)7%%<#L<)/,)++/,L<%>#L%.#C"AAA#12. Het 
gebouw telt 3 verdiepingen met 72 parkeerplaatsen en 
wordt tegenwoordig verhuurd aan Edelman en Bauer 
Weltbit Media. 

Os. Podkowa fase 1, residentieel complex, Poznan
Het Osiedle (district) project is ontwikkeld in Koninko, 
een opkomende wijk in de stad Poznan. De locatie 
van dit gesloten complex is gebouwd in een groene en 
rustige omgeving met fantastische uitzichten, slechts 
15 minuten van het centrum van Poznan. In de directe 
omgeving van dit project zijn in de afgelopen jaren 
verschillende projecten gebouwd voor mensen die buiten 
het stadscentrum van Poznan willen wonen, maar toch 
dicht bij de stad willen zijn. 
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2.5 ECONOMIE AZIË
Wereldwijd zet het economische herstel door, met positieve groei in bijna alle markten in 2010. Maar het 
7/1+)#L%.#?/#-,)/2#2&#).-/<2F>"#D/#&7/,>&7/#-,)/2#2&#2.#?/#)+>)1/.?/#1%,>7/.#1/7#VW2X#%<&#>)+<)+/,9#)+#
de voet gevolgd door Latijns-Amerika. Economisch herstel in Noord-Amerika en West-Europa is fragiel 
en loopt achter op de rest van de wereld.

D/#.%%1#)+>)1/.?/#1%,>7#L/,;<)/17#?%7#L//<#VW2%72&8'/#/8).)12/X.#.K#%<#;/'),/.#7)7#?/#;/<%.-,2F>&7/#
markten van de wereld. Tevens biedt deze regio de beste kansen voor groei op lange termijn.

Economische groei

3.# ).?/,&7%%.?/# -,%E/># K27# '/7# ,%++),7I# T\<);%<#M%,>/7N2/*# _/7%2<# la# 4ABAU# L%.# $H# _28'%,?# 0<<2&9#
*%%,2.#?/# ,/X</#/8).)12&8'/#-,)/2#*),?7#*//,-/-/L/.9# 2&#'/7# F%%,#4AAS#-/m.?/R//,?#)+#BAA"#D/# ,/X</#
/8).)12&8'/#-,)/2#-//P7#?/#/8).)12&8'/#-,)/2#*//,9#-/8),,2-//,?#?)),#?/#2.(%72/"

HUIDIGE PROJECTEN: 
Promenada® Chiang Mai Resort Mail - Thailand 
Promenada® Chiang Mai is ontworpen om tegemoet 
te komen aan de dagelijkse behoeften van een grote 
consumentenmarkt en biedt bezoekers een hele dag 
winkelen en entertainment met de nadruk op vrije 
tijd, recreatie, F&B en retail. De klanten zullen worden 
getrakteerd op een ideale mix van moderne winkels en 
op het gevoel het allerbeste te krijgen in een sfeer van 
absoluut comfort en plezier in een exotisch ontworpen 
winkelcentrum.

!"#$%&'$()))(*$+&,-$".!/012
Het Park View appartementen complex wordt ontwikkeld 
in het Mokotov district, een van de meest begeerde 
locaties in Warschau. Het project bevind zich direct naast 
het Arkadia stadspark. Het project bestaat uit 120 luxe 
afgewerkte appartementen met op de bovenverdieping 
grote penthouses, 141 ondergrondse parkeerplaatsen en 
1.100 m2 commercieel onroerendgoed op de begaande 
grond. Door de locatie hebben alle appartementen vrij 
zicht op het park. Het uitzonderlijke eigentijdse ontwerp 
is gemaakt door het gerenommeerde architecten kantoor 
Kazimierski & Ryba uit Warschau.

Milano Kantoren Warschau - Polen
Het Milano kantoren gebouw is een modern 4 verdiepingen 
kantoorruimte van ongeveer 1.530 m2. De begane grond is 
;/&7/1?#L)),#*2.>/<&#/.#&/,L28/#-/),2X.7//,?/#;/?,2FL/.#
en de overige 3 verdiepingen zullen kantoorruimte zijn. 
Het kantorengebouw bevind zich dicht bij het vliegveld 
en goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer vanuit 
alle delen van de stad.
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Consumentvertrouwen

Wereldwijd zien we dat het consumentenvertrouwen langzaam herstelt. In de gevestigde markten 
,/&K<7//,7# ?27# 2.# //.#1%72-/# -,)/2# L%.#?/# ,/7%2<# &%</&"#c27W).?/,2.-#'2/,)+# 2&#VW2X#*%%,# 8).&K1/.7/.#
gebruik maken van de gestegen welvaart. De middenklasse is sterk groeiende en heeft meer geld te 
besteden aan luxegoederen, huisvesting en gezondsheidzorg.
:.?/,&7%%.?/#-,%E/>#L%.#6,28/b%7/,')K&/$))+/,&#K27#'/7#,%++),7I#TJ7,).-#%.?#J7/%?eI#4ABB#:K7<))>#
P),# 7'/#_/7%2<# %.?#$).&K1/,#6,)?K87&# J/87),# 2.#V&2%U# -//P7# ?/# -,)/2#*//,# L%.#?/# ,/7%2<# &%</&# L%.#?/#
verschillende regio’s. 

Bron: CB Richard Ellis

Reële economische groei (indexed real GDP)

Retail sales (in us $ biljoen)

Bron: PricewaterhouseCoopers 2011
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2.6 THAILAND
Thailand ligt op het schiereiland van Indochina. De totale oppervlakte van het land bedraagt 513.115 
km2 en daarmee is Thailand ongeveer dertien keer zo groot als Nederland en iets kleiner dan Frankrijk. 
Thailand grenst in het noordoosten aan Cambodja, in het noorden aan Laos, in het westen aan Myanmar  
/.#2.#'/7#WK2?/.#%%.#M%</2&2X"#0,#*)./.#,K21#CG#12<F)/.#1/.&/.#2.#^'%2<%.?"#4BY#L%.#?/#;/L)<>2.-#2&#
jonger dan 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Thai is 33 jaar en de gemiddelde levensverwachting 
ligt op 73 jaar.

^'%2<%.?#2&#//.#L%.#?/#*/2.2-/#<%.?/.#2.#=K2?))&7[VW2X#?2/#.))27#*/,?/.#-/>)<).2&//,?"#V<&#&7%%7&L),1#
heeft Thailand een parlementaire constitutionele monarchie met een koning aan het hoofd van het land 
en een minister-president aan het hoofd van de regering.

Religie en de monarchie zijn de hoekstenen van de Thaise samenleving en hebben een sterke invloed 
op het dagelijkse leven van de Thai. De nationale religie is het Boeddhisme. Deze levenswijze wordt 
.%-/<//P?#?)),#1//,#?%.#5AY#L%.#?/#;/L)<>2.-"# )̂7#?/#12.?/,'/?/.#;/'),/.#?/#3&<%19#'/7#$',2&7/.?)1#
en het Hindoeïsme.
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Economie

Na de krimp in 2009 heeft de economie van Thailand in 2010 een sterk herstel laten zien. De reële economische 
groei voor 2010 is vastgesteld op 5,9%. Komende jaren is een reële economische groei te verwachten tussen 
4,4% en 5,7% per jaar. Deze economische groei is vooral te danken aan de binnenlandse consumptie, de sterk 
aantrekkende  exportsector  en  de  toenemende  kapitaalinvesteringen  door  buitenlandse  partijen.    Deze 
investeringen worden gestimuleerd door de Thaise regering.
()"*))+,)"+)-,./)0"120"3)"4500)06203+)")-.0.*5)"7/.)53)0&" ,)/8596" :.8)6"3)"8)/;6..+<)53"26+"3)" 50=2,5)"
daalden. Ondanks de problemen elders in de wereld, laat de export van Thailand een gezonde groei zien. 
 

THAILAND VERSUS DUITSLAND
Om  een  goed  inzicht  te  krijgen  in  de  economische  verschillen  tussen  Thailand  en  Europa,  vergelijken  we 
Thailand met Duitsland, de grootste economie van Europa.

Cijfers Thailand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Reële groei BBP per jaar (%) 2,5 ‐2,2 5,9 4,4 5,7 5,4 5,5

Groei consumentenbestedingen 
per jaar (%)

2,7 ‐1,1 2,5 4,1 5,7 5,7 5,4

Werkloosheid (%) 1,4 1,5 1,6 1,3 1,3 1,5 1,6

>0=2,5)"(%) 5,5 ‐0,8 3,5 2,4 2,2 2,4 2,5

Bron: Oxford Economics

Reële economische groei (%)

Bron: Oxford Economics

Groei consumentenbestedingen (%)

Bron: Oxford Economics
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Zaken doen in Thailand is ‘eenvoudig’

In het rapport ‘Doing Business 2010’, samengesteld door de Wereldbank, komt Thailand goed te 
voorschijn. Op de lijst van landen, waar het gaat over het gemak van zaken doen, staat Thailand in de 
,%.-),?/#)+#?/#B4/#+<%%7&"#Q2/,1//#<%%7#'/7#.2/7#%<<//.#L//<#%.?/,/#<%.?/.#2.#=K2?))&7#VW2X9#1%%,#))>#
veel Westerse landen, ver achter zich. Nederland staat op deze lijst op de 30e plaats. 

Rangorde 2010 volgens rapport Wereldbank:
 1 Singapore
# 4# `2/K*#=//<%.?
 3 Hong Kong, China
 4 Verenigde Staten
 5 Verenigd Koninkrijk
 6 Denemarken
 7 Ierland
 8 Canada
# 5# VK&7,%<2X
 10 Noorwegen
 12 Thailand
# 4a# M%</2&2X
 30 Nederland

De Aantrekkingskracht van Thailand.

Thailand ligt in het hart van Zuidoost Azië en heeft een enorme aantrekkingskracht door:
 - Grote rijkdom aan architectuur, cultuur, kookkunst en tradities die typisch Thais zijn
 - Diversiteit van de natuur
 - Aangenaam klimaat
 - Hoog serviceniveau
 - Uitstekende prijs/kwaliteitsverhoudingen
# [# =//,#-)/?#*/-/../7
 - Voortreffelijke en betrouwbare gezondheidszorg

De Gezondheidszorg 

Het is onomstreden dat Thailand beschikt over een netwerk van uitstekende ziekenhuizen en 
tandheelkundige klinieken. De  hoge kwaliteit en de lage kosten van de medische zorg hebben hun 
uitwerking niet gemist. Vanuit buurlanden, het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten komen veel 
+%72X.7/.#.%%,#^'%2<%.?#L)),#//.#;/'%.?/<2.-"#V<<//.#%<#2.#$'2%.-#M%2#&7%%.#aA#)L/,'/2?&W2/>/.'K2W/.#
en 14 Private Medical Centers. De kosten voor medische zorg bedragen ongeveer 1/8 deel van de kosten 
ten opzichte van Nederland.    

Thailand winkelvastgoedmarkt

Gedurende de laatste tien jaar, na de Aziatische economische crisis, is het retail landschap in Thailand, 
met name op toplocaties in Bangkok en andere grote stedelijke centra, drastisch veranderd. Traditionele 
kleine zelfstandige winkeliers zijn geleidelijk vervangen door moderne, grote winkelketens die vaak in 
buitenlandse handen zijn. Er wordt in vele vormen winkelruimte ontwikkeld, waaronder winkelcentra, 
hypermarkten, lokale winkelcentra en winkelhuizen in groot Bangkok, evenals andere grote steden zoals 
Chiang Mai.

N)<-/.&#1%,>7).?/,W)/>#L%.#$H#_28'%,?#0<<2&#'%?#^'%2<%.?#;/-2.#4AA5#//.#7)7%%<#*2.>/<)++/,L<%>#L%.#
82,8%#@#12<F)/.#1k"#̂ 2F?/.&#4AAS#*/,?#.2/K*/#L/,'KK,;%,/#*2.>/<,K217/9#;/&7%%.?/#K27#//.#%%.7%<#+,)F/87/.#
1/7#//.#7)7%</#L/,'KK,;%,/#*2.>/<,K217/#L%.#,K21#4AA"AAA#1k#%%.#?/#7)7%</#L)),,%%?#7)/-/L)/-?"#D/#
meerderheid van de winkelruimte blijft in het retail landschap in de winkelcentrumformule (51,9%), 
gevolgd door warenhuizen (25,9%) en supermarkten (22,2%). Winkelruimte ligt vooral in buitenwijken, 
gevolgd door voorstedelijke gebieden en binnenstedelijke gebieden. 
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2.7 CHIANG MAI
Chiang Mai ligt ongeveer 700 km ten noorden van Bangkok in het noordwestelijke deel van Thailand, in 
het noorden grenzend aan Myanmar. De provincie heeft een oppervlakte van ongeveer 20.100 vierkante 
>2<)1/7/,#/.#2&#).?/,L/,?//<?#2.#44#?2&7,287/.#/.#4#?2&7,287/.#T2.#)+;)K*U"#M/7#).-/L//,#B9G#12<F)/.#
inwoners is Chiang Mai na Bangkok de dichtstbevolkte provincie in Thailand.

$'2%.-#M%2# 2&# ?)),#V&2%#b//># ;/&8',/L/.# 2.# ?/# 7)+# BA# L%.#1//&7# <//P;%,/# &7/?/.# L%.#VW2X# /.# ?/#
vijfde meest favoriete stedelijke reisbestemming ter wereld. Het heeft een groot aantal toeristische 
bezienswaardigheden, natuurschoon, unieke cultuur, tradities en festivals die veel bezoekers trekken, 
zowel internationaal als lokaal. In 2007 genereerde Chiang Mai ruim 1 miljard euro aan inkomsten uit 
toerisme van 5,4 miljoen toeristen, waarvan 1,8 miljoen buitenlanders. De populariteit van de stad blijkt 
verder uit het toenemende aantal gepensioneerden die de stad voor hun pensioen kiezen en door de 
hogere klasse van Bangkok, die er vaak voor kiest om hun weekend in Chiang Mai door te brengen. De 
vraag naar residentieel vastgoed in Chiang Mai blijft toenemen, gelet op de toenemende populariteit 
van de stad en de ontwikkelingsinspanningen van de regering.

Bovendien ontwikkelt de Thaise overheid Chiang Mai tot een belangrijke economische draaischijf in het 
noorden van Thailand. Belangrijke verbeteringen zijn de ontwikkeling van hypermarkten en nieuwe 
vijfsterrenhotels. De universiteit van Chiang Mai, de grootste in Noord-Thailand met 21 faculteiten 
en meer dan 30.000 full-time studenten, ligt ook in het verzorgingsgebied. Er zijn ook plannen om 
van Chiang Mai het toonaangevende centrum voor wetenschappelijke ondersteuning, software- 
en productontwikkeling, en distributie in de Noordelijke regio te maken. Het recente aanbod van 
2.7/,.%72).%</#L<K8'7/.#.%%,#<%.?/.#W)%<&#J2.-%+),/9#h%)&9#n),/%9#$'2.%#/.#M%</2&2X#?)),#$'2%.-#M%2#
International Airport is een van de meest recente inspanningen van de lokale overheid om het aantal 
internationale vluchten te verhogen en zo de stad verder te ontwikkelen. 

Belangrijke feiten over Chiang Mai:
 - Chiang Mai geldt als een Medical Hub in de Aziatische regio
 - 18.000 Japanse pensionado’s
 - Een groot aantal 4 en 5 sterren hotels: 13 ***** en 35 ****
 - Internationaal bekend als golfparadijs met 12 golf courses
 - Chiang Mai geldt als het centrum van Educatie. Het herbergt 8 universiteiten met meer dan 
  100.000 studenten, 6 internationale (Engelstalige) scholen en 12 internationale language scholen

Ontwikkelingen prijzen bouwgrond Chiang Mai.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde waarde van bouwgrond in Thailand geleidelijk gestegen. Deze 
stijging van prijzen van bouwgrond is ingegeven door verschillende factoren, waaronder investeringen 
van buitenaf en de economische groei.  De prijs per m2#2.#?/#$'2%.-#M%2#,/-2)#;/?,%%-7#).-/L//,#̂ QH#C"54@#
(€ 170,-). De grond is aangekocht voor een gemiddelde prijs van THB 4.548 (€ 112,-) per m2. Derhalve is 
de koopsom van de grond gunstiger dan de huidige marktconforme koopsom. 

2.8 PROMENADA® CHIANG MAI 
PROMENADA® Chiang Mai is een shopping- en entertainment mall naar internationale norm, op 
?,2/# .2L/%K&9# ).7*),+/.# 2.# //.# 7,)+2&8'/# &72F<"#M/7# ).-/L//,# Ga"5!C#1k# %%.# L<)/,)++/,L<%>7/# W%<# '/7#
winkelcentrum een belangrijke plaats inruimen voor internationale en lokale merkdetaillisten. Een 
hoogwaardige supermarkt, modezaken, innovatieve vrijetijdsconcepten, een speeltuin en onderwijsgebied 
voor kinderen en een bioscoopcomplex zullen de ankerhuurders zijn. Het project zal een grootschalig 
foodcourt en vele luxe internationale en lokale restaurants omvatten. De circa 1 hectare grote tuin met 
buitentheater, terrassen en een fonteinshow vormt een aantrekkelijke attractie.

24



|   Emissie III: ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

De belangrijkste kenmerken zijn:
# [# $'2%.-#M%2d&#//,&7/#T<2P/&7e</#?/&72.%72).#,/&),7#1%<<U
 - 82.800 m2 (GFA) / 51.755 m2 (NLA) / 3 verdiepingen (inclusief parkeergarage) 
  met 1 hectare grote tropische tuin met entertainment en leisure activiteiten
 - Strategische ligging in een goed ontwikkeld gebied, 
  10 minuten van het centrum en Chiang Mai international airport
 - Opleveringsdatum: derde kwartaal 2012
 - Frequente shows en events
 - Grote aandacht voor kinderspeelplaatsen en educatieve zones
 - Concept naar Westerse standaard met een mix van internationale en lokale retailers
 - Binnen het verzorgingsgebied bedraagt het aantal inwoners 4,5 miljoen

PROMENADA® Chiang Mai is ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse behoeften van 
een sterk groeiende consumentenmarkt en biedt bezoekers een hele dag winkelen en entertainment. 
De klanten worden getrakteerd op een ideale mix van exclusieve merken, vrije tijd, recreatie en eten & 
drinken. Dit alles wordt ondergebracht in een open en exotisch ontworpen winkelcentrum.

Verder zal PROMENADA® Chiang Mai een van de grootste in zijn soort zijn en het zal de volgende concepten bieden:
 - Een hoogwaardige supermarkt
 - Uitstekende selectie van specialiteitenrestaurants, met binnen- en buitenlands keuken
 - Bioscoop en entertainmentfaciliteiten
 - Exclusieve mode- en sportmerken
# [# 0/.#>*%<27%72/P#'))-*%%,?2-/#E7./&&#/R+<)27%.7
 - Kinderonderwijsgebied, speeltoestellen en grote speelgoedwinkel, en
 - Uitgebreide consumentdiensten, waaronder banken

Q/7# 6,)F/87# W%<# ,K21/# +%,>//,-/</-/.'/2?# L)),# %K7)d&# /.# 1)7),E/7&/.# '/;;/.9# 1/7# -/1%>>/<2F>/#
afzetplaatsen voor zowel privé-voertuigen als openbaar vervoer op alle drie de niveaus. De bij wet 
vereiste parkeerruimte komt in de kelder. De rest zal op de begane grond rondom het gebouw komen.

Belangrijkste statistische gegevens

Verwachte opleverdatum derde kwartaal 2012

Grondoppervlak 82.800 m2

BVO 73.946 m2

Netto verhuurbaar oppervlak 51.755 m2

Aantal niveaus: 3 (inclusief kelder)

Geraamde investeringskosten THB 2.7 mld (circa € 69 mln*)

Schetstekening van PROMENADA® @ Chiang Mai
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Locatie

Belangrijke voordelen van de locatie van PROMENADA® Chiang Mai zijn onder andere:
 - Gelegen langs de Chiang Mai - Ban Sahakorn Road, de belangrijkste verkeersader van Chiang  
  Mai  International Airport naar district San Kamphaeng, een stad ten oosten van de stad  
  Chiang Mai.
 - Gelegen tussen de Superhighway en de tweede ringweg, beide hoofdverkeersaders, 
  die bewoners door en rond de stad voeren.
 - Strategisch gelegen, het winkelcentrum ligt op slechts 10 km van het centrum/vliegveld,  
  12 km van district San Kamphaeng, en 15 km van de provincie Lamphun.

Gezien de omvang en aantrekkingskracht van PROMENADA® Chiang Mai, zal het winkelcentrum niet 
alleen bewoners van de provincie Chiang Mai, maar ook omliggende steden en provincies  aantrekken. 
Voor het groeiende aantal toeristen is PROMENADA® Chiang Mai een interessante en veelzijdige 
bestemming. Voor bezoekers is er dagelijks PROMENADA® vervoer beschikbaar op vele ophaal- en 
afzetplaatsen over het hele verzorgingsgebied.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied beslaat drie provincies in Noord-Thailand: 
Chiang Mai, Lampang en Lamphun met een totale oppervlakte van ongeveer 37.147 km2.

:+#;%&2&#L%.#;)L/.&7%%.?/#-/,/-2&7,//,?/#;/L)<>2.-&82FP/,&#*)./.#/,#).-/L//,#495#12<F)/.#1/.&/.#2.#'/7#
verzorgingsgebied. Geschat wordt evenwel, dat de werkelijke bevolking van Chiang Mai ongeveer 2,5 - 3,0 
miljoen mensen bedraagt, in plaats van de 1,7 miljoen die door het Departement Provinciaal Bestuur wordt 
opgegeven. Dit resulteert in een bevolkingsomvang van ongeveer 4,5 miljoen binnen het verzorgingsgebied.
 
Retailmarkt van het verzorgingsgebied

De toename van het aanbod aan winkelruimte in Chiang Mai is voornamelijk toe te schrijven aan de 
groei in hypermarkten. Een hypermarkt is een grootschalige winkel waar naast supermarktartikelen 
(dagelijkse boodschappen) ook warenhuisartikelen te koop zijn. Het aantal hypermarkten in Chiang Mai 
blijft toenemen en omvat ondernemingen zoals Tesco Lotus, Big C, Makro en Carrefour. 

De winkelgewoonten onder de lokale bevolking verschuift ook van de lokale winkelier en traditionele 
¨natte¨ markten naar buurtwinkelcentra. Central Airport Plaza en Kad Suan Keaw zijn de afgelopen 10 
jaar de twee grootste spelers in de retail markt.

n%?#JK%.#n/%*#*/,?#2.#B554#-/L/&72-?"#Q)/*/<#?/#'K2?2-/#7)/&7%.?#L%.#'/7#-/;)K*#&</8'7#2&9#-/.2/7#'/7#
een gemiddelde bezettingsgraad, met belangrijke huurders zoals Tops Supermarkt en warenhuis Central. 
Het winkelcentrum richt zich op consumenten met een laag tot gemiddeld inkomen.

Het Central Airport Plaza (74.000 m²) is het grootste winkelcentrum in Chiang Mai en Noord-Thailand. 
Momenteel zijn Central Group en TCC Land Development (TCC) de grootste retailontwikkelaars in Chiang 
Mai. TCC bezit en exploiteert in Chiang Mai de winkelcentra Pantip Plaza (IT Mall), Anusarn Market, 
Chiang Inn Plaza en Galare Centre. Alle TCC winkelcentra zijn kleinschalig. Ondanks de aanwezigheid 
van de Central Group en TCC is de detailhandelsmarkt in Chiang Mai groot genoeg voor ten minste één 
)P#7*//#&')++2.-#1%<<&"#M/7#;/W/772.-&-,%?/.#L%.#5AY#7)7#5@Y#L)),#?/#;/&7%%.?/#*2.>/<8/.7,%#2.#$'2%.-#
Mai en een gebrek aan bestemmingswinkel- en entertainmentcentra en internationale retailmerken in het 
hogere segment, is er veel potentieel voor PROMENADA® Chiang Mai.

provincie bevolking

Chiang Mai 1.690.471

Lamphun 405.931

Lampang 770.798

Totaal 2.867.200

Bron: Departement Provinciaal Bestuur.
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D)),# ?/# K27-2P7/# L%.# :;<2-%72/&# *),?7# '/7# O).?&# -/E.%.82/,?# 1/7# L,//1?# L/,1)-/."# H2../.# ?/#
P).?&&7,K87KK,#;/&7%%7#-//.#;/+/,>2.-#L)),#'/7#%%.-%%.#L%.#E.%.82/,2.-/.#1/7#L,//1?#L/,1)-/.#/.#
zijn geen regels gesteld voor de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. 

Het Fonds kan vervolgens het benodigde vermogen uitlenen aan het Investeringsobject of gebruikt dit 
vermogen om een belang te nemen in het Investeringsobject. Bij iedere Obligatie uitgifte zal dit nader 
worden toegelicht. Bij het verstrekken van een lening aan een Investeringsobject wordt een aparte 
leningsovereenkomst aangegaan. Deze lening kent een vaste rente gedurende de hele looptijd. 
Voor Emissie III geldt dat een rechtstreeks belang wordt aangekocht in ECC Chiang Mai Project 1 
Ltd. Tevens zal de Geldlening worden verstrekt. Deze vennootschap heeft de grond aangekocht en is 
-/E.%.82/,?#1/7#/2-/.#L/,1)-/.#/.#L,//1?#L/,1)-/.#(leningen van groepsmaatschappijen, andere
-.(&/$0&)()#&#/)#*)#*1)*1--2*344*45&$#/*6$&*72-8)%0*9*:01;*$$#/)/$#)*.$#<()#&#/*=--2*1)*.->?"#$#%&)2&#/,; Alle 
L/,+<28'72.-/.#?2/#L)),7>)1/.#K27#?/#E.%.82/,2.-/.#W2F.#L)),#,/>/.2.-#/.#,2&28)#L%.#0$$#$'2%.-#M%2#
Project I Ltd. De bank zal zich niet op het Fonds of op de Obligatiehouders kunnen verhalen omdat het 
Fonds en de geldnemer aparte rechtspersonen zijn en geen garanties zijn afgegeven door het Fonds of de 
Obligatiehouders aan de bank. 

De Obligatiehouders lopen slechts risico over het bedrag dat gestort is op de Obligatie. Tevens zullen 
-//.#E.%.82/,2.-/.#*),?/.#%P-/&<)7/.#*%%,K27#,/8'7&7,//>&/#%%.&+,%>/<2F>'/2?#L%.#?/#%%.?//<')K?/,#
en/of Obligatiehouders kan voortvloeien. 

Het Fonds draagt de verplichtingen van de Obligatielening en dient zorg te dragen voor de rentebetaling 
/.#?/#%()&&2.-#%%.#?/#:;<2-%72/')K?/,&"#D/#PK.872)./</#L%<K7%#L)),#'/7#O).?&#2&#?/#0K,)"#D27#;/7/>/.7#
?%7#%<</#2.L/&7/,2.-/.9#E.%.82/,2.-/.#/.#*%%,?/,2.-/.#)+#P).?&.2L/%K#+<%%7&L2.?/.#2.#0K,)d&"#V<<//.#'/7#
exploitatieresultaat in ECC Chiang Mai Project I Ltd. wordt gerealiseerd in Thaise valuta (Thaise Baht). Er 
is indirect derhalve een valutarisico voor het Fonds.

Voor ieder investering in een Investeringsobject wordt een aparte Obligatielening uitgeschreven. De 
voorwaarden van de lening en het rendement voor de Obligatiehouder kan per uitgifte verschillend zijn. 
Derhalve wordt aan het Prospectus telkens per emissie een aparte bijlage toegevoegd. Omdat hier sprake 
is van een derde uitgifte van een Obligatielening en een vervolginvestering in een Investeringsobject 
*),?7#'2/,.%#K27-/-%%.#L%.#?/#E.%.82X</#-/-/L/.&#L)),#?/W/#?/,?/#2.L/&7/,2.-"

De fondsinvestering voor de in dit Prospectus beschreven Emissie III kan als volgt worden samengevat1:

1 bij deze samenvatting is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een verhoging van de 
Obligatielening III C onder gelijktijdige verlaging van de Obligatielening III A en/of III B.

Aankoop aandelen ECC Chiang 
Mai Project 1 Ltd (10,49%)

4.750.000

Initiële kosten  

Oprichtingskosten 40.000

Structureringskosten 80.000

Bijdrage marketingkosten 80.000

Totaal initiële kosten 200.000

4.950.000

Liquiditeitsreserve 1.350.000

6.300.000

Vermogensstructuur

Storting eigen vermogen
initiatiefnemer

50.000

Obligatielening III A 2.450.000

Obligatielening III B 2.450.000

Obligatielening III C 1.350.000

Totaal € 6.300.000

Emissiekosten 187.500

|   Financierings- en investeringsstructuur Emissie III28
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34(5$&-(6/%(7+/82/&1(9:;&&;1(<<<

@&0/$#/+A>#0)#*=--2*1)*.)2)<)#&#/*=$#*1)*%$+5*B-?*A2-/#-+)C*
 - Investeringsstructuur conform hoofdstuk 3
 - De Obligatielening bedraagt € 6.250.000,-
 -      De investering in aandelen ECC Chiang Mai Project 1 Ltd. bedraagt € 4.750.000
 - Vaste rente op Obligatielening III A 7%, 
  op Obligatielening III B 7,25% en op Obligatielening III C 7,5%
# [# V()&&2.-#7/-/.#>)/,&#L%.#BAAY
 - Management fee jaarlijks € 10.000,-
 - Administratie en accountants kosten € 10.000,- per jaar
 - Geprognosticeerde looptijd van 3 jaar
 - Rente op liquiditeitsreserve is 2%

4$+5*B-?*A2-/#-+)*3D&++&)*999
 

  

 
    
Alle kosten inclusief BTW   
    

Inkomsten 2011 2012 2013 2014

Storting Obligatiehouders 6.300.000  ‐  ‐

ECC Chiang Mai Project 1 Ltd ‐ ‐ ‐ 9.513.373

Rente liquiditeitsreserve  10.547 9.047 3.016 ‐

Totaal € 6.310.547 € 9.047 € 3.016  € 9.513.373

Liquiditeitsreserve 2011 2012 2013 2014

Beginsaldo 50.000 1.136.161 674.833 207.473

Toevoeging 1.086.151  ‐ ‐ 3.017.383

Onttrekking ‐ 461.328 467.359 ‐

Eindsaldo € 1.136.161 € 674.833 € 207.473 € 3.224.857

Uitgaven 2011 2012 2013 2014

Koopsom aandelen (incl. Agio) 4.750.000 ‐ ‐ ‐

Fondskosten 200.000 ‐ ‐ ‐

Rente obligatiehouders  262.719  450.375  450.375 187.656

Management kosten 5.833  10.000 10.000 4.167

Administratie en accountant 5.833  10.000 10.000 4.167

?=.++507".46572,5)  ‐  ‐ ‐ 6.300.000

Totaal € 5.224.385 € 470.375 € 470.375  € 6.495.990 

@263."-2+<"=.8 2011 2012 2013 2014

Resultaat € 1.086.161 € 461.328 € 467.359 € 3.017.383

Uitkering in % per jaar 2011 2012 2013 2014

Obligatie II A  7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Obligatie II B 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

Obligatie II C 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
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Het rendement over de gehele looptijd is gebaseerd op het resultaat uit rente inkomsten per jaar voor de 
Obligatiehouders met daarnaast een winstdeling bij verkoop.
 
Opgemerkt wordt dat het Fonds deze rente moet uitkeren van resultaat dat wordt gerealiseerd door 
dividenduitkeringen door ECC Chiang Mai Project 1 Limited aan haar aandeelhouders, behoudens 
de restricties welke voortvloeien uit de af te sluiten aandeelhoudersoverkomst conform de te stellen 
W/>/,'/?/."## /̂L/.&#*),?7#)+-/1/,>7#?%7#?/#8%&'#()*#K27#L),2-/#/12&&2/&9#012&&2/#3#/.#012&&2/#339#.2/7#
is meegenomen in dit overzicht. Eventuele negatieve afwijken in de kasstromen van een eerdere emissie 
>K../.#L%.# 2.L<)/?# W2F.# )+#?/# 8%&'#()*#+,)-.)&/# W)%<&# '2/,;)L/.# %%.-/-/L/."# 08'7/,9# )+# ;%&2&# L%.#
reeds gepubliceerde tussentijdse cijfers op de website van de aanbieder, www.eccinvest.com, lijkt hier 
vooralsnog geen sprake van te zijn. Indien onvoldoende middelen beschikbaar zijn zal, zoals verwacht, de 
rente in de eerste jaren worden voldaan uit de Liquiditeitsreserve.

D/#%()&&2.-#)+#?/#:;<2-%72/</.2.-#W%<#L)<-/.&#?/#+,)-.)&/#+<%%7&L2.?/.#)L/,#?,2/#F%%,"#

De couponrente welke vast op de Obligaties wordt uitgekeerd bedraagt 7% respectievelijk 7,25% 
,/&+/872/L/<2F>#G9@Y#+/,#F%%,9#7/#,/%<2&/,/.#)L/,#?/#-/'/</#<))+72F?"#`%#;/7%<2.-#L%.#?/#,/.7/#/.#%()&&2.-#
resteert het saldo als resultaat in het Fonds. Van dit resultaat wordt vervolgens nog een winstdeling/
bonusuitkering uitgekeerd. De berekening hiervan is op de navolgende pagina’s opgenomen.

`%# L)<</?2-/# %()&&2.-# L%.# ?/# :;<2-%72/&# *),?7# ?/W/# :;<2-%72/</.2.-# ?)),# '/7# O).?&# ;/X2.?2-?"# D/#
%()&&2.-&>)/,&#;/?,%%-7#BAAY"#

De rente uitkeringen over de gehele looptijd zijn niet gegarandeerd.
 
D/#8%&'#()*#;/,/>/.2.-#/.#?/#-/'%.7//,?/#K27-%.-&+K.7/.#W2F.#1/7#?/#1//&7/#W),-#)+-/&7/<?"# 3.?2/.#
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.

D/#8%&'#()*#+,)-.)&/#-%%7#K27#L%.#'/7#,/.7/,/&K<7%%7#W)%<&#?27#L)),#?/#:;<2-%72/')K?/,&#L%.#7)/+%&&2.-#2&"#
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. 

V()&&2.-#L%.#?/#:;<2-%72/</.2.-#?2/.7#+<%%7&#7/#L2.?/.#K27#).7L%.-/.#?2L2?/.?/.#/.#7/,K-;/7%<2.-#L%.#
kapitaal welke het Fonds van ECC Chiang Mai Project 1 Limited ontvangt. 

De waardering van de beleggingen in de jaarrekening zal tegen kostprijs in Euro’s plaatsvinden. 

:1?%7#?/#;/7%<2.-#L%.#?/#,/.7/#/.#?/#%()&&2.-#L%.#?/#</.2.-#%P'%.>/<2F>#2&#L%.#?/#+,)F/872.L/&7/,2.-#/.#
het verwachte resultaat van ECC Chiang Mai Project I Ltd., is hierna een samenvatting van de project-
investering en de verwachte resultaatprognose in Euro’s opgenomen van ECC Chiang Mai Project I Ltd. 
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Project investeringskosten   

Onderstaande prognose is een samenvatting. Dit betreft het verwachte resultaat over de gehele 
<))+72F?"#N)),# ?/# %%.&<K272.-# L%.#?/# ;/?,%-/.#1/7# ?/# '2/,;)L/.# -/.)/1?/# 8%&'#()*#)+&7/<<2.-# W2F.#
de uitgangspunten per jaar gebruikt. Achtergrondinformatie daarover is op verzoek bij Beheerder 
verkrijgbaar.

Loop geen onnodig risico. Neem kennis van de inhoud van het gehele Prospectus.

Project investeringskosten THB EUR

Grond‐ en grondaankoopkosten 401.697.212  10.042.430 

Bouwkosten 1.844.795.821  46.119.896 

Project Management Fees 92.239.791  2.305.995

Vergoeding commercieel beheer 52.083.333  1.302.083

Juridische kosten & algemene kosten 8.100.000 202.500 

Architectkosten 45.000.000 1.125.000 

Vergunningskosten 1.500.000  37.500

Engineering 16.000.000 400.00 

A../4)/)53507+B")0"C020-5)/507+;.+,)0 165.218.847  4.130.471 

Management Fees 29.883.923  747.098 

Marketing kosten 52.264.808  1.306.620 

Verhuur commissie 42.330.844  1.058.271 

Lease incentives 15.000.000 375.000 

2.766.114.579  69.152.864

 

D20;C020-5)/507"(cf term sheet bank 2‐08‐2010) 1.600.000.000   40.000.000 

Financiering door beleggers / beleggers 1.166.114.579  29.152.864

Gehanteerde koers EUR : THB is 1:40
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Inkomsten THB

Opbrengst verkoop vastgoed 4.828.080.637

Huurinkomsten 1.503.315.423

Overige exploitatie 15.033.154

Totaal   6.346.429.214

Uitgaven

Marketing 77.548.313

Courtage 57.330.844

Vastgoedbeheer 92.904.893

Overige bedrijfskosten 75.165.771

Management 132.064.068

Niet verrekenbare BTW 25.300.825

Totaal uitgaven   460.314.714

Operatineel resultaat THB  5.886.114.500

 

Financieringskosten 427.988.053

Belastingen 200.316.437

Resultaat THB  5.257.810.010

?EF"2=.++507"<GH.,<)-25/)"6)0507 ‐ 1.630.000.000

Af: terugbetaling ingebracht eigen vermogen ‐ 1.166.114.579

Overwinst THB  2.461.695.431

o###$%&'#()*#+,)-.)&/#012&&2/#333

Op basis van dit verwachte resultaat kan geconcludeerd worden dat het Fonds in staat is te voldoen aan 
?/#L/,+<28'72.-/.#L%.#?/# ,/.7/<%&7/.#/.#?/#%()&&2.-# 2.8<K&2/P#?/#%()&&2.-&+,/12/"#`%%&7# ,/.7/#)+#/.#
%()&&2.-#L%.#?/#?)),#'%%,#L/,&7,/>7/#</.2.-#).7L%.-7#'/7#O).?&#211/,&#BA9!5Y#L%.#?27#,/&K<7%%7#L%.*/-/#
'%%,#%%.?/</.;/W27"#=)?,%#?%%,7)/#12??/</.#;/&8'2>;%%,#W2F.#W%<#)L/,-/-%%.#*),?/.#7)7#%()&&2.-#L%.#
de leningen van het Fonds en de terugbetaling van agio. In de prognose is geen rekening gehouden met 
eventuele valutarisico’s. Het resultaat is uiteindelijk afkomstig uit ECC Chiang Mai Project I Ltd., zij zal 
onderworpen zijn aan Thaise vennootschapsbelasting (ongeveer 30%)"#V()&&2.-#L%.#?/# </.2.-#L%.#'/7#
Investeringsobject is voorts zeker gesteld door het recht van hypotheek naar Thais recht op de gronden 
direct in het bezit van ECC Chiang Mai Project Ltd. 

Rendement

Het totaalrendement op de Obligatielening bestaat uit de couponrente en de winstdeling tezamen. 
Voor de berekening van de winstdeling aan het einde van de looptijd (bij verkoop van het object), is als 
uitgangspunt genomen dat de looptijd 3 jaar bedraagt. 

Daarnaast is de winstdeling per obligatieklasse als volgt:
 - Obligatie III A: 55% (pro rata parte)
 - Obligatie III B: 60% (pro rata parte)
 - Obligatie III C: 65% (pro rata parte)

Aan de hand van de volgende 3 scenario’s, een defensief scenario, een realistisch scenario en een 
optimistisch scenario, is het totaalrendement (enkelvoudig) berekend.

Prognose resultaat ECC Chiang Mai Project I Ltd:
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Prognose verkoopresultaat Defensief Realistisch Optimistisch Break‐even

BAR 10% 9,0% 8,0% 14,0%

Kapitalisatiefactor 10,00 11,10 12,50 7,13

Jaarhuur 435.010.619 435.010.619 435.010.619 435.010.619

Verkoopopbrengst 4.350.106.193 4.828.080.637 5.437.632.742 3.102.786.158

Operationeel resultaat 429.729.373 429.729.373 429.729.373 429.729.373

Totaal opbrengsten 4.779.835.566 5.257.810.010 5.867.362.115 3.532.515.531

?EF"2=.++507"<GH.,<)-25/)"6)0507 ‐ 1.630.000.000 ‐ 1.630.000.000 ‐ 1.630.000.000 ‐ 1.630.000.000

Af: terugbetaling inbreng ‐ 1.166.114.579 ‐ 1.166.114.579 ‐ 1.166.114.579 ‐ 1.166.114.579

Overwinst 1.983.720.987 2.461.695.431 3.071.247.536 736.400.952

Aandeel ECC SARB 10,49% 208.092.332 258.231.851 322.173.866 77.248.460

Terugbetaling inbreng 122.300.975 122.300.975 122.300.975 122.300.975

Opbrengst voor fonds 330.393.306 380.532.826 444.474.841 199.549.435

Koers EUR:THB 40 40 40 40

Opbrengst voor fonds in EUR 8.259.833 9.513.321 11.111.871 4.988.736

Operationeel resultaat emissie III ‐ 38.516 ‐ 38.516 ‐ 38.516 ‐ 38.516

Totaal resultaat 8.221.317 9.474.805 11.073.355 4.950.220

Af: terugbetaling inleg obligatiehouders ‐ 6.300.000 ‐ 6.300.000 ‐ 6.300.000 ‐ 6.300.000

Bij: reeds uitgekeerd rendement 1.351.125

Overwinst 1.921.317 3.174.805 4.773.355 1.345

Winstdeling per obligatieklasse

Obligatieklasse III A (€ 5.000,‐) 410.948 679.055 1.020.968

Obligatieklasse III B (€ 25.000,‐) 448.307 740.788 1.113.786

Obligatieklasse III C (€ 50.000,‐) 267.612 442.205 664.860

Uitgekeerde couponrente per obligatieklasse

Obligatieklasse III A (€ 5.000,‐) 514.500 514.500 514.500

Obligatieklasse III B (€ 25.000,‐) 532.875 532.875 532.875

Obligatieklasse III C (€ 50.000,‐) 303.4750 303.750 303.750

Totaalrendement per obligatieklasse

Obligatieklasse III A (€ 5.000,‐) 925.448 1.193.555 1.535.468

Obligatieklasse III B (€ 25.000,‐) 981.182 1.273.663 1.646.658

Obligatieklasse III C (€ 50.000,‐) 571.362 745.955 968.610

Totaalrendement in % (enkelvoudig)

Obligatieklasse III A (€ 5.000,‐) 12,6% 16,3% 20,9%

Obligatieklasse III B (€ 25.000,‐) 13,3% 17,4% 22,4%

Obligatieklasse III C (€ 50.000,‐) 14,1% 18,5% 23,9%

o###$%&'#()*#+,)-.)&/#012&&2/#33334
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5. Kosten en vergoedingen Emissie III
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5. Kosten en vergoedingen Emissie III 

Het investeringsmodel en de fondsstructuur brengen kosten met zich mee die uit de storting op de 
Obligatie en uit het resultaat van het Fonds worden voldaan. De volgende fondskosten worden hier 
nader toegelicht:

Eenmalige kosten fondsinvestering: 

OPRICHTINGSKOSTEN 
Voor het oprichten van het Fonds en het voorbereiden van de onderlinge overeenkomsten zal een notaris 
worden ingeschakeld. Een deel van deze kosten en overige juridische kosten wordt door de Beheerder in 
,/>/.2.-#-/;,%8'7#%%.#'/7#O).?&#L)),#//.#-/ER//,?#;/?,%-#L%.#Z#!A"AAA9[#(incl. BTW).

STRUCTURERINGSKOSTEN
Als initiatiefnemer ontvangt de Beheerder een vergoeding van € 80.000,- (incl. BTW). Deze vergoeding 
dekt de structurering- en ontwikkelingskosten en het in stand houden van het Fonds. Dit betreft een 
eenmalige vergoeding bij de storting door de Obligatiehouder in het Fonds en het aangaan van iedere 
Obligatielening van 1,28% van de Obligatielening.

I?JKLM>NO'"LN"?(A>L@KP@MLN
De Beheerder maakt voor het verkrijgen van de stortingen op de Obligaties marketingkosten. Daarnaast 
WK<</.9#1/7#.%1/#L%.*/-/#'/7#2.7/,.%72).%</#>%,%>7/,#L%.#'/7#O).?&#/.#L%.*/-/#?/#&+/82E/>/#%872L27/27/.#
L%.#?/#3.L/&7/,2.-&);F/87/.9#&K;&7%.72X</#%?L2/&>)&7/.#*),?/.#-/1%%>7"#:1#'/7#,/&K<7%%7#L%.#'/7#O).?&#
.2/7#'2/,?)),#7/#<%7/.#(K87K/,/.#*),?/.#?/W/#>)&7/.#?)),#?/#H/'//,?/,#L)<?%%."#b/<#*),?7#//.#?//<#L%.#
deze kosten door middel van een eenmalige bijdrage ten laste van de investering door het Fonds aan de 
Beheerder voldaan. Deze bijdrage bedraagt € 80.000,-  (incl. BTW) zijnde 1,28% van de Obligatielening.

EMISSIEKOSTEN
In verband met de kosten welke betrekking hebben op het uitschrijven van de Obligatielening, de 
plaatsing en de uitgifte van de Obligaties is de Beheerder kosten verschuldigd aan derden. Een deel van 
deze kosten wordt gedekt door het in rekening brengen van 3% emissiekosten aan de Obligatiehouders.

Jaarlijkse fondskosten

OBLIGATIE RENTE
Aan de Obligatiehouders, zijnde de verstrekkers van de Obligatielening, is het Fonds een vaste rente van 
7% per jaar over het nominale bedrag van de Obligatie III A, 7,25% per jaar over het nominale bedrag van 
de Obligatie III B en 7,5% over het nominale bedrag van de Obligatie III C, verschuldigd over de gehele 
looptijd van de Obligatielening.

MANAGEMENT FEE
Betreft de jaarlijkse vergoeding van € 10.000,- (incl. BTW) voor de Beheerder in verband met het voeren van 
de directie en het beheer over het Fonds. Aangezien deze kosten rechtstreeks jaarlijks op het rendement 
drukken is deze vergoeding zo laag mogelijk gehouden in het belang van de Obligatiehouders. 

ADMINISTRATIEKOSTEN EN ACCOUNTANT
Deze kosten voor het Fonds worden voldaan door de Beheerder. Dit betreft de bijdrage voor administratie, 
'/7#)+1%>/.#L%.#?/#F%%,&7K>>/.#/.#?/#%88)K.7%.7&8).7,)</"#=2F#>)1/.#7/.#<%&7/#L%.#'/7#O).?&#7)7#//.#
maximum van € 10.000,- (incl. BTW). Indien de werkelijke kosten lager zijn wordt een lager bedrag 
berekend.

De Total Expense Ratio is berekend en toegelicht in hoofdstuk 11 van dit Prospectus.
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6. Risicofactoren
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DEEL II: INFORMATIE FONDSSTRUCTUUR

6. Risicofactoren

Indien u overweegt in te schrijven op de Obligaties wordt aanbevolen kennis te nemen van het hele 
Prospectus en in ieder geval de hier genoemde risico’s goed te bestuderen. Hoewel het beleggen in de 
Investeringsobjecten met de meeste zorg en op deskundige wijze plaats heeft, dient een Obligatiehouder 
zich toch bewust te zijn van de gebruikelijke risico’s. Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. 
Altijd kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, die de verwachte rendementen negatief 
beïnvloeden. Dat geldt ook voor de Obligaties van het Fonds. De risico’s kunnen tot gevolg hebben dat 
negatieve waardemutaties optreden of dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs 
leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering. Het maximale verlies is het bedrag van uw 
storting op de Obligatie en de gederfde rente inkomsten. 

Onderstaande opsomming is niet uitputtend en betreft risico’s die zich mogelijk kunnen voordoen. Het is 
niet in te schatten in welke mate deze risico’s zich voordoen en wanneer. Tevens kan een cumulatie van 
risico’s optreden.

Risico’s verbonden aan het beleggen in projectontwikkeling

DE MARKTONTWIKKELING
De waarde en het resultaat van ECC Chiang Mai Project 1 Limited wordt bepaald door het klimaat 
op de markt voor winkelvastgoed in Thailand en de economische omstandigheden in het algemeen. 
Het rendement op de projectontwikkeling van winkelcentra wordt mede beïnvloed door algemene 
economische ontwikkelingen en de waardeontwikkeling van winkelvastgoed in Thailand. De huur- 
en verkoopprijzen van winkelvastgoed en de waarde van de bouwgrond, kunnen ten gevolge van 
marktontwikkelingen aan veranderingen onderhevig zijn.

RISICO VAN ONROEREND GOED BELEGGINGEN
Onroerend goed beleggingen zijn onderhevig aan verschillende risico’s. De opbrengst hangt af van de 
hoogte van de door het Investeringsobject en haar dochtermaatschappijen gegenereerde inkomsten en 
waardevermeerdering, alsmede de daarmee verband houdende kosten. Als de projectontwikkeling 
niet voldoende inkomsten genereert om de bedrijfskosten te dekken, waaronder de rente en 
%()&&2.-&L/,+<28'72.-/.9# >%.# ?/# *%%,?/# L%.# ?/# 2.L/&7/,2.-# 2.# 0$$# $'2%.-# M%2# 6,)F/87# B# h2127/?#
nadelig worden beïnvloed. Opbrengsten uit en de waarde van het onroerend goed kunnen nadelig 
worden beïnvloed door het algemeen economisch klimaat, wijziging van marktomstandigheden (zoals 
huursituatie, locale vraag- en aanbod, concurrentie etc.). Daarnaast worden de inkomsten uit onroerend goed 
beïnvloed door wijzigingen in de kosten, onder andere door wijziging in regelgeving, vergunningen, 
E&8%%<#;/</2?#/.#12<2/K,/-/<&"#:)>#'/7#,/.7/+/2<#L%.#?/#;/.)?2-?/#E.%.82/,2.-/.#2&#L%.#;/<%.-#/.#>%.#
het resultaat beïnvloeden. De solvabiliteit van de huurders is eveneens een belangrijk aspect. Het risico 
bestaat dat huurders niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Omdat de vaste lasten dan gelijk 
zullen blijven daalt het resultaat. Deze wijzigingen kunnen niet direct door de bedrijfsvoering worden 
opgevangen zodat het resultaat langdurig onder druk komt te staan. Voorts kan het onroerend goed 
teniet gaan door brand, natuurrampen, schade of overmacht. 

INFLATIE
D)),# 2.(%72/# .//17# ?/# ,/X</#*%%,?/# L%.# K*# ;/</--2.-/.# %P"# 0/.# )+<)+/.?/# 2.(%72/# >%.# 7)7# -/L)<-#
hebben dat het rendement in de tijd achterblijft bij de aanvankelijke rendementsverwachting. Doorgaans 
'//P7# 2.(%72/# -//.# /PP/87# )+# ?/# <%.-<)+/.?/# ,/.7/%P&+,%>/.# )+# ?/# </.2.-# L%.# '/7# O).?&# %%.# '/7#
Investeringsobject. Indien de prijzen van winkelvastgoed in beginsel stijgen, worden de effecten van 
2.(%72/#2.#;/<%.-,2F>/#1%7/#-/./K7,%<2&//,?"#
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BOUWRISICO
De bouw is blootgesteld aan bijzondere risico’s, waaronder onvoorziene omstandigheden die zich 
tijdens de bouw voordoen. Contracten voor grote projecten worden over een langere periode uitgevoerd 
/.#>K../.# 2.L<)/?#).?/,L2.?/.#L%.# 2.(%72/9# E.%.82/,2.-&/2&/.#;%.>/.# /.#L/,%.?/,2.-/.# 2.#+)<272/>9#
FK,2?2&8'/#/.#E&8%</#)1&7%.?2-'/?/."#D/#P/27/<2F>/#;)K*>)&7/.9#?/#*/,>/<2F>/#)+</L/,72F?#/.#?/#E.%.82X</#
stabiliteit van onderaannemers kan het resultaat van het project beïnvloeden. Dat geldt ook voor 
aansprakelijkheidsclaims zoals voor de kwaliteit van het door onderaannemers uitgevoerde werk.

FINANCIERINGSRISICO
Q/7#,2&28)#;/&7%%7#?%7#'/7#+,)F/87#.2/7#)P#.2/7#L)<</?2-#-/E.%.82/,?#>%.#*),?/."#3.?2/.#;<2F>7#?%7#).L)<[
?)/.?/#E.%.82/,2.-#;/&8'2>;%%,#W%<#*),?/.#-/&7/<?#L)),#?/#;)K*#/.#/,#-//.#%.?/,/#1)-/<2F>'/?/.#W2F.#
)1#?/#E.%.82/,2.-#7/#,/%<2&/,/.9#>%.#?/#,/%<2&%72/#L%.#'/7#+,)F/87#2.#-/L%%,#>)1/."#V<&#?%7#'/7#-/L%<#2&#>%.#
?%7#7)7#-/L)<-#'/;;/.#?%7#?/#E.%.82/,2.-#L2%#'/7#O).?&#.2/7#%P-/<)&7#>%.#*),?/.#/.#?/#,/.7/L/,+<28'72.-/.#
niet nagekomen kunnen worden.

TIMINGRISICO 
Een belangrijke risico factor is de timing van de ontwikkeling, bouw, oplevering, verhuur en verkoop van 
het project. De beschikbaarheid van middelen voor het doen van de uitkeringen kan hierdoor beïnvloed 
worden. Iedere vertraging in de bouw, verhuur of verkoop kan de timing van de uitkeringen en het 
resultaat negatief beïnvloeden.

TEGENPARTIJRISICO
Het risico bestaat dat tegenpartijen, als gevolg van insolventie, faillissement of andere onvoorziene 
oorzaken hun verplichtingen niet na kunnen komen. 
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Risico’s verbonden aan de Obligaties:

AFLOSSING EN VERVROEGDE AFLOSSING
D/#-/'/</#%()&&2.-#W%<#+<%%7&L2.?/.#L/,>))+#L%.#'/7#).,)/,/.?#-)/?9#*/<>/#2&#-/+,)-.)&728//,?#.%#?,2/#
F%,/."#D%%,;2F#?)/7#W28'#'/7#,2&28)#L)),#?%7#?/#%()&&2.-#L%.#?/#2.L/&7/,2.-#%%.#'/7#O).?&9#?)),#).L)),W2/./#
omstandigheden bij ECC Chiang Mai Project 1 Limited, niet geheel of volledig kan plaatsvinden. In 
dat geval kan zich de situatie voordoen dat het Fonds niet in staat zal zijn de Obligatielening geheel 
of gedeeltelijk af te lossen. Onder bepaalde omstandigheden bestaat ook het risico van vervroegde 
%()&&2.-"#D%7#>%.#'/7#-/L%<#W2F.#;2F#L/,>))+#L%.#'/7#3.L/&7/,2.-&);F/87#?)),#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#
h2127/?"#D/#*2FW/#L%.#L/,L,)/-?/#%()&&2.-#L2%#K27<)72.-#2&#-/,/-/<?#2.#?/# ,̂K&7%>7/"#3.#?%7#-/L%<#>,2F-7#?/#
Obligatiehouder over een kortere periode dan verwacht rente uitgekeerd.

WAARDERING
Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde niet op ieder moment 
nauwkeurig of objectief vastgesteld kan worden omdat geen openbare koers voorhanden is. Tevens 
bestaat het risico dat in de markt een waarde wordt toegekend die niet overeenkomt met de werkelijke 
waarde van de Obligaties.

VERHANDELBAARHEID
Op het moment dat het wenselijk is de Obligaties te verkopen bestaat het risico dat deze niet verhandelbaar 
zullen zijn. De Obligaties zijn niet beursgenoteerd en er wordt door de Initiatiefnemer geen markt 
onderhouden. Het is mogelijk dat er geen koper gevonden zal worden waardoor de Obligatie illiquide 
zal blijken te zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
De Obligatie kan geheel of gedeeltelijk oninbaar blijken te zijn en derhalve een waarde van nul Euro 
hebben. Dit beleggingsrisico is inherent aan het beleggen via een Obligatie. Het Fonds of de Beheerder 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dit risico, behoudens in geval van grove onzorgvuldigheid, 
grove schuld, onbehoorlijk bestuur of opzet.  

PLAATSINGSRISICO
Indien het Fonds niet of niet geheel wordt geplaatst zal de Obligatielening niet worden uitgegeven. 
De mogelijkheid bestaat dat de Obligatielening tegen een lager bedrag wordt uitgegeven dan volgens 
prognose de bedoeling is. Indien geen lening wordt uitgegeven zal het Fonds niet tot stand komen en 
moeten eventueel gestorte bedragen geretourneerd worden.
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Risico’s verbonden aan de Beheerder en/of het Fonds

EXPLOITATIERISICO
Het rendement op beleggen in Obligaties wordt mede bepaald door het rendement uit de exploitatie 
van ECC Chiang Mai Project I Ltd. De kosten en opbrengsten van exploitatie zijn onderhevig aan de 
marktomstandigheden en zijn voor de gehele looptijd van het Fonds niet exact aan te geven. Daardoor kan 
?/#,/.7/;/7%<2.-#)P#?/#%()&&2.-#L%.#?/#'))P?&)1#?)),#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#h2127/?#%%.#'/7#O).?&#
;/m.L<)/?#*),?/."#3.?2/.#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#h2127/?#.2/7#%%.#?/#%()&&2.-[#/.#,/.7/L/,+<28'72.-/.#
jegens het Fonds kan voldoen, kan het Fonds de verplichtingen aan de Obligatiehouders niet of niet 
volledig nakomen. Een dergelijke calamiteit zou zich kunnen voordoen ingeval van latere realisatie van 
het project dan verwacht of het niet kunnen voltooien van het project.

RENDEMENTSRISICO
De geprognosticeerde rendementscijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen die in dit Prospectus zijn 
toegelicht. De veronderstellingen van de Beheerder zijn gebaseerd op de huidige economische kennis en 
een inschatting van de markt. Indien de werkelijkheid afwijkt van de gehanteerde veronderstellingen, 
dan heeft dit een effect op het geprognosticeerde rendement. Er is geen garantie dat het geprognosticeerde 
rendement wordt behaald.

RENTERISICO
Het Fonds is voor de betaling van rente aan de Obligatiehouders in belangrijke mate afhankelijk van 
het resultaat van ECC Chiang Mai Project 1 Limited dat aan het Fonds uitgekeerd zal gaan worden. 
Tegenvallende resultaten leiden tot een debiteurenrisico ten aanzien van de te ontvangen rente.

HEFBOOMWERKING
De hefboomwerking of leverage is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Leverage 
wordt berekend door het vreemd vermogen te delen door de fondsinvestering. De totale Obligatielening 
wordt gerekend tot het vreemd vermogen.

DLQLLJ'"LN"I?N?OLILNM
De Beheerder is ECC Investment Management B.V., die tevens het management voert over het Fonds. 
O/27/<2F># 2&# '/7# PK.872)./,/.# /.# )+/,/,/.# L%.# ?/# H/'//,?/,# %P'%.>/<2F># L%.# ?/# &+/82E/>/# >/..2&# /.#
ervaring van de natuurlijke personen die de directie van de Beheerder vormen. Het wegvallen van één 
van deze personen kan een negatief gevolg hebben op de bedrijfsvoering. De Directie zal uitsluitend 
handelen in het belang van het Fonds conform het beschreven beleggingsbeleid. Hoewel de Directie zelf 
zorg dient te dragen voor continuïteit en professionaliteit, zijn wijzigingen in de Directie niet uitgesloten. 
De personen betrokken bij de directie kunnen tevens als beheerder of bestuurder betrokken zijn bij andere 
vastgoedbeleggingsfondsen. In geval van handelen met een dergelijke partij dient de Directie aan te 
kunnen tonen dat gehandeld is tegen marktconforme condities en voorwaarden.

CONTINUÏTEIT EN TRACKRECORD
Hoewel de Beheerder reeds sinds 2005 actief is, is dit nog te kort om een afgewogen oordeel omtrent 
de continuïteit te vormen. De initiator is reeds 20 jaar actief als projectontwikkelaar en heeft een aantal 
omvangrijke projecten gerealiseerd (zie Hoofdstuk 1). Voor het Fonds kan geen uitspraak worden gedaan 
over continuïteit, aangezien dit een relatief nieuwe vennootschap betreft. Over het trackrecord kan 
derhalve nog geen informatie worden verstrekt.

41



|   Risicofactoren

Risico’s verbonden aan Emissie III

SPREIDINGSRISICO
ECC Chiang Mai Project 1 Limited investeert uitsluitend in de ontwikkeling van het winkelcentrum 
te Chiang Mai, Thailand. Eventuele ongunstige ontwikkelingen kunnen niet gecompenseerd worden 
uit andere beleggingen of andere activiteiten. Dit risico is met name afhankelijk van de locale 
marktontwikkeling. Voor deze Emissie III belegt het Fonds slechts in één vennootschap: ECC Chiang Mai 
Project 1 Limited. 

VALUTARISICO
Q)/*/<# %<</# 2.L/&7/,2.-/.9#E.%.82/,2.-/.# /.#*%%,?/,2.-/.#;2../.#'/7# O).?&# 2.#0K,)d&#+<%%7&L2.?/.9#
is  sprake van een direct valutarisico. De inkomsten en uitgaven op het niveau van het project worden 
uitgerukt in locale valuta (in Thailand de THB). Het bedrijfsresultaat van ECC Chiang Mai Project 1 
Limited zal dus voornamelijk gerealiseerd worden in vreemde valuta. Aangezien de lening door het 
Fonds verstrekt wordt in Euro ligt het valuta risico bij ECC Chiang Mai Project I Ltd. Dit kan van invloed 
zijn op de resultaten. Veranderingen in wisselkoersen en kosten van conversie tussen de THB en andere 
valuta, kunnen de waarde van de investering en het bedrag van de uitkeringen negatief beïnvloeden. 
Devaluaties en ongunstige veranderingen in internationaal monetair beleid kunnen een wezenlijk 
ongunstig effect hebben op de winstgevendheid van het project. 

RESTRICTIES OP REPATRIËRING EN GEBRUIK VREEMDE VALUTA
Het recht op en de mogelijkheid om geld over temaken naar het buitenland kan in Thailand zijn 
onderworpen aan valuta-, belasting-, en uitvoerbeperking. Er bestaat geen garantie dat de opbrengst uit 
verkoop en inkomsten uit de investeringen volledig naar het buitenland kunnen worden overgemaakt. 
Conversie van vreemde valuta in THB en de uitkering kunnen beperkt worden door regelgeving. Dit kan 
weer van invloed zijn op de waarde van de THB.

BEPERKING EIGENDOMSRECHTEN
Het bezit van grond door niet-Thaise personen en rechtspersonen is verboden. Er bestaan ook beperkingen 
op de zakelijke activiteiten van niet-Thaise personen en rechtspersonen.

DEBITEURENRISICO
De inkomsten van het Fonds zullen bestaan uit de inkomsten uit de aandelen van ECC Chiang Mai Project 
I Ltd.  Er bestaat een risico dat door tegenvallende exploitatie deze vennootschap haar verplichtingen niet 
c.q. niet tijdig kan voldoen. Deze situatie kan onder andere ontstaan in geval van latere realisatie van het 
project dan verwacht of overschrijding van de bouwkosten.

WAARDERING ONDERLIGGENDE ACTIVA
Het risico bestaat dat de waarde van de bouwgrond afneemt en de opbrengst van de projectontwikkeling 
2.#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#3#h7?"#7/-/.L%<79#*%%,?)),#?/W/#2.#E.%.82X</#+,);</1/.#>%.#>)1/."

PRIJSONTWIKKELING VASTGOEDMARKT THAILAND
Voor de ontwikkelingsopbrengst uit ECC Chiang Mai Project I Ltd. is men afhankelijk van de inkomsten 
uit de exploitatie of de verkoop van het winkelcentrum Chiang Mai. Deze inkomsten zijn onder 
andere afhankelijk van de prijzen voor huur en verkoop van winkelvastgoed in Thailand en overige 
marktontwikkelingen.

INFLATIERISICO
:+<)+/.?/# 2.(%72/# >%.# %<&# ,2&28)#1//;,/.-/.#?%7#?/# >)&7/.#L)),#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87# B#h2127/?#
sterker stijgen dan haar inkomsten. 
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Overige risico’s

RISICO VAN ONVERZEKERBARE SCHADE
Er bestaat het risico dat het Fonds onverzekerde schade lijdt. Sommige schades zijn namelijk niet te 
verzekeren, zoals schade ontstaan ten gevolge van oorlog, terreur en natuurrampen.

WIJZIGINGEN IN REGELGEVING
D)),#*2FW2-2.-/.#2.#?/#)P#.2/K*/#,/-/<-/L2.-#2.#`/?/,<%.?#)P#2.#^'%2<%.?#>%.#?/#E.%.82X</#)P#E&8%</#
positie van het Fonds of de Obligatiehouders wijzigen.

MILIEURISICO
Indien en voor zover sprake is van een directe vastgoedbelegging zal bij aankoop en gebruik aandacht 
worden gegeven aan milieurisico’s zoals bodemverontreiniging en asbest, met name als deze risico’s bij 
koop overgaan op het Fonds. Vooralsnog is dit echter niet het geval. Een eventueel milieurisico kan zich 
wel voordoen op het niveau van ECC Chiang Mai Project I Ltd.

FISCALE RISICO’S
Q/7#,2&28)#;/&7%%7#?%7#?)),#*2FW2-2.-#2.#?/#E&8%</#,/-/<-/L2.-#'/7#./77)#,/&K<7%%7#%.?/,&#K27L%<7#?%.#)+#?27#
moment voorzien. Dit betreft met name risico’s in wijzigingen in het buitenland met betrekking tot de 
E&8%</#;/'%.?/<2.-#L%.#?/#2.L/&7/,2.-#2.#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#h7?"#)P#?/#/L/.7K/</#;,).'/PE.-/.#
op rente of dividenden.

0L/.7K/</# L/,%.?/,2.-/.# 2.# 2.W28'7# L%.# ?/# H/<%&72.-?2/.&7# )P# 2.# ?/# E&8%</# */7-/L2.-9# ;/&<K27/.# /.#
jurisprudentie (en de uitleg hiervan) komen voor rekening en risico van de Obligatiehouders.

POLITIEK EN LANDENRISICO
Politieke besluitvorming zowel in Nederland als in Thailand kan een negatief effect hebben op de 
;/<%.-/.# L%.# '/7# O).?&# )P# ?/#:;<2-%72/')K?/,&"# :+>)1/.?/# /.# &./<# -,)/2/.?/# /8).)12/X.# /L/.%<&#
).7*2>>/</.?/#?/1)8,%72/X.#'/;;/.#'/7#,2&28)#L%.#2.&7%;2<27/27#2.#?/W/#).7*2>>/<2.-/."#D%7#>%.#-/L)<-/.#
hebben voor de ontwikkeling van het project. 

Thailand heeft een periode van politieke instabiliteit meegemaakt. De invloed van politieke en 
maatschappelijke gebeurtenissen op politieke, juridische en economische omstandigheden is onzeker en 
kunnen een wezenlijk effect hebben op de waarde en het resultaat van het project en daarmee op de 
mogelijkheid om de Obligaties af te lossen en de rente te voldoen.

ONAFHANKELIJKHEID BEWAARDER
De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door de Bewaarder. Tevens beheert de 
Bewaarder de rechten en zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouders zoals vastgelegd in de 
Trustakte. Het niet tijdig kunnen invullen van vacatures in het stichtingsbestuur kan gevolgen hebben 
voor het onafhankelijk behartigen van de belangen van de Obligatiehouders.

LIQUIDITEITSRESERVE
De liquiditeitsreserve van het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder kan de 
liquiditeitsreserve benutten om tegenvallers in de exploitatie van het Fonds te dekken. Daardoor bestaat 
het risico dat de liquiditeitsreserve zal afnemen gedurende de looptijd van het Fonds. 
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7. Doelstellingen
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7. Doelstellingen

D)/<&7/<<2.-# 2&# )1#L)<?)/.?/# ,/.?/1/.7# 7/# -/./,/,/.# L)),# ?/# K27# 7/# >/,/.# ,/.7/# /.# %()&&2.-# %%.#?/#
Obligatiehouders. Daartoe wordt een beleggingsportefeuille opgebouwd die bestaat uit diverse 
3.L/&7/,2.-&);F/87/.#L/,?//<?#)L/,#L/,&8'2<</.?/#+,)F/87/.#2.#?2L/,&/#=K2?))&7#VW2%72&8'/#<%.?/."#Q/7#
betreft beleggingen in projectontwikkelingen van winkelcentra welke dienen te voldoen aan de eisen van 
het beleggingsbeleid. Hierdoor worden eventuele risico’s voor het Fonds beter gespreid en beheersbaar. 

Voor de Obligatiehouders geldt dat het risico telkens gekoppeld is aan de betreffende Emissie en er dus 
-//.#&+,%>/#2&#L%.#&+,/2?2.-#2.#?/#;/</--2.-/."# /̂L/.&#;/&7%%7#'/7#,2&28)#?%7#E.%.82X</#+,);</1/.#L%.#
een bepaalde Emissie negatieve gevolgen kunnen hebben op het Fonds. De eisen voor het investeren 
in een Investeringsobject zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het Fonds. Iedere investering 
dient aan deze eisen te voldoen. Het daadwerkelijk behalen van voldoende resultaat om aan de 
,/.7/# /.# %()&&2.-L/,+<28'72.-# 7/# >K../.# L)<?)/.9# *),?7# ?%%,.%%&7# ;/L),?/,?# ?)),# //.# ,/<%72/P# <%-/#
kostenstructuur van het Fonds, proactief beheer en asset management en optimalisatie van het resultaat 
van de projectontwikkeling op het niveau van het Investeringsobject. 

In principe is sprake van een belegging gedurende de gehele looptijd van de Obligatielening. De condities 
van en  rente op de Obligatielening zijn per Emissie verschillend. Tussentijds verkopen van de Obligatie 
is toegestaan. Eventueel kan de Beheerder bemiddelen bij de aankoop- en verkoop van Obligaties. Het 
Fonds zelf heeft een onbepaalde looptijd. Voor deze Emissie III geldt een verwachte looptijd van 3 jaren. 
Rentebetalingen zullen per kwartaal achteraf plaatsvinden op grond van het geldende rentetarief, 
mits voldoende liquiditeit voorhanden is. Eventueel resterend resultaat zal worden toegevoegd aan de 
Liquiditeitsreserve. Herbelegging van niet uitgekeerde resultaten zal niet plaatsvinden.

Transparantie wordt bereikt door een complexe structuur goed te beschrijven, inzicht in de kosten en 
,/-/<1%72-/#E.%.82X</#/.#P/27/<2F>/#,%++),7%-/#%%.#?/#:;<2-%72/')K?/,#;/7,/PP/.?/#).7*2>>/<2.-/.#1/7#
betrekking tot het Investeringsobject.
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8. Beleggen in ECC Southeast Asia Retail 
 Bonds B.V.

8.1 BELEGGEN IN EEN OBLIGATIEFONDS
De particuliere belegger heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld binnen de (vastgoed)
beleggingsmarkt. De omvang van beleggingen via met name besloten- en open vastgoedfondsen door 
particulieren is tot en met 2007 zeer sterk gestegen. Het aandeel daarin van met name de beleggingen 
?)),#+%,728K<2/,/#2.L/&7//,?/,&#2.#);<2-%72/P).?&/.#2&#&7/,>#7)/-/.)1/."#Q)/*/<#4AAS#/.#4AA5#//.#&7/,>/#
daling lieten zien van het nieuw belegd vermogen is vanaf 2010 weer een stijging te constateren. Omdat 
beleggers kiezen voor een spreiding van hun beleggingen en gebleken is dat de aandelenmarkten 
meer volatiel zijn dan de vastgoedbeleggingsmarkt, wordt steeds vaker een deel van het vermogen in 
vastgoed of aan vastgoed gerelateerde producten belegd. Daartoe behoren ook enkele fondsen voor 
projectontwikkeling. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) wordt in 2011 een beperkte economische 
groei verwacht. Beleggen in een dergelijk obligatiefonds is in principe een belegging op korte termijn 
(afhankelijk van de looptijd van de Obligatielening).  

8.2 ONTWIKKELINGEN OP DE VASTGOED BELEGGINGSMARKT
De inleg in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen door particuliere beleggers wordt in 2008 geschat op 
Z#!9C#12<F%,?"#D27#2&#//.#L/,?,2/L)K?2-2.-#2.#W/&#F%%,#72F?"#3.#4AA5#2&#?/W/#F%%,<2F>&/#2.</-#&7/,>#%P-/.)1/.#
door de kredietcrisis. De markt voor vastgoed beleggingsfondsen heeft dan ook behoefte aan nieuwe, 
en vooral ook innovatieve producten. De diversiteit aan soorten vastgoedfondsen is toegenomen en de 
vastgoedbeleggingen betreffen al lang niet meer alleen in Nederland gelegen vastgoed.

8.3 BELEGGEN IN BUITENLANDSE PROJECTONTWIKKELING
Hetgeen hiervoor in Hoofdstuk 6 is gesteld ten aanzien van risico’s, geldt met name voor het beleggen in 
buitenlandse ondernemingen. Omdat ieder land eigen regels heeft op gebied van projectontwikkeling, 
/2-/.# ,/8'7&L),1/.# /.# /2-/.#E&8%</# ,/-/<-/L2.-# W%<# L)),# 2/?/,/# 2.L/&7/,2.-# 2.# //.# 3.L/&7/,2.-&);F/87#
aansluiting worden gezocht bij de meest optimale structuur. Voor het rechtstreeks beleggen in 
buitenlandse projectontwikkeling bestaat een steeds grotere markt maar voor een particuliere belegger 
is dit zeer arbeidsintensieve en kostbare zaak. Vandaar dat een fondsbelegging voor particuliere 
beleggers aantrekkelijk is. Naast risicospreiding is derhalve vakkennis en combinatie van inspanning bij 
structureringsvraagstukken een belangrijke afweging om juist buitenlandse beleggingen via een fonds 
te doen. Naast de deskundigheid van de Beheerder laat de Beheerder zich ook adviseren door lokale 
?/&>K.?2-/.# )+#'/7# -/;2/?# L%.#+,)F/87).7*2>>/<2.-9# FK,2?2&8'/# /.#E&8%</# ?2/.&7L/,</.2.-"#V%.-/W2/.#
het streven is om de beleggingen zoveel als mogelijk zeker te stellen wordt gestreefd naar beleggingen 
waarbij (bouw)grond en gebouwen als zekerheid kunnen dienen. Hierop kan immers een zekerheid in 
de vorm van een hypotheek worden gevestigd naar het recht van het land waarin de betreffende grond 
gelegen is. Vaak zal dat een tweede hypotheek zijn waarbij ook nog eens rekening gehouden met worden 
met eventuele rechten van de bouwer/aannemer. 

8.4 BELEGGINGSSTRATEGIE 
Doelstelling van het Fonds is het realiseren van een maximaal rendement bij een optimale beperking van 
?/#,2&28)d&"#H/'%<L/#//.#7,%.&+%,%.7/#P).?&&7,K87KK,#/.#;/7,)K*;%%,#E.%.82//<#1%.%-/1/.7#2&#?%%,;2F#?/#
beleggingsstrategie van groot belang.

Voor het investeringsbeleid van het Fonds gelden de volgende criteria: 
 - Beleggen in verschillende projectontwikkelingen
 - Goede locatie
 - Uitstekende rendementsverwachting
 - Investeringen in diverse landen
 - Beperkte looptijd
 - Risicobeperking door zekerheden
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Afhankelijk van het soort Investeringsobject zal het gewicht dat wordt toegekend aan deze criteria 
L%,2X,/."#D/#8)1;2.%72/#L%.#;)L/.-/.)/1?/#8,27/,2%#/.#%.?/,/#&/</872/+K.7/.# </2?/.# 7)7#//.#&/</872/P#
beleggingsbeleid en een kwalitatief hoogwaardige portefeuille. Bij de beleggingsstrategie wordt gebruik 
gemaakt van beschikbare marktkennis en informatie.

Het beleid is met name gebaseerd op met name twee kenmerken:
 - Verwachte rendementsontwikkelingen
 - Risicobeheersing

Ten aanzien van de investeringen in de Investeringsobjecten hanteert het Fonds op dit moment een 
uitkeerbaar rendement van ten minste 20% als uitgangspunt. Daarnaast dient de gemiddeld verwachte 
rente uitkering door het Fonds ten minste 7% te bedragen. Dit is echter geen restrictie want afhankelijk van 
soort en kwaliteit van het Investeringsobject, alsmede op enig moment heersende marktomstandigheden, 
kan dit uitgangspunt zowel opwaarts als neerwaarts worden aangepast. 

De risicobeheersing komt tot uiting in de verdeling over verschillende Emissies, een nauwgezet 
onderzoek naar de haalbaarheid en winstgevendheid van het ontwikkelproject, spreiding van de 
investeringen over diverse objecten en locaties en de omvang van de Investeringsobjecten in verhouding 
tot de totale fondsomvang. Ook hier geldt dat de spreiding in aantal objecten en Obligaties leidt tot een 
;/7/,/#&+,/2?2.-#L%.#?/#,2&28)d&9#')/*/<#//.#E.%.82//<#+,);<//1#L%.#jj.#;/+%%<?/#012&&2/#*/<#./-%72/L/#
gevolgen kan hebben voor de overige Emissies

Spreiding van risico’s wordt tevens nagestreefd door de omvang van de belegging per Investeringsobject 
te beperken. In het algemeen zal de waarde per investering tussen de € 2.000.000,- en € 20.000.000,- 
bedragen. Op deze wijze wordt het vermogen dat het Fonds via een Obligatielening heeft verkregen 
-/m.L/&7//,?# 2.# 1//,?/,/# 3.L/&7/,2.-&);F/87/.# 2.# L/,&8'2<</.?/# <%.?/."# 0,# *),?7# //.# &K;&7%.72X</#
liquiditeitsreserve aangehouden waardoor de eerste jaren voldaan kan worden aan de verplichtingen 
van de rentebetalingen.

:+#7/,12F.#2&#7/L/.&#L)),#'/7#)+721%<2&/,/.#L%.#'/7#,/.?/1/.7#)P#'/7#L/,>,2F-/.#L%.#//.#'/,E.%.82/,2.-#
de exit strategie van cruciaal belang.  Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan het te realiseren 
rendement op het moment van verkoop van de deelname in een Investeringsobject of verkoop van de 
ontwikkeling. Een gedegen kennis van de winkelvastgoed markt en een goede timing spelen hierbij een 
grote rol.

8.5 ALLOCATIE VAN BELEGGINGEN
Het Fonds streeft naar een maximale belegging in Investeringsobjecten. Onder Investeringsobject 
*),?7# L/,&7%%.# '/7# ?2,/87# )P# 2.?2,/87# E.%.82/,/.# L%.# )P# ?//<./1/.# 2.# //.# +,)F/87).7*2>>/<2.-# L%.#
//.#*2.>/<8/.7,K1#2.#//.# <%.?# 2.#=K2?))&7#VW2X"# 3.?2/.#&+,%>/# 2&#L%.#//.#?//<./12.-# 2.#//.#%.?/,/##
onderneming worden de stemrechten uitgeoefend door de Beheerder. De directe beleggingen zullen 
ten minste 70% van de totale beleggingen van het Fonds bedragen. Onder directe beleggingen wordt 
onder omstandigheden ook verstaan het nemen van een belang in een projectontwikkeling via een 
commanditaire vennootschap of maatschap of het buitenlandse equivalent daarvan.

Binnen de directe belegging is de sectorallocatie van groot belang. Gelet op de recente ontwikkelingen 
in de vastgoed markt zal in aanvang bij deze sectorallocatie de nadruk komen te liggen op winkelcentra. 
Voorkeur zal zijn om de investering te doen in de onderneming waarin de onroerende zaken zijn 
ondergebracht. De Directie zal na iedere investering deze allocatie beoordelen. 

Eventuele overige beleggingen (maximaal 30% van de totale beleggingen) betreffen beleggingen in depots 
van eigen middelen aangehouden op tijdelijke basis bij een bekende Nederlandse bankinstelling en 
`/?/,<%.?&/#&7%%7&);<2-%72/&#)P#L/,-/<2F>;%,/#+,)?K87/.#1/7#//.#<%%-#,2&28)+,)E/<#;2../.#?/#/K,)W)./"#
Eventueel kunnen liquide posities aangehouden worden in andere beleggingsfondsen, met uitzondering 
van beleggingen in andere fondsen welk onder beheer staan van de Beheerder. Dit betreft met name het 
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beleggen van de Liquiditeitsreserve die wordt aangehouden om aan de renteverplichting te voldoen. Het 
beheer over en de beslissingen inzake het beleggen van de liquiditeitsreserve is een taak van de Beheerder. 
In beperkte mate zal sprake kunnen zijn van andere risicomijdende beleggingen, naast de beleggingen 
in de Investeringsobjecten. Het Fonds loopt een valutarisico nu de opbrengsten van de vennootschap 
waarin de projectontwikkeling plaats heeft, door het Investeringsobject, gerealiseerd worden in ander 
valuta.

Redenen voor deze spreiding van de beleggingen zijn:
 - Optimaal rendement
 - Maximale spreiding van risico’s
 - Stabiel uitkeringsbeleid
 - Goede liquiditeitspositie
# [# J./<</#/.#(/R2;/</#2.L/&7/,2.-&&7,%7/-2/#1)-/<2F>

Indien het Fonds op enig moment eventueel niet aan haar betalingsverplichtingen van rente of de 
%()&&2.-&L/,+<28'72.-/.# %%.# '/7# /2.?/# L%.# ?/# <))+72F?# W)K# >K../.# L)<?)/.# )1?%7# ?/# 8%&'# ()*#
ontoereikend is, zal de Beheerder tijdig de Bewaarder en de Obligatiehouders schriftelijk informeren. Bij 
deze informatie dient te worden aangegeven wat de reden is, welke maatregelen zijn genomen om deze 
situatie te herstellen. 

Hoewel sprake is van een Fonds met onbepaalde looptijd, kan op grond van de regeling zoals opgenomen 
2.#?/#&7%7K7/.9#*),?/.#;/&<)7/.#7)7#;/X2.?2-2.-#L%.#?/#%872L27/27/.#/.#L/,/PP/.2.-#L%.#'/7#O).?&"#D%%,;2F#
zullen eveneens de bestaande Obligaties moeten worden vereffend en de leningen aan of de participaties 
2.#?/#3.L/&7/,2.-&);F/87/.#?2/./.#7/#*),?/.#%P-/*2>>/<?"#`%#L/,/PP/.2.-#/.#L)<</?2-/#%()&&2.-#%%.#?/#
Obligatiehouders wordt het eventueel resterende resultaat uitgekeerd aan de aandeelhouder.

8.6 FONDSOMVANG EN TRACKRECORD
Door de plaatsing van Emissie I per september 2010 en van Emissie II per januari 2011 heeft het Fonds reeds 
een Obligatielening uitgeschreven van € 7.800.000,-. Op deze leningen wordt momenteel respectievelijk 
12% rente, 11% rente en 10% rente uitgekeerd hetgeen in overeenstemming is met het in het Prospectus 
genoemde rendement.

Na de plaatsing van Emissie III bedraagt de Fondsomvang € 14.100.000,- aan Obligatieleningen.
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9. Participeren, Obligaties en Zekerheden

9.1 PARTICIPEREN
Participeren is mogelijk voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen gedurende de 
Plaatsingsperiode. Tijdens de Plaatsingsperiode kunnen diverse emissies worden uitgeschreven. 
Deelname geschiedt door het storten van het bedrag van deelname en het verkrijgen van een schuldig 
erkenning in de vorm van een Obligatie. De Obligatie wordt toegekend nadat de Verklaring van Deelname 
rechtsgeldig getekend door het Fonds is ontvangen en nadat het bedrag van deelname volledig is gestort 
op een bankrekening van de Bewaarder. Het minimumbedrag van deelname aan het Fonds bedraagt  
€ 5.000,- per Obligatie III A, € 25.000,- per Obligatie III B en € 50.000,- per Obligatie III C. Daarnaast 
worden er emissiekosten in rekening gebracht van 3% over het deelnamebedrag.

De uitgifteperiode Emissie III loopt vanaf 15 juni 2011 tot en met 30 september 2011 of zoveel eerder of 
later als de Beheerder daartoe besluit. De Beheerder heeft tevens de mogelijkheid de plaatsingsperiode 
te verlengen. Aan het einde van de uitgifteperiode zal de Beheerder de Obligatiehouders schriftelijk 
informeren over de datum en de omvang van de plaatsing. Dat geldt eveneens indien besloten zou 
worden om de plaatsing te staken.

Particuliere beleggers dienen bij de Verklaring van Deelname een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
mee te sturen. Rechtspersonen dienen een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel alsmede een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die de overeenkomst heeft ondertekend mee te sturen.
De toekenning van Obligaties door het Fonds vindt plaats afhankelijk van de beschikbare Obligaties in 
volgorde van binnenkomst van de storting en Verklaring van Deelname. Storting dient plaats te vinden 
op een bankrekening van de Bewaarder. Het Fonds of de Beheerder behouden zich het recht voor om 
inschrijvingen zonder opgaaf van reden niet in aanmerking te nemen. Na de toekenning van Obligaties 
ontvangt elke Obligatiehouder een bevestiging per post met een bewijs van deelname in de vorm van een 
schuldbekentenis (de Obligatie).

De Initiatiefnemer heeft het recht meerdere klassen of de nominale waarde van de klasse van de uit 
te geven Obligaties te wijzigen indien hiertoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat. Wijzigingen zullen 
kenbaar worden gemaakt op de website van de Beheerder (www.eccinvest.nl) en in een addendum bij 
het Prospectus. De Initiatiefnemer en de Uitgevende Instelling hebben het recht om zonder opgaaf van 
redenen af te zien van de uitgifte van Obligaties of de uitgiftedatum te wijzigen. Eventueel reeds gestorte 
bedragen worden in dat geval geretourneerd.

9.2 OBLIGATIES
De Obligaties worden geplaatst in verschillende emissies. Dit kan meerdere keren gedurende de looptijd 
van het Fonds plaatsvinden. De omvang van iedere emissie is verschillend en de Uitgevende Instelling 
kan besluiten de kenmerken van de Obligaties per emissie aan te passen. Per emissie of enkele emissies 
zal een apart Prospectus worden opgesteld. U kunt investeren in het Fonds door verwerving van één 
of meerdere Obligaties. Een Obligatie is een schuldbekentenis door de uitgever (het Fonds) aan de 
Obligatiehouder. De Obligatiehouder stelt derhalve kapitaal ter beschikking aan het Fonds in de vorm 
van een Obligatielening. 

In dit Prospectus wordt de situatie beschreven van Emissie III. De Obligatie III A geeft recht op een 
vaste rente per jaar van 7,00% per Obligatie III A. Naast de vaste rente, heeft de Obligatiehouder recht 
op winstdeling bij verkoop. De verkoop vindt naar verwachting plaats medio 2014 De rente wordt per 
kwartaal achteraf uitgekeerd. Elke Obligatie III A heeft een nominale waarde van € 5.000,-. De totale 
/12&&2/#;/&7%%7#K27#1%R21%%<#!5A#:;<2-%72/&#333#V#1/7#//.#7)7%%<*%%,?/#L%.#Z#4"!@A"AAA9["#D/#:;<2-%72/&#
III A worden geplaatst op uiterlijk 30 september 2011 of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit. De 
verwachte looptijd is 3 jaren en de Obligaties III A worden rentedragend vanaf het moment van uitgifte. 
Inschrijving op de Obligaties III A kan plaatsvinden vanaf 15 juni 2011. 
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De Obligatie III B geeft recht op een vaste rente per jaar van 7,25% per Obligatie III B. Naast de vaste rente, 
heeft de Obligatiehouder recht op winstdeling bij verkoop. De verkoop vindt naar verwachting plaats 
 medio 2014. De rente wordt per kwartaal achteraf uitgekeerd. Elke Obligatie III B heeft een nominale  
*%%,?/#L%.#Z#4@"AAA9["#D/#7)7%</#/12&&2/#;/&7%%7#K27#1%R21%%<#5S#:;<2-%72/&#333#H#1/7#//.#7)7%%<*%%,?/#L%.# 
€ 2.450.000,-. De Obligaties III B worden geplaatst op uiterlijk 30 september 2011 of zoveel eerder of later 
als de Beheerder besluit. De verwachte looptijd is 3 jaren en de Obligaties III B worden rentedragend 
vanaf het moment van uitgifte. Inschrijving op de Obligaties III B kan plaatsvinden vanaf 15 juni 2011. 

De Obligatie III C geeft recht op een vaste rente per jaar van 7,50% per Obligatie III C. Naast de vaste rente, 
heeft de Obligatiehouder recht op winstdeling bij verkoop. De verkoop vindt naar verwachting plaats 
medio 2014 De rente wordt per kwartaal achteraf uitgekeerd. Elke Obligatie III C heeft een nominale 
waarde van € 50.000,-. De totale emissie bestaat uit minimaal 27 Obligaties III C met een totaalwaarde 
van € 1.350.000,-. De Obligaties III C worden geplaatst op uiterlijk 30 september 2011 of zoveel eerder of 
later als de Beheerder besluit. De verwachte looptijd is 3 jaren en de Obligaties III C worden rentedragend 
vanaf het moment van uitgifte. Inschrijving op de Obligaties III C kan plaatsvinden vanaf 15 juni 2011. 

De rechten van een Obligatiehouder zijn omschreven in de Trustakte van de Stichting Bewaarder zoals 
opgenomen in Bijlage D. Obligaties zijn overdraagbaar onder de in de Trustakte genoemde voorwaarden. 
Tevens is het toegestaan, onder voorwaarden dat pandrecht of vruchtgebruik op de Obligaties wordt 
gevestigd. Een voorstel tot wijziging van deze voorwaarden zal vooraf kenbaar gemaakt worden op de 
website van de Beheerder en aan ieder Obligatiehouder afzonderlijk. Een wijziging van de voorwaarden 
van de Obligatielening wordt gepubliceerd via een landelijk verspreid dagblad. Een wijziging of 
beperking van rechten van Obligatiehouders, zoals vastgelegd in Management- en beheerovereenkomst, 
de Trustakte of dit Prospectus zal niet eerder dan drie maanden na de publicatie ervan in een landelijk 
verspreid dagblad en op de website van het Fonds, tegen een Obligatiehouder kunnen worden 
ingeroepen. Een wijziging in het omschreven beleggingsbeleid kan ook niet eerder worden ingevoerd 
dan drie maanden na publicatie ervan op de website en aan iedere Obligatiehouder afzonderlijk.

Een Obligatie in het Fonds kan worden verkregen tegen storting van het nominale bedrag van € 5.000,- 
per Obligatie III A, te verhogen met 3% emissiekosten, € 25.000,- per Obligatie III B, te verhogen met 3% 
emissiekosten of € 50.000,- per Obligatie III C, te verhogen met 3% emissiekosten. 

De intrinsieke waarde van een Obligatie kan afwijken van de nominale waarde. Indien de verplichtingen 
door het Fonds ten aanzien van de Obligaties niet geheel nagekomen kunnen worden, zal de waarde 
afnemen. De Verklaring van Deelname dient tevens volledig ingevuld te zijn en toekenning van 
de Obligatie dient door de Beheerder bevestigd te zijn. Verkoop van een Obligatie voor het moment 
L%.# %()&&2.-# 2&# 1)-/<2F># 127&# ,/>/.2.-# *),?7# -/')K?/.# 1/7# ?/# L)),*%%,?/.# 2.# ?/# ,̂K&7%>7/"# D/#
Obligatiehouder dient zelf een koper te vinden voor de Obligatie. Op verzoek van de Obligatiehouder 
>%.#'/7#O).?&#;/&<K27/.#7)7#2.>))+#)P#L/,L,)/-?/#%()&&2.-#L%.#//.#:;<2-%72/9#?%%,7)/#;/&7%%7#/8'7/,#-//.#
enkele verplichting van het Fonds of de Beheerder. 

Kenmerken Emissies:

Indien echter verkocht wordt aan een door de Beheerder aangewezen partij, ontvangt de Beheerder een 
bemiddelingsvergoeding van 3% van de waarde waartegen de Obligatie wordt verkocht. De waarde van 
de Obligatie is afhankelijk van de waarde bij verkoop zijnde het bedrag dat de koper wenst te voldoen.

De Obligatielening kan vervroegd worden afgelost of ingetrokken via een systeem van uitloting conform 
de bepalingen van de Trustakte. Eventuele intrekking of opschorting van de plaatsing kan alleen door de 
Beheerder op grond van bijzondere omstandigheden.

Emissie Aantal Inleg Vaste Rente per jaar Verwacht totaal 
rendement per jaar

Obligatie III A 490 € 5.000 7,00% 16,36%

Obligatie III B 98 € 25.000 7,25% 17,46%

Obligatie III C 27 € 50.000 7,50% 18,56%
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De plaatsing eindigt zodra alle Obligaties zijn geplaatst, uiterlijk per 30 september 2011 of via mededeling 
van de Beheerder.

Betaling van het te storten bedrag vindt plaats op verzoek en instructie van de Beheerder. Betalingen 
zullen plaatsvinden op een bankrekening van de Bewaarder. Bewaarder zal de stortingen pas aan het 
Fonds beschikbaar stellen indien aan alle vormvereisten is voldaan. 

9.3 ZEKERHEDEN
Er  is in een overeenkomst tussen het Fonds, de Bewaarder en ECC Chiang Mai Project I Ltd. zeker gesteld 
dat het vastgoed, gehouden via ECC Chiang Mai Project I Ltd., niet vervreemd mag worden zonder 
toestemming van de Bewaarder. 

Voor het overige worden er geen andere zekerheden verleend/gevestigd.
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10. Juridische structuur

10.1 ECC SOUTHEAST ASIA RETAIL BONDS B.V.
ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. (het Fonds) is een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid statutair en feitelijk gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel te Eindhoven onder nummer 50435043. De vennootschap is opgericht op 15 juli 2010. De 
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 
:;<2-%72/&9#%<&1/?/#'/7#?//<./1/.#2.9#'/7#E.%.82/,/.#L%.9#'/7#W28'#)+#%.?/,/#*2FW/#2.7/,/&&/,/.#;2F#/.#'/7#
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. 

Q/7#1%%7&8'%++/<2F>#>%+27%%<#L%.#'/7#O).?&#;/?,%%-7#;2F#)+,28'72.-#Z#5A"AAA9[#/.#2&#L/,?//<?#2.#5A"AAA#
gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van € 1,-. Alle aandelen worden gehouden door 
ECC Investment 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.

D/# E.%.82X</# +)&272/# L%.# '/7# O).?&# ;2F# )+,28'72.-# ;/?,%%-7# '/7# -/&7),7# >%+27%%<"# N2%# ?/# */;&27/# 
(www.eccinvest.com) zal nadere informatie worden verschaft door publicatie van de jaarverslagen en 
halfjaarberichten.
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In het organogram wordt aangegeven dat het belang dat het Fonds heeft in ECC Chiang Mai Project 
I Ltd, 5,24% bedraagt. Dit percentage ziet op de juridische zeggenschap rekening houdend met de 
L/,&8'2<</.?/#><%&&/.#%%.?/</."#Q/7#/8).)12&8'/#;/<%.-#;/?,%%-7#BA9!5Y"#Q/7#O).?&#2&#//.#K27-/L/.?/#
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 noch goedgekeurd door de AFM. De uitgifte van de Obligaties 
III A en de Obligaties III B zijn hiervan vrijgesteld in verband met de vrijstelling op grond van artikel 
53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft, op grond van welk artikel, artikel 5:2 Wft niet van toepassing is. Het 
betreft hier twee verschillende emissies waarvan voor geen van de emissies effecten worden aangeboden 
waarvan de totale tegenwaarde van de aanbieding, berekend over een periode van 12 maanden, meer 
dan € 2.500.000,- bedraagt. 

Op de uitgifte van de Obligaties III C is deel 5 van de Wft eveneens niet van toepassing omdat de 
Obligaties III C slechts kunnen worden verworven voor een tegenwaarde van tenminste € 50.000,- per 
Obligatie III C (artikel 5:3 lid 1 sub c Wft).

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is op 31 december 2010 
-/X2.?2-?"#

Alle aandelen zijn 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.

Organigram ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. Emissie III

ECC IP Holding B.V.

ECC Invest Holding B.V.

ECC Invest Management B.V.

ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

ECC Chiang Mai Project I Ltd.

Stichting 
Bewaarder 

ECC Southeast Asia 
Retail Bonds

Beleggers/
Obligatiehouders 100%

100%

100%

5,24%

31,96%

PROMENADA® 
Chiang Mai project
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10.3 ECC CHIANG MAI PROJECT I LTD.
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 
B4"!5@#-/*)./#/.#Ba"AA@#+,/P/,/.7/# %%.?/</."#D/#B4"!5@#-/*)./#%%.?/</.#W2F.# 2.#'%.?/.#L%.#0$$36#
Holding B.V. Een deel van deze aandelenis 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.

10.4 ECC INVESTMENT MANAGEMENT B.V.
0$$#3.L/&71/.7#M%.%-/1/.7#H"N"#2&#?/#H/'//,?/,#/.#).?/,#%.?/,/#%872/P#)+#'/7#-/;2/?#L%.#'/7#2.272X,/.#
van beleggingsfondsen, het beheer en het management daarvan. Momenteel  voert de Beheerder ook de 
directie in diverse andere groepsvennootschappen. 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 
02.?')L/.#).?/,#.K11/,#a5A55@5B"#D/#H/'//,?/,#2&#)+-/,28'7#L)),#).;/+%%<?/#72F?#)+#4#%K-K&7K&#4AAG"#
N)<-/.&#'%%,#&7%7K7/.#'//P7#?/#H/'//,?/,#).?/,#%.?/,/#7/.#?)/<#'/7#?//<./1/.#2.9#'/7#E.%.82/,/.#L%.#/.#
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:
[## D/#Q//,#^F//,7#n*%.79#-/;),/.#)+#BS# F%.K%,2# B5C@9# 2&#.%#'/7#L)<7))2/.#L%.#W2F.#)+</2?2.-#

_/7%2<# /.# $)1/,82X</# /8).)12/# %%.# ?/# Q0V:# 7/# \,).2.-/.# '/7# ;/?,2FP&</L/.# 2.-/-%%."#
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 vastgoedontwik-
kelingen conform het PROMENADA® concept waarbij winkelen en entertainment 
-/8)1;2.//,?#*),?/."#\/W2/.#?/#;/<%.-/.#L%.#0$$#2.#VW2X#/.#?/#L/,*%8'7/#).7*2>>/<2.-#
daarvan woont de heer Kwant sinds 2008 in Bangkok, Thailand.

# [# M/L,)K*#0&7'/,#Q/e1%.&9#-/;),/.#)+#44#?/8/1;/,#B5GS"#`%#'/7#L)<7))2/.#L%.#'%%,#;%8'/<),#
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 
2.L/&7/,2.-&1)-/<2F>'/?/.#2.#:)&7#p#0K,)+%"#N%.%P#4AA5#2&#W2F#1/?/#%%.?//<')K?/,#)+#Q)<?2.-#
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. 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.
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Q/7# 1%%7&8'%++/<2F># >%+27%%<# ;2F# )+,28'72.-# ;/?,)/-# Z# 5A"AAA# L/,?//<?# 2.# 5A"AAA# %%.?/</.# 1/7# //.#
nominale waarde van € 1,-. Bij oprichting zijn 18.000 aandelen geplaatst voor in totaal € 18.000,-. Alle 
aandelen zijn in handen van ECC Invest Holding B.V. waarvan alle aandelen gehouden worden door 
ECCIP Holding B.V. 

De aandeelhouders hiervan zijn:
 - De heer D. Heijmans voor 70%
 - De heer T. Kwant voor 20%
 - Mevrouw E. Heymans voor 10%

De Beheerder heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar en voor het eerst eindigde op 31 december 
4AAG"#D/#F%%,,/>/.2.-#?2/.7#K27/,<2F>#L2/,#1%%.?/.#.%#%())+#L%.#'/7#;)/>F%%,#7/#W2F.#L%&7-/&7/<?"#D/W/#
stukken worden ter inzage gelegd op het kantoor van de Beheerder. De jaarstukken worden gecontroleerd 
door een externe accountant. Tevens worden de statuten en de jaarstukken alsmede het halfjaarbericht 
gepubliceerd op de website. 

Momenteel heeft ECC Investment Management B.V. de volgende activiteiten:
 - Het voeren van het management van PROMENADA® CNX Invest B.V. en PROMENADA® 
  CNX Invest II B.V.
 - Het voeren van het management van ECC PROMENADA® BD Invest B.V.
 - Het voeren van management van enkele andere groepsvennootschappen
# [# Q/7#2.272X,/.#L%.#.2/K*/#fL%&7-)/?g;/</--2.-&P).?&/.

10.5 TRANSACTIES TUSSEN VERBONDEN RECHTSPERSONEN
Diverse vennootschappen werken samen en de onderlinge transacties tussen deze vennootschappen 
geschieden tegen marktconforme voorwaarden. Ingeval van Emissie III betreft dit de aankoop van de 
aandelen van gelieerde partijen. De koopsom van de aandelen is echter bepaald op basis van de prijs zoals 
deze recent ook door een onafhankelijke derde is betaald. Het is echter niet uit te sluiten dat in de toekomst 
de samenwerking en/of de transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. 
De Beheerder mag transacties of verplichtingen aangaan voor rekening en risico van het Fonds, 
waarbij de Beheerder direct of indirect een tegenstrijdig belang heeft als gevolg van zijn beheers- en 
directieactiviteiten ten behoeve van andere beleggingsinstellingen/onroerendgoedmaatschappijen. 
Bij iedere besluitvorming op dit punt zal de directie van de Beheerder voor zover mogelijk handelen 
2.#'/7#;/<%.-#L%.#'/7#O).?&"# 3.?2/.#W28'#1)-/<2F># //.# 8).(287/,/.?#;/<%.-#W)K#>K../.#L)),?)/.#/.#
marktconforme omstandigheden in het geding zijn, zal de situatie aan de Bewaarder worden voorgelegd 
voor een advies. 

10.6 GEDRAGSCODE
De Beheerder beschikt over een interne gedragscode. Deze voldoet aan de daarvoor in de markt geldende 
eisen. De Beheerder dient deze interne gedragscode na te leven en heeft procedures die de naleving 
ervan vaststelt. De interne gedragscode voorziet in bepalingen en maatregelen die deze code in opzet en 
werking doortrekt naar het Fonds. 

10.7 KLACHTENREGELING
Indien sprake is van klachten van Obligatiehouders over de Beheerder of het Fonds dienen deze schriftelijk 
aan de Beheerder te worden gemeld. De Beheerder zal deze klachten in behandeling nemen conform de 
-/<?/.?/#><%8'7/.,/-/<2.-"#D/W/#,/-/<2.-#2&#-/;%&//,?#)+#'/7#1)?/<#L%.#'/7#n<%8'7/.2.&727KK7#O2.%.82X</#
Dienstverlening !E&"1, en op verzoek kosteloos bij de Beheerder verkrijgbaar.
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10.8 BEVOEGDHEDEN
Het mandaat inzake de bevoegdheden van de directie van de Beheerder en daarmee van het Fonds is 
geregeld in de Management- en Beheerovereenkomst. Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de 
Beheerder te vertegenwoordigen. De Beheerder is alleen bevoegd inzake het Fonds. Dat betreft ook 
de aankoop en of vervreemding van bezittingen van het Fonds. Het Fonds staat onder toezicht van de 
H/*%%,?/,"#D/#L/,>))+#/.#%()&&2.-#L%.#?/#:;<2-%72/&#*),?7#-/,/-/<?#2.#?/# ,̂K&7%>7/#7K&&/.#H/*%%,?/,#
en Fonds. Genoemde overeenkomsten zijn opgenomen als Bijlagen. 

Directieleden van de Beheerder zijn tevens directielid van diverse andere groepsvennootschappen 
waaronder het Investeringsobject en ECC Chiang Mai Project I Ltd.

10.9 STICHTING BEWAARDER ECC SOUTHEAST ASIA RETAIL BONDS
D/# H/*%%,?/,# 2&# //.# ).%P'%.>/<2F>/# J728'72.-"# =2F# 2&# -/L/&72-?# 7/#V1&7/,?%1# /.# 2.-/&8',/L/.# ;2F# ?/#
n%1/,#L%.#n))+'%.?/<#L)),#V1&7/,?%1#).?/,#.K11/,#@A@BS5S!"#D/#H/*%%,?/,#'//P7#//.#;/&7KK,#?%7#
niet gelieerd is aan het Fonds of de Initiatiefnemer en zal optreden als bewaarder van de zekerheden van 
het Fonds en het vertegenwoordigen van de belangen van de Obligatiehouders. 

De taken van de Bewaarder liggen vast in de statuten en Trustakte. De statuten van de Bewaarder zijn als 
Bijlage C opgenomen in het Prospectus. 

De Bewaarder heeft onder andere tot taak:
 - Het ontvangen van de storting door Obligatiehouders op rekening van Bewaarder
 - Het storten van het bedrag van de Obligatielening aan het Fonds
 - Het toezicht houden op het toekennen van Obligaties aan de Obligatiehouders
 - Het toezicht houden op de activiteiten van het bestuur van het Fonds
 - Het uitvoeren van en toezicht houden op de rentebetalingen en andere uitkeringen 
  aan de Obligatiehouders
 - Het beheren van de zekerheden

Ook controleert de Bewaarder de kasstromen van en naar de het Fonds.

Het bestuur van de Bewaarder wordt gevormd door:
-  Intercity Corporate Management B.V. (ICM). ICM is gevestigd te Amsterdam en is als 

trustkantoor onderworpen aan toezicht van De Nederlandsche Bank op grond van een 
vergunning op grond van de Wet toezicht trustwezen. ICM verricht vergelijkbare activiteiten 
voor diverse andere fondsen. ICM wordt vertegenwoordigd door de heer Mr. Joost (J.E.M.) 
Schaab (1944). Hij studeerde Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
D%%,.%%&7#*%&#'2F# %<&# FK,2&7#*/,>W%%1#;2F#0qK27e# ,̂K&7# /.#L/,L)<-/.&#'//P7#'2F# 2.# B5SC#?/#
trustmaatschappij NCS Benelux opgericht. Vanaf januari 2008 is hij als aandeelhouder en 
directeur betrokken bij Intercity Corporate Management B.V. gevestigd te Amsterdam. 

De bestuurder van Bewaarder ontvangen een beloning van € 6.000,- (incl. BTW) per jaar die wordt 
doorberekend aan de Beheerder. Deze beloning zal aangepast worden indien de fondsomvang voldoende 
toeneemt. Alle overige kosten van de Stichting komen eveneens ten laste van de Beheerder, mits deze 
vooraf zijn goedgekeurd door de Beheerder.
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11. Total Expense Ratio  

De Total Expense Ratio (TER) van het Fonds is 1,37%. Dit houdt in dat alle te maken kosten binnen het 
Fonds, exclusief de interestkosten, jaarlijks 1,37% van de fondsinvestering bedragen. De TER is in haar 
huidige berekeningsmethodiek een vrij nieuwe ratio. Benchmarkgegevens zijn dan ook nog niet bij de 
brancheverenigingen beschikbaar. Recent onderzoek2 geeft echter al wel vergelijkingsmateriaal dat in dit 
hoofdstuk gebruikt zal worden. Verder in dit hoofdstuk volgen de berekeningen en nadere uitleg van de TER. 

De TER is ontwikkeld om de Obligatiehouder inzicht te verschaffen in het kostenaspect van 
vastgoedfondsen. Het is een maat voor de hoeveelheid kosten die gemaakt worden in elk vastgoedfonds.
De TER is de som van twee ratio’s. Enerzijds is er de fondskostenratio, waarin alle eenmalige kosten zijn 
opgenomen en anderzijds is er de exploitatiekostenratio waarin alle jaarlijks terugkerende kosten zijn 
opgenomen. 

De eenmalige kosten worden voornamelijk voor de looptijd van het Fonds gemaakt in de vorm van 
acquisitiekosten en de kosten voor het structureren van het Fonds. Deze kosten worden gedeeld door de 
totale fondsinvestering en vervolgens wordt de uitkomst gedeeld door de geprognosticeerde looptijd. 
Dit zorgt ervoor dat deze eenmalige kosten jaarlijks voor een even groot deel meegerekend worden in de 
TER. Dit onderdeel wordt de fondskostenratio genoemd.

Eenzelfde berekening geldt voor de exploitatiekostenratio, op de deling door het aantal jaren looptijd na. 
Exploitatiekosten zijn immers jaarlijks terugkerende kosten.

Het opvallende aan dit Fonds in vergelijking tot andere vastgoedfondsen is dat er  geen verkoopkosten  
in rekening worden gebracht.  Hierdoor is het feitelijke rendement over het totale geïnvesteerde vermogen 
lager. In dit Fonds is het rendement over de totale inleg ook daadwerkelijk 10% respectievelijk 11%  
op jaarbasis.

Dat er geen  verkoopkosten in rekening gebracht worden, wordt niet gecompenseerd door andere hoge 
eenmalige kosten. In de TER berekening is geen rekening gehouden met de eenmalige emissiekosten 
van 3%. In de formule van de TER dienen alle eenmalige kosten eerst gedeeld te worden door de 
P).?&2.L/&7/,2.-#/.#?%%,.%#?)),#?/# <))+72F?"#=)?)/.?/#*),?/.#?/W/#>)&7/.#/L/.,/?2-#L/,?//<?#)L/,#
het aantal jaren dat het fonds loopt. De meeste andere vastgoedfondsen hebben een looptijd van 10 jaar, 
waardoor jaarlijkse ééntiende van de eenmalige kosten op wordt genomen in de TER. De looptijd van dit 
Fonds is geprognotiseerd op 3 jaar en derhalve worden jaarlijks éénderde van deze kosten opgenomen 
in de TER. Toch is het percentage van de fondskostenratio zelfs enkele tienden van procenten lager dan 
gemiddeld. Ter vergelijking: wanneer ook dit fonds 10 jaar zou lopen, dan zou de TER 0,62% bedragen 
in plaats van 1,37%. 

Omdat er in het Fonds geen sprake is van direct vastgoedbezit, zijn er ook geen onderhoudskosten die 
aan het Fonds ten laste worden gelegd. Bij andere vastgoedfondsen maakt dit dikwijls een groot deel van 
de exploitatiekostenratio uit. Hoewel er vanzelfsprekend een jaarlijkse management fee is en er jaarlijks 
accountant- en administratiekosten zijn, is deze ratio in vergelijking tot andere fondsen relatief laag. Er is 
zelfs kans dat de exploitatiekostenratio nog lager uitvalt. Het bedrag dat opgenomen is voor accountant- 
en administratiekosten is namelijk een maximumbedrag. Mochten deze jaarlijkse kosten lager uitvallen 
dan wordt dit lagere bedrag ten laste gelegd aan het Fonds, waardoor de ratio zakt. 

2Ridder, S. de. (2008). TER discussie: Een onderzoek naar de Total Expense Ratio voor vastgoedfondsen en de 
ontwikkeling van één uniforme TER-berekeningsmethode. Technische Universiteit Eindhoven.
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Onderstaande formules geven de berekening weer van de voorgenoemde ratio’s die leiden tot de TER.

 
 
Vervolgens kunnen kosten nog verdeeld worden tussen de aanbieder (en gelieerde partijen) en derden. In 
de volgende tabel zijn de eenmalige kosten eerst gedeeld door de beoogde looptijd van het fonds: 3 jaar. 
De doorlopende kosten zijn voor één jaar opgenomen. 

 

De betalingsstructuur van het Fonds is zo dat het Fonds eerst de bedragen van de kostenposten aan de 
Beheerder afdraagt, alvorens de Beheerder de verschillende kosten aan derden betaalt. Op het moment 
van schrijven van dit Prospectus zijn alle kostenposten voor het Fonds voor 100% vastgesteld. Het Fonds 
;/7%%<7#?/#H/'//,?/,# -/ER//,?/#;/?,%-/.# /.# <))+7#?%%,?)),#-//.# ,/.?/1/.7&,2&28)#?)),# ).L/,*%8'7#
hogere kosten. De werkelijke kosten voor de Beheerder staan echter niet volledig vast en zijn afhankelijk 
van de werkelijk door derden te maken kosten.

N)<-/.&#;/-,)72.-#W%<#5AY#L%.#?/#>)&7/.#2.#?/#^0_#-/1%%>7#*),?/.#?)),#?/,?/."#

)̂7%</#2.272X</#>)&7/.#r#012&&2/>)&7/.#r#N/,>))+>)&7/.
Fondsinvestering

Looptijd

0R+<)27%72/>)&7/.#r#O).?&1%.%-/1/.7>)&7/.
Fondsinvestering

Z#4AA"AAA#r#Z#A#r#Z#A
€ 6.300.000

3

Z#A#r#Z#4A"AAA
€ 6.300.000

Fondskostenratio =   =    = 1,06%

Exploitatiekostenratio =   =    = 0,31%

)̂7%<#0R+/.&/#_%72)#s#O).?&>)&7/.,%72)#r#0R+<)7%72/>)&7/.,%72)#s#B9ACY#r#A9aBY#s#B9aGY

Kosten Derden Aanbieder, beheerder, 
vebonden partijen

Totaal

Eenmalige kosten

(initiële kosten)

Oprichtkosten 13.333 6.667

Structureringkosten 26.667 26.667

Bijdrage marketingkosten 26.667 26.667

Doorlopende kosten

Management 10.000 10.000

Accountant en 
Administratiekosten

10.000 10.000

Totaal € 0  € 86.667 € 86.667

% van de fondsinvestering 
(€ 4.218.000)

0,00 % 1,37 %

Total expense ratio 1,37 %
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12. Fiscale Aspecten 

Dit hoofdstuk geldt voor Obligatiehouders die in Nederland woonachtig dan wel gevestigd zijn. Het 
2&#)+-/&7/<?#1/7# 2.%8'7./12.-#L%.#?/#&7%.?#L%.#?/#E&8%</#*/7-/L2.-9#;/&<K27/.#/.# FK,2&+,K?/.72/# (en 
hun interpretatie) per 1 januari 2011. Eventuele veranderingen in inzicht van de Belastingdienst of in de 
E&8%</#*/7-/L2.-9#;/&<K27/.#/.#FK,2&+,K?/.72/#(en de uitleg hiervan) komen voor rekening en risico van de 
Obligatiehouders.

Dit hoofdstuk is opgesteld door de Beheerder. 

!"#$%&'()*"+(),-.,*"&,('/"$0,/$(,122,3-0&*"$%&,4%'$,5"&$'#,!-(6%,!787,

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Q/7# O).?&# 2&# ).?/,*),+/.# %%.#?/# '/PE.-# L%.# L/..))7&8'%+&;/<%&72.-"#Q/7# .),1%</# L/..))7&8'%+&[
belastingtarief voor het jaar 2011 bedraagt 20% over de eerste € 200.000,- en 25% over het resterende deel 
van de winst.

OVERDRACHTSBELASTING
Aangezien het Fonds niet zelf belegt in onroerende zaken en de Investeringsobjecten veelal ook niet in 
Nederland zijn gelegen is de overdrachtsbelasting niet van toepassing.

PIRLMDLS?@M>NO"TDMUV
Het Fonds wordt aangemerkt als ondernemer voor de BTW, omdat zij door middel van dienstverlening 
aan derden deelneemt aan het economische verkeer. Deze prestaties betreffen echter vrijgestelde prestaties 
zodat het Fonds feitelijk geen BTW zal berekenen of in aftrek kan brengen.

!"#$%&'()*"+(),-.,*"&,('/"$0,/$(,6",9:#')$&'"*-06";

INKOMSTENBELASTING
Bij een Obligatiehouder/natuurlijk persoon kan zich een aantal situaties voordoen met betrekking tot  
?/# '/PE.-# L%.# 2.>)1&7/.;/<%&72.-"# 3.# ?/#b/7# )+# ?/# 2.>)1&7/.;/<%&72.-# 4AAB#*),?/.# ?/# 2.>)1&7/.#
verdeeld over een gesloten boxenstelsel. Daarbij kan geen verrekening tussen de boxen onderling 
plaatsvinden. Box 1 bevat het belastbaar inkomen uit werk en woning, belast tegen het progressieve 
tarief van maximaal 52% (2010). Box 2 bevat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 
zal geheven worden over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. 

Indien een in Nederland wonende Obligatiehouder/particuliere belegger een Obligatie heeft en deze niet 
7)7#W2F.#).?/,./12.-&L/,1)-/.#;/')),79#W%<#'2F#2.#;/-2.&/<#2.#H)R#a#2.#?/#'/PE.-#L%.#2.>)1&7/.;/<%&72.-#
worden betrokken. In Box 3 wordt de Obligatiehouder geconfronteerd met een forfaitair rendement 
van 4% over de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de Obligatie. De daadwerkelijk 
-/,/%<2&//,?/#,/&K<7%7/.#;<2FL/.#;K27/.#;/&8')K*2.-#/.#*),?/.#.2/7#2.#?/#'/PE.-#;/7,)>>/."#Q/7#P),P%27%2,#
rendement wordt belast tegen het tarief van 30%, hetgeen leidt tot een effectieve belastingdruk van 1,2%.

De hiervoor genoemde gemiddelde waarde wordt bepaald door de waarde in het economisch verkeer 
van het vermogen per 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar bij elkaar op te tellen en 
vervolgens door twee te delen. Het gaat hier om het netto-vermogen, waarbij de schulden die behoren 
tot het Box 3 vermogen van de Obligatiehouder in aftrek kunnen worden gebracht. Per belastingplichtige 
1%-#'/7#'/PE.-&L,2F/#L/,1)-/.# 2.#12.?/,2.-#*),?/.#-/;,%8'7#)+#'/7# 7)7%</#L/,1)-/.#K27#H)R#a"#D27#
'/PE.-&L,2F/#L/,1)-/.#;/?,%%-7#Z#4A"GS@9[#(2011) en € 41.570 voor partners.
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Een in Nederland woonachtige Obligatiehouder/ondernemer (dan wel medegerechtigde tot het vermogen 
van een onderneming) die de Obligatie tot het ondernemersvermogen (moet) rekenen, wordt in Box I in 
?/#'/PE.-#L%.# 2.>)1&7/.;/<%&72.-# ;/7,)>>/."#Q/7# 2.>)1/.#K27#*/,># /.#*).2.-9#*%%,).?/,#?/#*2.7#
uit onderneming, wordt in Box 1 tegen het progressieve tarief van maximaal 52% (2011)# 2.#?/#'/PE.-#
betrokken.

Ingeval de inkomsten uit het Fonds in uitzonderingsgevallen in Box 2 vallen is hierop voor het jaar 2011 
een tarief van 25% van toepassing. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Indien een in Nederland gevestigd lichaam een Obligatie in het Fonds houdt, wordt het resultaat 
).?/,*),+/.#%%.#?/#'/PE.-#L%.#L/..))7&8'%+&;/<%&72.-"#0/.#2.#`/?/,<%.?#-/L/&72-?/#,/8'7&+/,&)).i
Obligatiehouder dient de ontvangen rente en gerealiseerde vervreemdingsvoordelen uit hoofde van de 
Obligatie in beginsel tot haar belastbare winst te rekenen. Ongeacht de grootte van het belang in het 
Fonds, is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op de Obligatie in het Fonds.

DIVIDENDBELASTING
D/#:;<2-%72/')K?/,&#).7L%.-/.#,/.7/#/.#%()&&2.-"#D2L2?/.?;/<%&72.-#2&#?/,'%<L/#.2/7#L%.#7)/+%&&2.-"

OVERDRACHTSBELASTING
De verkrijger van een Obligatie in het Fonds is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

@WXXL@@>L'"LN"@XQLNK>NO@JLXQM
Ten aanzien van een Obligatiehouder geldt dat in geval van vererving of schenking van een Obligatie de 
waarde in het economische verkeer is onderworpen aan successie- of schenkingsrecht of aan het recht van 
overgang in geval de schenker of overledene ten tijde van de schenking of het overlijden niet binnen het 
Rijk woonde. Het toepasselijke belastingtarief is enerzijds afhankelijk van de mate van verwantschap met 
de overleden of van de schenker en anderzijds van de waarde van hetgeen wordt verkregen.

De voorgaande informatie is niet volledig en ziet niet op alle denkbare situaties. De bovenstaande 
;/&8',2FL2.-#L%.#?/#E&8%</#%&+/87/.#L%.#'/7#')K?/.#L%.#//.#:;<2-%72/#2.#'/7#O).?&#2&#-/1%%>7#.%%,#?/#
wet- en regelgeving en rechtspraak per 1 januari 2011. Obligatiehouders worden aangeraden hun eigen 
E&8%</#%?L2&/K,#7/#,%%?+</-/.#2.W%>/#?/#E&8%</#%&+/87/.#L)),#?/#+/,&)).<2F>/#&27K%72/"

!"#$%&'()*"+(),-.,*"&,('/"$0,/$(,*"&,<(/"%&";'()%-:=">&

=)*/<#0$$#J)K7'/%&7#V&2%#_/7%2<#H).?&#H"N"#(in Nederland) als haar dochtermaatschappij ECC Chiang 
Mai Project I Ltd. (in Thailand) zijn onderwerpen aan vennootschapsbelasting.

65



|   Periodieke Rapportage

13. Periodieke Rapportage

66



|   Periodieke Rapportage

13. Periodieke Rapportage 

D/#D2,/872/#&7/<7#F%%,<2F>&#K27/,<2F>#;2../.#L2/,#1%%.?/.#.%#%())+#L%.#'/7#;)/>F%%,9#?/#F%%,,/>/.2.-#L%.#'/7#
Fonds op die, na vaststelling door de aandeelhoudersvergadering, aan de Obligatiehouders ter beschikking 
zal worden gesteld en ter inzage ligt op het kantoor van de Beheerder. Tevens wordt de jaarrekening van het 
Fonds gepubliceerd op de website van het Fonds. In de jaarrekening zal conform de statutaire bepalingen 
het resultaat worden vastgesteld en vergeleken worden met het resultaat over de voorgaande jaren. Het 
resultaat wordt derhalve jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening aan de Obligatiehouders gepresenteerd.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Een externe accountant controleert de jaarrekening. 

H2../.#./-/.#*/>/.#.%#%())+#L%.#?/#//,&7/#'/<P7#L%.#'/7#;)/>F%%,#L/,&7,/>7#?/#H/'//,?/,#?/#'%<PF%%,82FP/,&#
van het Fonds aan de Obligatiehouders en legt deze ter inzage op het kantoor van de Beheerder. De 
halfjaarcijfers worden eveneens op de website gepubliceerd.

6/,# >*%,7%%<# W%<# L)),7&# %%.# ?/#:;<2-%72/')K?/,&# E.%.82//<# /.# P/27/<2F># L/,&<%-# -/?%%.#*),?/.# L%.# ?/#
relevante ontwikkelingen binnen de investeringsobjecten en het Fonds. Deze verslaggeving zal schriftelijk 
plaatsvinden. Desgewenst kunnen Obligatiehouders hierop een toelichting verkrijgen. Op deze wijze zullen 
de activiteiten van het Fonds zo transparant mogelijk weergegeven worden en blijft de Obligatiehouder 
-)/?# -/m.P),1//,?"# =)*/<# O).?&# %<&# H/*%%,?/,# WK<</.# /,# W),-# L)),# ?,%-/.# ?%7# ?/# :;<2-%72/')K?/,&#
worden geïnformeerd en hun rechten zoals opgenomen in de Trustakte worden gerespecteerd. Voor de 
Trustakte wordt verwezen naar de Bijlagen.

Jaarlijks ontvangen de Obligatiehouders een jaaropgaaf ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 
of vennootschapsbelasting. Deze jaaropgaaf geeft informatie over de ontvangen uitkeringen en de waarde 
van de belegging.

:)>#?/# F%%,&7K>>/.#L%.#?/#H/'//,?/,# WK<</.#K27/,<2F>#;2../.#L2/,#1%%.?/.#.%#%())+#L%.#'/7#;)/>F%%,#
worden opgesteld en vastgesteld worden door de aandeelhouders. Het boekjaar valt samen met het 
kalenderjaar. De Directie stelt deze beschikbaar aan de Obligatiehouders door mededeling dat deze 
kosteloos verkrijgbaar zijn en ter inzage liggen op het kantoor van de Beheerder. Tevens worden de cijfers 
gepubliceerd op de website.

H2../.#./-/.#*/>/.#.%#%())+#L%.#?/#//,&7/#'/<P7#L%.#'/7#;)/>F%%,#&7/<7#?/#H/'//,?/,#//.#'%<PF%%,;/,28'7#
op. Deze stukken liggen ter inzage op het kantoor van de Beheerder en worden gepubliceerd op de website. 
Aan de Obligatiehouders wordt gemeld dat, indien gewenst, de Obligatiehouder kosteloos een exemplaar 
toegezonden kan krijgen.

De statuten van het Fonds en de Beheerder, de Management- en Beheerovereenkomst en de Trustakte 
zijn opgenomen als bijlagen in dit Prospectus. Op verzoek van een Obligatiehouder kan kosteloos een 
kopie van het origineel ter beschikking worden gesteld. De Handelsregister gegevens van de betrokken 
vennootschappen en de Bewaarder worden op verzoek van een Obligatiehouder kosteloos ter beschikking 
gesteld. Obligatiehouders ontvangen schriftelijk bevestiging van de betaling en de samenstelling van de 
uitkeringen door het Fonds aan de Obligatiehouders. Dit zal tevens op de website worden vermeld.

Het adres van de hiervoor genoemde website is www.eccinvest.com 
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ALGEMEEN
ECC Investment Management B.V. is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de inhoud en samen-
stelling van dit Prospectus. Voor zover de directie van ECC Investment Management B.V. redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn, verklaart zij dat de gegevens in dit Prospectus in overeenstemming zijn met 
de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit 
prospectus zou wijzigen.

Op dit Prospectus is het Nederlands recht van toepassing. De bijlagen worden steeds geacht integraal 
?//<#K27#7/#1%>/.#L%.#?27#6,)&+/87K&"# )̂7#'/7#1)1/.7#L%.#?//<.%1/#%%.#'/7#O).?&9#>K../.#+)7/.72X</#
Obligatiehouders generlei recht aan dit Prospectus ontlenen. Slechts de inhoud van dit Prospectus is 
bindend. Analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen worden in dit Prospectus 
vermeld om investeerders behulpzaam te zijn, maar vormen geen garantie voor het door het Fonds te 
behalen rendement. De Beheerder, zijn deelneming, Directie, adviseurs en andere bij het Fonds betrokkenen 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte negatieve resultaten die zouden 
>K../.#).7&7%%.#7/.#-/L)<-/#L%.#?//<./12.-#2.#'/7#O).?&"#6)7/.72X</#2.L/&7//,?/,&#*),?7#%%.-/,%?/.#
//.#:;<2-%72/#W),-LK<?2-# 7/#;/)),?/</.#)+#'%%,# ,2&28)+,)E/<# /.# 7/#;/&8')K*/.#%<&#).?/,?//<#L%.#//.#
totale beleggingsstrategie. De Beheerder en het Fonds hebben zich laten adviseren door in dit Prospectus 
genoemde adviseurs. De verantwoordelijkheid van deze adviseurs is beperkt tot het terrein van hun 
expertise en tot het onderwerp van hun advies. Ter zake van de van overige derden afkomstige informatie 
die in het Prospectus is opgenomen, bevestigt de Beheerder dat deze informatie correct is weergegeven 
en dat, voor zover zij dat heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde informatie, 
geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden.

Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie te verschaffen of verklaringen af te 
leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van 
enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen van enig effect 
anders dan de aangeboden Obligaties, noch een aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van 
een aanbod tot koop of het nemen van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de 
aldaar geldende regelgeving niet geoorloofd is.

D27#6,)&+/87K&#2&#)+-/&7/<?#1/7#2.#%8'7./12.-#L%.#?/#/2&/.#L%.#?/#b/7#)+#'/7#E.%.82//<#7)/W28'7"#D/#
informatie in dit Prospectus geeft de situatie weer per datum van het Prospectus. De Beheerder kan niet 
instaan voor juistheid van de informatie door wijzigingen van omstandigheden in de toekomst. 

Het aanbieden, verkopen en leveren van Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan 
wettelijke beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit Prospectus dienen zich op de hoogte te 
stellen van deze beperking en zich daaraan te houden. De Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor enige schending van een beperking. 

VERKLARING OUDERDOM VAN HISTORISCHE FINANCIËLE IFORMATIE
D/#H/'//,?/,#L/,><%%,7#?%7#?/#2.#'/7#6,)&+/87K&#)+-/.)1/.#E.%.82X</#2.P),1%72/#L%.##'/7#H/</--2.-&);F/87#
niet ouder is dan 15 maanden. 

VERKLARING EIGEN VERMOGEN BEHEERDER
Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste € 18.000, -. 

VERKLARING ONTWIKKELINGEN AFGELOPEN 12 MAANDEN
Er hebben zich behoudens eventuele koersmutaties ten aanzien van het Fonds of de prognoses voor het 
Fonds de afgelopen 12 maanden geen ontwikkelingen voorgedaan welke de informatie in dit Prospectus 
beïnvloeden.
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ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. is een initiatief van ECC Investment Management B.V. De 
2.272%72/P./1/,#&7/<7#W28'# 7/.#?)/<#'/7# 2.272X,/.#L%.#;/</--2.-/.#L)),#1/7#.%1/#+%,728K<2/,/#;/</--/,&"#
Daartoe wordt een product geselecteerd, geschikt gemaakt, gestructureerd en vervolgens voor de 
beleggers beheerd.

Nadere informatie over het Fonds, de Beheerder en de Directie is opgenomen in hoofdstuk 10 van dit 
Prospectus.

Voorts zijn de volgende namen en adressen relevant:

Initiatiefnemer: Investeringsobject:
ECC Investment Management B.V. ECC Chiang Mai project 1 Limited.
Augustijnendreef 2 35/5 Nimman Hemin Road Soi 13,
5611 CS Eindhoven Thumbon Suthep, Amphur Muang
/̂<"#A!A#[#45aSaCA# $'2%.-#M%29#^'%2<%.?

  
Bewaarder: Bestuurder Stichting Bewaarder: 
Stichting Bewaarder ECC Southeast Intercity Corporate Management B.V.
Asia Retail Bonds Hogehilweg 7H,
Hogehilweg 7H 1101 CA Amsterdam
1101 CA Amsterdam Tel. 020 - 4527660
Tel. 020 - 4527660
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)=4(>1?2;@;10;A&@

AANBIEDER
ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
gevestigd te Eindhoven. 

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN
VK7),27/27#O2.%.82X</#M%,>7/.#(AFM)9#//.#7)/W28'7')K?/,#%<&#;/?)/<?#2.#?/#b/7#)+#'/7#E.%.82//<#7)/W28'79#
gevestigd te Amsterdam.

BEHEERDER
ECC Investment Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd 
aan de Augustijnendreef 2 te Eindhoven. De beheerder is de rechtspersoon die het beheer voert over 
jj.# )P#1//,# O).?&/.# /.# 2&# ?%%,)1# L/,%.7*)),?/<2F># L)),# '/7# %?12.2&7,%72/L/9# E.%.82X</9# 7/8'.2&8'/#
/.# 8)11/,82X</# ;/'//,# L%.# '/7# O).?&# (deze beheertaken kunnen ook onderscheidenlijk zijn toebedeeld aan 
verschillende partijen). 

BEHEEROVEREENKOMST
De overeenkomst tussen het Fonds en de Beheerder waarin wordt overeengekomen dat ECC Investment 
Management B.V. optreedt als Beheerder en de voorwaarden voor het beheer en het management zijn 
vastgelegd.

BEWAARDER
Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds, een stichting gevestigd aan de Hogehilweg 7 te 
Amsterdam. De Bewaarder heeft een controlerende en toezichthoudende functie ten behoeve van het 
Fonds, onder meer toezicht op de geldstromen. 

DIRECTIE
Het bestuur van het Fonds, bestaande uit de Beheerder;

EMISSIE I EN EMISSIE I I
Eerder door het Fonds gerealiseerde emissies van obligatieleningen. Emissie I bestond uit 48 obligaties 
nominaal groot € 75.000,-. Emissie II bestond uit 150 obligaties van € 25.000,- en 78 obligaties van  
€ 25.000,-.

EMISSIE I I I 
Emissie III A, Emissie III B en Emissie III C tezamen.. De investering van het Fonds betreft de aankoop van 
BA9!5Y#L%.#?/#-/*)./#%%.?/</.#2.#0$$#$'2%.-#M%2#6,)F/87#B#h2127/?9#//.#;/&<)7/.#L/..))7&8'%+#1/7#
beperkte aansprakelijkheid nar Thais recht gevestigd te Chiang Mai, Thailand alsmede het verstrekken 
van de Geldlening.

EMISSIE I I I A
Uitgifte van Obligatielening III A.

EMISSIE I I I B
Uitgifte van Obligatielening III B.

EMISSIE I I I C
Uitgifte van Obligatielening III C.
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FONDS
ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
gevestigd aan de Augustijnendreef 2 te Eindhoven. Onder een Fonds wordt verstaan de entiteit of 
samenstel van entiteiten, via welke de Obligatiehouder direct of indirect investeert. 

GELDLENING
De door het Fonds aan ECC Chiang Mai Ltd. te verstrekken geldlening, is in hoofdsom groot THB 
81.657.360.

GEWOGEN AANDEEL
Het percentage dat een bepaalde soort Obligaties uitmaakt van het totale bedrag van de Obligaties. Dit 
percentage wordt berekend door de totale nominale waarde van een bepaalde soort Obligaties te delen 
door de totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met eenhonderd procent (100%).

INITIATIEFNEMER
ECC Investment Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd 
aan de Augustijnendreef 2 te Eindhoven. De initiatiefnemer is de entiteit die schuldpapier van het Fonds 
in de vorm van Obligaties aanbiedt aan het publiek. Tevens is zij de auteur van het Prospectus.  

INITIËLE KOSTEN
De eenmalige kosten welke ten laste komen van het Fonds in verband met de structurering van Emissie III.

INVESTERINGSOBJECT
Q/7#);F/879#W2F.?/#?/#L%&7-)/?).?/,./12.-/.9#*%%,2.#'/7#O).?&#?2,/87#)P#2.?2,/87#;/</-7#L2%#//.#E.%.82X</#
investering in de vorm van lening of kapitaaldeelname. Waar in het Prospectus gesproken wordt over 
Investeringsobject wordt dit bedoeld in algemene zin.

LIQUIDITEITSRESERVE
Het saldo liquide middelen (of middelen die daaraan gelijk te stellen zijn) in het Fonds. Kan mede worden 
aangehouden voor onvoorziene uitgaven, dan wel tegenvallers in de ontvangsten.  

NETTO VERKOOPRESULTAAT
Het bedrag dat wordt gevonden door het bedrag van de behaalde verkoopprijs van het Project:
 i)  te vermeerderen met het bedrag van de door het Fonds aangehouden liquiditeitsreserve  
  danwel het saldo van de liquide middelen; en
 ii)  te verminderen met het saldo van:
  (a)  het bedrag dat door het Fonds is aangetrokken als vreemd en eigen vermogen  
   (bestaande uit een bancaire lening, in hoofdsom groot een miljard zeshonderd dertig miljoen Thaise  
   Bath (THB 1.630.000.000,00), en bedragen van door aandeelhouders van de ECC Chiang  
   Mai Project 1 Limited en beleggers ingelegd vermogen, waaronder begrepen het bedrag van  
   de uitstaande Obligatieleningen, in totaal groot zestien miljoen driehonderd zesentwintigduizend  
   zevenhonderd eenenzeventig euro (€ 16.326.771,00)),
  (b)  de door het Fonds gemaakte kosten om tot verkoop van het Project over te gaan  
   (hieronder vallen mede de gemaakte taxatiekosten en makelaarskosten),
  (c) verschuldigde belastingen (waaronder begrepen de, eventueel latente, vennootschaps- 
   belasting), en het aldus gevonden bedrag te vermenigvuldigden met tien en negenen- 
# # # L//,72-#').?/,?&7/#fBA#!5iBAA&7/g#/.#L/,L)<-/.&#7/#?/</.#?)),#//.').?/,?#fBAAg"
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OBLIGATIE I I I A
Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven schuldig erkenning op naam met een nominale waarde 
van € 5.000,- per stuk met een vaste couponrente van 7%. Aan de Obligatie zijn de rechten verbonden 
zoals nader omschreven in dit Prospectus en de Trustakte.

OBLIGATIE I I I B
Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven schuldig erkenning op naam met een nominale waarde 
van € 25.000,- per stuk met een vaste couponrente van 7,25%. Aan de Obligatie zijn de rechten verbonden 
zoals nader omschreven in dit Prospectus en de Trustakte.

OBLIGATIE I I I C
Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven schuldig erkenning op naam met een nominale waarde 
van € 50.000,- per stuk met een vaste couponrente van 7,5%. Aan de Obligatie zijn de rechten verbonden 
zoals nader omschreven in dit Prospectus en de Trustakte.

OBLIGATIEHOUDER
De belegger die één of meerdere Obligaties houdt.

OBLIGATIELENING
Het totaal aan uitgegeven Obligaties.

OBLIGATIELENING II I A
Q/7#7)7%%<#%%.#K27-/-/L/.#:;<2-%72/&#333#V9#7/#*/7/.#1%R21%%<#!5A#:;<2-%72/&#333#V"

OBLIGATIELENING II I B
Q/7#7)7%%<#%%.#K27-/-/L/.#:;<2-%72/&#333#H9#7/#*/7/.#1%R21%%<#5S#:;<2-%72/&#333#H"

OBLIGATIELENING II I C
Het totaal aan uitgegeven Obligaties III C, te weten minimaal 27 en maximaal 125 Obligaties III C.

PLAATSINGSPERIODE
De periode gedurende welke Obligaties kunnen worden geplaatst zijnde 1 juni 2011 tot en met 30 september 
2011 voor Emissie III. Overige emissies onder dit Prospectus kunnen geplaatst worden tot en met 2013.

PROJECT
De ontwikkeling en exploitatie van het winkelcentrum Promenada Chiang Mai met een totaal grond-
)++/,L<%>#L%.#).-/L//,#7*//X.7%8'72-?K2W/.?#%8'7').?/,?#L2/,>%.7/#1/7/,#(82.800 m²), een bruto verhuur-
baar oppervlak van ongeveer negenenzestigduizend negenhonderd achttien vierkante meter (73.946 m²) 
n een netto verhuurbaar oppervlak van ongeveer negenenveertigduizend negenhonderd eenenvijftig 
vierkante meter (51.755 m²), een en ander zoals nader in hoofdstuk 1.11 van het Prospectus is omschreven.

PROSPECTUS
Dit Prospectus inclusief de Bijlagen.

TOTAL EXPENSE RATIO
Verhoudingsgetal waarin de totale kosten van het Fonds gedurende de verwachte looptijd van het 
Fonds, gedeeld door het aantal jaren verwachte looptijd van het vastgoedfonds gedeeld worden door de 
(gemiddelde) fondsinvestering (Obligatielening plus gestort Eigen Vermogen), uitgedrukt in een percentage. 
De TER wordt gepresenteerd in een percentage als optelsom van de TER voor kosten van derden en een 
TER voor kosten van de Beheerder.  
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TRUSTAKTE 
De voorwaarden die de basis vormen voor de Obligaties en waaruit de rechten en verplichtingen van de 
Obligatiehouders voortvloeien en waarbij de rechten en verplichtingen van de Bewaarder zijn vastgelegd.

UITGEVENDE INSTELLING
Het Fonds.

VERKLARING VAN DEELNAME
Het formulier dat bij dit Prospectus wordt verstrekt en door de Obligatiehouder dient te worden ingevuld 
om zich in te schrijven voor deelname aan het Fonds. Deze is opgenomen in de Bijlagen.
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More than 20 years experience 
in emerging markets.
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Document 001 
Oprichting 

Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds 

 
Op twee augustus tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Theodorus Joseph    
Greven, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. Dirk Roelof de    
Lange, notaris te Rotterdam:    
mevrouw Ho Yan Fung, werkzaam te 3016 CK Rotterdam, Westerlaan 1,   
geboren te Rotterdam op vijfentwintig april negentienhonderd achtenzeventig, te  
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:    
Intercity Corporate Management B.V., een besloten vennootschap met    
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Schiphol en kantoorhoudende te 1101   
CA Amsterdam Zuidoost op het adres Hogehilweg 7 H, ingeschreven in het    
handelsregister onder dossiernummer 34260222.    
De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard bij dezen in het leven te    
roepen een Stichting met de navolgende statuten:    
Artikel 1.    
Begripsbepalingen.    
In deze statuten wordt verstaan onder:    
  Bestuur: het bestuur van de Stichting;    
  Obligatiehouders:    
  de houders van obligaties op naam;    
  Schriftelijk:    
  bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via een ander    

gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift    
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met    
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;    

  Stichting:   
  de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;    
  Trustovereenkomsten:    
  de door de Stichting met Obligatiehouders en de Uitgevende    

Instelling te sluiten en gesloten overeenkomsten;    
  Uitgevende Instelling:    
  de instelling die obligaties op naam heeft uitgegeven, te weten    

ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., een besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Eindhoven en    
kantoorhoudende te 5611 CS Eindhoven op het adres    
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Augustijnendreef 2, ingeschreven in het handelsregister onder    
dossiernummer 50435043.    

Artikel 2.    
Naam en zetel.    
1.  De Stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder Southeast ECC Asia    

Retail Bonds.    
2.  Zij is gevestigd te Amsterdam.    
Artikel 3.    
Doel en middelen.    
De Stichting heeft ten doel het met inachtneming van alle daartoe te eniger tijd    
geldende wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde gedragscodes    
behartigen van de belangen van de Obligatiehouders en het vertegenwoordigen    
van de Obligatiehouders bij de Uitgevende Instelling, en bij derden, alsmede het  
doen beheren en administreren van de door de Uitgevende Instelling uitgegeven   
Obligaties en andere effecten. Daartoe zal de Stichting Trustovereenkomsten    
doen vaststellen met de Obligatiehouders en de Uitgevende Instelling waarin de   
rechtsverhoudingen tussen de Stichting en de Obligatiehouders, iedere    
Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling wordt vastgesteld, waarin aan de   
Obligatiehouders stem en vergaderrechten worden gegeven en waarin de wijze    
van besluitvorming door de Obligatiehouders wordt vastgesteld. Voorts dienen    
de Trustovereenkomsten regelingen te bevatten voor het vestigen van    
zekerheden ten behoeve van Obligatiehouders, voor (het toezicht op) de    
administratie, administratie van de obligaties, de eigendomsoverdrachten of    
overgangen van de obligaties, voor de betalingen van rente en aflossing door de   
Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders en voor het vrijgeven en/of    
uitwinnen van zekerheden, indien daartoe aanleiding bestaat.    
Artikel 4.    
Vermogen.    
De geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door:    
i)  opbrengsten van eventuele diensten;    
ii)  inkomsten op basis van de Trustovereenkomsten; en    
iii)  alle andere wettige inkomsten.    
Artikel 5.    
Bestuur.    
1.  Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen    

aantal van tenminste één (rechts)persoon. Het bestuur van de Stichting    
wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.    
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2.  Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt   
zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen één maand.    

3.  Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in    
functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris  
en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan één functie    
bekleden.    

4.  De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in    
het desbetreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.    

5.  Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met   
het bestuur belast.    

  Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven    
bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur  
is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.    

6.  Een bestuurder defungeert:    
  a.  door zijn overlijden;    
  b.  door zijn aftreden;    
  c.  door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;    
  d.  voor wat betreft een rechtspersoon doordat hij ophoudt te bestaan;    
  e.  door zijn ontslag door de rechtbank;    
  f.  (indien het bestuur uit meer dan twee leden bestaat) door zijn ontslag    

door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met    
algemene stemmen van de overige bestuurders; en    

  g.  indien en zodra een strafrechtelijk (voor)onderzoek tegen hem wordt    
ingesteld.    

Artikel 6.    
Taken. Bevoegdheden en bezoldiging.    
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur kan als    

zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan  
anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in    
naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.    

2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot   
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het is voorts   
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als    
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk    
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt,    
een en ander voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van    
de taak van de Stichting als beheerder en administrateur van door de    
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Uitgevende Instelling uitgegeven obligaties.    
3.  Een bestuurder ontvangt van de Stichting geen vergoeding. De Stichting zal  

echter met de Uitgevende Instelling afspraken kunnen maken over    
vergoedingen ten laste van die Uitgevende Instelling.    

Artikel 7.    
Besluitvorming.    
1.  Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten    

minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste    
eenmaal per kalenderjaar, voorafgaande aan de vergadering van    
Obligatiehouders.    

2.  De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter    
of een andere bestuurder en wel schriftelijk onder opgaaf van de te    
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen,    
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.   
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de    
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, danwel de    
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is    
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie    
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.    

3.  Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene  
die de vergadering bijeenroept.    

4.  Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door    
de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een   
bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd    
medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.    

5.  Iedere bestuurder heeft één stem.    
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden    

alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig    
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn    
uitgebracht.    

  Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit   
tot stand.    

  Elke bestuurder heeft het recht om binnen tien dagen na de dag van de    
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de voorzitter van de    
Kamer van Koophandel te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde    
een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de    
adviseur geldt alsdan als een besluit van het bestuur.    
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6.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke    
stemming verlangt.    

7.  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid    
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.    

8.  Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door    
een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het    
bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden    
vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en    
secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde    
notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen    
kosteloos verstrekt.    

9.  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle    
bestuurders zich Schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben    
uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging    
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat   
na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.    

10.  In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist    
de voorzitter.    

Artikel 8.    
Vertegenwoordiging.    
1.  De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de    

Stichting worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende    
bestuursleden.    

2.  Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer    
bestuurders alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die    
volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan    
gevolmachtigden een titel te verlenen.    

3.  Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende    
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van    
de Kamer van Koophandel en Fabrieken.    

4.  Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting kan hij  
niettemin de Stichting vertegenwoordigen.    

Artikel 9.    
Reglementen.    
1.  Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die    

onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt    
geacht.    
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2.  Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.    
3.  Het bestuur is ten allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te    

heffen.   
4.  Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een  

reglement vindt het bepaalde in artikel 11, leden 1 en 2, overeenkomstige    
toepassing.    

Artikel 10.    
Boekjaar en jaarstukken.    
1.  Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.    
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van    

alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die    
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie    
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere    
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten   
en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.    

3.  Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het    
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende    
toelichting van de Stichting te maken en op papier te stellen.    

4.  Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken    
over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te    
wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.    

5.  De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting,    
wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend;    
ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan    
onder opgave van redenen melding gemaakt.    

6.  Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden    
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.    

Artikel 11.    
Statutenwijziging. Fusie en splitsing.    
1.  Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te    

besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene    
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of    
vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering waarin een dergelijk besluit aan    
de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,  
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste    
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige  
of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals    
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dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met    
algemene stemmen    

2.  Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal    
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de    
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.    

3.  De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële    
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde    
notariële akte te verlijden.    

Artikel 12.    
Ontbinding.    
1.  Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.    
2.  Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige    

artikel van overeenkomstige toepassing.    
3.  De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening  

van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar    
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.    

  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars    
bekende baten meer bekend zijn.    

4.  De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de Stichting. Op    
hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het    
ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen    
blijken eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.    

5.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting is bestemd voor de    
Uitgevende Instelling.    

6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de    
ontbonden Stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het    
bestuur aangewezen persoon.    

Artikel 13.    
Slotbepaling.    
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het    
bestuur.    
Artikel 14.    
Overgangsbepaling.    
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december    
tweeduizend tien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.    
Slotverklaring.    
Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van    
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het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 3 dat het bestuur voor de eerste maal uit één    
lid bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurder van de Stichting wordt    
benoemd: Intercity Corporate Management B.V., voornoemd.    
Volmacht.    
Van de volmacht aan de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die aan    
deze akte zal worden gehecht (Bijlage).    
Slot.    
De comparante is mij, notaris, bekend.    
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte    
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en   
toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte    
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben    
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.   
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en    
daarna door mij, notaris, ondertekend.    
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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Document 001 
Trustakte 

ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.  Emissie III 

 
Op ** verscheen voor mij, mr. **, notaris te **:  
**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1.  Stichting Bewaarder ECC Southeast Retail Bonds, een stichting, 

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1101 CA Amsterdam 
Zuidoost op het adres Hogehilweg 7H, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 50518984; en 

2.  ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te 
5611 CS Eindhoven op het adres Augustijnendreef 2, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 50435043. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende in aanmerking 
te nemen: 
a.  De gedefinieerde begrippen in deze overwegingen hebben de betekenis 

als genoemd in artikel 1. 
b.  De Uitgevende Instelling heeft beleggers benaderd met het verzoek of zij 

in de Obligatieleningen willen participeren en heeft het Prospectus 
beschikbaar gesteld. 

c.  Financiers hebben toegezegd de Uitgevende Instelling een bedrag ter 
grootte van de Obligatieleningen ter leen te zullen verstrekken. 

d.  De Obligatieleningen zullen in totaal maximaal zes miljoen tweehonderd 
vijftigduizend euro (€ 6.250.000,00) bedragen; 

e.  De Uitgevende Instelling zal na ontvangst van de bedragen die de 
Financiers aan haar zullen overmaken: 

    zulks tot een maximum van twee miljoen vierhonderd vijftigduizend 
euro (€ 2.450.000,00) Klasse A Obligaties uitgeven aan de Klasse A 
Financiers, die daarmee Klasse A Obligatiehouders zullen worden; 

    zulks tot een maximum van twee miljoen vierhonderd vijftigduizend 
euro (€ 2.450.000,00) Klasse B Obligaties uitgeven aan de Klasse B 
Financiers, die daarmee Klasse B Obligatiehouders zullen worden; 
en 

    zulks in eerste instantie tot een bedrag van een miljoen driehonderd 
vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) Klasse C Obligaties uitgeven 
aan de Klasse C Financiers, die daarmee Klasse C Obligatiehouders 
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zullen worden. Indien de Uitgevende Instelling daartoe besluit, kan 
het bedrag tot waar Klasse C Obligaties worden uitgegeven 
verhoogd worden naar zes miljoen tweehonderd vijftigduizend euro 
(€ 6.250.000,00). 

f.  Op verzoek van de Uitgevende Instelling heeft de Trustee zich bereid 
verklaard om ter zake van de Obligatieleningen op te treden als 
vertegenwoordiger van de Obligatiehouders. 

g.  De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de Obligatieleningen 
aanwenden: 

    ter financiering van de aankoop van tien en 
negenenveertig/honderdste procent (10,49%) van de gewone 
aandelen in het kapitaal van de Projectvennootschap, welke 
Projectvennootschap juridisch eigenaar is van het Project, 

    om een geldlening aan de Projectvennootschap in hoofdsom groot 
eenentachtig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd 
zestig Thaise Bath (THB 81.657.360,00) te verstrekken. 

h.  Partijen wensen de voorwaarden van de Obligatieleningen en de uitgifte 
van de Obligaties vast te leggen in deze akte, 

en verklaarde dat haar volmachtgevers zijn overeengekomen als volgt: 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze akte wordt verstaan onder: 
  Financiers: 
      de Klasse A Financiers, de Klasse B Financiers en de Klasse C 

Financiers tezamen; 
  Gewogen Aandeel A: 
      het percentage dat de Klasse A Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse A Obligaties te delen door de 
totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met 
eenhonderd procent (100%); 

  Gewogen Aandeel B: 
      het percentage dat de Klasse B Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse B Obligaties te delen door de 
totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met 
eenhonderd procent (100%); 
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  Gewogen Aandeel C: 
      het percentage dat de Klasse C Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse C Obligaties te delen door de 
totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met 
eenhonderd procent (100%); 

  Klasse A Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse A Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse A 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse B Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse B Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse B 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse C Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse C Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse C 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse A Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse A Obligaties; 
  Klasse B Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse B Obligaties; 
  Klasse C Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse C Obligaties; 
  Klasse A Obligatielening: 
      de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse B Obligatielening: 
      de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse C Obligatielening: 
      de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse A Obligaties: 
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      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub a van de 
Trustovereenkomst; 

  Klasse B Obligaties: 
      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub b van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse C Obligaties: 
      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub c van de 

Trustovereenkomst; 
  Netto Verkoopresultaat: 
      het bedrag dat wordt gevonden door het bedrag van de behaalde 

verkoopprijs van het Project:  
      i)   te vermeerderen met het bedrag van de door de Uitgevende 

Instelling aangehouden liquiditeitsreserve danwel het saldo 
van de liquide middelen; en 

      ii)  te verminderen met het saldo van: 
        (a)   het bedrag dat door de Uitgevende Instelling is 

aangetrokken als vreemd en eigen vermogen (bestaande 
uit een bancaire lening, in hoofdsom groot een miljard 
zeshonderd dertig miljoen Thaise Bath (THB 
1.630.000.000,00), en bedragen van door aandeelhouders 
van de Projectvennootschap en beleggers ingelegd 
vermogen, waaronder begrepen het bedrag van de 
uitstaande Obligatieleningen, in totaal groot zestien 
miljoen driehonderd zesentwintigduizend zevenhonderd 
eenenzeventig euro (€ 16.326.771,00)),  

        (b)  de door de Uitgevende Instelling gemaakte kosten om tot 
verkoop van het Project over te gaan (hieronder vallen 
mede de gemaakte taxatiekosten en makelaarskosten),  

        (c)  de verschuldigde belastingen (waaronder begrepen de, 
eventueel latente, vennootschapsbelasting),  

      en het aldus gevonden bedrag te vermenigvuldigden met tien en 
negenenveertig honderdste (10 49/100ste) en vervolgens te delen 
door eenhonderd (100);  

  Obligatiehouders: 
      de Klasse A Obligatiehouders, de Klasse B Obligatiehouders en de 

Klasse C Obligatiehouders tezamen; 
  Obligatieleningen: 
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      de Klasse A Obligatielening, de Klasse B Obligatielening en de 
Klasse C Obligatielening tezamen; 

  Obligaties: 
      de Klasse A Obligaties, de Klasse B Obligaties en de Klasse C 

Obligaties tezamen; 
  Obligatieschuld: 
      het nog niet door de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders 

terugbetaalde gedeelte van de Obligatieleningen; 
  Plaatsingsdatum: 
      ** tweeduizend **, de datum waarop de Obligatieleningen geacht 

worden te zijn geplaatst;  
  Project: de ontwikkeling en exploitatie van het winkelcentrum 

Promenada Chiang Mai met een totaal grondoppervlak van 
ongeveer tweeëntachtigduizend achthonderd vierkante meter 
(82.800 m²), een bruto verhuurbaar oppervlak van ongeveer 
drieënzeventigduizend negenhonderd zesenveertig vierkante 
meter (73.946 m²) en een netto verhuurbaar oppervlak van 
ongeveer eenenvijftigduizend zevenhonderd vijfenvijftig 
vierkante meter (51.755 m²), een en ander zoals nader in 
paragraaf 2.8 van het Prospectus is omschreven; 

  Projectvennootschap: 
      ECC Chiang Mai Project I Limited, een limited opgericht naar het 

recht van Thailand, Chiang Mai, gevestigd te Thailand; 
  Prospectus: 
      het prospectus de dato twintig juni tweeduizend elf, beschikbaar 

gesteld door de Uitgevende Instelling; 
  Realisatiedatum:  
      de datum gelegen zes maanden na de datum waarop het Project is 

verkocht en conform het recht van Thailand is geleverd aan een 
derde. De prognose is dat verkoop van het Project medio 
tweeduizend veertien zal plaatsvinden; 

  Register van Obligatiehouders:  
      het register als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Trustovereenkomst; 
  Rekeningnummer: 
      het Nederlandse bankrekeningnummer waarop betaling van 

rente, premies en aflossing kan plaatsvinden; 
  Trustovereenkomst: 
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      de in deze akte neergelegde overeenkomst; 
  Trustee: Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds, 

voornoemd; 
  Uitgevende Instelling: 
      ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., voornoemd; 
  Vergadering van Obligatiehouders:  
      het orgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde 

Obligatiehouders dan wel de bijeenkomst van Obligatiehouders.  
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of  
meervoud worden gebruikt. 
Artikel 2. 
Obligatieleningen. 
1.  a.  De Klasse A Obligatielening is groot maximaal twee miljoen 

vierhonderd vijftigduizend euro (€ 2.450.000,00). 
    De Klasse A Obligatielening is verdeeld in Klasse A Obligaties op 

naam, elk groot vijfduizend euro (€ 5.000,00). Het aantal Klasse A 
Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse A Obligatielening 
gedeeld door vijfduizend (5.000). 

    De Klasse A Obligaties zijn doorlopend genummerd van A1 af. 
  b.  De Klasse B Obligatielening is groot maximaal twee miljoen 

vierhonderd vijftigduizend euro (€ 2.450.000,00). 
    De Klasse B Obligatielening is verdeeld in Klasse B Obligaties op 

naam, elk groot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Het aantal 
Klasse B Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse B 
Obligatielening gedeeld door vijfentwintigduizend (25.000). 

    De Klasse B Obligaties zijn doorlopend genummerd van B1 af. 
  c.  De Klasse C Obligatielening is in eerste instantie gelijk aan een miljoen 

driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00). Het aantal Klasse C 
Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse C Obligatielening 
gedeeld door vijftigduizend (50.000). 

    De Klasse C Obligaties zijn doorlopend genummerd van C1 af. 
  d.  De Uitgevende Instelling kan besluiten de Klasse C Obligatielening te 

verhogen tot maximaal zes miljoen tweehonderd vijftigduizend euro 
(€ 6.250.000,00). Een verhoging van de Klasse C Obligatielening kan 
alleen geschieden onder gelijktijdige verlaging van de Klasse A 
Obligatielening en/of de Klasse B Obligatielening met eenzelfde 
bedrag. 
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  Er worden van de Obligaties geen toonderbewijzen uitgegeven. 
2.  De Uitgevende Instelling verleent hierbij last en volmacht aan de Trustee 

het Register van Obligatiehouders te houden, daarin de noodzakelijke 
wijzigingen door te voeren en voorts in verband met dit Register van 
Obligatiehouders al hetgeen te verrichten dat ter uitvoering van dit 
artikel en de Trustovereenkomst nuttig of nodig is, welke last hierbij 
door de Trustee wordt aanvaard. De Trustee houdt namens de 
Uitgevende Instelling het Register van Obligatiehouders bij waarin de 
namen, de adressen en Rekeningnummers van alle Obligatiehouders zijn 
opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Obligaties 
hebben verkregen en de datum van die verkrijging en met vermelding 
van het aantal door de betreffende Obligatiehouder gehouden aantal 
Obligaties en de klasse van de door de betreffende Obligatiehouder 
gehouden Obligaties. In het Register van Obligatiehouders worden 
tevens opgenomen de namen, de adressen en het Rekeningnummer van 
hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Obligaties hebben 
met vermelding van het aantal Obligaties waarop het beperkte recht is 
gevestigd en van de datum waarop zij het desbetreffende recht hebben 
verkregen. Iedere Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhouder is 
verplicht aan de Trustee zijn adres, het Rekeningnummer en iedere 
wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres en 
Rekeningnummer blijft tegenover de Uitgevende Instelling en de Trustee 
gelden zolang de betrokkene niet schriftelijk op de door de Trustee aan 
te geven wijze aan de Trustee een ander adres casu quo 
Rekeningnummer heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet 
mededelen van zijn adres en/of het Rekeningnummer en van wijzigingen 
daarin zijn voor rekening en risico van de desbetreffende 
Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhouder. Alle kennisgevingen 
aan en oproepingen van Obligatiehouders, vruchtgebruikers en 
pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het Register van 
Obligatiehouders vermelde adres worden gedaan. Iedere inschrijving en 
aantekening in het Register van Obligatiehouders wordt getekend door 
de Trustee. 

3.  Het Register van Obligatiehouders ligt ten kantore van de Trustee ter inzage 
voor de Uitgevende Instelling. Iedere Obligatiehouder, vruchtgebruiker en 
pandhouder kan op zijn verzoek, echter slechts voor zover het zijn 
Obligatie(s), respectievelijk zijn recht betreft, nietverhandelbare, door de 
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Uitgevende Instelling of de Trustee getekende uittreksels uit het Register 
van Obligatiehouders tegen betaling van een door de Trustee in redelijkheid 
te bepalen bedrag verkrijgen, vermeldende de nummers van de Obligatie(s) 
die op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam is/zijn 
ingeschreven, respectievelijk van de Obligatie(s) die ten behoeve van hem 
met pandrecht of vruchtgebruik is/zijn bezwaard. 

4.  Behoort een Obligatie, een vruchtgebruik of een pandrecht op een 
Obligatie tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die 
tevens in het Register van Obligatiehouders moeten zijn ingeschreven, 
ten aanzien van de Uitgevende Instelling en de Trustee slechts worden 
vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen 
persoon. De personalia van de aangewezene worden in het Register van 
Obligatiehouders opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en 
oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het Register van 
Obligatiehouders ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden 
gedaan. 

5.  Door zijn inschrijving en het voldoen van het bedrag van één of meer 
Obligaties op rekening van de Uitgevende Instelling op instructie van de 
Uitgevende Instelling, is de Financier Obligatiehouder geworden en 
derhalve gebonden aan het bepaalde in de Trustovereenkomst, aan het 
bepaalde in de statuten van de Trustee en verklaart hij deze bepalingen te 
kennen en te zullen eerbiedigen en voor zover het betreft verplichtingen, 
deze op zich te zullen nemen. 

Artikel 3. 

Levering van Obligaties. 

1.  Levering of schenking van Obligaties of vestiging of overdracht van 
beperkte rechten daarop vindt plaats conform het in de wet ter zake 
bepaalde. De mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek geschiedt aan de Uitgevende Instelling. De Uitgevende 
Instelling zendt een kopie van de mededeling aan de Trustee.  
Indien de Trustee een administratievergoeding heeft vastgesteld, 
waarvan de hoogte is goedgekeurd door de Uitgevende Instelling en deze 
vergoeding heeft kenbaar gemaakt aan de Obligatiehouders, kan de 
overdracht of vestiging van een beperkt recht op een Obligatie slechts 
geschieden na voldoening van de administratievergoeding aan de 
Trustee. 
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2.  De ter zake van een overgang onder algemene titel te overleggen 
documenten, dienen te voldoen aan de door de Trustee, na goedkeuring 
door de Uitgevende Instelling, vast te stellen voorschriften. 

Artikel 4. 

Vaste Rente. Bonusuitkering/ Winstdeling. 

1.  a.  De Klasse A Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven procent 
(7%) per jaar, per kalenderkwartaal achteraf binnen twee (2) weken 
na afloop van het betreffende kalenderkwartaal te voldoen, zulks 
voor het eerst binnen twee (2) weken na één juli tweeduizend elf. 
Voor Klasse A Obligaties die worden uitgegeven na het passeren van 
deze akte geldt dat de eerste kwartaalbetaling pro rata temporis 
wordt berekend over de periode vanaf de datum van storting tot en 
met het kwartaaleinde. 

  b.  De Klasse B Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven en 
vijfentwintig/honderdste procent (7,25%) per jaar, per 
kalenderkwartaal achteraf binnen twee (2) weken na afloop van het 
betreffende kalenderkwartaal te voldoen, zulks voor het eerst binnen 
twee (2) weken na één juli tweeduizend elf. Voor Klasse B 
Obligaties die worden uitgegeven na het passeren van deze akte 
geldt dat de eerste kwartaalbetaling pro rata temporis wordt 
berekend over de periode vanaf de datum van storting tot en met het 
kwartaaleinde. 

  c.  De Klasse C Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven en 
vijf/tiende procent (7,5%) per jaar, per kalenderkwartaal achteraf 
binnen twee (2) weken na afloop van het betreffende 
kalenderkwartaal te voldoen, zulks voor het eerst binnen twee (2) 
weken na één juli tweeduizend elf. Voor Klasse C Obligaties die 
worden uitgegeven na het passeren van deze akte geldt dat de eerste 
kwartaalbetaling pro rata temporis wordt berekend over de periode 
vanaf de datum van storting tot en met het kwartaaleinde. 

2.  Betaling van de rente op de Obligaties zal per kalenderkwartaal 
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geschieden op de Rekeningnummers, onverminderd het bepaalde in het 
vorige lid van dit artikel. 

3.  Van het resultaat dat door de Projectvennootschap behaald wordt bij 
verkoop van het Project aan een derde, zal een gedeelte van de 
verkoopopbrengst ten goede komen aan de Obligatiehouders als 
bonusuitkering (winstdeling). 

  a.  aan de Klasse A Obligatiehouders komt vijfenvijftig procent (55%) 
van het Gewogen Aandeel A in het Netto Verkoopresultaat ten 
goede als bonusuitkering, waarbij elke Klasse A Obligatie recht 
geeft op een gedeelte ter grootte van het aldus gevonden bedrag dat 
gelijk is aan de quotiënt van één (1) en alle uitstaande Klasse A 
Obligaties. 
Deze bonusuitkering zal zoveel mogelijk worden voldaan gelijk met 
de rente en/of aflossing. 

  b.  aan de Klasse B Obligatiehouders komt zestig procent (60%) van het 
Gewogen Aandeel B in het Netto Verkoopresultaat ten goede als 
bonusuitkering, waarbij elke Klasse B Obligatie recht geeft op een 
gedeelte ter grootte van het aldus gevonden bedrag dat gelijk is aan 
de quotiënt van één (1) en alle uitstaande Klasse B Obligaties. 
Deze bonusuitkering zal zoveel mogelijk worden voldaan gelijk met 
de rente en/of aflossing. 

  c.  aan de Klasse C Obligatiehouders komt vijfenzestig procent (65%) 
van het Gewogen Aandeel C in het Netto Verkoopresultaat ten goede 
als bonusuitkering, waarbij elke Klasse C Obligatie recht geeft op 
een gedeelte ter grootte van het aldus gevonden bedrag dat gelijk is 
aan de quotiënt van één (1) en alle uitstaande Klasse C Obligaties. 
Deze bonusuitkering zal zoveel mogelijk worden voldaan gelijk met 
de rente en/of aflossing. 

4.  De Uitgevende Instelling zal nadat alle Obligaties zijn afgelost in haar 
jaarrekening het bruto resultaat verantwoorden. Indien die jaarrekening 
ziet op een periode die langer dan zes (6) maanden voor de aflossing is 
afgelopen, zal de Uitgevende Instelling een tussentijdse 
vermogensopstelling vaststellen, waaruit het bruto resultaat blijkt. 

Artikel 5. 

Looptijd en Aflossing. 

1.  De Obligatieleningen zijn tegen een koers van eenhonderd procent 
(100%) aflosbaar op de Realisatiedatum. In de gevallen genoemd in 
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artikel 9 heeft de Trustee het recht de restant vorderingen van de 
Obligatieleningen vervroegd op te eisen. 

2.  De Obligatieleningen hebben een onbepaalde looptijd. 
3.  a.  De Klasse A Obligatielening kan, op initiatief van de Uitgevende 

Instelling, geheel of gedeeltelijk vroegtijdig worden afgelost. 
    Indien de Klasse A Obligatielening gedeeltelijk vroegtijdig wordt 

afgelost, zal de aanwijzing van de af te lossen Klasse A Obligaties 
geschieden door loting, op initiatief van de Uitgevende Instelling. 

    Voor elke gedeeltelijke aflossing zullen door middel van loting 
zoveel nummers worden getrokken als overeenkomt met het bedrag 
dat de Uitgevende Instelling wenst af te lossen, gedeeld door 
eenhonderd procent (100%) van de nominale waarde van een Klasse 
A Obligatie, te trekken uit het totale aantal nummers van uitstaande 
Klasse A Obligaties. 

    Indien het bedrag niet op een geheel getal uitkomt zal de uitkomst 
naar beneden worden afgerond op een geheel getal. 

    Indien een nummer dat aldus is uitgeloot het nummer is van een 
Klasse A Obligatie die reeds eerder was uitgeloot, zal opnieuw 
worden getrokken. 

    De uitloting zal geschieden ten overstaan van een in Nederland 
gevestigde notaris. 

    Alle uitgelote Klasse A Obligaties zullen betaalbaar zijn veertien 
dagen na de uitloting. 

    Het resultaat van de loting zal terstond aan alle Klasse A 
Obligatiehouders bekend gemaakt worden. 

    De Uitgevende Instelling zal de houders van uitgelote Klasse A 
Obligaties benaderen in verband met de uitbetaling. 

  b.  De Klasse B Obligatielening kan, op initiatief van de Uitgevende 
Instelling, geheel of gedeeltelijk vroegtijdig worden afgelost. 

    Indien de Klasse B Obligatielening gedeeltelijk vroegtijdig wordt 
afgelost, zal de aanwijzing van de af te lossen Klasse B Obligaties 
geschieden door loting, op initiatief van de Uitgevende Instelling. 

    Voor elke gedeeltelijke aflossing zullen door middel van loting 
zoveel nummers worden getrokken als overeenkomt met het bedrag 
dat de Uitgevende Instelling wenst af te lossen, gedeeld door 
eenhonderd procent (100%) van de nominale waarde van een Klasse 
B Obligatie, te trekken uit het totale aantal nummers van uitstaande 
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Klasse B Obligaties. 
    Indien het bedrag niet op een geheel getal uitkomt zal de uitkomst 

naar beneden worden afgerond op een geheel getal. 
    Indien een nummer dat aldus is uitgeloot het nummer is van een 

Klasse B Obligatie die reeds eerder was uitgeloot, zal opnieuw 
worden getrokken. 

    De uitloting zal geschieden ten overstaan van een in Nederland 
gevestigde notaris. 

    Alle uitgelote Klasse B Obligaties zullen betaalbaar zijn veertien 
dagen na de uitloting. 

    Het resultaat van de loting zal terstond aan alle Klasse B 
Obligatiehouders bekend gemaakt worden. 

    De Uitgevende Instelling zal de houders van uitgelote Klasse B 
Obligaties benaderen in verband met de uitbetaling. 

  c.  De Klasse C Obligatielening kan, op initiatief van de Uitgevende 
Instelling, geheel of gedeeltelijk vroegtijdig worden afgelost. 

    Indien de Klasse C Obligatielening gedeeltelijk vroegtijdig wordt 
afgelost, zal de aanwijzing van de af te lossen Klasse C Obligaties 
geschieden door loting, op initiatief van de Uitgevende Instelling. 

    Voor elke gedeeltelijke aflossing zullen door middel van loting 
zoveel nummers worden getrokken als overeenkomt met het bedrag 
dat de Uitgevende Instelling wenst af te lossen, gedeeld door 
eenhonderd procent (100%) van de nominale waarde van een Klasse 
C Obligatie, te trekken uit het totale aantal nummers van uitstaande 
Klasse C Obligaties. 

    Indien het bedrag niet op een geheel getal uitkomt zal de uitkomst 
naar beneden worden afgerond op een geheel getal. 

    Indien een nummer dat aldus is uitgeloot het nummer is van een 
Klasse C Obligatie die reeds eerder was uitgeloot, zal opnieuw 
worden getrokken. 

    De uitloting zal geschieden ten overstaan van een in Nederland 
gevestigde notaris. 

    Alle uitgelote Klasse C Obligaties zullen betaalbaar zijn veertien 
dagen na de uitloting. 

    Het resultaat van de loting zal terstond aan alle Klasse C 
Obligatiehouders bekend gemaakt worden. 

    De Uitgevende Instelling zal de houders van uitgelote Klasse C 
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Obligaties benaderen in verband met de uitbetaling. 
  Vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling is niet mogelijk in 

de periode gelegen tussen de datum van verkoop van het Project door de 
Projectvennootschap en de Realisatiedatum. 

4.  Wanneer een Obligatie tussentijds gedeeltelijk wordt afgelost, wordt 
vanaf de rentevervaldag waarop de gedeeltelijke aflossing plaatsvond 
uitsluitend rente betaald over de Obligatieschuld. 

5.  De Obligaties houden op rente te dragen op de Realisatiedatum, tenzij de 
Uitgevende Instelling om welke reden dan ook in gebreke zou blijven het 
totaal verschuldigde bedrag van de af te lossen Obligaties te voldoen.  

Artikel 6. 

Vorderingsrechten. Parallel debt. 

De Uitgevende Instelling, de Trustee en ieder van de Obligatiehouders 
komen overeen dat de Uitgevende Instelling aan de Trustee schuldig erkent 
een bedrag gelijk aan de vordering van ieder van de Obligatiehouders op de 
Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatieleningen, met dien 
verstande dat voldoening aan de Trustee ook jegens de desbetreffende 
Obligatiehouder bevrijdt, doch dat in de onderlinge verhouding van de 
Trustee en de desbetreffende Obligatiehouder de prestatie slechts aan 
laatstgenoemde toekomt. Een Obligatiehouder kan in geen geval meer 
vorderen dan het bedrag dat de Uitgevende Instelling aan hem schuldig is. 
Dit laat onverlet dat van het bepaalde in de tweede zin van lid 6 van artikel 
11 zo nodig gebruik gemaakt kan worden. 
Artikel 7. 

Verplichtingen. Zekerheden. 

1.  Verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties van 
deze Obligatieleningen, zowel wat betreft hoofdsom, rente en premies zijn 
haar rechtstreekse en onvoorwaardelijke verplichtingen.  

2.  De Uitgevende Instelling zal geen zekerheden verlenen. 
3.  De verplichting om te beschikken over een garantie als bedoeld in 3:2 lid 1 

sub b Wet op het financieel toezicht geldt niet voor de Uitgevende Instelling. 
Artikel 8. 

Verjaring. 

De gelden van de aflossing van de Obligaties en van de rentebetalingen die niet 
kunnen worden uitbetaald aan Obligatiehouders door een oorzaak niet gelegen 
bij de Trustee, van welk feit indien mogelijk de betrokken Obligatiehouder door 
de Trustee schriftelijk wordt bericht, en waarover uiterlijk vijf jaar na de 
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Realisatiedatum niet is beschikt, vervallen ten bate van de Uitgevende instelling. 
De Trustee is alsdan verplicht mede te werken dat de ter betaling daarvan gestorte 
gelden aan de Uitgevende Instelling worden afgedragen. 
Artikel 9. 

Vervroegde opeisbaarheid; Bevoegdheden Trustee. 

1.  De Obligatieschuld zal, vermeerderd met renten en kosten, terstond en ineens 
voor het geheel door de Trustee kunnen worden opgevorderd, zonder dat enig 
rechtsmiddel zal worden vereist dan een schriftelijk verzoek tot betaling: 

  a.  indien de Uitgevende Instelling nalatig mocht zijn met de betaling van de 
rente en/of aflossing van de Obligatieschuld op de in de 
Trustovereenkomst bepaalde wijze, of in geval zij handelt in strijd met, 
dan wel niet nakomt enige bepaling in deze akte. De Uitgevende 
Instelling zal in gebreke zijn na verloop van een termijn van drie weken. 
De Trustee dient de Uitgevende Instelling gedurende acht dagen de 
gelegenheid te geven alsnog tot nakoming van haar verplichtingen over 
te gaan; 

  b.  indien de Uitgevende Instelling surseance van betaling aanvraagt of in 
staat van faillissement wordt verklaard; 

  c.  indien de Uitgevende Instelling haar activiteiten staakt; 
  d.  indien de Uitgevende Instelling de Obligatieleningen voor een ander doel 

gebruikt dan dat genoemd in overwegingen sub f. 
2.  In de gevallen in het vorig lid genoemd, kan de Trustee een regeling treffen 

met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen uit de 
Trustovereenkomst voor de Uitgevende Instelling voortvloeiende. Indien 
zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van de 
aan de Obligatieleningen verbonden rechten, welke tot meerdere zekerheid 
voor de Obligatiehouders zijn verleend, kan zodanig prijsgeven, verminderen 
of veranderen niet plaats hebben dan na machtiging door de Vergadering van 
Obligatiehouders, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, 
onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. 

3.  In spoedeisende gevallen zoals dreigend faillissement, dreigende surseance 
van betaling, reorganisatie van de Uitgevende Instelling of het voornemen 
daartoe, zulks alles ter beoordeling van de Trustee, zal de Trustee gerechtigd 
zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te 
verminderen of te veranderen zonder machtiging. door de Vergadering van 
Obligatiehouders, indien de Trustee van oordeel is, dat deze handelingen 
geen uitstel dulden. Van handelingen en verrichtingen als hier bedoeld, zal de 
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Trustee op zo kort mogelijke termijn mededeling doen aan de 
Obligatiehouders. Voor het al dan niet gebruikmaken door de Trustee van de 
in dit lid verleende bevoegdheid, dan wel de wijze van gebruik maken 
daarvan, alsmede de gevolgen daarvan, is de Trustee nimmer aansprakelijk, 
behalve in geval van grove schuld of grove nalatigheid van de zijde van de 
Trustee. 

4.  Wanneer de Trustee overeenkomstig dit artikel de Obligatieschuld dadelijk 
en ineens opvordert, zal hij bevoegd zijn de rekening op te maken van alle 
volgens het Register van Obligatiehouders uitstaande Obligaties, met de 
lopende rente en van al hetgeen verder door de Uitgevende Instelling ter zake 
van de Obligatieleningen verschuldigd mocht zijn, met de kosten  waaronder 
ook is begrepen het salaris van de Trustee  en dit totaalbedrag op te eisen. De 
Uitgevende Instelling zal zich gedragen naar en volkomen genoegen nemen 
met de rekening zoals die door de Trustee zal zijn opgemaakt en zal erin 
toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke verkoop van en/of het beslag op 
goederen zal geschieden voor het eindbedrag van haar rekening, behoudens 
het recht van de Uitgevende Instelling op zodanig gedeelte van de opbrengst 
van het verkochte als na volledige betaling van het hierboven bedoelde 
eindbedrag door haar mocht kunnen worden bewezen minder verschuldigd te 
zijn dan waarvoor haar rekening werd belast. 

Artikel 10. 

Wet op het financieel toezicht. Verkoopbeperking. 

1.  Het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht ('Wft') is niet van 
toepassing op de Klasse A Obligatielening en de Klasse B Obligatielening, 
omdat de Uitgevende Instelling gebruikmaakt van de vrijstelling als genoemd 
in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. 

  Het bepaalde in deel 5 van de Wft is overeenkomstig het bepaalde in artikel 
5:3 lid 1 sub c Wft niet van toepassing op de Klasse C Obligatielening omdat 
de Klasse C Obligaties slecht kunnen worden verworven tegen een 
tegenwaarde van tenminste vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per Klasse C 
Financier. 

2.  Obligaties mogen niet worden aangeboden aan (rechts)personen die geen 
ingezetene zijn van de landen die deel uit maken van de Europese 
Economische Ruimte en kunnen niet worden overgedragen aan bedoelde 
(rechts)personen. 

Artikel 11. 

Trustee. 
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1.  De rechten en belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de 
Uitgevende Instelling als tegenover derden (anders dan de Trustee), worden 
zonder hun tussenkomst door de Trustee uitgeoefend en waargenomen en 
individuele Obligatiehouders kunnen niet rechtstreeks optreden. 

2  In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling zal de Trustee met 
uitsluiting van de Obligatiehouders bevoegd zijn tot het uitoefenen te hunnen 
behoeve van alle hun toekomende rechten. 

3.  Het salaris van de Trustee wordt bij afzonderlijke overeenkomst tussen 
Trustee en Uitgevende Instelling geregeld en komt met alle kosten van deze 
akte en alle uit de Trustovereenkomst voortvloeiende kosten en rechten, 
waaronder ook de kosten voor deskundigenadviezen en taxaties, ten laste van 
de Uitgevende Instelling. 

4.  De Trustee zal zich steeds kunnen voorzien van de bijstand van een of meer 
deskundigen, welke deskundigen niet eenzelfde adviserende functie mogen 
vervullen bij of voor de Uitgevende Instelling of de bankiers van de 
Uitgevende Instelling. 

5.  De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking of tussenkomst van 
Obligatiehouders, treedt voor hen op in hoedanigheid van Trustee en is 
verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo 
dikwijls hij in die hoedanigheid wordt aangesproken. 

6.  De Trustee zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen 
te doen, die kosten veroorzaken, dan nadat ofwel tegenover de Trustee 
zekerheid is verschaft dat de door de Trustee te maken kosten zullen worden 
vergoed ofwel op de rekening van Trustee en op zijn naam een bedrag is 
gedeponeerd dat, naar zijn oordeel, vermoedelijk voldoende is om de door de 
Trustee te maken kosten te dekken, een en ander hetzij door de Uitgevende 
Instelling, hetzij door Obligatiehouders of door anderen. Al hetgeen de 
Trustee als zodanig mocht toekomen aan salaris, voorschotten of anderszins, 
zal hij, in geval van nietvoldoening, mogen afhouden van hetgeen hij voor 
rekening van Obligatiehouders in zijn bezit mocht hebben of verkrijgen. 

7.  De Trustee is ter zake van de taak, door hem bij deze akte op zich genomen, 
niet verder aansprakelijk dan voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen 
of nalaten in de uitvoering van de onderhavige regeling. Evenmin zal hij 
verantwoordelijk zijn voor enige daad of nalatigheid van personen of 
instellingen, te goeder trouw gekozen. 

Artikel 12. 

Jaarstukken. 
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1.  De Uitgevende Instelling is verplicht na het verschijnen van haar jaarstukken 
aan de Trustee een exemplaar toe te zenden en overigens al die inlichtingen 
ten aanzien van de Uitgevende Instelling aan de Trustee te verstrekken, welke 
voor de Obligatiehouders van belang kunnen zijn. 

2.  Binnen twee maanden na het verschijnen van de jaarstukken van de 
Uitgevende Instelling zal de Trustee aan de Obligatiehouders een rapport 
uitbrengen omtrent zijn werkzaamheden gedurende het verslagjaar. 

3.  Bedoeld rapport kan ook in het jaarverslag van de Uitgevende Instelling 
worden opgenomen. 

Artikel 13. 

Informatieplicht Uitgevende Instelling. 

1.  De Uitgevende instelling is verplicht op een redelijke termijn de Trustee te 
informeren over een voornemen haar activiteiten te staken of door een andere 
rechtspersoon te doen uitoefenen en tot ontbinding over te gaan. 

2.  De Uitgevende Instelling zal de Trustee volgens nader tussen hen overeen te 
komen regels, die voor Obligatiehouders ter inzage zullen worden gelegd, 
informeren omtrent financieringstransacties en omtrent de zekerheden, die 
door de Uitgevende Instelling daarvoor eventueel worden verschaft en 
wijzigingen daaraan. 

3.  De Uitgevende Instelling zal de Trustee voorts zonder enig uitstel informeren 
over zodanige aangelegenheden die zich voordoen bij de uitvoering van het 
Project, dat aan de waarschijnlijkheid van het voldoen van de (toekomstige) 
verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders 
afbreuk wordt gedaan. 

Artikel 14. 

Waarden. 
In alle gevallen waarin de Trustee gelden of waarden voor de Obligatiehouders 
onder zijn beheer heeft, is hij bevoegd die gelden en waarden buiten zijn 
verantwoordelijkheid voor rekening van de Obligatiehouders bij de ING bank, 
kantoor te Amsterdam, te plaatsen of in bewaring te geven. 
Artikel 15. 

Beëindiging Trustee. 

1.  De Trustee is niet bevoegd zijn functie, om welke redenen dan ook, op te 
zeggen. 

2.  De Trustee zal van zijn functie kunnen worden ontheven en door een andere 
Trustee kunnen worden vervangen krachtens een besluit te nemen door de 
Uitgevende Instelling na voorafgaande verkregen goedkeuring van de 
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Vergadering van Obligatiehouders in een vergadering, waarin ten minste 
twee/derde van het totaal nominaal bedrag aan uitstaande Obligaties 
vertegenwoordigd is, mits de desbetreffende goedkeuring wordt verleend 
met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in 
een zodanige vergadering niet tenminste twee/derde van het totaal nominaal 
bedrag aan uitstaande Obligaties vertegenwoordigd is, zal binnen een 
maand daarna een tweede vergadering van de Vergadering van 
Obligatiehouders, met inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten 
als van de eerste vergadering, moeten worden gehouden, in welke tweede 
vergadering de goedkeuring kan worden verleend met ten minste tweederde 
van de dan geldig uitgebrachte stemmen, mits tenminste dertig procent van 
het uitstaande bedrag aan Obligaties vertegenwoordigd zal zijn in die 
tweede vergadering. 

3.  De eventueel ter vervanging van de Trustee nieuw benoemde Trustee zal 
dezelfde rechten en bevoegdheden hebben en aan dezelfde verplichtingen 
onderworpen zijn als de Trustovereenkomst ten aanzien van de Trustee 
inhoudt. 

  Eventueel bij vooruitbetaling ontvangen honorarium zal  zonder 
renteverrekening  naar tijdsgelang gerekend over de looptijd van de 
Obligatieleningen door de Trustee aan de Uitgevende Instelling worden 
gerestitueerd. 

4.  De aan de aftredende Trustee verleende pandrechten en andere zekerheden, 
de zich onder deze bevindende voorwaarden, het Register van 
Obligatiehouders en bescheiden op deze Obligatieleningen betrekking 
hebbende, zullen door deze, tezamen met het vorderingsrecht ingevolge 
artikel 6 van de Trustovereenkomst, tegen kwijting aan zijn opvolger 
worden overgedragen. Voor zover die overdracht kwalificeert als een 
contractsoverneming, verlenen de Obligatiehouders nu reeds voor alsdan 
medewerking aan de contractsoverneming. 

Artikel 16. 

Vergaderingen van Obligatiehouders. 

1.  Vergaderingen van Obligatiehouders worden door de Trustee, of elk van 
haar bestuurders, bijeengeroepen zo dikwijls hij dat wenselijk acht. 

2.  De Trustee is verplicht een Vergadering van Obligatiehouders te houden op 
een daartoe gedane schriftelijke aanvraag van: 

  a.  de Uitgevende Instelling; 
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  b.  houders van tenminste vijftien procent (15%) van het totale nominale 
bedrag aan uitstaande Obligaties. 

3.  De aanvraag moet bevatten het te behandelen onderwerp alsmede een 
toelichting daarop. 

4.  In het geval de Uitgevende Instelling verzoekt een Vergadering van 
Obligatiehouders te houden, zal de Trustee, gelijktijdig met de oproeping 
tot de Vergadering van Obligatiehouders, een schriftelijk rapport over het te 
behandelen onderwerp aan de Obligatiehouders uitbrengen. 

5.  In het geval bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel moeten de betreffende 
Obligatiehouders tegelijk met de indiening van de aanvraag een afschrift 
daarvan en van het te behandelen onderwerp alsmede van de toelichting 
daarop, aan de Uitgevende Instelling inzenden. 

6.  Bij gebreke van voldoening aan het in de leden 3 en 5 van dit artikel 
bepaalde, vervalt de verplichting van de Trustee tot het oproepen van de 
Vergadering van Obligatiehouders. 

7.  Indien de Trustee in gebreke blijft de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
Vergadering van Obligatiehouders binnen een maand na ontvangst van de 
aanvraag bijeen te roepen, heeft de Uitgevende Instelling respectievelijk 
heeft/hebben de meest gerede Obligatiehouder(s) zelf het recht de 
Vergadering van Obligatiehouders uit te schrijven met inachtneming van de 
in dit artikel omschreven termijnen en formaliteiten. 

8.  De Vergaderingen van Obligatiehouders worden gehouden te Amsterdam, 
te Eindhoven of ter plaatse en ten tijde als in de oproeping tot de 
Vergadering van Obligatiehouders aangegeven. De oproeping tot alle 
Vergaderingen van Obligatiehouders geschiedt ten minste veertien dagen 
tevoren, de dag van de oproeping en die van de Vergadering van 
Obligatiehouders niet meegerekend. 

9.  In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de Trustee, kan de 
oproepingstermijn ten aanzien van een tweede Vergadering van 
Obligatiehouders als genoemd in de Trustovereenkomst worden 
teruggebracht tot ten minste zeven dagen, de dag van de Vergadering van 
Obligatiehouders en van de oproeping niet meegerekend. 

10.  De Vergaderingen van Obligatiehouders worden voorgezeten door een door 
de Trustee aan te wijzen persoon. Indien de door de Trustee aangewezen 
persoon niet ter Vergadering van Obligatiehouders aanwezig is of de 
Trustee geen persoon heeft aangewezen, wordt de Vergadering van 
Obligatiehouders voorgezeten door een door de Vergadering van 
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Obligatiehouders uit haar midden aan te wijzen persoon. Tot die tijd treedt 
de in leeftijd oudst aanwezig op als voorzitter. 

11.  a.  Elke Klasse A Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem. 
  b.  Elke Klasse B Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van vijf (5) 

stemmen. 
  c.  Elke Klasse C Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van tien (10) 

stemmen. 
12.  De Uitgevende Instelling zal geen stemrecht kunnen ontlenen aan 

Obligaties die haar toebehoren, terwijl dergelijke Obligaties bij de 
berekening van het uitstaande bedrag evenmin in aanmerking worden 
genomen. 

13.  Bij verkiezing van personen wordt een volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen vereist. Indien bij eerste stemming niemand de 
volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, 
die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer dan 
twee personen het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, of 
indien meerdere personen door het verkrijgen van een gelijk aantal 
stemmen voor herstemming in aanmerking zouden komen, besluit het lot. 

Artikel 17. 

Besluitvorming. Quorum. 

1.  Voor zover in de Trustovereenkomst niet anders is bepaald, wordt in de 
Vergadering van Obligatiehouders over alle onderwerpen bij volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist. Ingeval de 
stemmen staken, beslist de voorzitter. 

2.  Ingeval op een Vergadering van Obligatiehouders geen Obligatiehouder 
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen een maand een tweede 
Vergadering van Obligatiehouders worden gehouden met inachtneming van 
dezelfde oproepingsformaliteiten als voor de eerste Vergadering van 
Obligatiehouders gelden en wanneer ook dan geen Obligatiehouder 
aanwezige of vertegenwoordigd is, beslist de Trustee, die daarbij rekening 
zal houden met de belangen van de Obligatiehouders. 

Artikel 18. 

1.  Alle in de Vergaderingen van Obligatiehouders wettig genomen besluiten 
zijn bindend, zowel voor de minderheid als voor de niet ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijnde Obligatiehouders. 

2.  Van het ter Vergadering van Obligatiehouders verhandelde worden notulen 
gehouden, ondertekend door de voorzitter en een door de Vergadering van 
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Obligatiehouders aan te wijzen persoon. Indien van het verhandelde in een 
Vergadering van Obligatiehouders een notarieel procesverhaal wordt 
opgemaakt, is dit niet vereist. 

3.  Voor het verrichten van buitengewone handelingen en voor gevallen, die in 
de Trustovereenkomst niet zijn voorzien, behoeft de Trustee de machtiging 
van de Vergadering van Obligatiehouders. 

4.  De Trustee is verplicht een door de Vergadering van Obligatiehouders 
genomen besluit binnen de in dat besluit te bepalen termijn nadat het besluit 
definitief is geworden uit te voeren. 

5.  Indien de Trustee in gebreke blijft tot uitvoering van een genomen besluit 
over te gaan, zal hij, behoudens het bij artikel 19 van de Trustovereenkomst 
bepaalde, van zijn functie kunnen worden ontheven door een besluit van de 
Vergadering van Obligatiehouders, hetwelk, ongeacht het ter Vergadering 
van Obligatiehouders vertegenwoordigd totaal nominaal bedrag aan 
uitstaande Obligaties, met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen zal worden genomen, mits op die Vergadering van 
Obligatiehouders of een voorgaande Vergadering van Obligatiehouders een 
nieuwe Trustee zal zijn benoemd. 

Artikel 19. 

1.  Ingeval een door de Vergadering van Obligatiehouders genomen besluit naar 
het oordeel van de Trustee indruist tegen het belang van Obligatiehouders, is de 
Trustee bevoegd de uitvoering van bedoeld besluit op te schorten en een 
nieuwe Vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen, welke oproeping 
binnen veertien dagen na de daaraan voorafgaande Vergadering van 
Obligatiehouders moet geschieden. Zodanige Vergadering van 
Obligatiehouders moet uiterlijk binnen één maand na de voorafgaande 
Vergadering van Obligatiehouders worden gehouden. 

2.  In de in het vorige lid bedoelde nieuwe Vergadering van Obligatiehouders zal, 
ongeacht het ter Vergadering van Obligatiehouders vertegenwoordigd totale 
nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, met ten minste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen een besluit kunnen worden genomen betreffende 
het onderwerp, waarop het in de voorafgaande Vergadering van 
Obligatiehouders genomen besluit betrekking had. 

3.  Wordt door de Trustee binnen veertien dagen nadat het besluit werd genomen 
geen gebruik gemaakt van het hem in lid 1 van dit artikel toegekende recht, dan 
wordt het besluit definitief. 

Artikel 20. 
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Wijziging Trustovereenkomst. Conflict Trustovereenkomst en Statuten 

Trustee. 
1.  Het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten van Trustee is van toepassing 

bij wijziging van de Trustovereenkomst. 
  Ingeval de Trustee niet meer bestaat, geschiedt wijziging van de 

Trustovereenkomst door de Uitgevende Instelling na vooraf verkregen 
goedkeuring van de Vergadering van Obligatiehouders. 

2.  Een besluit tot wijziging van de Trustovereenkomst waarmee de rechten van de 
Obligatiehouders worden verminderd, behoeft de goedkeuring van de 
Vergadering van Obligatiehouders alvorens het besluit kan worden 
uitgeoefend. 

3.  In geval het bepaalde in de Trustovereenkomst afwijkt van hetgeen in de 
statuten van de Trustee is bepaald, prevaleert het bepaalde in de 
Trustovereenkomst. 

Artikel 21. 

Wijziging statuten Trustee, fusie en splitsing Trustee en ontbinding Trustee. 
De Trustee verbindt zich niet tot wijziging van de statuten van de Trustee, tot 
ontbinding van de Trustee of tot fusie of splitsing van de Trustee te besluiten zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van Obligatiehouders. 
Artikel 22. 

Toepasselijk recht. Geschillen. 

1.  Op de Trustovereenkomst en de Obligaties is Nederlands recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze akte of haar 

uitvoering, zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist. 
Artikel 23. 

Afschriften. 

Afschriften van deze akte zijn voor de Obligatiehouders tegen kostprijs  
verkrijgbaar ten kantore van de Trustee. 
Volmachten.  
Van de volmachten aan de comparant blijkt uit twee (2) onderhandse akten, die 
aan deze akte zullen worden gehecht (Bijlagen). 
Slot. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte 
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en 
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte 
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geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en 
daarna door mij, notaris, ondertekend. 
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CONCEPT 
Dossiernummer: 14608 TG/jf 
 

Document 001 
Trustakte 

ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.  Emissie III 

 
Op ** verscheen voor mij, mr. **, notaris te **:  
**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1.  Stichting Bewaarder ECC Southeast Retail Bonds, een stichting, 

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1101 CA Amsterdam 
Zuidoost op het adres Hogehilweg 7H, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 50518984; en 

2.  ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te 
5611 CS Eindhoven op het adres Augustijnendreef 2, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 50435043. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende in aanmerking 
te nemen: 
a.  De gedefinieerde begrippen in deze overwegingen hebben de betekenis 

als genoemd in artikel 1. 
b.  De Uitgevende Instelling heeft beleggers benaderd met het verzoek of zij 

in de Obligatieleningen willen participeren en heeft het Prospectus 
beschikbaar gesteld. 

c.  Financiers hebben toegezegd de Uitgevende Instelling een bedrag ter 
grootte van de Obligatieleningen ter leen te zullen verstrekken. 

d.  De Obligatieleningen zullen in totaal maximaal zes miljoen tweehonderd 
vijftigduizend euro (€ 6.250.000,00) bedragen; 

e.  De Uitgevende Instelling zal na ontvangst van de bedragen die de 
Financiers aan haar zullen overmaken: 

    zulks tot een maximum van twee miljoen vierhonderd vijftigduizend 
euro (€ 2.450.000,00) Klasse A Obligaties uitgeven aan de Klasse A 
Financiers, die daarmee Klasse A Obligatiehouders zullen worden; 

    zulks tot een maximum van twee miljoen vierhonderd vijftigduizend 
euro (€ 2.450.000,00) Klasse B Obligaties uitgeven aan de Klasse B 
Financiers, die daarmee Klasse B Obligatiehouders zullen worden; 
en 

    zulks in eerste instantie tot een bedrag van een miljoen driehonderd 
vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) Klasse C Obligaties uitgeven 
aan de Klasse C Financiers, die daarmee Klasse C Obligatiehouders 
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zullen worden. Indien de Uitgevende Instelling daartoe besluit, kan 
het bedrag tot waar Klasse C Obligaties worden uitgegeven 
verhoogd worden naar zes miljoen tweehonderd vijftigduizend euro 
(€ 6.250.000,00). 

f.  Op verzoek van de Uitgevende Instelling heeft de Trustee zich bereid 
verklaard om ter zake van de Obligatieleningen op te treden als 
vertegenwoordiger van de Obligatiehouders. 

g.  De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de Obligatieleningen 
aanwenden: 

    ter financiering van de aankoop van tien en 
negenenveertig/honderdste procent (10,49%) van de gewone 
aandelen in het kapitaal van de Projectvennootschap, welke 
Projectvennootschap juridisch eigenaar is van het Project, 

    om een geldlening aan de Projectvennootschap in hoofdsom groot 
eenentachtig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd 
zestig Thaise Bath (THB 81.657.360,00) te verstrekken. 

h.  Partijen wensen de voorwaarden van de Obligatieleningen en de uitgifte 
van de Obligaties vast te leggen in deze akte, 

en verklaarde dat haar volmachtgevers zijn overeengekomen als volgt: 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze akte wordt verstaan onder: 
  Financiers: 
      de Klasse A Financiers, de Klasse B Financiers en de Klasse C 

Financiers tezamen; 
  Gewogen Aandeel A: 
      het percentage dat de Klasse A Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse A Obligaties te delen door de 
totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met 
eenhonderd procent (100%); 

  Gewogen Aandeel B: 
      het percentage dat de Klasse B Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse B Obligaties te delen door de 
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  Gewogen Aandeel C: 
      het percentage dat de Klasse C Obligaties uitmaakt van het bedrag 

van de Obligaties. Dit percentage wordt berekend door de totale 
nominale waarde van de Klasse C Obligaties te delen door de 
totale nominale waarde van de Obligaties, vermenigvuldigd met 
eenhonderd procent (100%); 

  Klasse A Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse A Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse A 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse B Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse B Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse B 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse C Financiers: 
      de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling zijn 

benaderd om deel te nemen aan de Klasse C Obligatielening en die 
aan de Uitgevende Instelling te kennen hebben gegeven Klasse C 
Obligatiehouder te willen worden; 

  Klasse A Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse A Obligaties; 
  Klasse B Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse B Obligaties; 
  Klasse C Obligatiehouder: 
      de houder van één of meer Klasse C Obligaties; 
  Klasse A Obligatielening: 
      de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse B Obligatielening: 
      de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse C Obligatielening: 

de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c van de 
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      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub a van de 
Trustovereenkomst; 

  Klasse B Obligaties: 
      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub b van de 

Trustovereenkomst; 
  Klasse C Obligaties: 
      obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 sub c van de 

Trustovereenkomst; 
  Netto Verkoopresultaat: 
      het bedrag dat wordt gevonden door het bedrag van de behaalde 

verkoopprijs van het Project:  
      i)   te vermeerderen met het bedrag van de door de Uitgevende 

Instelling aangehouden liquiditeitsreserve danwel het saldo 
van de liquide middelen; en 

      ii)  te verminderen met het saldo van: 
        (a)   het bedrag dat door de Uitgevende Instelling is 

aangetrokken als vreemd en eigen vermogen (bestaande 
uit een bancaire lening, in hoofdsom groot een miljard 
zeshonderd dertig miljoen Thaise Bath (THB 
1.630.000.000,00), en bedragen van door aandeelhouders 
van de Projectvennootschap en beleggers ingelegd 
vermogen, waaronder begrepen het bedrag van de 
uitstaande Obligatieleningen, in totaal groot zestien 
miljoen driehonderd zesentwintigduizend zevenhonderd 
eenenzeventig euro (€ 16.326.771,00)),  

        (b)  de door de Uitgevende Instelling gemaakte kosten om tot 
verkoop van het Project over te gaan (hieronder vallen 
mede de gemaakte taxatiekosten en makelaarskosten),  

        (c)  de verschuldigde belastingen (waaronder begrepen de, 
eventueel latente, vennootschapsbelasting),  

      en het aldus gevonden bedrag te vermenigvuldigden met tien en 
negenenveertig honderdste (10 49/100ste) en vervolgens te delen 
door eenhonderd (100);  

  Obligatiehouders: 
de Klasse A Obligatiehouders de Klasse B Obligatiehouders en de 
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      de Klasse A Obligatielening, de Klasse B Obligatielening en de 
Klasse C Obligatielening tezamen; 

  Obligaties: 
      de Klasse A Obligaties, de Klasse B Obligaties en de Klasse C 

Obligaties tezamen; 
  Obligatieschuld: 
      het nog niet door de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders 

terugbetaalde gedeelte van de Obligatieleningen; 
  Plaatsingsdatum: 
      ** tweeduizend **, de datum waarop de Obligatieleningen geacht 

worden te zijn geplaatst;  
  Project: de ontwikkeling en exploitatie van het winkelcentrum 

Promenada Chiang Mai met een totaal grondoppervlak van 
ongeveer tweeëntachtigduizend achthonderd vierkante meter 
(82.800 m²), een bruto verhuurbaar oppervlak van ongeveer 
drieënzeventigduizend negenhonderd zesenveertig vierkante 
meter (73.946 m²) en een netto verhuurbaar oppervlak van 
ongeveer eenenvijftigduizend zevenhonderd vijfenvijftig 
vierkante meter (51.755 m²), een en ander zoals nader in 
paragraaf 2.8 van het Prospectus is omschreven; 

  Projectvennootschap: 
      ECC Chiang Mai Project I Limited, een limited opgericht naar het 

recht van Thailand, Chiang Mai, gevestigd te Thailand; 
  Prospectus: 
      het prospectus de dato twintig juni tweeduizend elf, beschikbaar 

gesteld door de Uitgevende Instelling; 
  Realisatiedatum:  
      de datum gelegen zes maanden na de datum waarop het Project is 

verkocht en conform het recht van Thailand is geleverd aan een 
derde. De prognose is dat verkoop van het Project medio 
tweeduizend veertien zal plaatsvinden; 

  Register van Obligatiehouders:  
      het register als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Trustovereenkomst; 
  Rekeningnummer: 
      het Nederlandse bankrekeningnummer waarop betaling van 
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      de in deze akte neergelegde overeenkomst; 
  Trustee: Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds, 

voornoemd; 
  Uitgevende Instelling: 
      ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., voornoemd; 
  Vergadering van Obligatiehouders:  
      het orgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde 

Obligatiehouders dan wel de bijeenkomst van Obligatiehouders.  
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of  
meervoud worden gebruikt. 
Artikel 2. 
Obligatieleningen. 
1.  a.  De Klasse A Obligatielening is groot maximaal twee miljoen 

vierhonderd vijftigduizend euro (€ 2.450.000,00). 
    De Klasse A Obligatielening is verdeeld in Klasse A Obligaties op 

naam, elk groot vijfduizend euro (€ 5.000,00). Het aantal Klasse A 
Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse A Obligatielening 
gedeeld door vijfduizend (5.000). 

    De Klasse A Obligaties zijn doorlopend genummerd van A1 af. 
  b.  De Klasse B Obligatielening is groot maximaal twee miljoen 

vierhonderd vijftigduizend euro (€ 2.450.000,00). 
    De Klasse B Obligatielening is verdeeld in Klasse B Obligaties op 

naam, elk groot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Het aantal 
Klasse B Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse B 
Obligatielening gedeeld door vijfentwintigduizend (25.000). 

    De Klasse B Obligaties zijn doorlopend genummerd van B1 af. 
  c.  De Klasse C Obligatielening is in eerste instantie gelijk aan een miljoen 

driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00). Het aantal Klasse C 
Obligaties is gelijk aan het bedrag van de Klasse C Obligatielening 
gedeeld door vijftigduizend (50.000). 

    De Klasse C Obligaties zijn doorlopend genummerd van C1 af. 
  d.  De Uitgevende Instelling kan besluiten de Klasse C Obligatielening te 

verhogen tot maximaal zes miljoen tweehonderd vijftigduizend euro 
(€ 6.250.000,00). Een verhoging van de Klasse C Obligatielening kan 
alleen geschieden onder gelijktijdige verlaging van de Klasse A 
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  Er worden van de Obligaties geen toonderbewijzen uitgegeven. 
2.  De Uitgevende Instelling verleent hierbij last en volmacht aan de Trustee 

het Register van Obligatiehouders te houden, daarin de noodzakelijke 
wijzigingen door te voeren en voorts in verband met dit Register van 
Obligatiehouders al hetgeen te verrichten dat ter uitvoering van dit 
artikel en de Trustovereenkomst nuttig of nodig is, welke last hierbij 
door de Trustee wordt aanvaard. De Trustee houdt namens de 
Uitgevende Instelling het Register van Obligatiehouders bij waarin de 
namen, de adressen en Rekeningnummers van alle Obligatiehouders zijn 
opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Obligaties 
hebben verkregen en de datum van die verkrijging en met vermelding 
van het aantal door de betreffende Obligatiehouder gehouden aantal 
Obligaties en de klasse van de door de betreffende Obligatiehouder 
gehouden Obligaties. In het Register van Obligatiehouders worden 
tevens opgenomen de namen, de adressen en het Rekeningnummer van 
hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Obligaties hebben 
met vermelding van het aantal Obligaties waarop het beperkte recht is 
gevestigd en van de datum waarop zij het desbetreffende recht hebben 
verkregen. Iedere Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhouder is 
verplicht aan de Trustee zijn adres, het Rekeningnummer en iedere 
wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres en 
Rekeningnummer blijft tegenover de Uitgevende Instelling en de Trustee 
gelden zolang de betrokkene niet schriftelijk op de door de Trustee aan 
te geven wijze aan de Trustee een ander adres casu quo 
Rekeningnummer heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet 
mededelen van zijn adres en/of het Rekeningnummer en van wijzigingen 
daarin zijn voor rekening en risico van de desbetreffende 
Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhouder. Alle kennisgevingen 
aan en oproepingen van Obligatiehouders, vruchtgebruikers en 
pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het Register van 
Obligatiehouders vermelde adres worden gedaan. Iedere inschrijving en 
aantekening in het Register van Obligatiehouders wordt getekend door 
de Trustee. 

3.  Het Register van Obligatiehouders ligt ten kantore van de Trustee ter inzage 
voor de Uitgevende Instelling. Iedere Obligatiehouder, vruchtgebruiker en 
pandhouder kan op zijn verzoek echter slechts voor zover het zijn 
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Uitgevende Instelling of de Trustee getekende uittreksels uit het Register 
van Obligatiehouders tegen betaling van een door de Trustee in redelijkheid 
te bepalen bedrag verkrijgen, vermeldende de nummers van de Obligatie(s) 
die op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam is/zijn 
ingeschreven, respectievelijk van de Obligatie(s) die ten behoeve van hem 
met pandrecht of vruchtgebruik is/zijn bezwaard. 

4.  Behoort een Obligatie, een vruchtgebruik of een pandrecht op een 
Obligatie tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die 
tevens in het Register van Obligatiehouders moeten zijn ingeschreven, 
ten aanzien van de Uitgevende Instelling en de Trustee slechts worden 
vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen 
persoon. De personalia van de aangewezene worden in het Register van 
Obligatiehouders opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en 
oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het Register van 
Obligatiehouders ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden 
gedaan. 

5.  Door zijn inschrijving en het voldoen van het bedrag van één of meer 
Obligaties op rekening van de Uitgevende Instelling op instructie van de 
Uitgevende Instelling, is de Financier Obligatiehouder geworden en 
derhalve gebonden aan het bepaalde in de Trustovereenkomst, aan het 
bepaalde in de statuten van de Trustee en verklaart hij deze bepalingen te 
kennen en te zullen eerbiedigen en voor zover het betreft verplichtingen, 
deze op zich te zullen nemen. 

Artikel 3. 

Levering van Obligaties. 

1.  Levering of schenking van Obligaties of vestiging of overdracht van 
beperkte rechten daarop vindt plaats conform het in de wet ter zake 
bepaalde. De mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek geschiedt aan de Uitgevende Instelling. De Uitgevende 
Instelling zendt een kopie van de mededeling aan de Trustee.  
Indien de Trustee een administratievergoeding heeft vastgesteld, 
waarvan de hoogte is goedgekeurd door de Uitgevende Instelling en deze 
vergoeding heeft kenbaar gemaakt aan de Obligatiehouders, kan de 
overdracht of vestiging van een beperkt recht op een Obligatie slechts 
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2.  De ter zake van een overgang onder algemene titel te overleggen 
documenten, dienen te voldoen aan de door de Trustee, na goedkeuring 
door de Uitgevende Instelling, vast te stellen voorschriften. 

Artikel 4. 

Vaste Rente. Bonusuitkering/ Winstdeling. 

1.  a.  De Klasse A Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven procent 
(7%) per jaar, per kalenderkwartaal achteraf binnen twee (2) weken 
na afloop van het betreffende kalenderkwartaal te voldoen, zulks 
voor het eerst binnen twee (2) weken na één juli tweeduizend elf. 
Voor Klasse A Obligaties die worden uitgegeven na het passeren van 
deze akte geldt dat de eerste kwartaalbetaling pro rata temporis 
wordt berekend over de periode vanaf de datum van storting tot en 
met het kwartaaleinde. 

  b.  De Klasse B Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven en 
vijfentwintig/honderdste procent (7,25%) per jaar, per 
kalenderkwartaal achteraf binnen twee (2) weken na afloop van het 
betreffende kalenderkwartaal te voldoen, zulks voor het eerst binnen 
twee (2) weken na één juli tweeduizend elf. Voor Klasse B 
Obligaties die worden uitgegeven na het passeren van deze akte 
geldt dat de eerste kwartaalbetaling pro rata temporis wordt 
berekend over de periode vanaf de datum van storting tot en met het 
kwartaaleinde. 

  c.  De Klasse C Obligaties die met het passeren van deze akte worden 
uitgegeven, of zoveel eerder of later als de Beheerder besluit, dragen 
met ingang van de datum van uitgifte een rente van zeven en 
vijf/tiende procent (7,5%) per jaar, per kalenderkwartaal achteraf 
binnen twee (2) weken na afloop van het betreffende 
kalenderkwartaal te voldoen, zulks voor het eerst binnen twee (2) 
weken na één juli tweeduizend elf. Voor Klasse C Obligaties die 
worden uitgegeven na het passeren van deze akte geldt dat de eerste 
kwartaalbetaling pro rata temporis wordt berekend over de periode 
vanaf de datum van storting tot en met het kwartaaleinde. 
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ECC SOUTHEAST ASIA RETAIL BONDS B.V. – EMISSIE III 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER RECHTSPERSOON 
De Ondergetekende: 
Statutaire naam:                                                          Statutaire zetel: 
Adres: 
Postcode en vestigingsplaats: 
Handelsregister nummer1: 
Vertegenwoordigd door 
Naam:                                                                          Functie: M / V 
Voornamen, voluit: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Geboorteplaats:                                                       Geboortedatum: 
Nationaliteit: 
Legitimatiebewijs2:                                                   Nummer legitimatiebewijs: 
Legitimatiebewijs geldig tot: 
Telefoonnummer (privé): 
Telefoonnummer (zakelijk): 
Emailadres: 
Bank- of girorekening voor uitkeringen3: 
Ten name van:                                                           Plaats:                                                 Land:  

 
Verklaart hierbij, conform de voorwaarden van het Prospectus, in te schrijven voor: 
 
……… X EUR   5.000,- in totaal EUR  ……….. (excl. 3% emissiekosten) 

…….... X EUR 25.000,- in totaal EUR  ……….. (excl. 3% emissiekosten)  

……… X EUR 50.000.- in totaal EUR  ……….. (excl. 3% emissiekosten) 

 
Ondergetekende verklaart hierbij: 

1. Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Prospectus en de bijbehorende Bijlagen en de 
inhoud en strekking daarvan te hebben begrepen; 

2. Na schriftelijke acceptatie van deze inschrijving zijn deelnamebedrag op eerste verzoek zal overmaken op het 
bankrekeningnummer van de Stichting Bewaarder ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.; 

3. Ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of 
gedeeltelijk geweigerd kunnen worden; 

4. Ermee bekend te zijn dat ECC Investment Management B.V. voor het aanbieden van deze rechten van 
deelneming niet vergunningplichtig is ingevolgde de Wet op het financieel toezicht en niet onder toezicht 
staat van de Autoriteit Financiële Markten. 

!

Datum: Plaats:    
!

 
Handtekening :   _________________________! !
 
Dit inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend per post gezonden te worden aan:  
ECC Investment Management B.V. 
Augustijnendreef 2 
5611 CS  Eindhoven 
Nederland!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
1  Graag een kopie van een recent (niet ouder dan zes maanden) uittreksel Kamer van Koophandel aanhechten. 
2  Graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanhechten. 
3  Dit dient een bank- of giro(betaal)rekening te zijn op naam van de Obligatiehouder bij een bank met zetel in een lidstaat van de 

Europese Gemeenschappen of een staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel in een 
door de Minister van Financiën aangewezen staat, als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme. 
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ECC Southeast Asia Retail Bonds B.B. Emissie III

Aan de Leeswijzer kunnen geen rechten worden ontleend. De Leeswijzer beoogt niet volledig te zijn en 
iedere beslissing om in het Fonds te beleggen dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele 
Prospectus. De uiteindelijke beslissing is de verantwoordelijkheid van de belegger zelf. De leeswijzer 
wordt toegevoegd om de in dit prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker 
toegankelijk te maken voor de belegger.

Onderwerp Vindplaats Prospectus

Algemeen

Aanbieder/Beheerder heeft een Gedragscode Hoofdstuk 10

 Fonds heeft een Gedragscode Hoofdstuk 10

Propositie

Doel Hoofdstuk 7

Kenmerken Beleggingsproduct Hoofdstuk 1

Looptijd van de Aanbieding van Emissie II Hoofdstuk 9

Kenmerken Vastgoed en Locatie Hoofdstuk 2

Kenmerken Fonds Investeringsobject Emissie II Hoofdstuk 1

Looptijd Fonds Investeringsobject Emissie II Hoofdstuk 9

Financiële Kenmerken Hoofdstuk 3 & 4

Aangekocht van Verbonden Partijen Hoofdstuk 15

Kenmerken van de Financiering van het Fonds Hoofdstuk 3

Kenmerken van het Eigen Vermogen van  het Fonds Hoofdstuk 4

Kostenstructuur Hoofdstuk 5

Vergoedingen Initiatiefnemer/Beheerder Hoofdstuk 5

Rendementen (direct en indirect) Hoofdstuk 4

Uitgangspunten Financiële Rapportage Hoofdstuk 13

Exit Scenario Hoofdstuk 4

Onderbouwing Rendement (scenarioanalyse) Hoofdstuk 4

Rendementsbepalende Factoren (aannames) Hoofdstuk 4

Accountantsverklaring Hoofdstuk 14

Resultaatverdeling en Uitkeringen Hoofdstuk 4

Verslaglegging en Jaarvergadering Hoofdstuk 13

Risico

Risicofactoren Hoofdstuk 6

 Risico van Beperkte Verhandelbaarheid voor Belegger Hoofdstuk 6
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Onderwerp Vindplaats Prospectus

De Beleggingen

De (regionale) Vastgoedmarkt Hoofdstuk 2

De Lokale Vastgoedmarkt Hoofdstuk 2

Het Investeringsobject Hoofdstuk 2

De Huurders/Gebruikers Hoofdstuk 2

Juridische en Organisatorische Kenmerken

Structuurschema Hoofdstuk 10

Directievoering van het Fonds Hoofdstuk 10

Mate van Zeggenschap Belegger Bijlage D

Maatregelen van Goed Bestuur (ao/ic) Hoofdstuk 10

Toezicht Afm Hoofdstuk 10

Fiscaliteit

Belastingdruk Hoofdstuk 12

Belastingaangifte Hoofdstuk 12

De Aanbieder/Beheerder en Verbonden Partijen

Deskundigheid Bestuurders Hoofdstuk 10

Mandaat Bestuurders en Beheerders Hoofdstuk 10

Toezichthouders en hun Verantwoordelijkheden Hoofdstuk 10

Trackrecord Hoofdstuk 1

Klachten en Geschillenregeling Hoofdstuk 10

Beheerder en Bewaarder

Akten van Oprichting Fonds, Beheerder en Bewaarder Bijlage A, B & C

Overeenkomst van Beheer en Bewaring Bijlage D & E

Deelname

Verhandelbaarheid Hoofdstuk 9 & Bijlage D

Procedure Hoofdstuk 9 & Bijlage D

Begrippenkader

()C05,5)659+, Hoofdstuk 17

Verklaringen Hoofdstuk 15

156



WIJ BELEGGEN IN 
GROEIMARKTEN. U OOK?



P R O S P E C T U S
ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

M O R E   T H A N   2 0   Y E A R S   E X P E R I E N C E   I N   E M E R G I N G   M A R K E T S .

Augustijnendreef 2  |  5611 CS Eindhoven  |  The Netherlands
6')./I#raB#!A#45a#Sa#CA##o##O%RI#raB#!AG#!!#AA#GB##o##b/;&27/I#***"/882.L/&7"8)1##o##01%2<I#2.P)t/882.L/&7"8)1


