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Inhoudsopgave

1. Inleiding
Azië beleeft een economische groei die voor Westerse
begrippen ongekend is. Terwijl de gevestigde markten in
West-Europa en de Verenigde Staten de afgelopen jaren
tot rust zijn gekomen, raken opkomende markten juist
op stoom. De economische groei zit de komende jaren in
Azië en Thailand is één van de grootste economieën in die
regio. Dit zorgt voor een sterk groeiende koopkracht en
toenemende consumentenbestedingen.
Vooral in de meer ontwikkelde landen zoals Thailand
resulteert de economische groei in meer dan gemiddelde
omzetgroei voor retailers. Dit is goed terug te zien in
de toename van het aantal kwalitatief hoogwaardige
winkelcentra alsmede in de stijgende huurinkomsten.
Deze trend zal zich gezien de groeipotentie in de
komende jaren blijven voortzetten. Dit betekent een solide
fundament onder onze investeringen in retail vastgoed in
Azië.
Er zijn meerdere argumenten waarom beleggen in
Azië hoort in een succesvolle beleggingsstrategie voor
de komende jaren. Stabiliteit en groei zijn hiervoor
de belangrijkste redenen. Wij zijn van mening dat
een belegging in Azië niet mag ontbreken in een
beleggingsportefeuille.
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Bouw van PROMENADA® Chiang Mai
is gestart, oplevering in 2012

U kunt middels deze propositie beleggen in de
PROMENADA® shopping & entertainment mall van
ECC in Chiang Mai, Thailand. Begin 2008 hebben wij
de grond aangekocht en vorig jaar zijn alle benodigde
vergunningen verkregen. De bouw is gestart in oktober
2010 en de mall zal in december 2012 worden opgeleverd.
Inmiddels zijn de eerste huurcontracten getekend
met belangrijke ankerhuurders op het gebied van
levensmiddelen, sport, multi media en entertainment.
Daarnaast zijn we volop in gesprek met andere potentiële
huurders.

PROMENADA

ECC heeft in 1996 met succes het “More than just
shopping” winkelconcept ontwikkeld, onder de naam
PROMENADA®. Dit concept biedt de bezoeker een hele
dag winkelen en entertainment, waarbij de nadruk ligt op
families als geheel. Het concept biedt een ideale mix van
winkelen, recreatie, sport, educatie en eten en drinken in
een hoogwaardige omgeving.

De belangrijkste kenmerken
- PROMENADA®: bewezen succesvol concept voor de exploitatie van winkel- en entertainment centra.
- Bouw gestart oktober 2010.
- Oplevering derde kwartaal 2012.
- Geprognosticeerde bezettingsgraad bij aanvang 85%.
- Azië is sterkste groeimarkt.
- Thailand: sterk groeiende consumentenbestedingen, lage werkloosheid.
- Verwachte looptijd van 3 jaar.
- Geprognosticeerd totaalrendement 25,15% per jaar.
- ECC blijft tot de verkoop meerderheidsaandeelhouder.

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 in dit Informatiememorandum.

Autoriteit Financiële Markten

ECC Investment Management B.V. is voor het aanbieden van deze rechten van deelneming niet vergunningplichtig
ingevolge de Wet op het Financieel Toezicht en staat niet onder toezicht van de AFM.

De bouw is gestart in oktober 2010:
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2. ECC
Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van
vastgoedprojecten in groeimarkten, heeft ECC een
goede reputatie opgebouwd als real estate investeerder,
ontwikkelaar en manager gespecialiseerd in shopping &
entertainment malls.
ECC heeft in diverse landen kantoren met regionale
hoofdkantoren in Centraal Europa (Warschau, Polen) en
Zuidoost Azië (Bangkok, Thailand).

woningen en mixed-use projecten. Het hoogtepunt is het
PROMENADA Shopping-& Entertainment mall (120.000
m2) in Warschau, Polen, dat tussen 1996 en 2005 in drie
fasen is opgeleverd. Jaarlijks bezoeken meer dan 10
miljoen mensen de shopping mall en deze 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
Zuidoost Azië.

De ECC Groep is sinds 1989 met succes actief in de
ontwikkeling van onroerend goed in Centraal- en Oost-

De mensen achter ECC hebben de kennis, de vaardigheden
en ervaring welke het beste fundament is voor succesvolle

Europa, met name op het gebied van winkels, kantoren,

investeringen.

OPGELEVERDE PROJECTEN:

PROMENADA shopping & entertainment mall, Warschau

De PROMENADA shopping & entertainment mall in de
stad Warschau is de ultieme weerspiegeling van het motto:
“More Than Just Shopping”. Fase 1 van PROMENADA is
opgeleverd in 1996 en fase 3, 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.
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Green House kantoorgebouw, Warschau
Ons eerste succes in de commerciële onroerendgoed sector
was de bouw van de Green House. Een modern A-klasse
kantorengebouw uit 1994 aan de Hankiewicza straat in
Warschau met een totaal vloeroppervlak van 6.000 m2.
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
Poznan Het Osiedle (district) project is ontwikkeld in
Koninko, een opkomende wijk in de stad Poznan. Dit
gesloten complex is gesitueerd 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.

Huidige PROJECTEN:

Promenada Chiang Mai Resort Mall - 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.
Puławska 111 Warschau-Polen
Het Park View appartementen complex wordt ontwikkeld
in het Mokotov district, een van de meest begeerde
locaties in Warschau. Het project bevindt 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 begane
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 moderne 4
verdiepingen tellende kantoorruimte van ongeveer 1.530
m2. De begane grond is bestemd voor winkels en service
georiënteerde bedrijven en de overige 3 verdiepingen
zullen kantoorruimte zijn. Het kantorengebouw bevindt
zich dicht bij het vliegveld en is goed bereikbaar met auto
en openbaar vervoer vanuit alle delen van de stad.
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3. Economie Azië
Gedurende 2010 werd wereldwijd het economische
herstel ingezet, met positieve groei in bijna alle markten.
Maar het tempo van de groei is ongelijk. De sterkste groei
is in de opkomende markten met Azië als koploper, op de
voet gevolgd door Latijns-Amerika. Economisch herstel
in Noord-Amerika en West-Europa blijkt in de loop
van 2011 fragiel te zijn en loopt achter op de rest van de
wereld. De naam opkomende markt verbloemt dat veel
Aziatische economieën nu al behoren tot de belangrijkste

markten van de wereld. Tevens biedt deze regio de beste
kansen voor groei op lange termijn.

Economische groei

In onderstaande grafiek uit het rapport: “Global
MarketView Retail Q3 2010” van CB Richard Ellis, waarin
de reële economische groei wordt weergegeven, is het jaar
2008 geïndexeerd op 100. De reële economische groei geeft
de economische groei weer, gecorrigeerd door de inflatie.

Reële economische groei
(indexed real GDP)

Bron: CB Richard Ellis
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Consumentenvertrouwen

Wereldwijd zien we dat het consumentenvertrouwen
langzaam herstelt. In de gevestigde markten resulteert
dit in een matige groei van de retail sales. Uitzondering
hierop is Azië waar consumenten gebruik maken van de
gestegen welvaart. De middenklasse is sterk groeiende

en heeft meer geld te besteden aan luxegoederen,
huisvesting en gezondsheidzorg. Onderstaande grafiek
van PriceWaterhouseCoopers uit het rapport: “Strong
and Steady: 2011 Outlook for the Retail and Consumer
Products Sector in Asia” geeft de groei weer van de retail
sales van de verschillende regio’s.

Retail sales (in us $ biljoen)

Bron: PricewaterhouseCoopers 2011
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4. 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 en in het zuiden
aan Maleisië. Er wonen ruim 67 miljoen mensen in
Thailand. 21% van de bevolking is jonger dan 15 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de Thai is 33 jaar en de
gemiddelde levensverwachting ligt op 73 jaar.
Thailand is een van de weinige landen in Zuidoost-Azië
die nooit werden gekoloniseerd. Als staatsvorm 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 nageleefd door
meer dan 90% van de bevolking. Tot de minderheden
behoren de Islam, het Christendom 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
Cijfers Thailand

2008

exportsector en de toenemende kapitaalinvesteringen
door buitenlandse partijen. Deze investeringen worden
gestimuleerd door de Thaise regering.
De meeste sectoren van de binnenlandse economie
groeiden, terwijl zowel de werkloosheid als de inflatie
daalden. Ondanks de problemen elders in de wereld, laat
de export van Thailand een gezonde groei zien.
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

Inflatie (%)

5,5

-0,8

3,5

2,4

2,2

2,4

2,5

Bron: Oxford Economics

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.

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 2011’, 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 19e
plaats. Hiermee laat het niet alleen veel andere landen in
Zuidoost Azië, maar ook veel Westerse landen, ver achter
zich. Bijvoorbeeld Nederland staat op deze lijst op de 30e
plaats en Duitsland op de 22e plaats.

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.
- Zeer goed wegennet.
- 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 patiënten naar
Thailand voor een behandeling. Alleen al in Chiang Mai
zijn er 30 overheidsziekenhuizen en 14 Private Medical
Centers.
De kosten voor medische zorg bedragen ongeveer 1/8
deel van de kosten ten opzichte van Nederland.
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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.
Volgens marktonderzoek van CB Richard Ellis had
Thailand begin 2009 een totaal winkeloppervlak van circa
5 miljoen m². Tijdens 2008 werd nieuwe verhuurbare
winkelruimte, bestaande uit een aantal projecten met
een totale verhuurbare winkelruimte van ruim 200.000
m² aan de totale voorraad toegevoegd. De 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.

5. 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 kilometer
en is onderverdeeld in 22 districten en 2 districten “in
opbouw”. Met ongeveer 1,7 miljoen inwoners is Chiang
Mai na Bangkok de dichtstbevolkte provincie in Thailand.
Chiang Mai is door Asia Week beschreven in de top 10
van meest leefbare steden van Azië en de vijfde meest
favoriete stedelijke reisbestemming ter wereld. Het
heeft een groot aantal toeristische bezienswaardigheden,
natuurschoon, unieke cultuur, tradities en festivals die
zowel nationaal als internationaal, veel bezoekers trekken.
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 als woonplaats kiezen na hun pensioen en
door de hogere klasse van Bangkok, die er vaak voor kiest
om het 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 NoordThailand 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
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voor wetenschappelijke ondersteuning, software- en
productontwikkeling, en distributie in de Noordelijke
regio te maken. Het recente aanbod van internationale
vluchten naar landen zoals Singapore, Laos, Korea, China
en Maleisië door Chiang Mai 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.

6. PROMENADA® Chiang Mai
PROMENADA® Chiang Mai is een shopping- en
entertainment mall naar internationale norm, op drie
niveaus, ontworpen in een tropische stijl. Met ongeveer
73.946 m² aan vloeroppervlakte zal het 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.

Schetstekening van Promenada @ Chiang Mai
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De belangrijkste kenmerken zijn:
- Chiang Mai’s eerste “lifestyle destination resort mall”.
- 82.800 m2 (BVO) / 51.755 m2 (NVO) / 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.

Verwachte opleverdatum

derde kwartaal 2012

Grondoppervlak

82.800 m2

BVO

51.955 m2

Netto verhuurbaar oppervlak

51.951 m2

Aantal niveaus:

3 (inclusief kelder)

Geraamde investeringskosten

THB 2.7 mld (circa € 69 mln*)

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.
- Een kwalitatief hoogwaardige fitness exploitant.
- Kinderonderwijsgebied, speeltoestellen en grote
		speelgoedwinkel.
- Uitgebreide consumentdiensten, waaronder banken.
Het project zal ruime parkeergelegenheid voor auto’s
en motorfietsen hebben, met gemakkelijke 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.

15
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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 leiden.
- 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 NoordThailand: Chiang Mai, Lampang en Lamphun met een
totale oppervlakte van ongeveer 37.147 km2.

provincie

bevolking

Chiang Mai

1.690.471

Lamphun

405.931

Lampang

770.798

Totaal

2.867.200

Bron: Departement Provinciaal Bestuur.

Op basis van bovenstaande geregistreerde bevolkingscijfers wonen er ongeveer 2,9 miljoen mensen in het
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 winkelgewoonte 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.
Kad Suan Keaw werd in 1992 gevestigd. Hoewel de
huidige toestand van het gebouw slecht is, geniet het een
gemiddelde bezettingsgraad, met belangrijke huurders
zoals Tops Supermarkt en warenhuis Central. Het
winkelcentrum richt zich op consumenten met een laag
tot gemiddeld inkomen.
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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 of twee shopping malls.
Met bezettingsgraden van 90% tot 95% voor de
bestaande winkelcentra in Chiang Mai en een gebrek
aan bestemmingswinkel- en entertainmentcentra en
internationale retailmerken in het hogere segment, is er
veel potentieel voor Promenada Chiang Mai.

Huidige situatie

Inmiddels hebben wij meerdere huurders weten vast
te leggen, te weten circa 20% van het verhuurbare
oppervlakte aan 24 verschillende retailers. Daarnaast
zijn offertes uitgebracht waarover momenteel de
onderhandelingen gaande zijn.
Hieronder een korte opsomming van enkele van de toekomstige
huurders:
Huurder

m2

contractduur

Rimping (supermarkt)

2.550 m

2

21 jaar

SportsWorld (sport anchor)

1.500 m2

12 jaar

Chi Chang (IT anchor)

1.000 m2

15 jaar

Wine Connection
(wijnshop + bistro)

650 m2

12 jaar

Bangkok Bank

130 m2

9 jaar

KTB Bank

2

160 m

9 jaar

170 + 125 m2

9 jaar

I-Studio/Apple

7. Financierings- en investeringsstructuur
Algemeen

Dit onderdeel vertegenwoordigt bepaalde toekomst
gerichte uitspraken en financiële informatie. Hoewel de
Initiatiefnemer de opgenomen financiële informatie en
prognoses met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft
opgesteld, worden Potentiële investeerders erop gewezen
niet overmatig te vertrouwen op de verwachtingen,
prognoses, toekomstgerichte uitspraken zoals uiteengezet
in dit memorandum.
Potentiële investeerders worden erop gewezen dat
de prognoses zijn gebaseerd op talrijke aannames
die onderhevig zijn aan onzekerheden en risico’s
en waarvan er vele buiten de invloedssfeer van
Initiatiefnemer vallen. Bijgevolg kan er, vanwege
het subjectieve karakter van deze aannames en de
inherente onzekerheden van de prognoses, geen
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zekerheid zijn dat de prognoses en de opvattingen van
Initiatiefnemer over de toekomstige financiële toestand
zullen worden gerealiseerd. Indien gebeurtenissen
en omstandigheden niet uitkomen zoals verwacht,
kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen
van het geraamde resultaat. Potentiële investeerders
zullen worden geacht de beschrijvingen van de
grondslagen, aannames en onzekerheden die ten
grondslag liggen aan de hierin opgenomen prognoses,
te hebben gelezen en begrepen. In geen geval mag de
opname van de prognoses worden beschouwd als een
verklaring, garantie of voorspelling met betrekking
tot zijn nauwkeurigheid of de nauwkeurigheid van
de onderliggende grondslagen en aannames. Er kan
geen garantie worden gegeven dat de werkelijke
resultaten niet (significant) zullen afwijken van de in
dit memorandum opgenomen prognoses.

Project investeringskosten
Grond- en grondaankoopkosten

THB

EUR*

401.697.212

10.042.430

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

Bouwkosten

Juridische kosten & algemene kosten
Architectkosten

8.100.000

202.500

45.000.000

1.125.000

Vergunningskosten

1.500.000

37.500

Engineering

16.000.000

400.000

Voorbereidings- en financieringskosten

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

* gehanteerde koers EUR 1 : THB 40

Korte toelichting op enkele opgenomen
posten
Grond- en grondaankoopkosten

Deze post omvat de werkelijke aankoopprijs van de
grond, de verwervingskosten, pre-financieringskosten,
belastingen, alsmede andere kosten die met de verwerving
verband houden.

Bouwkosten

De bouwkosten omvatten de totale bouwkosten van het
Project, inclusief voorzieningen, wegen, bijgebouwen
en andere algemene ruimten. De bouwkosten zijn
gebaseerd op schattingen van de Initiatiefnemer, die
worden gesteund door het rapport van een externe
begrotingscalculator en/of de beoordeling door een
bouwkostenspecialist. Eveneens is hieronder een post
onvoorziene uitgaven opgenomen ter hoogte van 5% van
de totale begrote bouwkosten.

Project management fees

De projectmanagement fees bedragen 5% van de totale
begrote bouwkosten.

Voorbereidings- en
financieringskosten

Voor het project is een budget opgenomen, bestaande
uit projectvoorbereidings- en advieskosten. Deze
voorbereidingskosten zijn als onderdeel van de totale
investeringsbegroting
opgenomen.
De
potentiële
investeerder zal de Initiatiefnemer zijn pro-rata aandeel
van deze kosten terugbetalen.

Marketingkosten

In de begroting is een post ad THB 52.264.808 opgenomen
voor marketingactiviteiten om de bekendheid van het
winkelcentrum te vergroten voor en tijdens het 1e jaar
van de exploitatie.

Financieringsstructuur
Projectfinanciering
De financiering van het Project zal op de volgende wijze worden
gerealiseerd:
THB
Projectinvestering

2.766.114.579

69.152.864

1.600.000

40.000.000

Benodigd vermogen

1.166.114.579

29.152.864

Minimale investering ECC

594.718.436

14.867.961

Financiering door externe investeerders

571.396.143

14.284.904

Hypothecaire financiering

* gehanteerde koers EUR 1 : THB 40

ECC Groep zal zelf een belang van minimaal 51% in het
Project behouden en daarmee ook minimale investering
van circa THB 600 miljoen in het Project doen.

Hypothecaire financiering
De hypothecaire financiering is afgesloten bij Islamic
Bank of Thailand (IBT).
De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
Hoofdsom
Looptijd
Rente
Aflossing
Aflossingsvrije periode
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EUR*

THB 1.600.000.000
12 jaar
SPRL + 0,50% (7,25%)
7% per jaar
2 jaar

Cashflow prognose
Ten behoeve van het opstellen van de cashflowprognoses zijn de navolgende belangrijke aannames gedaan:
- Huurtarieven voor het Project weerspiegelen de gemiddelde bruto-opbrengst per m2 bij opelevering. Deze
		 aannames zijn gebaseerd op de door de Initiatiefnemer uitgevoerde marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies.
- De shopping mall wordt 18 maanden na aanvang van de bouw operationeel
- Bezettingsgraden oplopend tot 95% in het derde operationele jaar en zo blijvend.
		 De bezettingsgraad voor de jaren 1 en 2 worden geraamd op respectievelijk 85% en 90%.
- Gemiddelde bruto huuropbrengst per m2 stijgend in een matig tempo van 3,5% per jaar.
- De vervreemdingswaarde is gebaseerd op een exit-vield van 9% op de netto-huurinkomsten en
		 verkoopkosten van 6,3% na aftrek van BTW.
De hierboven genoemde aannames kunnen, tot op zekere hoogte, worden beïnvloed door de Initiatiefnemer of door
externe partijen. De Initiatiefnemer is van mening dat het wellicht mogelijk is bepaalde inkomsten te verbeteren of kosten
te verlagen door onderhandelingen of verbetering van dagelijkse verrichtingen en efficiënt beheer.

De cashflow prognose van het Project is hieronder
opgenomen. Belangrijke elementen van de prognose
worden hieronder beschreven.

Bruto huurinkomsten

De bruto huurinkomsten bestaan uit huurinkomsten van
verhuur van winkelruimten aan huurders, alsmede alle
andere bedrijfsopbrengsten, zoals promotie-inkomsten.
De aannames die zijn gebruikt bij het afleiden van de bruto
huurinkomsten in de prognose zijn:
- Gemiddelde huurprijs per m2 ad THB 665/maand,
		 gebaseerd op marktonderzoek.
- Bezettingsgraden in jaar 1 en 2 van
		 respectievelijk 85% en 90%.
- Een gestabiliseerde bezettingsgraad van 95% in
		 jaar 3 en daarna.
- Een voorziening voor niet-inbare huurbetalingen
		 van 2% van de huurinkomsten.
- Een gemiddelde huurprijsstijging van 3,5% per jaar.

Netto verkoopopbrengst /
desinvestering

Uitgangspunt hierbij is dat het Project aan het einde van
een kalenderjaar wordt verkocht.
Bij de verwachte netto opbrengst wordt uitgegaan van het
volgende:
- De vervreemdingswaarde van het Project wordt
		 bepaald door de huurinkomsten van het laatste jaar,
		 gedeeld door het exit yield van 9%.
- Verkoopkosten van 6,3% van de
		 vervreemdingswaarde (1% overdrachtskosten, 3,3%
		 specifieke belasting en 2% provisie).
- Geen vennootschapsbelasting of vermogensbelasting
		 te betalen in verband met de verkoop.
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Marketingkosten

De marketingkosten zijn gesteld op 2% van de totale
huurinkomsten.

Courtage

De Initiatiefnemer zal voor het Project de hulp van
makelaars inschakelen om geschikte huurders te vinden.
De begroting voor de aan makelaars of commercieel
manager te betalen commissie is gebaseerd op een
vergoeding ten bedrage van anderhalve maand
gemiddelde maandhuur voor huurcontracten met een
looptijd van drie jaar.

Beheer van het onroerend goed

De vergoedingen voor het beheer van onroerend goed
zijn gesteld op 6% van de totale inkomsten. Het beheer
van onroerend goed heeft betrekking op het beheer
van de exploitatie van het Project en de afhandeling
van de dagelijkse behoeften van het pand, waaronder
de inning van huren, onderhoud van het object,
bezettingsmanagement en grondig onderzoek naar
huurders.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn gesteld op 5% van de totale
huurinkomsten. Deze kosten omvatten niet-verhaalbare
service-, reparatie- en onderhoudskosten, algemene en
administratieve kosten.

Financieringskosten

Onder financieringskosten in de cashflow prognose zijn
de rentelasten van de hypothecaire leningen alsmede
de aan de kredietverstrekkende bank verschuldigde
afsluitprovisie opgenomen. In de prognose is uitgegaan
van een rente van 7,25% per jaar en een afsluitprovisie
van 1% van de hoofdsom.

Aflossing hypothecaire lening

Er is uitgegaan van aflossing tijdens de operationele periode op basis van 7% van de hoofdsom van de lening per jaar.
Prognose verkoopresultaat

31 Dec 2010

31 Dec 2011

31 Dec 2012

31 Dec 2013

31 Dec 2014

31 Dec 2015

Total (THB)

Total (EUR*)

-

-

-

-

-

4.828.080.637

4.828.080.637

120.702.016

Inkomsten
Opbrengst uit verkoop
vastgoed
Huurinkomsten

-

-

263.290.624

384.714.064

420.300.115

435.010.619

1.503.315.423

37.582.886

Promotie-inkomsten
(3% van huurinkomsten)

-

-

7.898.719

11.541.422

12.609.003

13.050.319

45.099.463

1.127.487

Waardeverminderingen
huurvorderingen

-

-

5.265.812

7.697.281

8.406.002

8.700.212

30.066.308

751.658

Totaal inkomsten

-

-

265.923.530

388.561.205

424.503.116

439.360.726

1.518.348.577

37.958.714

Marketing
(2% van huurinkomsten)

-

-

52.264.808

7.925.110

8.658.182

8.700.212

77.548.313

1.938.708

Courtage en
huurdercoördinatiekosten

-

-

52.299.505

2.404.463

2.626.876

-

57.330.844

1.433.271

Vastgoedbeheer

-

-

16.271.361

23.775.329

25.974.547

26.883.656

92.904.893

2.322.622

Overige bedrijfskosten

-

-

13.164.531

19.235.703

21.015.006

21.750.531

75.165.771

1.879.144

7.970.670

21.913.253

25.545.036

25.545.036

25.545.036

25.545.036

132.064.068

3.301.602

557.947

1.533.928

8.890.163

4.615.205

4.876.707

4.826.876

25.300.825

632.521

8.528.617

23.447.181

168.435.405

83.500.846

88.696.354

87.706.311

460.314.714

11.507.868

(8.528.617)

(23.447.181)

97.488.125

305.060.359

335.806.763

351.654.414

1.058.033.863

26.450.847

-

-

16.029.200

-

-

-

16.029.200

400.730

Uitgaven

Managementvergoeding
Niet-terugvorderbare BTW
Totaal uitgaven
Netto resultaat uit
gewone bed
Financiële kosten
Hypotheek - provisie
Hypotheek - rentekosten

-

-

87.158.775

116.211.699

108.076.880

100.511.499

411.958.853

10.298.971

Totaal financiële kosten

-

-

103.187.974

116.211.699

108.076.880

100.511.499

427.988.053

10.699.701

(8.528.617)

(23.447.181)

(5.699.849)

188.848.660

227.729.882

251.142.915

630.045.810

15.751.145

-

-

-

56.654.598.0

68.318.964.6

75.342.874.6

200.316.437

5.007.911

(8.528.617)

(23.447.181)

(5.699.849)

132.194.062

159.410.917

175.800.041

429.729.373

10.743.234

797.067.036

2.191.325.306

2.554.503.604

2.554.503.604

2.554.503.604

2.554.503.604

2.554.503.604

63.862.590

(8.528.617)

(23.447.181)

(5.699.849)

132.194.062

159.410.917

175.800.041

429.729.373

10.743.234

-

-

-

-

-

4.828.080.637

4.828.080.637

120.702.016

(805.037.707)

(286.025.481)

-

-

-

-

(1.091.063.188)

-27.276.580

-

-

-

(112.204.399)

(104.350.091) (1.386.365.501)

(1.602.919.992)

-40.073.000

(813.566.324)

(309.472.662)

(5.699.849)

19.989.663

2.563.826.830

64.095.671

Winst voor belasting
Belasting
Netto winst na belasting
Totaal vermogen
onder beheer
Kasstroom samenvatting
Kasstroom uit
operationele activiteiten
Kasstroom uit verkoop van
Vastgoed
Kasstroom uit
kapitaalinbreng
Kasstroom uit
terugbetaling van lening
Totale kasstroom voor
uitkering
* gehanteerde koers EUR 1 : THB 40
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Rendementsprognose
Het rendement op de investering wordt bepaald aan de hand van de cashflowprognose als weergegeven in dit
Memorandum. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare cashflow uit het Project.
Promenada CNX Invest II B.V. zal een aandeel binnen het project krijgen van 12,8% van de gewone aandelen (voor
toelichting zie hoofdstuk inzake Juridische structuur).
Hieruit kan de volgende rendementsberekening worden gemaakt:

Kasstroom uit operationele activiteiten

THB

EUR*

429.729.373

10.743.234

Kasstroom uit verkoop van Project

4.828.080.637

120.702.016

Kasstroom uit aflossing van lening

-/- 1.602.919.992 -

-40.073.000

Resteert
Terugbetaling inbreng vermogen
Overwinst

3.654.890.018

91.372.250

1.166.114.579

-29.152.864

2.488.775.439

62.219.386

-/-

* gehanteerde koers EUR 1 : THB 40

Kasstroom naar Promenada CNX Invest II B.V.:
THB

EUR*

Terugbetaling inbreng vermogen

144.598.210

3.614.955

Aandeel in overwinst (12,8%)

318.563.256

7.964.081

Totaal kasstroom

463.161.466

11.579.037

* gehanteerde koers EUR 1 : THB 40

Aangezien er binnen Promenada CNX Invest II B.V. 80 zogenaamde Investeerdersaandelen zijn, betekent dit per
Investeerdersaandeel een kasstroom van THB 5.789.518, ofwel EUR 144.738;
Rendement per Investeerdersaandeel
Aankoopprijs per Investeerdersaandeel
Aandeel in winst per Investeerdersaandeel

€ 82.500
€ 144.738

Meerwaarde per Investeerdersaandeel

€ 62.238

Totaal rendement over gehele looptijd

75,44%

VERWACHT RENDEMENT LOOPTIJD 3 JAAR: 25,15%
Bij een verwachte looptijd van 3 jaar, resulteert dit in een enkelvoudig rendement op jaarbasis van 25,15%.
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Juridische structuur

ECC IP Holding B.V.
100%

ECC Invest Holding B.V.
100%

ECC Invest Management B.V.
100%

63.91%

Investeerders
ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.
55%

45%

Promenada CNX Invest II B.V.
12,8%

ECC Chiang Mai Project 1 Ltd.
23,29%
Externe
investeerders

Potentiele investeerders zullen investeren in een
Nederlandse vennootschap, te weten Promenada CNX
Invest II B.V. (het Fonds) Promenada CNX Invest II B.V.
verwerft een belang van 12,80% van de gewone aandelen
in het kapitaal van ECC Chiang Mai Project 1 Ltd.

Promenada CNX Invest II B.V.

Promenada CNX Invest II B.V. is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
en feitelijk gevestigd te Eindhoven en is geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer 50633228. De vennootschap is opgericht op
17 augustus 2010. De statuten zijn opgenomen in de
Bijlagen. Bij oprichting bedraagt het geplaatst en gestort
aandelenkapitaal EUR 24.000.
Deelname is mogelijk door het aankopen van een
Investeerdersaandeel, welke bestaat uit 1 gewoon aandeel
en 1 preferent aandeel A, beide nominaal groot EUR 125,en een agiostorting op deze aandelen van in totaal EUR
82.250, derhalve voor een totaalbedrag van EUR 82.500.
De directie wordt gevoerd door ECC Investment
Management B.V., waarvan de directie bestaat uit:
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- De heer T. Kwant
- Mevrouw E. Heymans
In het organogram wordt aangegeven dat het belang
welke het Fonds heeft in ECC Chiang Mai Project 1 Ltd,
12,80% bedraagt. Dit percentage ziet op het economisch
belang in de vennootschap. Rekening houdend met de
verschillende klassen aandelen bedraagt het juridisch
belang 6,24%.
Alle aandelen waren bij oprichting geplaats bij ECC
Investment Management B.V. en zullen derhalve door
Investeerders verkregen worden van ECC Investment
Management B.V.

ECC Chiang Mai Project 1 Ltd

Dit betreft de projectontwikkeling vennootschap. ECC
Chiang Mai Project 1 Ltd heeft de bouwgrond alsmede de
te realiseren opstallen in eigendom. De vennootschap is
opgericht op 18 januari 2008 en gevestigd te Chiang Mai,
Thailand. Het aandelenkapitaal bij oprichting bestaat uit
25.500 aandelen, verdeeld over 12.495 gewone en 13.005
preferente aandelen.

De gewone aandelen waren bij oprichting in handen van
ECCIP Holding B.V.. Een deel van deze aandelen wordt
verkocht en overgedragen aan Promenada CNX Invest II
B.V. De overige 13.005 aandelen zijn preferente aandelen
welke niet delen in de winst. Deze zijn in handen van
Thaise personen vanwege lokale wetgeving (zie tevens
hoofdstuk Samenvatting regelgevend kader). De directie
wordt gevoerd door lokaal management van ECC,
waaronder de heer T. Kwant.

ECC Investment Management B.V.

ECC Investment Management B.V. is onder andere actief
op het gebied van het initiëren van beleggingsfondsen,
het beheer en het management daarvan. Momenteel
voert de zij ook de directie in diverse andere
groepsvennootschappen. ECC Investment Management
B.V. is tevens aandeelhouder in Promenada CNX Invest
II B.V. In de toekomst kan ECC Investment Management
B.V. ook nog over andere fondsen het beheer gaan voeren.
ECC Investment Management B.V. is statutair gevestigd te
Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Eindhoven onder nummer 39099591. ECC Investment
Management B.V. is opgericht voor onbepaalde tijd op
2 augustus 2007. Volgens haar statuten heeft zij onder
andere ten doel het deelnemen in, het financieren van en
het voeren van bestuur over andere ondernemingen.
De Directie beschikt door de jarenlange ervaring op het
gebied van het structureren van vastgoedfondsen en het
beheer van besloten vastgoedfondsen over de nodige
kennis van fondsstructurering en het bijbehorende
kwalitatief hoogstaand beheer.
De Directie bestaat uit:
- de heer Tjeert Kwant, geboren op 18 januari 1965, is na
het voltooien van zijn opleiding Retail en Commerciële
economie aan de HEAO te Groningen het bedrijfsleven
ingegaan. Na onder andere werkzaam te zijn geweest
bij Gallagher, Clean-It en Cantorclin, waarbij de
laatste onderneming een landelijke organisatie op
het gebied van facility management betrof, is hij
sinds 2004 actief voor ECCIP Holding en diverse
dochtermaatschappijen. Binnen ECC richt de heer
Kwant zich met name op het algemeen management
en de internationale ontwikkeling en het management
van grote en complexe vastgoed-ontwikkelingen
conform het Promenada concept waarbij winkelen
en entertainment gecombineerd worden. Gezien
de belangen van ECC in Azië en de verwachte
ontwikkeling daarvan woont de heer Kwant sinds
2008 in Bangkok, Thailand.
- Mevrouw Esther Heymans, geboren op 22 dec
ember 1978. Na het voltooien van haar bachelor
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opleiding aan de Fontys 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 de administratie van
grote vastgoedportefeuilles in Nederland. In 2006
is mevrouw Heymans bij ECC begonnen als directe
medewerker van de heer Kwant en heeft zich met
name toegelegd op de investeringsmogelijkheden in
Oost – Europa. Vanaf 2009 is zij mede aandeelhouder
op Holding niveau en richt zij zich op het dagelijks
bestuur van de hoofdvestiging van ECC te Eindhoven.
De heer Kwant voert tevens de directie over ECCIP
Holding B.V., ECC International Projects B.V., Promenada
CNX Invest B.V. en enkele andere groepsmaatschappijen,
voornamelijk actief op het gebied van projectontwikkeling.
De afgelopen vijf jaren is de Directie niet betrokken bij
vennootschappen welke failliet zijn gegaan, noch betrokken
bij fraude misdrijven, surseances van betaling of liquidatie
van ondernemingen.
Het maatschappelijk kapitaal bij oprichting bedroeg € 90.000
verdeeld in 90.000 aandelen met een nominale waarde van
€ 1. Bij oprichting zijn 18.000 aandelen geplaatst voor in
totaal € 18.000. 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%;
ECC Investment Management B.V. heeft een boekjaar dat
gelijk is aan het kalenderjaar en voor het eerst eindigde
op 31 december 2007. De jaarrekening dient uiterlijk vier
maanden na afloop van het boekjaar te zijn vastgesteld.
Deze stukken worden ter inzage gelegd op het kantoor
van ECC Investment Management B.V.. 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.
- Het initiëren van nieuwe (vastgoed)
		beleggingsfondsen.

8. Risicofactoren
Indien u overweegt in te schrijven op de Inves
teerdersaandelen wordt aanbevolen kennis te nemen van
het hele Informatiememorandum 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 Investeerder
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.
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
aandelen.

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.
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Risico’s verbonden aan
het beleggen in projectontwikkeling
De marktontwikkeling

De waarde en het resultaat van Promenada CNX Invest
II B.V. 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 aflossingsverplichtingen,
kan de waarde van de investering in Promenada CNX
Invest II B.V. 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,
lokale 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, fiscaal beleid en milieuregels.
Ook het rentepeil van de benodigde financieringen is van
belang en kan 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

Door inflatie neemt de reële waarde van uw beleggingen
af. Een oplopende inflatie kan tot gevolg hebben dat
het rendement in de tijd achterblijft bij de aanvankelijke
rendementsverwachting. Indien de prijzen van
winkelvastgoed in beginsel stijgen, worden de effecten
van inflatie in belangrijke mate geneutraliseerd.

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 en kunnen
invloed ondervinden van inflatie, financieringseisen van
banken en veranderingen in politiek, juridische en fiscale
omstandigheden. De feitelijke bouwkosten, de werkelijke
oplevertijd en de financiële 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

Het risico bestaat dat het project niet of niet volledig
gefinancierd kan worden. Indien blijkt dat onvoldoende
financiering beschikbaar zal worden gesteld voor de
bouw en er geen andere mogelijkheden zijn om de
financiering te realiseren, kan de realisatie van het project
in gevaar komen.

25

|

8. Risicofactoren

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.

Risico’s verbonden
aan de Investeerdersaandelen:
Waardering

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de
investering de waarde van de Investeerdersaandelen 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 aandelen.

Verhandelbaarheid

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

Risico’s verbonden
aan de Beheerder en/of het Fonds
Exploitatierisico

Het rendement op beleggen in Investeerdersaandelen
wordt bepaald door het rendement uit de exploitatie van
Promenada CNX Invest II B.V. inclusief het rendement
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 het
rendement voor Promenada CNX Invest II B.V. beïnvloed
worden. 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 Informatiememorandum zijn
toegelicht. De veronderstellingen van de Initiatiefnemer
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.

Beheer- en management

De Beheerder is ECC Investment Management B.V., die
tevens het management voert over het Fonds. Feitelijk is
het functioneren en opereren van de Beheerder afhankelijk
van de specifieke kennis en 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. 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 nieuwe vennootschap betreft. Over het
trackrecord kan derhalve nog geen informatie worden
verstrekt.

Spreidingsrisico

Promenada CNX Invest II B.V. investeert uitsluitend in de
ontwikkeling van het winkelcentrum door ECC Chiang
Mai Project I Ltd. Eventuele ongunstige ontwikkelingen
kunnen niet gecompenseerd worden uit andere
beleggingen of andere activiteiten. Dit risico is met name
afhankelijk van de lokale marktontwikkeling.

Valutarisico

Hoewel alle investeringen en waarderingen in Euro’s
plaatsvinden, is sprake van een direct valutarisico. De
inkomsten en uitgaven op het niveau van het project
worden uitgedrukt in lokale valuta (in Thailand de THB).
Het bedrijfsresultaat van Promenada CNX Invest II B.V.
zal dus voornamelijk gerealiseerd worden in vreemde
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valuta. Aangezien de investering in het Fonds gedaan
wordt in Euro ligt het valuta risico bij Promenada CNX
Invest II B.V. en bij ECC Chiang Mai Project I Ltd. Dit
kan van invloed zijn op de resultaten van Promenada
CNX Invest II B.V. 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 te maken
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 in
ECC Chiang Mai Project I Ltd. tegenvalt. Daardoor kan
Promenada CNX Invest II B.V. in financiële problemen
komen.

Prijsontwikkeling
vastgoedmarkt Thailand

Voor de ontwikkelingsopbrengst uit ECC Chiang Mai
Project I Ltd. is Promenada CNX Invest II B.V. indirect
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

Oplopende inflatie kan als risico meebrengen dat
de kosten voor Promenada CNX Invest II B.V. en
haar dochterondernemingen sterker stijgen dan haar
inkomsten.

Overige risico’s

Fiscale risico’s

Het risico bestaat dat door wijziging in de fiscale
regelgeving het netto resultaat anders uitvalt dan op
dit moment voorzien. Dit betreft met name risico’s in
wijzigingen in het buitenland met betrekking tot de
fiscale behandeling van de investering in Promenada
CNX Invest II B.V. en haar dochterondernemingen of de
eventuele bronheffingen op rente of dividenden.

Risico van onverzekerbare schade

Eventuele veranderingen in inzicht van de Belastingdienst
of in de fiscale wetgeving, besluiten en jurisprudentie (en
de uitleg hiervan) komen voor rekening en risico van de
Investeerders.

Wijzigingen in regelgeving

Politieke besluitvorming zowel in Nederland als in
Thailand kan een negatief effect hebben op de belangen
van het Fonds of de Investeerders. Opkomende en
snel groeiende economieën evenals ontwikkelende
democratieën hebben het risico van instabiliteit in deze
ontwikkelingen. Dat kan gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van het project.

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.

Door wijzigingen in bestaande of nieuwe regelgeving in
Nederland of Thailand kan de financiële of fiscale positie
van het Fonds of de Investeerders 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.
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Politiek en landenrisico

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.

9. Participeren

10. Algemene gegevens

Participeren is mogelijk voor zowel natuurlijke als
rechtspersonen. Deelname geschiedt middels verkrijging
van aandelen in de vennootschap Promenada CNX Invest
II B.V..

De volgende namen en adressen kunnen relevant zijn
voor potentiele Investeerders:

Aangezien verkrijging van aandelen een handeling is
welke behandeld dient te worden door een notaris, zal
het inschrijfformulier aan de notaris worden overhandigd
en zal de notaris contact opnemen met de potentiele
investeerder voor afhandeling van de overdracht van de
aandelen.
Deelname geschiedt door het invullen en opsturen van
het inschrijfformulier aan de Initiatiefnemer.
Particuliere beleggers dienen bij het Inschrijfformulier
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 het Inschrijfformulier
heeft ondertekend.
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Participeren - 10. Algemene gegevens

Initiatiefnemer
ECC Investment Management B.V.
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
Tel. 040-2938360
Investeringsobject
ECC Chiang Mai Project 1 Ltd
35/5 Nimman Hemin Road Soi 13
Thumbon Suthep, Amphur Muang
Chiang Mai, Thailand

11. Definities
Initiatiefnemer

ECC Investment Management B.V., een besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te
Eindhoven.

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten (AFM), een toezichthouder
als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, gevestigd
te Amsterdam.

Investeerder

De belegger die een of meer Investeerdersaandelen houdt.

Investeerdersaandeel

De door de Investeerder te verkrijgen aandelen in het
kapitaal van de vennootschap Promenada CNX Invest
II B.V., bestaande uit 1 gewoon aandeel en 1 preferent
aandeel A.

WFT

Informatiememorandum

Wet op het financieel toezicht

Project

Het formulier dat bij dit Informatiememorandum wordt
verstrekt en door de Investeerder dient te worden
ingevuld om zich in te schrijven voor deelname. Deze is
opgenomen in de bijlagen.

Dit informatiememorandum inclusief bijlagen.

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 als omschreven in dit
Informatiememorandum.
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Definities

Inschrijfformulier

More than 20 years experience
in emerging markets.
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Inschrijvingsformulier promenada® cnx invest ii b.V.
Indien een natuurlijk persoon als Investeerder deelneemt
De Ondergetekende: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Voornamen, voluit: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en plaats: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geboorteplaats: ............................................................................................................................................... Geboortedatum: ......................................................................................................
Nationaliteit: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Legitimatiebewijs1: ...................................................................................................................................... Nummer legitimatiebewijs: .......................................................................
Legitimatiebewijs geldig tot: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Burgerlijke staat: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en geboortedatum partner, indien gehuwd: .....................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer (privé): ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer (zakelijk): .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Emailadres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bank- of girorekening voor uitkeringen2: ................................................................................................................................................................................................................................
Ten name van: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Plaats: ......................................................................................................................................................................... Land: ....................................................................................................................................

Indien een rechtspersoon als Investeerder deelneemt
De Ondergetekende: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Statutaire naam: ............................................................................................................................................. Statutaire zetel: .........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................
Postcode en vestigingsplaats: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Handelsregister nummer: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam: ......................................................................................................................................................................... Functie: ..............................................................................................................................
Voornamen, voluit: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en plaats: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geboorteplaats: ............................................................................................................................................... Geboortedatum: ......................................................................................................
Nationaliteit: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Legitimatiebewijs3: ...................................................................................................................................... Nummer legitimatiebewijs: .......................................................................
Legitimatiebewijs geldig tot: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Burgerlijke staat: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en geboortedatum partner, indien gehuwd: .....................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer (privé): ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer (zakelijk): .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Emailadres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bank- of girorekening voor uitkeringen4: ................................................................................................................................................................................................................................
Ten name van: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Plaats: ......................................................................................................................................................................... Land: ....................................................................................................................................
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Inschrijfformulier

Dit inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en
ondertekend per post gezonden te worden aan:
PROMENADA CNX INVEST II B.V.
c/o ECC Investment Management B.V.
Postbus 456
5600 AL EINDHOVEN
Nederland
1 Graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanhechten.
2 Dit dient een bank- of giro(betaal)rekening te zijn op naam van de Aandeelhouder 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.
3 Graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanhechten.
4 Dit dient een bank- of giro(betaal)rekening te zijn op naam van de Aandeelhouder bij
een bank met zetel in een lidstaat van de EuropeseGemeenschappen 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.

Is voornemens om, als Aandeelhouder, te participeren in
PROMENADA CNX INVEST II B.V. (de Vennootschap),
in overeenstemming met de voorwaarden en informatie
zoals opgenomen in het Informatiememorandum en
de daarbij behorende bijlagen van de Vennootschap, in
verband met een investering in Promenada Chiang Mai,
voor een investeringsbedrag van
EUR …………………………………………………...........………………… (zegge)
EUR …………………………………………………...........………………… (schrijven)
met dien verstande dat een Aandeelhouder te allen tijde
voor een minimum investeringsbedrag van EUR 50.000
deelneemt in het kapitaal van de Vennootschap) (het
Investeringsbedrag), in ruil waarvoor de Aandeelhouder
…………………………… Aandelen
(met een minum van 2
Aandelen) zal verkrijgen (de Investeerderaandelen).
Het bedrag dat uiteindelijk op de Investeerderaandelen
wordt gestort, luidt in Thaise Baht en staat vermeld in
de bijlage bij dit inschrijvingsformulier. Hieruit volgt
dat het uiteindelijk te storten bedrag afhankelijk is van
onder meer het tijdstip waarop de Aandeelhouder de
Investeerderaandelen verkrijgt en of een korting dan
wel een surplus van toepassing is.Betalingen die door
de Aandeelhouder worden gedaan in een andere valuta
dan de Thaise Baht, worden op de dag van uitgifte van
de Investeerderaandelen omgerekend tegen de actuele
wisselkoers per die, teneinde te kunnen vaststellen of de
nominale waarde van de Investeerderaandelen is gestort en
welk bedrag als agio kan worden aangemerkt. Na uitgifte
van de Investeerderaandelen, zal het gestorte bedrag,
voor zover dat is betaald in een andere valuta dan de
Thaise Baht, worden omgewisseld in Thaise Baht tegen de
alsdan geldende bankkoers. Een eventueel verschil tussen
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deze bankkoers en de op de dag van uitgifte gehanteerde
wisselkoers is voor rekening van de Aandeelhouder en zal
worden verrekend met het door de Aandeelhouder gestorte
agio op de Investeerderaandelen.
Tenzij
anders
bepaald
door
ECC
Investment
Management B.V. (de Directeur) zal de overdracht van de
Investeerderaandelen plaatsvinden aan het einde van elke
kalendermaand.
Ondergetekende, de Aandeelhouder,
verklaart hierbij als volgt:
1. Ondergetekende heeft het Informatiememorandum en
de daarbij behorende bijlagen nauwkeurig gelezen en de
inhoud en strekking daarvan begrepen;
2. Ondergetekende begrijpt dat noch de Vennootschap
noch de Directeur voor het aanbieden van de Aandelen
onder het toezicht staat van de Autoriteit Financiële
Markten;
3. Het Informatiememorandum en de daarbij behorende
bijlagen bevatten geen bepalingen of voorwaarden
die zouden kunnen leiden tot overtreding door
Ondergetekende van enige op hem van toepassing zijnde
wet- en regelgeving. Ondergetekende zal de Directeur
onmiddellijk in kennis stellen indien dit niet langer het
geval is;
4. Ondergetekende heeft kennisgenomen van de huidige
statuten van de Vennootschap, alsmede een uittreksel
van de Kamer van Koophandel van de Vennootschap
gedateerd 29 oktober 2009 en verklaart hiermee akkoord
te zijn.
5. Ondergetekende zal binnen zeven (7) werkdagen na
ondertekening van dit inschrijvingsformulier overgaan
tot betaling van het Investeringsbedrag door middel
van een overschrijving van dit bedrag in Euro zoals
hierboven beschreven naar de volgende bankrekening:
Allen & Overy LLP Notarissen
Derdengelden Kwaliteitsrekening
EUR: 55.58.86.999
IBAN: NL16ABNA0555886999 BIC: ABNANL2A
Adres: Coolsingel 119, 3012AG Rotterdam
onder vermelding van:
• het aantal Investeerderaandelen waarvoor Onder
getekende zich inschrijft; en
• zijn achternaam met initialen (natuurlijk persoon)
of statutaire naam met statutaire vestigingsplaats
(rechtspersoon).
Garanties van de Aandeelhouder:
Ondergetekende garandeert jegens de Vennootschap dat
elk van de volgende verklaringen tot op heden juist en
accuraat is, welke garanties Ondergetekende op de datum
van de overdracht van de Investeerderaandelen geheel zal
herhalen:
• Ondergetekende heeft de in het Informatiememorandum

en de daarbij behorende bijlagen vervatte informatie
nauwkeurig bestudeerd en heeft zich louter op basis
van de in het Informatiememorandum en de daarbij
behorende bijlagen vervatte informatie ingeschreven
op de Aandelen in de Vennootschap en is daarbij niet
afgegaan op enige andere (schriftelijke of mondelinge)
informatie, verklaringen, garanties of vrijwaringen, van
wie dan ook gedaan. Ondergetekende begrijpt de aan
een aandelenbelang in de Vennootschap verbonden
risico’s en heeft deze zorgvuldig geëvalueerd;
• Ondergetekende beschikt over de financiële draagkracht
om het economisch risico van zijn belegging in de
Aandelen te dragen, over voldoende middelen om
in zijn huidige behoeften en mogelijke onvoorziene
omstandigheden te voorzien en heeft geen behoefte
aan liquide middelen in verband met zijn belegging in
Aandelen in de Vennootschap;
• Ondergetekende beschikt over dusdanige kennis van en
ervaring met financiële en zakelijke aangelegenheden dat
hij in staat is de merites en de risico’s van een belegging
in de Aandelen in de Vennootschap te beoordelen;
• Ondergetekende is voldoende in de gelegenheid gesteld
vragen te stellen aan de Vennootschap met betrekking
tot door de structuur van de Vennootschap, de door de
Vennootschap verrichte activiteiten, de financiële staat
en het kapitaal van de Vennootschap, de voorwaarden
van de uitgifte en overige zaken met betrekking
tot de Aandelen in de Vennootschap. Deze vragen
zijn naar behoren door of namens de Vennootschap
beantwoord. Ondergetekende is daarnaast voldoende
in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke aanvullende
informatie te verkrijgen teneinde de juistheid van de in
het Informatiememorandum en de daarbij behorende
bijlagen opgenomen informatie te controleren, de
merites en de risico’s van een belegging in de Aandelen
in de Vennootschap te beoordelen, voor zover althans
de Vennootschap over dergelijke informatie beschikt of
deze redelijkerwijze kan verzamelen zonder daarvoor

Datum:

•

•

•

•

onredelijke kosten te hoeven maken of inspanningen te
verrichten. Ondergetekende heeft aan de hand van deze
aanvullende informatie de juistheid van de informatie
opgenomen in het Informatiememorandum en de
daarbij behorende bijlagen kunnen nagaan, en zodoende
een geïnformeerde afweging kunnen maken van de
merites en de risico’s van een belegging in de Aandelen
in de Vennootschap;
Ondergetekende is zich bewust van het feit dat
een belegging in de Aandelen in de Vennootschap
aanzienlijke risico’s met zich meebrengt en hij heeft voor
zichzelf vastgesteld dat een belang in de Vennootschap
een geschikte belegging voor hem is en dat hij, thans, het
volledig verlies van zijn belegging daarin zou kunnen
dragen;
Ondergetekende is voor wat betreft de fiscale, juridische,
valutaire en overige overwegingen met betrekking
tot een belegging in de Aandelen louter afgegaan op
het advies van of heeft louter overlegd met zijn eigen
professionele adviseurs;
Ondergetekende begrijpt dat Investeerderaandelen
alleen kunnen worden overdragen met de voorafgaande
toestemming van de houders van de prioriteitsaandelen
in het kapitaal van de Vennootschap; en
Alle door Ondergetekende aan de Directeur verstrekte
informatie omtrent zijn financiële positie en zakelijke
ervaring is juist, correct en compleet per de datum van
deze dit inschrijvingsformulier en indien deze informatie
op enig moment zou wijzigen, Ondergetekende de
Directeur onmiddellijk zal voorzien van de gewijzigde of
gecorrigeerde informatie.

Ondergetekende verklaart hierbij de volmacht te zullen
ondertekenen, op grond waarvan de Directeur alsmede
enige juridische medewerker van Allen & Overy LLP,
Amsterdam, namens Ondergetekende een notariële akte
mag doen passeren uit hoofde waarvan Ondergetekende
de Investeerderaandelen in eigendom verkrijgt.

....................................................................................................................................................................

Handtekening :

Plaats:

.............................................................................................................................................

BIJLAGE
Promenada CNX Invest II B.V.
Prijs per Investeerderaandeel (THB) 3.300.000
Promenada CNX Invest B.V.
Prijs per Investeerderaandeel (EUR)* 82.500
*) veronderstelde koers van EUR : THB = 1 : 40 en afgerond naar een veelvoud van 100
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Brochure

Informatiememorandum Promenada Chiang Mai

Augustijnendreef 2 | 5611 CS Eindhoven | The Netherlands
Phone: +31 40 293 83 60 | Fax: +31 407 44 00 71 | Website: www.eccinvest.com | Email: info@eccinvest.com

More than 20 years experience in emerging markets.

