Belangrijkste informatie over de belegging

Obligaties

van ZekerZuinig B.V.

Dit document is opgesteld op 19 september 2018.
Dit document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Wat wordt er aangeboden en door wie?
De obligatielening wordt aangeboden door ZekerZuinig B.V.. De aanbieder is tevens uitgevende instelling
van de obligatielening.
De uitgevende instelling is een zelfstandige juridische entiteit met als voornaamste doelstelling het
realiseren en exploiteren van duurzame energieprojecten in Nederland. De statutaire doelstelling van de
Uitgevende Instelling luidt als volgt: Het ontwikkelen, financieren en realiseren van duurzame
energieprojecten, het in eigendom houden en beheren van de te exploiteren duurzame energieprojecten,
het betalen van de operationele kosten van de Uitgevende Instelling, het verzorgen van de financiële
administratie, en het voldoen aan de verplichtingen aan de vreemd vermogen verstrekkers en
aandeelhouders.
De website van de aanbieder is www.servicehouse.nl

Wat zijn voor de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het
aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die ZekerZuinig B.V.
maakt.
De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk
minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.
De belangrijkste redenen waardoor ZekerZuinig B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte
rendement of zelfs uw inleg uit te keren zijn:
•
•
•

Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder wanbetaling
door of faillissement van contractpartijen.
Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, waardefluctuaties van de
obligaties.
Overige risico’s, waaronder, onder andere, risico’s op wetswijziging of calamiteiten.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat
betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligaties als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt
dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging
langer aan moet houden.
Er bestaan ook nog andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document
onder het kopje “nadere informatie over de risico’s” op pagina 7.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De obligatielening wordt aangeboden aan particuliere investeerders in Nederland.
De obligaties zijn geschikt voor beleggers die de benodigde informatie met betrekking tot de risico’s tot zich
hebben genomen en het zich kunnen veroorloven de inleg te verliezen.
De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die de risico’s niet begrijpen en goed in kunnen schatten
en/of het zich niet kunnen veroorloven om de inleg te verliezen.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een obligaties
De nominale waarde van de obligaties is €1.000,00.
De intrinsieke waarde van de obligaties is €1.000,00.
De prijs van de obligaties is €1.000,00.
Deelname is mogelijk vanaf €1.000,00.
De datum van de uitgifte van de obligaties is de datum waarop de obligatielening aanvangt, uiterlijk 14
dagen na sluiting van de inschrijfperiode.
De looptijd van de obligaties is 5 jaar (60 maanden).
De rente op de obligaties is 5,5% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het
rendement” op pagina 7.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u €20,00 (2% van de hoofdsom) aan transactiekosten per obligatie. Er worden geen
emissiekosten betaald.
Bij verkoop van uw obligaties betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt €0,02 gebruikt om kosten af te dekken. €0,98 wordt geïnvesteerd in een
deel van de bouwkosten van het zonnestroomsysteem.

Uw inleg behoort tot het vermogen van ZekerZuinig B.V..
Meer informatie over het gebruik van uw inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over de
besteding van de opbrengst” op pagina 8 en 9.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee
verkrijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de aanbieding.
Let op! Dit Document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Nadere informatie over de aanbieder
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties.
De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 6 juli
2015 en gevestigd in Amersfoort onder het KvK-nummer 63684047. Het adres van de uitgevende instelling
is Stationsplein 1, Amersfoort, Nederland. De website van de uitgevende instelling is www.servicehouse.nl.
Contactpersoon: Remco Jongsma, remco.jongsma@servicehouse.nl, 06-30369747
De uitgevende instelling wordt bestuurd door ServiceHouse B.V..
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is ServiceHouse B.V.. De aandeelhouder wordt indirect
bestuurd door W.J.H. Elskamp en D.J. Koelewijn (via Wavodedo B.V., en Hepovadi B.V. respectievelijk)
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen, financieren en realiseren van duurzame energieprojecten;
Het in eigendom houden en beheren van de te exploiteren duurzame energieprojecten;
Het betalen van de operationele kosten van de Uitgevende Instelling;
Het verzorgen van de financiële administratie;
Het voldoen aan de verplichtingen aan de vreemd vermogen verstrekkers en aandeelhouders.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: ZekerZuinig B.V..
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: Energiebesparende en energie-efficiënte
producten.
De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen.

Nadere informatie over de risico’s
Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming
Risico’s verbonden aan de bouw van het zonnestroomsysteem
Kostenoverschrijdingen
Het risico bestaat dat de bouw van het zonnestroomsysteem duurder uitvalt dan verwacht. Ondanks dat de
uitgevende instelling een ‘turn key’ contract heeft afgesloten met SolarTurn kan niet worden uitgesloten
dat zich toch situaties voordoen waarbij SolarTurn kosten voor meerwerk bij de uitgevende instelling in
rekening brengt. Dit betekent dat de investeringskosten van het zonnestroomsysteem hoger uit kunnen
vallen dan verwacht.

Indien dit risico zich voordoet zal de uitgevende instelling additioneel eigen vermogen moeten inbrengen of
achtergestelde financiering aan moeten trekken om de hogere kosten te dekken. Hierdoor kan de installatie
van het zonnestroomsysteem vertraging oplopen of de rentabiliteit van de exploitatie nadelig beïnvloed
worden.
Schade gedurende de installatie van het zonnestroomsysteem
Het risico bestaat dat er tijdens de bouw schade ontstaat aan het zonnestroomsysteem of schade aan de
eigendommen van derden. Dit betekent dat, als dit risico zich voordoet, er kans is op schadeclaims van
derden aan de uitgevende instelling en/of hogere kosten voor de uitgevende instelling.
Om de meest voorkomende schaderisico’s gedurende de installatie van het zonnestroomsysteem te dekken
heeft SolarTurn een Construction All Risks (CAR) verzekering afgesloten. Desondanks kan dit risico niet
geheel worden uitgesloten.
Vertraagde oplevering van het zonnestroomsysteem
Het risico bestaat dat de oplevering van het zonnestroomsysteem later plaatsvindt dan veracht. Indien de
oorzaak van de vertraging niet gedekt wordt door een verzekering of direct toe te rekening is aan SolarTurn
zal een vertraagde oplevering van het zonnestroomsysteem. Dit betekent dat, als dit risico zich voordoet,
dit zal resulteren in een vertraging in de inkomsten van de Uitgevende Instelling, mogelijk in combinatie
met hogere bouwkosten.
Risico van technische gebreken aan het zonnestroomsysteem
Het risico bestaat dat het zonnestroomsysteem technische gebreken vertoont. Dit betekent dat, indien de
oorzaak van de technische gebreken niet toe te rekenen is aan de installateur of aan de leveranciers van de
(onderdelen van de) zonnestroomsysteem, zal de uitgevende instelling de kosten voor reparatie of
vervanging moeten betalen.
Risico van schade aan het zonnestroomsysteem gedurende de looptijd
Het risico bestaat dat het zonnestroomsysteem, in eigendom van de Uitgevende Instelling, beschadigd
(bijvoorbeeld door hagel of storm) of gestolen (vandalisme) worden. Dit betekend dat de uitgevende
instelling kosten zal moeten maken om de schade te herstellen.
Ondanks de afgesloten verzekeringen bestaat het risico bestaat dat gedurende de looptijd zich schade aan
het zonnestroomsysteem voordoet die niet of niet geheel gedekt wordt door verzekeringen of garanties van
SolarTurn of de leveranciers van het zonnestroomsysteem.
Risico van bedrijfsaansprakelijkheid
Het risico bestaat dat de uitgevende instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die claimen door
toedoen van de uitgevende instelling schade te hebben geleden. Dit betekent dat indien dit risico zich
voordoet, de uitgevende instelling onverwachte kosten zal moeten dragen om de betreffende partij(en)
schadeloos te stellen.
Om dit risico te dekken heeft de uitgevende instelling een aansprakelijkheidsverzekering afgesproken.
Desondanks kunnen zich claims voordoen die niet of niet geheel door de verzekering gedekt worden,
waardoor de uitgevende instelling zelf de claims zal moeten dekken.
Ten tijde van de uitgifte van dit informatie memorandum is de uitgevende instelling niet bekend met enige
overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de
uitgevende instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid), welke een invloed van betekenis kunnen
hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de
uitgevende instelling.
Risico van tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling
Het risico bestaat dat er in één, meerdere of zelfs alle jaren door het zonnestroomsysteem minder
elektriciteit wordt opgewekt dan verwacht omdat de zoninstraling lager uitvalt dan verwacht. Dit betekent
dat, indien dit risico zich voordoet, de inkomsten van uitgevende instelling lager uitvallen dan verwacht.
Risico van waardedaling van het zonnestroomsysteem
Het risico bestaat dat het zonnestroomsysteem in waarde sneller daalt, door afschrijvingen of
marktontwikkelingen, dan de som van de uitstaande verplichtingen aan obligatiehouders. Dit betekent dat,
indien dit risico zich voordoet, de waarde van het zonnestroomsysteem onvoldoende zal zijn om

obligatiehouders af te lossen in geval van calamiteiten waarbij obligatiehouders besluiten hun zekerheden
uit te winnen.
Risico van het wegvallen van contractspartijen
Het risico bestaat dat één of meer van de hieronder beschreven partijen waarmee de uitgevende instelling
contracten heeft afgesloten om diensten af te nemen wegvallen. Dit betekent dat, indien dit risico zich
voordoet, onverwachte kosten gemaakt zouden moeten worden om het wegvallen van contractpartijen te
compenseren.
SolarTurn
Het risico bestaat dat SolarTurn gedurende de Looptijd wegvalt en niet aan haar verplichtingen (garanties
na de installatie en onderhoudswerkzaamheden) kan voldoen. Indien dit zich voordoet, zal een andere
partij worden gevraagd de taken, verplichtingen en garanties onder de installatie- en onderhoudscontracten
van het zonnestroomsysteem van SolarTurn over te nemen.
Getracht zal worden om dit onder dezelfde (financiële) voorwaarden te laten plaatsvinden. De mogelijkheid
bestaat dat het zonnestroomsysteem hierdoor (tijdelijk) minder elektriciteit zal produceren dan verwacht,
of dat de kosten van het onderhoud hierdoor hoger zullen uitvallen dan verwacht.
Koninklijke Gazelle N.V.
Koninklijke Gazelle is met de uitgevende instelling overeengekomen om, voor minimaal 16 jaar het
zonnestroomsysteem te huren en zij zal hier maandelijks een vaste vergoeding voor betalen aan de
uitgevende instelling. Gazelle gebruikt de elektriciteit in het gebouw waarop de zonnestroomsysteem is
geplaatst. In het geval Gazelle wegvalt zal de uitgevende instelling met de nieuwe eigenaar van het gebouw
een overeenkomst trachten af te sluiten om het zonnestroomsysteem te verhuren. Het risico bestaat dat de
uitgevende instelling dit niet tegen dezelfde commerciële voorwaarden kan doen waardoor zij lagere
inkomsten zal genereren.
ServiceHouse B.V.
Het risico bestaat dat de aandeelhouder van de uitgevende instelling gedurende de looptijd wegvalt en niet
aan haar verplichtingen (o.a. administratie en onderhoudswerkzaamheden) kan voldoen. Indien dit zich
voordoet, zal een andere partij worden gevraagd deze taak over te nemen.
Getracht zal worden om dit onder dezelfde (financiële) voorwaarden te laten plaatsvinden. De mogelijkheid
bestaat dat het zonnestroomsysteem door uitblijven van onderhoud (tijdelijk) minder elektriciteit zal
produceren dan verwacht, of dat de operationele kosten van de Uitgevende Instelling hierdoor hoger zullen
uitvallen dan verwacht.
Andere contractspartijen
Voor eventuele andere contractspartijen, onderaannemers of afnemers geldt ook dat in geval van
eventueel faillissement een andere partij gevraagd wordt de taken van de desbetreffende leverancier of
afnemer over te nemen. De mogelijkheid bestaat echter dat in dat geval de kosten hoger en/of opbrengsten
lager zullen zijn, wat er mogelijkerwijs toe kan leiden dat de uitgevende instelling niet (tijdig) aan haar
betalingsverplichtingen uit hoofde van de obligatielening kan voldoen.
Risico van herfinanciering
Het risico bestaat dat aan het einde van de looptijd de beoogde herfinanciering van de obligatielening niet
kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat zich onverwachte marktomstandigheden voordoen. Dit betekent dat,
indien de uitgevende instelling ook over onvoldoende liquide middelen beschikt om de obligatielening af te
lossen, de uitgevende instelling de obligatielening niet of niet geheel kan worden afgelost aan het einde van
de Looptijd. Indien bovenstaande het geval is kan de stichting overgaan tot uitwinnen van de aan haar
verstrekte zekerheden.
Risico van faillissement van de uitgevende instelling
Het risico bestaat dat de uitgevende instelling failliet wordt verklaard, omdat ze niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen. In het geval dit risico zich voordoet, zal er een curator worden aangesteld om
de boedel onder schuldeisers te verdelen. Daarbij bestaat de kans dat niet het gehele nog te betalen bedrag
aan rente en aflossing aan investeerders kan worden voldaan.

Het risico van faillissement van de uitgevende instelling wordt enigszins gemitigeerd doordat de
obligatiehouders, via Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren, zekerheidsrechten verkrijgen op
alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling. In het geval van faillissement van de uitgevende
instelling zullen obligatiehouders via Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren overgaan tot het
uitwinnen van de verkregen zekerheden.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de uitgevende instelling met betrekking tot vennootschapsbelasting en BTW
geen deel uitmaakt van een fiscale eenheid.
Risico’s verbonden aan de obligatielening
Risico van beperkte overdraagbaarheid obligaties
De obligaties zijn niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt, beurs of vergelijkbaar platform.
Tevens zijn de obligaties, zonder schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling, enkel
verhandelbaar tussen obligatiehouders. De obligaties zijn daardoor beperkt verhandelbaar.
Het risico bestaat dat er geen koper is voor obligaties wanneer een obligatiehouder tussentijds obligaties
wil verkopen. Dat betekent dat indien dit risico zich voordoet een obligatiehouder niet op het door hem
gewenste moment zijn obligaties kan verkopen en gedwongen is deze langer aan te houden.
Risico waardering van de obligaties
Het risico bestaat gedurende de looptijd van de obligaties de waarde van de obligaties niet objectief te
bepalen is, omdat er geen openbare koers voor de obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige
objectieve tussentijdse waardering van de obligaties plaatsvindt. Dit betekent dat op het moment dat een
obligatiehouder zijn obligatie wenst te verkopen de reële waarde van zijn obligatie moeilijk of niet te
bepalen zal zijn.
Risico waarde van de obligaties
Het risico bestaat dat de waarde van de obligaties fluctueert gedurende de looptijd. Omdat voor de
obligaties een vaste Rente wordt uitgekeerd is de waarde van de obligaties mede afhankelijk van de
ontwikkeling van de marktrente. Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot een waardedaling van
de obligaties. Een daling van de marktrente leidt in beginsel tot een waardestijging van de obligaties. Dit
betekent dat, op het moment dat een obligatiehouder zijn obligatie wenst te verkopen, de waarde van de
obligaties in het economisch verkeer lager kunnen zijn dan de uitstaande hoofdsom, vanwege een hoge
marktrente.
Risico van de non-recourse bepaling
Het risico bestaat dat obligatiehouders zich enkel kunnen verhalen op het vennootschapsvermogen van de
uitgevende instelling omdat in de obligatievoorwaarden een non-recourse bepaling is opgenomen. Deze
bepaling houdt in dat de obligatiehouders zich, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, uitsluitend mogen
verhalen op het vennootschapsvermogen van de uitgevende instelling en zich niet kunnen verhalen op het
(privé) vermogen van de aandeelhouders van de uitgevende instelling of directieleden.
Risico van besluitvorming door de vergadering van obligatiehouders
Het risico bestaat dat genomen besluiten betrekking hebben op de rechten uit hoofde van de
Obligatielening door de Vergadering van Obligatiehouders. Dit betekent dat, indien dit risico zich voordoet
de genomen besluiten door de Vergadering van Obligatiehouders, bijvoorbeeld in het kader van de
uitoefening van de zekerheidsrechten, niet in het belang is of hoeft te zijn van een specifieke, individuele
obligatiehouder.
Overige risico’s
Risico van contracten en overeenkomsten
Het risico bestaat dat contractpartijen van de uitgevende instelling contracten niet naleven omdat, (i) er
interpretatieverschillen ontstaan, of (ii) contractpartijen niet aan hun verplichtingen kunnen/willen
voldoen. Dit betekent dat, vanwege een afhankelijkheid van deze contractpartijen, de uitgevende instelling
hogere kosten zal moeten dragen of mogelijk niet aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders kan
voldoen.
Risico van wijzigende wet- en regelgeving

Het risico bestaat dat door jurisprudentie, wijziging van wet- en/of regelgeving of politieke besluitvorming
in algemene zin de positie van de obligatiehouders kan wijzigen. Dit zou mogelijk juridische, fiscale en/of
financiële consequenties voor de uitgevende instelling en/of de obligatiehouders tot gevolg kunnen
hebben.
Nadrukkelijk wordt hierbij genoemd het risico dat de SDE+ subsidieregeling, waar de uitgevende instelling
gebruik van maakt, in het nadeel van de uitgevende instelling wordt gewijzigd. Een significant deel van de
inkomsten van de uitgevende instelling zijn verbonden aan de SDE+ subsidie waardoor een nadelige
wijziging of zelfs opheffing van de SDE+ subsidieregeling zal resulteren in lagere inkomsten voor de
uitgevende instelling.
Risico van onderverzekering en calamiteiten
Het risico bestaat dat er een situatie van onderverzekering ontstaat, omdat een gebeurtenis (bijvoorbeeld
vanwege een terrorismeclausule, natuurramp of oorlogssituatie) niet door verzekeraars wordt gedekt of
doordat de omvang van de schade boven de maximale dekking uitkomt. Als dit risico zich voordoet, kan dat
leiden tot een onvoorziene schadepost en extra kosten voor de uitgevende instelling. De hoogte van
dergelijke risico’s hangt af van de kans op dergelijke gebeurtenissen en de schade die alsdan ontstaat.
Risico van samenloop van omstandigheden
Een belangrijk risico is tevens gelegen in onverwachte samenloop van omstandigheden of wanneer
verschillende risicofactoren tegelijkertijd optreden. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een situatie
waarbij (een combinatie van) initieel beperkt geachte risico’s en/of onverwachte, nieuwe risico’s een
significante negatieve invloed heeft op het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar verplichting
jegens obligatiehouders te voldoen.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 660.000.
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst van de
uitgifte van de obligatielening is € 330.000.
De opbrengst wordt gebruikt voor een deel van de bouwkosten van het zonnestroomsysteem te
financieren. Van de opbrengst wordt 98% gebruikt voor de bouwkosten van het zonnestroomsysteem, en
2% gebruikt voor financieringskosten van € 12.990.
De opbrengst is niet voldoende voor de bouwkosten van het zonnestroomsysteem.
Het tekort van € 157.264 wordt gefinancierd met een inbreng van eigen vermogen.
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen andere kosten.
Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.
De rente bedraagt 5,5% op jaarbasis.
De belegger ontvangt de rente jaarlijks.
De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost. Het restant wordt ineens aan het einde van de
looptijd afgelost. Aflossingsbetalingen geschieden op dezelfde datum als de rentebetalingen.
De investering levert wel genoeg inkomsten op voor de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het
rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Het rendement wordt niet (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers.
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’)
ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is actief sinds 6 juli 2015. De volgende financiële informatie is de meest recent
beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is 17 september 2018.
Het eigen vermogen bedraag €2.745,65 en bestaat uit:
Gestort en opgevraagd kapitaal van € 1,00
Onverdeeld resultaat van € 2.744,65
Het vreemd vermogen bedraagt €699,14 en bestaat uit:
Af te dragen Vennootschapsbelasting € 699,14
De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is 80/20 (weergeven zoals 50/50, totaal 100). Na de
uitgifte van de obligaties is deze verhouding 19/81 (weergeven zoals 50/50, totaal 100).
Het werkkapitaal vermogen bedraagt €3.444,79 en bestaat uit:
Rekening courant van € 3.444,79
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan andere partijen.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op de periode van 1 januari 2018 tot 17 september 2017 en is de meest recent
beschikbare informatie.
De omzet voor deze periode bedraagt € 0,00
De operationele kosten over deze periode bedragen € 0,00
De overige kosten over deze periode bedragen € 0,00
De netto winst over deze periode bedraagt € 0,00
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting €660.000
Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht, is €160.010 en bestaat uit:
Inbreng eigen vermogen van €157.264
Gestort en opgevraagd kapitaal van €1,00
Onverdeeld resultaat van €2.744,65
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.
Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 19/81
Na de uitgifte van de bedraagt het werkkapitaal €3.444,79 en bestaat uit:
Rekening courant van € 3.444,79

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 21 september 2018 en eindigt op 21 oktober 2018
De uitgevende instelling is als enige bevoegd investeringen en obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf
van reden een investering weigeren. Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of
opschorten, danwel de aanbieding en uitgifte van de obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende
de (al dan niet verlengde) inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden geheel
worden teruggestort.
De uitgiftedatum van de obligaties is gelegen uiterlijk 14 dagen na sluiting van de inschrijvingsperiode, mits
voldaan aan de opschortende voorwaarden. De ingangsdatum zal door de uitgevende instelling worden
vastgesteld en aan de obligatiehouders worden gecommuniceerd.
Beleggers dienen zich in te schrijven via www.DuurzaamInvesteren.nl.

