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BIJLAGE 4: TAXATIERAPPORT WAARDERING AGRARISCH (HUIDIG) 

 

  



    
 
 

 
Informatiememorandum Obligatielening Zonnig Dievelman Grond B.V. 56 

  



    
 
 

 
Informatiememorandum Obligatielening Zonnig Dievelman Grond B.V. 57 

  



    
 
 

 
Informatiememorandum Obligatielening Zonnig Dievelman Grond B.V. 58 

 


	1 Samenvatting
	1.1 Inleiding en doel van de uitgifte van de Obligatielening
	1.2 Samenvatting van de aanbieding
	1.3 Beschrijving van transactie, de waarde van de Grond en de balans van de Uitgevend Instelling
	1.3.1 Kerngegevens Grond
	1.3.2 Beschrijving van de transactie
	1.3.3 Balans na grondtransactie

	1.4 Juridische structuur van de Uitgevende Instelling
	1.5 Financiële prognose
	1.6 Risicofactoren (samenvatting)
	1.7 Deelname

	2 Belangrijke informatie voor Geïnteresseerden
	2.1 Obligatielening en de Uitgevende Instelling
	2.2 Verklarende woordenlijst
	2.3 Onderzoeksplicht van de informatie
	2.4 Risico’s verbonden aan participatie in de Obligatielening
	2.5 Verantwoordelijkheid informatie
	2.6 Prognoses en aansprakelijkheid
	2.7 Verkoop- en overdrachtsbeperkingen
	2.8 Wet Financieel Toezicht
	2.9 Mogelijk tegenstrijdige belangen
	2.10 Inschrijven op de Obligatielening
	2.11 Toepasselijk recht, taal, valuta en datum

	3 Beschrijving van de aanbieding
	3.1 Doelstelling van de uit te geven Obligatielening
	3.2 Belangrijkste kenmerken van de aanbieding
	3.3 Rente en aflossing
	3.3.1 Rente
	3.3.2 Looptijd en Aflossing
	3.3.3 Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen

	3.4 Berekening effectief rendement
	3.5 Zekerheidsrechten
	3.6 Verhandelbaarheid van de Obligaties
	3.6.1 Procedure bij overlijden

	3.7 Minimaal op te halen bedrag
	3.8 Ingangsdatum van de obligatielening

	4 Beschrijving van de Grond ten behoeve van het zonnepark
	4.1 Het te realiseren 14,5MWp zonnepark
	4.1.1 Status van het zonnepark
	4.1.2 Dekking van de te betalen vergoeding vanuit exploitatie zonnepark

	4.2 Locatie
	4.2.1 Algemeen
	4.2.2 Kenmerken van de Grond

	4.3 Taxatie van de grond
	4.4 Verzekeringen

	5 De Uitgevende Instelling
	5.1 De Uitgevende Instelling
	5.1.1 Doelstelling en activiteiten
	5.1.2 Kerngegevens

	5.2 juridische structuur

	6 Financiële informatie
	6.1 Financiële positie van de Uitgevende Instelling
	6.2 Financiële prognose van de Uitgevende Insteling
	6.2.1 Prognose van de kasstromen van de Uitgevende Instelling
	6.2.2 Opmerkingen bij de financiële prognose van de Uitgevende Instelling

	6.3 Toelichting op de financiële prognose van de Uitgevende Instelling
	6.3.1 Inkomsten
	6.3.2 Toelichting operationele kosten
	6.3.3 Toelichting Rente & Aflossing Obligatielening
	6.3.4 Toelichting Vennootschapsbelasting (VPB)
	6.3.5 Toelichting herfinanciering

	6.4 Dividendbeleid
	6.5 Externe verslaggeving

	7 Risicofactoren
	7.1 Inleiding
	7.2 Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming
	7.2.1 Risico dat de huurder haar betalingsverplichtingen aan de Uitgevende Instelling niet kan of wil nakomen
	7.2.2 Risico van bedrijfsaansprakelijkheid
	7.2.3 Risico van faillissement van de Uitgevende Instelling
	7.2.4 Risico van beperkt eigen vermogen

	7.3 Risico’s verbonden aan de Obligatielening
	7.3.1 Risico van beperkte verhandelbaarheid Obligaties
	7.3.2 Risico van herfinanciering van de Obligatielening
	7.3.3 Risico van geen objectieve waardebepaling van de Obligaties
	7.3.4 Risico van waardedaling van de Obligaties
	7.3.5 Risico van de non-recourse bepaling
	7.3.6  Risico van besluitvorming door de Vergadering van Obligatiehouders
	7.3.7 Risico ontwikkeling en bouw zonnepark

	7.4 Overige risico’s
	7.4.1 Risico van fouten in of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten
	7.4.2 Risico van wijzigende wet- en regelgeving
	7.4.3 Risico van onderverzekering en calamiteiten
	7.4.4 Risico van samenloop van omstandigheden


	8 Fiscale informatie
	8.1 Algemeen
	8.2 De Uitgevende Instelling
	8.3 Obligatiehouders
	8.3.1 Nederlandse particuliere belegger
	8.3.2 Ondernemer/natuurlijk persoon
	8.3.3 Besloten Vennootschap


	9 Deelname Obligatielening
	9.1 Inschrijvingsperiode
	9.2 Inschrijvingsproces
	9.3 Herroeping
	9.4 Toewijzing Obligaties
	9.5 Levering van de Obligaties door inschrijving in het Register
	9.6 Ingangsdatum
	9.7 Obligatievoorwaarden

	Bijlage 1: Obligatievoorwaarden
	Bijlage 2: Voorbeeld Inschrijfformulier
	Bijlage 3: Taxatierapport waardering zonnepark (toekomstig)
	Bijlage 4: taxatierapport waardering agrarisch (huidig)

