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ALGEMEEN

Bovenstaande structuur stelt het Fonds in staat het 
door de Participanten in het Fonds belegde vermogen 
aan te wenden voor (een deel van) de financiering 
van de vastgoedportefeuille die bestaat uit Duitse 
winkelbeleggingen, en gedurende de looptijd van het Fonds 
de exploitatie- en (80% van de) verkoopresultaten die 
voortvloeien uit de vastgoedportefeuille, te ontvangen en 
volgens de in dit Prospectus nader beschreven methode uit 
te keren aan de Participanten. Indien Vastgoed Holding niet 
in staat is gebleken de volledige rente van 7% op jaarbasis 
gedurende de looptijd van de Winstdelende Lening aan het 
Fonds te betalen, wordt de achterstallige rente in mindering 
gebracht op het deel van het 20% verkoopresultaat waartoe 
de Initiatiefnemer gerechtigd is.

De Duitse vastgoedobjecten zullen in beginsel altijd 
door (deels Duitse) vennootschapsstructuren worden 

verworven, welke zijn afgestemd op de Duitse fiscale 
belastinghervorming die op 1 januari 2008 in werking is 
getreden (zie het bovenstaande vereenvoudigde overzicht 
van de structuur van het Fonds).

De vennootschapsstructuren via welke het vastgoed door 
het Fonds - tezamen met de hypothecaire lening - wordt 
gefinancierd, zullen in beginsel onderworpen zijn aan Duitse 
(winst)belastingheffing voor de inkomsten uit de verhuur 
van het vastgoed. In Nederland geldt voor deze inkomsten 
een vrijstelling op basis van het belastingverdrag dat tussen 
Nederland en Duitsland is gesloten. Het Fonds belegt 
derhalve via deze vennootschapsstructuren op indirecte 
wijze in vastgoedobjecten. De (hypothecaire) financiering 
van het vastgoed vindt plaats op het niveau van de Vastgoed 
BV’s of Vastgoed KG’s die het vastgoed houden. Op het 
niveau van het Fonds zelf wordt geen externe (hypothecaire) 
financiering aangetrokken.

De juridische structuur van het Fonds (op de aanvangsdatum) is onderstaand vereenvoudigd weergegeven. 

6. JURIDISCHE STRUCTUUR
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Bestuurder

Winstdelende lening

Vastgoed 
KG’s **

Definitie Namen

St. AK
Stichting Administratiekantoor  
HIG XVII/German Retail Fund

Fonds
Holland Immo Group XVII/
German Retail Fund NV

Beheerder Holland Immo Group Beheer BV

HIG BV Holland Immo Group BV

Vastgoed 
Holding 

Holland Immo Group 
German Real Estate Holding BV

BV2 Bremervörde Vastgoed 2 BV

* Zes winkelobjecten zijn in eigendom van elk een aparte Vastgoed (object) BV.

**  Acht winkelobjecten zijn in eigendom van elk een aparte KG. In alle KG’s, behoudens 
voor Schkeuditz, Bremervörde en Bergheim wordt voor 94,9% geparticipeerd. Het 
resterende 5,1% belang wordt gehouden door de verkoper. In Schkeuditz, Bremervörde 
en Bergheim wordt voor 100% geparticipeerd.
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