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KAPITAAL / EIGEN VERMOGEN

In het kader van de onderhavige tweede emissie bedraagt 
het door de Participanten bijeen te brengen kapitaal 

 11.543.900,- (exclusief meegekocht dividend). Ter 
verwerving van de Participaties van de tweede emissie stort 
iedere Participant, in beginsel op 16 april 2009 nadat een 
schriftelijke bevestiging van de Beheerder omtrent toewijzing 
van een of meer Participaties is ontvangen en de datum 
van uitgifte, een bedrag van  9.580,- vermeerderd met 
meegekocht dividend en 3% emissiekosten, of een veelvoud 
daarvan, op de rekening van St.AK. De datum van storting 
kan eerder of later zijn, afhankelijk van het tijdstip waarop alle 
Participaties zijn geplaatst. De toewijzing van Participaties 
door de Initiatiefnemer vindt plaats, met inachtname van het 
voorkeursrecht van (bestaande) Participanten, op volgorde 
van binnenkomst van de Verklaring van Deelname. In totaal 
zijn bij de tweede emissie 1.205 Participaties beschikbaar en 
het aanbod tot deelname sluit ten vroegste op het moment 
dat op alle beschikbare Participaties is ingeschreven. 

De emissiekosten van 3% over het bedrag van de deelname 
dienen door de Participanten te worden voldaan bovenop 
het bedrag van de deelname. De emissiekosten komen ten 
goede aan de Initiatiefnemer en worden niet meegenomen 
in de berekening van het rendement voor de Participanten.

Daarnaast wordt de uitgifteprijs van de Participaties nog 
verhoogd met een bedrag voor meegekocht dividend dat 
verband houdt met de dividendgerechtigdheid over het 
lopende kwartaaldividend vanaf 1 april 2009 tot 24 april 
2009 (de beoogde datum van uitgifte van de Participaties 
en toetreding tot het Fonds). De berekening van het 
meegekochte dividend ad  45,- per beoogde datum van 
uitgifte van de Participaties op 24 april 2009 wordt in 
hoofdstuk 7 van de Vastgoedbrochure uitgebreid toegelicht. 
Het is de verwachting dat dit meegekochte dividend bij de 
eerstvolgende dividenduitkering over het eerste kwartaal 
2009 aan de Participanten zal worden terugbetaald.

Eventuele rentebaten op bedragen waarvoor is ingeschreven 
en die op de rekening van St.AK worden bijgeschreven, 
vervallen aan het Fonds en zullen aan het eind van de 
looptijd, pro rata parte van eenieders aandeel in het kapitaal 
van het Fonds, aan alle Participanten toekomen. Uitgifte 
van Participaties vindt plaats naar Nederlands recht. De 
Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor het aanbod 
tot deelname in te trekken indien niet alle beschikbare 
Participaties worden geplaatst. Indien tot intrekking van 
het aanbod wordt besloten, vindt de emissie geen doorgang 
en worden reeds van inschrijvers ontvangen bedragen 
onverwijld teruggestort. 

Uitgifte van de Participaties aan de Participanten die 
Participaties krijgen toegewezen als hierboven bedoeld, 

vindt plaats op basis van een besluit van de Beheerder (in de 
functie van statutair bestuurder van het Fonds). Levering van 
de Participaties vindt plaats door ondertekening door een 
notaris - namens de Participant en St.AK - van een akte van 
uitgifte van Participaties.

Het bijeengebrachte kapitaal in het kader van de reeds op 
16 juli 2008 geplaatste eerste emissie ter financiering van de 
eerste Duitse vastgoedportefeuille bedroeg  14.750.000,-.

 
HYPOTHECAIRE LENING

Ten behoeve van de uitbreiding van het Fonds door de 
verwerving van de tweede Duitse winkelvastgoedportefeuille 
in het kader van de onderhavige tweede emissie wordt door 
Vastgoed Holding en een aantal van de Vastgoed BV’s* en 
Vastgoed KG’s** een hypothecaire lening aangetrokken 
van  21.760.000,- bij SNS Property Finance BV. Door 
de gekozen fondsstructuur kunnen de Participanten niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen van 
het Fonds en kunnen Participanten niet méér verliezen dan 
hun inleg (inclusief emissiekosten en eventueel meegekocht 
dividend). De hypotheekbank kan zich uitsluitend verhalen 
op het vastgoed en de verpande huuropbrengsten.

*)    Dit betreffen Am Heiligenhäuschen Nörvenich BV, Bergheim Vastgoed BV, Bergheim Vastgoed 2 BV, ITB FMZ 
Haltern BV, ITB FMZ Jünkerath BV, ITB LMB Lütjensee BV, ITB SB Erkrath BV en ITB SB Leverkusen BV.

**)  Dit betreft HIG Objekt Bergheim BV & Co. KG.

Ten behoeve van deze in het kader van de tweede emissie 
aangetrokken hypothecaire financiering is de rente met 
ingang van 1 mei 2009 gefixeerd door middel van een 
renteswap met een looptijd van 7 jaar bij SNS Bank NV.

De in het kader van de, op 16 juli 2008 geplaatste eerste 
emissie, verworven eerste Duitse vastgoedportefeuille is bij 
aanvang van het Fonds belast met een hypothecaire lening 
van  26.800.000,- (ca. 64% van het investeringsvolume 
van de eerste emissie). Deze hypothecaire lening is verstrekt 
door ING Real Estate Finance NV. Hiervan is, op basis van 
het aandeel dat de Vastgoed BV’s houden in de Vastgoed 
KG’s die het vastgoed in eigendom houden dat met de eerste 
emissie (deels) is gefinancierd,  26.210.000,- indirect toe 
te kennen aan Vastgoed Holding en een aantal van de 
Vastgoed BV’s* en Vastgoed KG’s**. De hypothecaire lening 
die in verband met de eerste emissie is verstrekt, is op basis 
van een variabele 3-maands Euribor rente plus kredietopslag.  
Met ingang van 1 juli 2008 is de rente van deze hypothecaire 
financiering gefixeerd door middel van een renteswap met 
een looptijd van 7 jaar bij ING Bank NV.

*)     Dit betreffen Bockhorn Hannover Vastgoed BV, Bremervörde Vastgoed BV, Bremervörde Vastgoed 2 BV, Freren 
Vastgoed BV, Lubmin Vastgoed BV, Passau Vastgoed BV, Schkeuditz Vastgoed BV en Schkeuditz Vastgoed 2 BV.

**)   Dit betreffen HIG Objekt Bockhorn BV & Co. KG, HIG Objekt Bremervörde BV & Co. KG, HIG Objekt Freren 
BV & Co. KG, HIG Objekt Hannover BV & Co. KG, HIG Objekt Lubmin BV & Co. KG, HIG Objekt Passau 
BV & Co. KG, HIG Objekt Schkeuditz BV & Co. KG.

Kapitaalinleg: 1e emissie 2e emissie Totaal

Participatie uitgiftekoers 10.000  9.580  

Aantal participaties  1.475 1.205  

Totaal kapitaalinleg participanten  14.750.000 11.543.900 26.293.900

Resumé eerste en tweede emissie
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ALGEMEEN

Voor een uitgebreide beschrijving van de juridische 
investeringsstructuur wordt verwezen naar hoofdstuk 6 
van het Prospectus. In het kader van transparantie voor 
de Participanten wordt in deze Vastgoedbrochure de 
investeringsstructuur van het Fonds tot en met het niveau 
van de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG’s - het niveau 
waarop het onroerend goed en de hypothecaire financiering 

zich bevinden -  en daarmee alle aankoop-, investerings- en 
financieringskosten toegelicht. 

Onderstaand volgt de beschrijving van de 
investeringsstructuur die het Fonds in het algemeen bij een 
emissie in het kader van een vastgoedportefeuille hanteert, 
alsmede de beschrijving van de investeringsstructuur van de 
onderhavige tweede emissie. 

4. INVESTERINGSSTRUCTUUR

INVESTERINGSVOLUME 2e EMISSIE

 

 30.559.481  

394.855

458.392

 1.589.813 

301.359

33.303.900

 21.760.000 

 11.543.900 

54.000

346.317

110.000 

113.750

123.400 

47.705

458.392

 122.238 

1.222.379 

229.196

16.000

Koopsom vastgoed v.o.n.*

Kosten hypothecaire lening: 

 - Afsluitprovisie

 - Bereidstellingsprovisie

 - Notaris hypotheekregistratie

 - Taxatiekosten

Aankoopkosten:

 - Makelaarscourtage

Bijkomende kosten:

 - Kosten due diligence

 - Structurering fee

 - Marketingkosten

 - Kosten 2e emissie

Liquiditeitsreserve

Totaal investeringsvolume

Hypotheek

Kapitaalinleg Participanten

Meegekocht dividend (1 april 2009 t/m 24 april 2009)**

Emissiekosten

* deze koopsom is inclusief korting voor latente belastingverplichting terzake  
het verschil tussen de koopprijs en de lagere fiscale boekwaarde op Vastgoed BV  
niveau

** door toetreding gedurende het kwartaal van nieuwe Participanten

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel.
Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan (alle bedragen luiden in EURO).


